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วิิสััยทััศน์์

ภารกิิจ

ให้้ประชาชนเห้็นประโยชน์การประก่นชีวิตและทำำาประก่นชีวิตให้้เห้มาะก่บฐานะ

ทำางการเงินและคุณค่าชีวิต

บริษ่ัทำมีความมุ่งม่�นทีำ�จะเป็นผู้้้นำาในการสร้างความม่�นคงทำางการเงินให้้ก่บ

ประชาชนทุำกกลุ่ม ด้้วยการปกป้องคุณค่าชีวิต การให้้คำาแนะนำาด้้านการ

วางแผู้นทำางการเงิน และบริการทีำ�ประท่ำบใจผู่้านต่วแทำน ค่้ค้า และพน่กงานทีำ�

มีความจริงใจ และมีความร้้ระด่้บแนวห้น้าของประเทำศ
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 บริษ่ัทำ กรุงเทำพประก่นชีวิต จำาก่ด้ (มห้าชน) ได้้ด้ำาเนิน

ธุุรกิจมาเป็นระยะเวลา 69 ปี บริษ่ัทำย่งคงยึด้ม่�นและมุ่งม่�นทีำ�

จะเป็นผู้้้นำาในการสร้างความม่�นคงทำางการเงินให้้ก่บประชาชน

ทุำกกลุ่ม โด้ยมุ่งเน้นการให้้คำาแนะนำาด้้านการวางแผู้นทำางการ

เงินทีำ�เห้มาะสมก่บฐานะทำางการเงินและคุณค่าชีวิต ด้้วย

ผู้ลิตภ่ัณฑ์์ประก่นชีวิต ผู้ลิตภ่ัณฑ์์เพ่�อการลงทุำน และผู้ลิต

ภ่ัณฑ์์อื�นๆ ทีำ�ครอบคลุมความต้องการของผู้้้บริโภัคทำุกกลุ่ม

และทุำกช่วงว่ย

 ต่�งแต่ปี 2562 บริษ่ัทำได้้ประกาศการเป็นองค์กรแห่้งการ

เปลี�ยนแปลง (Change Organization) โด้ยกำาห้นด้นโยบาย

การด้ำาเนินธุุรกิจเพ่�อสร้างอนาคตทีำ�ย่�งยืน (Driving A 

Sustainable Future) ทีำ�มุ่งสร้างความสมดุ้ลในการบริห้าร

จ่ด้การทีำ�ครอบคลุมพ่ฒนาการในทุำกมิติขององค์กร  เพ่�อให้้

บริษ่ัทำสามารถยืนห้ย่ด้ให้้บริการประชาชนชาวไทำยอย่างย่�งยืน

 ในปี 2563 ทีำ�ผู่้านมาน่�น เป็นทีำ�ทำราบก่นดี้ว่า ประเทำศไทำย

และท่ำ�วโลก ต้องเผู้ชิญก่บสถานการณ์การแพร่ระบาด้ของ

เช้�อไวร่สโคโรนาสายพ่นธ์ุุให้ม่ (โควิด้-19) ซ่ึ่�งบริษ่ัทำ กรุงเทำพ

ประก่นชีวิต จำาก่ด้ (มห้าชน) ย่งคงยึด้ม่�นเจตนารมณ์ทีำ�จะ

สร้างความม่�นคงให้้แก่ส่งคม โด้ยการด้ำาเนินการโครงการ

มอบความคุ้มครองพเิศษั การด้ำาเนินมาตรการบรรเทำาความ

เดื้อด้ร้อนให้้แก่ผู้้้เอาประก่นภ่ัย อีกท่ำ�งทำำาการกระจายข่าวสาร 

และความร้้เกี�ยวก่บเช้�อไวร่สโคโรนาสายพ่นธ์ุุให้ม่ (โควิด้-19) 

และความร้้เกี�ยวก่บสุขภัาพด้้านอื�นๆ ผู่้านช่องทำางต่างๆ ของ

บริษ่ัทำ ตลอด้ท่ำ�งปี เพ่�อส่งเสริมการเข้าถึงการประก่นชีวิต  และ

การส่งเสริมความร้้แก่ส่งคมอย่างท่ำ�วถึง

 นอกจากนี� บริษ่ัทำย่งคงสืบสานนโยบายการด้ำาเนินธุุรกิจ

เพ่�อสร้างอนาคตทีำ�ย่�งยืนอย่างต่อเนื�อง โด้ยในปี 2563 บริษ่ัทำ

ได้้พ่ฒนาสินค้าให้ม่เพ่�อให้้ครอบคลุมความต้องการของผู้้้

บริโภัคทีำ�ห้ลากห้ลายมากข่�น รวมไปถึงการนำาเทำคโนโลยีมา

ใช้ให้้เกิด้ประโยชน์ก่บผู้้้มีส่วนได้้เสียทุำกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการ

พ่ฒนาบริการร้ปแบบอิเล็กทำรอนิกส์ให้้บริการผู่้านออนไลน์

แพลตฟอร์มเพ่�ออำานวยความสะด้วกให้้แก่ล้กค้า การนำา

เทำคโนโลยีมาใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมก่บต่วแทำน ทีำ�

ปร่กษัาทำางการเงิน และพ่นธุมิตรทำางการค้า อีกท่ำ�งบริษ่ัทำ

ย่งมุ่งเน้นการพ่ฒนาเคร้�องมือทีำ�จะช่วยข่บเคลื�อนการด้ำาเนิน

ธุุรกรรมแบบไร้กระด้าษัแบบ 100% โด้ยในปีทีำ�ผู่้านมาบริษ่ัทำ

ได้้เริ�มจ่ด้ทำำาโครงการเพ่�อรณรงค์ให้้ล้กค้ามาทำำาธุุรกรรมแบบ

ออนไลน์ รวมไปถึงการรณรงค์การลด้การใช้กระด้าษัภัายใน

บริษ่ัทำซ่ึ่�งได้้ด้ำาเนินการมาอย่างต่อเนื�อง ทำำาให้้บริษ่ัทำสามารถ

ลด้ปริมาณการใช้กระด้าษัลงได้้มากกว่า 600,000 แผู่้น

 บริษ่ัทำขอขอบคุณผู้้้มีส่วนได้้เสียทุำกท่ำานทีำ�ให้้การสน่บสนุน

บริษ่ัทำมาโด้ยตลอด้และขอให้้คำาม่�นแก่ผู้้้มีส่วนได้้เสียทุำกท่ำานว่า

บริษ่ัทำจะมุ่งม่�นสานต่อการยกระด่้บการพ่ฒนาการให้้บริการ 

ควบค่้ไปก่บการให้้ความสำาค่ญในการพ่ฒนาส่งคม สิ�งแวด้ล้อม

อย่างต่อเนื�องและย่�งยืน

สัารจากิประธาน์กิรรมกิาร/
ประธาน์กิรรมกิารบริหารและประธาน์
คณะกิรรมกิารกิำากัิบดููแลกิิจกิารท่ั�ดู่  
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ดูร.ศิริ กิารเจริญดู่
ประธุานกรรมการ

น์างคมคาย  ธูสัราน์น์ท์ั
ประธุานกรรมการบริห้ารและ 

     ประธุานกรรมการกำาก่บด้้แลกิจการทีำ�ดี้

สัารจากิประธาน์กิรรมกิาร/
ประธาน์กิรรมกิารบริหารและประธาน์
คณะกิรรมกิารกิำากัิบดููแลกิิจกิารท่ั�ดู่  
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 บริษ่ัทำ กรุงเทำพประก่นชีวิต จำาก่ด้ (มห้าชน) เป็นบริษ่ัทำ

จด้ทำะเบียนในตลาด้ห้ล่กทำร่พย์แห่้งประเทำศไทำย (ห้ล่กทำร่พย์ 

“BLA”) ทีำ�อย่้เคียงข้างประชาชนชาวไทำยมานานกวา่ 69 ปี โด้ย

บริษ่ัทำให้้บริการด้้านการวางแผู้นทำางการเงินอย่างรอบด้้าน

สำาห้ร่บทุำกช่วงว่ย ด้้วยผู้ลิตภ่ัณฑ์์ประก่นชีวิตและผู้ลิตภ่ัณฑ์์

ประก่นสุขภัาพของบริษ่ัทำ และ ผู้ลิตภ่ัณฑ์์ประก่นวินาศภ่ัยและ

กองทุำนรวมของบริษ่ัทำพ่นธุมิตร

 บริษ่ัทำมีสำาน่กงานให้ญต่่�งอย่้ทีำ� 1415 ถ.กรงุเทำพ-นนทำบรีุ 

แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ้ึ่�อ กรุงเทำพมห้านคร และมีสำาน่กงาน

สาขา 64 แห่้งครอบคลุมท่ำ�วประเทำศ เพ่�ออำานวยความสะด้วก

และการเข้าถึงบริการของบริษ่ัทำ ตลอด้จนเพ่�อรองร่บการ

ขยายต่วของฐานล้กค้า ต่วแทำนประก่นชีวิต และทีำ�ปร่กษัา

ทำางการเงิน 

ทำำ�เนีียบส�ข�

ช่ื่�อส�ข�

กรุุงเทพฯ และปรุิมณฑล

ภาคกลาง

ปทุุมธานีี

ศรีีนีครีินีทุรี์ 

เอกมัย

0-2567-1414

0-2383-4591

0-2726-9777

0-2567-4729

0-2758-8001

0-2726-9676

pathumthani@bangkoklife.com

srinakarin@bangkoklife.com

eakamai@bangkoklife.com

380 ถ.รีังสิิต-ปทุุมธานีี ต.ปรีะชาธิปัตย์ อ.ธัญบุุรีี จ.ปทุุมธานีี 12130

ชัยนีาทุ 0-5641-4646 0-5641-4647 chainat@bangkoklife.com84, 84/1 ถ.พหลโยธินี ต.บุ้านีกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนีาทุ 17000

เพชรีบุุรีี 0-3242-4190 0-3242-4409 pethchaburi@bangkoklife.com116 ม.3 ถ.เพชรีเกษม ต.ไรี่สิ้ม อ.เมือง จ.เพชรีบุุรีี 76000

รีาชบุุรีี 0-3232-1713 0-3233-7517 ratchaburi@bangkoklife.com26/15-16 ถ.เพชรีเกษม ต.หนี้าเมือง อ.เมือง จ.รีาชบุุรีี 70000

ลพบุุรีี 0-3642-4361 0-3642-4256 lopburi@bangkoklife.com256/13-15 ม.2 ต.ทุ่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุุรีี 15000

สิมุทุรีสิงครีาม 0-3471-1774 0-3471-4845 samutsongkram@bangkoklife.com155/21-22 ม.1 ถ.ธนีบุุรีี-ปากทุ่อ ต.บุางแก้ว อ.เมือง

จ.สิมุทุรีสิงครีาม  75000

สิมุทุรีสิาครี 0-3481-0277 0-3487-0907 samutsakhorn@bangkoklife.com931/108-109 ถ.พรีะรีามทุี� 2 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สิมุทุรีสิาครี  74000

สิรีะบุุรีี  0-3630-8205 0-3623-0460 saraburi@bangkoklife.com179/4 ถ.สิุดบุรีรีทุัด ต.ปากเพรีียว อ.เมือง จ.สิรีะบุุรีี 18000

สิุพรีรีณบุุรีี 0-3552-3432 0-3552-3434 supanburi@bangkoklife.com170/24 ถ.นีางพิม ต.ทุ่าพี�เลี�ยง อ.เมือง จ.สิุพรีรีณบุุรีี 72000

อ่างทุอง 0-3562-6396 0-3562-6395 angthong@bangkoklife.com82 ถนีนีเทุศบุาล 10 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทุอง 14000

209, 211 ถ.ศรีีนีครีินีทุรี์ แขวงบุางนีา เขตบุางนีา กรีุงเทุพฯ 10260

นีครีปฐม 0-3424-4272 0-3424-4275 nakhonpathom@bangkoklife.com194,194/1 ถ.ทุรีงพล ต.ลำาพยา อ.เมือง จ.นีครีปฐม 73000

23/66-73 อาคารีสิรีชัย ชั�นี 19 ซ.สิุขุมวิทุ 63 ถ.สิุขุมวิทุ

แขวงคลองตันีเหนีือ  เขตวัฒนีา กรีุงเทุพฯ 10110  

พรีะนีครีศรีีอยุธยา 0-3532-2002 0-3532-2005 ayuthaya@bangkoklife.com3/37-39 ม.1 ถ.เดชาวุธ ต.ปรีะตูชัย อ.พรีะนีครีศรีีอยุธยา 

จ.พรีะนีครีศรีีอยุธยา 13000  

โทำรศััพท์ำ โทำรส�ร อีเมล์์

รู�จักิบริษััทั
กิรุงเทัพประกัิน์ชีีวิิต

ท่�อยู่่�ตามท่�จดทะเบี่ยู่นของบีรุิษััท

สำาน่กงานให้ญ่: บริษ่ัทำ กรุงเทำพประก่นชีวิต จำาก่ด้ (มห้าชน)

1415 ถ.กรีุงเทุพ-นีนีทุบุุรีี แขวงวงศ์สิว่าง เขตบุางซื�อ กรีุงเทุพฯ 10800

โทุรีศัพทุ์ 0-2777-8888

โทุรีสิารี 0-2777-8899

E-mail: csc@bangkoklife.com
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รู�จักิบริษััทั
กิรุงเทัพประกัิน์ชีีวิิต

ช่ื่�อส�ข�

ภาคตะวัันออก

ภาคเหนือ

โทำรศััพท์ำ โทำรส�ร อีเมล์์

จันีทุบุุรีี 0-3931-3251

0-3931-3870

0-3930-2926

0-3930-2927

0-3932-3782 chanthaburi@bangkoklife.com29/10-11 ถ.พรีะยาตรีัง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันีทุบุุรีี 22000

บุ้านีเพ 0-3865-2937 0-3865-2939 banphe@bangkoklife.com107/32 ม. 2 ต.เพ อ.เมือง จ.รีะยอง 21160

พัทุยา 0-3836-8064 0-3836-8066 pattaya@bangkoklife.com62/3-4 ม.5 ต.นีาเกลือ อ.บุางละมุง จ.ชลบุุรีี 20150

รีะยอง 0-3861-5015

0-3880-0449

0-3880-0184

0-3861-7152 rayong@bangkoklife.com83, 85, 87 ซ.6 ถ.รีาษฎรี์บุำารีุง ต.เนีินีพรีะ อ.เมือง จ.รีะยอง 21000

ฉะเชิงเทุรีา 0-3851-5805 0-3851-3859 chachoensoa@bangkoklife.com456, 458, 460 ถ.ฉะเชิงเทุรีา-บุางปะกง ต.หนี้าเมือง อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทุรีา 24000

ชลบุุรีี 0-3838-6311 0-3838-6313 chonburi@bangkoklife.com102/4 ม.4 ถ.สิุขุมวิทุ ต.เสิม็ด อ.เมือง จ.ชลบุุรีี 20000

กำาแพงเพชรี 0-5577-3041 0-5577-3043 kamphaeng@bangkoklife.com638, 640 ถ.เจรีิญสิุข ต.ในีเมือง อ.เมือง จ.กำาแพงเพชรี 62000

เชียงใหม่ 0-5328-7251 0-5328-7250 chiangmai@bangkoklife.com119/3 ถ.ช้างเผืือก ต.ศรีีภููมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ตะพานีหินี 0-5662-2223 0-5662-1800 taphanhin@bangkoklife.com324/42-43 ม.3 ถ.ตะพานีหินี-บุางมูลนีาก ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานีหินี  

จ.พิจิตรี 66110 

ตาก 0-5551-1290 0-5551-1292 tak@bangkoklife.com5/2 ถ.พหลโยธินี ต.หนีองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000

นีครีสิวรีรีค์ 0-5622-8744 0-5622-8745 nakhonsawan@bangkoklife.com36/6-8 ถ.โกสิีย์ใต้ ต.ปากนีำ�าโพ อ.เมือง จ.นีครีสิวรีรีค์ 60000

ฝาง 0-5345-1066 0-5345-1067 fang@bangkoklife.com376/3 ม.2 ถ.โชตนีา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

พะเยา 0-5448-2112 0-5448-0281 phayao@bangkoklife.com15/26-27 ถ.ปรีะตูกลอง 2 ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000

พิจิตรี 0-5661-2626-34 0-5661-2635 phichit@bangkoklife.com24/172 ถ.สิรีะหลวง ต.ในีเมือง อ.เมือง จ.พิจิตรี 66000 

พิษณุโลก 0-5533-4662 0-5533-4700 phitsanulok@bangkoklife.com68/29 ม.10 ถ.สิีหรีาชเดโชชัย ต.วัดจันีทุรี์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

เพชรีบุูรีณ์ 0-5672-2838 0-5672-0164 phetchabun@bangkoklife.com6/7- 8 ถ.สิามัคคีชัย ต.ในีเมือง อ.เมือง จ.เพชรีบุูรีณ์ 67000 

สิวรีรีคโลก 0-5564-1218 0-5564-1807 sawankhalok@bangkoklife.com90/7,9 ม.3 ถ.จรีดวิถีถ่อง ต.ย่านียาว อ.สิวรีรีคโลก จ.สิุโขทุัย 64110

หล่มสิัก 0-5670-4162 0-5670-4162 lomsak@bangkoklife.com149/3 ถ.คชเสินีีย์ ต.หล่มสิัก อ.หล่มสิัก จ.เพชรีบุูรีณ์ 67110

เชียงคำา 0-5445-4258 0-5445-4260 chiangkham@bangkoklife.com25 ม.10 ต.หย่วนี อ.เชียงคำา จ.พะเยา 56110

เชียงรีาย 0-5371-1816 0-5371-1875 chiangrai@bangkoklife.com836/21 ถ.พหลโยธินี ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงรีาย 57000

ลำาปาง 0-5435-2624 lampang@bangkoklife.com236/9 ม.1 ถ.ลำาปาง-เชียงใหม่ ต.ปงแสินีทุอง อ.เมือง จ.ลำาปาง 52100 0-5435-2623

0-5481-0063



ช่ื่�อส�ข�

ภาคตะวัันออกเฉี่ยู่งเหนือ

ภาคใต้

โทำรศััพท์ำ โทำรส�ร อีเมล์์
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กาฬสิินีธุ์ 0-4381-3435

0-4383-5036

0-4381-3126 kalasin@bangkoklife.com3/9 ถ.เลี�ยงเมืองสิงเปลือย ต.กาฬสิินีธุ์ อ.เมืองกาฬสิินีธุ์

จ.กาฬสิินีธุ์  46000

กรีะบุี� 0-7561-2838 0-7563-2866 krabi@bangkoklife.com305/6 ถ.มหารีาช ต.ปากนีำ�า อ.เมือง จ.กรีะบุี� 81000

สิุรีินีทุรี์ 0-4451-2246 0-4451-2092 surin@bangkoklife.com511-513 ถ.ธนีสิารี ต.ในีเมือง อ.เมือง จ.สิุรีินีทุรี์ 32000  

ชุมแพ  0-4331-2481 0-4338-6923 chumpae@bangkoklife.com389/7-8 ม.18 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนีแก่นี 40130

นีครีศรีีธรีรีมรีาช 0-7534-7011 0-7534-8030 nakhonsi@bangkoklife.com774 ถ.รีาชดำาเนีินี ต.ในีเมือง อ.เมือง จ.นีครีศรีีธรีรีมรีาช 80000

อุดรีธานีี  0-4293-2540 0-4293-2600 udon@bangkoklife.com230/1 ม.4 ถ.นีิตโย(ทุล.22) ต.หนีองบุัว อ.เมือง จ.อุดรีธานีี 41000 

อุบุลรีาชธานีี 0-4524-0845 0-4524-0878 ubonratchathani@bangkoklife.com183 ถ.พิชิตรีังสิรีรีค์ ต.ในีเมือง อ.เมือง จ.อุบุลรีาชธานีี 34000

นีครีพนีม 0-4251-2503 0-4251-2506 nakhonphanom@bangkoklife.com175/3-4 ถ.บุำารีุงเมือง ต.ในีเมือง อ.เมือง จ.นีครีพนีม 48000

ปัตตานีี 0-7345-0621 0-7345-0622 pattani@bangkoklife.com400/53-54 ม.4 ถ.หนีองจิก ต.รีูสิะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานีี 94000

นีครีรีาชสิีมา 0-4427-8688 0-4427-8724 nakhonratchasima@bangkoklife.com2727/7-9 ถ.สิืบุศิรีิ ต.ในีเมือง อ.เมือง จ.นีครีรีาชสิีมา 30000

ภููเก็ต 0-7621-5650 0-7621-5654 phuket@bangkoklife.com3/1 ม.3 ถ.เทุพกษัตรีีย์ ต.รีัษฎา อ.เมือง จ.ภููเก็ต 83000

นีำ�าโสิม 0-4228-7314 0-4228-7315 namsom@bangkoklife.com95-95/1 ม.1 ต.ศรีีสิำารีาญ อ.นีำ�าโสิม อุดรีธานีี 41210

รีะนีอง 0-7782-6896 0-7782-6898 ranong@bangkoklife.com130/260 ถ.ทุ่าเมือง ต.เขานีิเวศนี์ อ.เมือง จ.รีะนีอง 85000

บุ้านีผืือ 0-4228-1525 0-4228-1523 banphue@bangkoklife.com79 ม.4 ถ.พลับุผืือ ต.บุ้านีผืือ อ.บุ้านีผืือ จ.อุดรีธานีี 41160

สิุรีาษฎรี์ธานีี 0-7729-5025 0-7729-5027 suratthani@bangkoklife.com4/26-27 ม.1 ถ.เลี�ยงเมือง ต.บุางกุ้ง อ.เมือง จ.สิุรีาษฎรี์ธานีี 84000

โพนีพิสิัย 0-4247-1384 0-4247-1025 phonphisai@bangkoklife.com2/4-5 ม.1 ต.จุมพล อ.โพนีพิสิัย จ.หนีองคาย 43120

หาดใหญ่ 0-7425-2072 0-7425-2232 hatyai@bangkoklife.com225 ถ.สิัจจกุล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สิงขลา 90110

มหาสิารีคาม 0-4371-1789 0-4371-2025 mahasarakham@bangkoklife.com1112/291-292 ถ.รีิมคลองสิมถวิล ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสิารีคาม 44000

รี้อยเอ็ด 0-4351-6575 0-4351-3833 roiet@bangkoklife.com38/8-9 ถ.สิันีติสิุข ต.ในีเมือง อ.เมือง จ.รี้อยเอ็ด 45000

เลย 0-4281-4930

0-4283-0158-9

0-4281-4931 loei@bangkoklife.com22/9 ถ.ชุมสิาย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000

ศรีีสิะเกษ 0-4581-0313 0-4581-3314 srisaket@bangkoklife.com306/3-4 ม.10 ถ.ศรีีสิะเกษ-อุบุล ต.โพธิ� อ.เมือง จ.ศรีีสิะเกษ 33000

สิกลนีครี 0-4271-1834

0-4273-0394

0-4271-2861 sakonnakhon@bangkoklife.com241/4 ถ.สิกลนีครี-อุดรีธานีี ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สิกลนีครี 47000

ขอนีแก่นี 0-4342-4579 0-4342-4589 khonkhan@bangkoklife.com168/97 ม.1 ถ.ปรีะชาสิโมสิรี ต.ในีเมือง อ.เมือง จ.ขอนีแก่นี 40000

ชุมพรี 0-7750-1871

0-7757-1775

0-7750-2727 chumphon@bangkoklife.com181 ถ.กรีมหลวงชุมพรี ต.ทุ่าตะเภูา อ.เมือง จ.ชุมพรี 86000

หนีองคาย 0-4246-4034 0-4241-3892 nongkhai@bangkoklife.com1189/2 ม.2 ถ.ปรีะจักษ์ ต.ในีเมือง อ.เมือง จ.หนีองคาย 43000

ชัยภููมิ 0-4481-6072 0-4481-6074 chaiyaphum@bangkoklife.com270/9-11 ม.6 ถ.ชัยภููมิ-สิีคิ�ว ต.ในีเมือง อ.เมือง จ.ชัยภููมิ 36000

ตรีัง 0-7521-8826 0-7521-1247 trang@bangkoklife.com59/61 ถ.ห้วยยอด ต.ทุับุเทุี�ยง อ.เมือง จ.ตรีัง 92000

หนีองบุัวลำาภูู 0-4231-6666 0-4231-6677 nongbualamphu@bangkoklife.com189 ม.2 ถ.หนีองบุัวลำาภูู-ชุมแพ (ทุล.228) ต.หนีองบุัว อ.เมือง   

จ.หนีองบุัวลำาภูู  39000

ศรีีบุุญเรีือง 0-4235-3484 sribunrueang@bangkoklife.com152 ม.8 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีีบุุญเรีือง จ.หนีองบุัวลำาภูู 39180 0-4235-3483





รางวัิลบริษััทัประกัิน์ชีีวิิตท่ั�ม่กิารบริหารงาน์ดู่เดู่น์

ลำาดัูบท่ั� 3 ประจำาปี 2562

รางวัิลบริษััทัท่ั�ไดู�รับควิามไวิ�วิางใจสูังสุัดูแห่งปี

จากิงาน์ Thailand Top Company Awards 2020

บริษ่ัทำ กรุงเทำพประก่นชีวิต จำาก่ด้ (มห้าชน) ได้้ร่บค่ด้เลือก

จาก สำาน่กงานคณะกรรมการกำาก่บและส่งเสริมการประกอบ

ธุุรกิจประก่นภ่ัย (คปภั.) ให้้ร่บรางว่ลบริษ่ัทำประก่นชีวิตทีำ�มี

การบริห้ารงานดี้เด่้น อ่นด่้บ 3 ประจำาปี 2562 รางว่ลนี�ได้้

พิจารณาตามห้ล่กเกณฑ์์อ่นเห้มาะสมท่ำ�งความม่�นคงของ

บริษ่ัทำ การพ่ฒนาทีำ�โด้ด้เด้่น ท่ำ�งทำางด้้านผู้ลิตภ่ัณฑ์์ ต่วแทำน

ประก่นชีวิต การด้้แลผู้้้เอาประก่นภ่ัยและการพ่ฒนาระบบพ่�น

ฐานด้้านดิ้จิท่ำลเพ่�อตอบโจทำย์ความต้องการผู้้้เอาประก่นภ่ัย

และต่วแทำนประก่นชีวิต นอกจากนี�บริษ่ัทำย่งคงด้ำาเนินงานเพ่�อ

ตอบแทำนส่งคมอย่างสมำ�าเสมอเพ่�อความสุขของผู้้้เอาประก่น

ภ่ัยและคนไทำยทุำกคน 

บริษ่ัทำ กรุงเทำพประก่นชีวิต จำาก่ด้ (มห้าชน) ได้้ร่บค่ด้เลือกจาก

นิตยสาร Business+ ร่วมก่บมห้าวิทำยาล่ยห้อการค้าไทำย 

ภัายใต้แนวคิด้ “ธุุรกิจอ่จฉริยะเพ่�อส่งคมแห้่งอนาคต” 

(Smart Business for Future Societies) ตอกยำ�าความ

ไว้ใจและความเช้�อม่�นของล้กค้าทีำ�มีต่อกรุงเทำพประก่นชีวิตกว่า 

69 ปี ของการด้ำาเนินธุุรกิจ ไม่เพียงมอบความม่�งค่�งทำางการ

เงินผู่้านการวางแผู้นการเงินทีำ�เห้มาะสมให้้ก่บล้กค้า แต่ย่ง

มอบความอุ่นใจในทุำกย่างก้าวของคนไทำย และมุ่งม่�นพ่ฒนา

องค์กรอย่างไม่ห้ยุด้นิ�งเพ่�อตอบโจทำย์ความต้องการของคน

ทุำกกลุ่มได้้อย่างดี้เยี�ยม
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รางวัิลต่างๆ
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บริษััทัประกัิน์ชีีวิิต
ท่ั�มุ่งมั�น์สัร�างอน์าคตท่ั�ยั�งยืน์

 กว่า 69 ปี ทีำ�กรุงเทำพประก่นชีวิต ได้้มุ่งม่�นสร้างความม่�นคงทำางการเงินให้้แก่ประชาชนมาโด้ยตลอด้จนถึงว่นนี�ทีำ�เป็นยุค

สม่ยแห่้งความเปลี�ยนแปลงอย่างรวด้เร็ว (Disruptive Era) กรุงเทำพประก่นชีวิตย่งคงเดิ้นห้น้าปร่บต่วเตรียมพร้อมอย่้เสมอ 

เพราะเราเช้�อว่าความม่�นคงเป็นสิ�งทีำ�ต้องสร้างอย่างต่อเนื�อง เพ่�อให้้ล้กค้าทุำกคนม่�นใจได้้ว่าเราจะมุ่งไปส่้การเติบโตอย่างย่�งยืน

ด้้วยก่น 

 บริษ่ัทำ กรุงเทำพประก่นชีวิตมุ่งม่�นในการพ่ฒนาธุุรกิจให้้เจริญเติบโตบนรากฐานทีำ�ม่�นคงท่ำ�งในด้้านเศรษัฐกิจ ส่งคม และสิ�ง

แวด้ล้อม การสน่บสนุนความร้้ด้้านการวางแผู้นทำางการเงินให้้แก่ประชาชนทุำกกลุ่ม การนำาเสนอผู้ลิตภ่ัณฑ์์และบริการทีำ�สามารถ

สร้างความม่�นคงให้้ครอบคร่ว ตลอด้จนการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทำางการเงินผู่้านดิ้จิท่ำลแพลตฟอร์มซ่ึ่�งจะมีส่วนช่วยผู้ล่ก

ด่้นให้้ส่งคมไทำยเข้าส่้ส่งคมไร้เงินสด้ตามนโยบายของร่ฐบาล

ยุทัธศาสัตร์

กิระบวิน์กิารเปล่�ยน์ผ่่าน์องค์กิรของบริษััทั

 จากพฤติกรรมของผู้้้บริโภัคทีำ�เปลี�ยนแปลงไปอ่นเนื�องจากปัจจ่ยด้้านประชากรศาสตร์ ด้้านเศรษัฐกิจ ด้้านส่งคม และความ

ก้าวห้น้าทำางเทำคโนโลยี บริษ่ัทำจ่งมุ่งพ่ฒนาด้้านผู้ลิตภ่ัณฑ์์และด้้านบริการรวมถึงแพลตฟอร์มเพ่�อเช้�อมต่อก่บล้กค้า รวมถึง

ต่วแทำนประก่นชีวิต ทีำ�ปร่กษัาทำางการเงิน และพ่นธุมิตรทำางการค้า เพ่�อสร้างประสบการณ์และความส่มพ่นธ์ุแบบบ้รณาการ 

และเพ่�อการต่อยอด้ทีำ�จะนำาไปส่้ประโยชน์ส้งสุด้ของทุำกภัาคส่วนในส่งคม  ต่�งแต่ปี 2562 บริษ่ัทำได้้ประกาศการเป็นองค์กรแห่้ง

การเปลี�ยนแปลง (Change Organization) เพ่�ออนาคตทีำ�ย่�งยืน ภัายใตโ้ครงการยกระด่้บคุณภัาพและมาตรฐานการบรกิาร 

ทีำ�มีเป้าห้มายส้งสุด้ในการเป็นผู้้้นำาด้้านการสร้างความม่�นคงให้้ก่บพี�น้องประชาชนชาวไทำย และไปส่้การมีส่วนช่วยสร้างความ

ม่�นคงให้้แก่ระบบเศรษัฐกิจของประเทำศ

 บริษ่ัทำเช้�อม่�นว่ายุทำธุศาสตร์ด่้งกล่าวจะเสริมสร้างกระบวนการด้ำาเนินงานและว่ฒนธุรรมองค์กรให้ม่ทีำ�พน่กงาน ต่วแทำน

ประก่นชีวิตและทีำ�ปร่กษัาทำางการเงินปฏิิบ่ติห้น้าทีำ�และให้้บริการอย่างรวด้เร็ว มีประสิทำธิุภัาพอย่างมืออาชีพในวงกว้างมากยิ�ง

ข่�น  ด้้วยการนำาเทำคโนโลยีให้ม่ๆ มาใช้สน่บสนุนงาน

 การเปลี�ยนแปลงอย่างรวด้เร็วของความก้าวห้น้าทำางเทำคโนโลยี สภัาวะการแข่งข่น และสภัาพแวด้ล้อมภัายนอกอื�นๆ ทำำาให้้

บริษ่ัทำต้องพ่ฒนาปร่บปรุงโครงสร้างและร้ปแบบการทำำางานภัายในองค์กรอย่างสมำ�าเสมอ โด้ยมีกรอบระยะเวลาด้ำาเนินงาน 3 ปี 

(2562 - 2564) มุ่งเน้นการปร่บปรุงรากฐานขององค์กร ควบค่้ก่บการปร่บเปลี�ยนโครงสร้างทำางธุุรกิจทีำ�มุ่งเน้นการขยายช่อง

ทำางจ่ด้จำาห้น่าย  และความห้ลากห้ลายของสินค้าและบริการ 
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เพอ่เพิ�มขดีความสิามารีถในีการีแขง่ขนัีอยา่ง

ยั�งยืนีในีรีะยะยาว

• บุรีิการีทุี�ยึดลูกค้าเป็นีศูนีย์กลาง

• แผืนีรีะยะยาวในีการีสิร้ีางแพลตฟอร์ีม

ดิจิทุัลและกรีะบุวนีการีอัตโนีมัติ

• การีกำากับุดูแลและบุรีิหารีความเสิี�ยงทุี�ดี

• คุณภูาพและทุัศนีคติของบุุคลากรี

• โครีงสิรี้างและการีจัดการีทุี�คล่องตัว

• การีมีสิ่วนีรี่วมในีการีสิ่งเสิรีิมสิังคม

การีเพิ�มผืลิตภูัณฑ์์และช่องทุางขายโดยมี

เป้าปรีะสิงค์หลัก ดังนีี�

• สิรี้างความสิมดุลเพ่อการีเติบุโตรีะยะยาว

• เพิ�มโอกาสิในีการีเข้าถึงผืลิตภูัณฑ์์ปรีะกันี

ชีวิต ทุี�ตอบุสินีองความต้องการีในีการี

วางแผืนีการีเงินี ของปรีะชาชนีทุุกกลุ่ม

การีปรีับุตัวเข้าสิู่ยุคดิจิทุัล 

โดยมีเป้าปรีะสิงค์หลัก ดังนีี�

• อำานีวยความสิะดวกในีการีให้บุรีิการี

• ลดต้นีทุุนีการีให้บุรีิการี

• ลดการีใช้ทุรีัพยากรีกรีะดาษ

• ขยายฐานีลูกค้าผื่านีช่องทุางใหม่

• สิรี้างความผืูกพันีกับุองค์กรี

กิารพัฒน์ารากิฐาน์องค์กิร
กิารเพ่�มผ่ลิตภัณฑ์์และ

ช่ีองทัางขายขาย
กิารกิ�าวิสู่ัยุคดิูจิทััล

1 2 3
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บุรีิษัทุได้ทุบุทุวนีปรีะเด็นีด้านีความ

ยั�งยืนีทุี�สิำาคัญต่อการีดำาเนีินีธุรีกิจ

ขององค์กรีและผืู้ มี สิ่ วนีได้สิ่ วนี

เสิีย โดยคำานีึงถึงปัจจัยภูายในี อาทุิ 

กลยุทุธ์ทุางธุรีกิจ เป้าหมายของ

บุรีิษัทุ ปัจจัยภูายนีอก อาทุิ แนีว

โนี้มการีเปลี�ยนีแปลงของโลก และ

ทุิศทุางของอุตสิาหกรีรีมทุี�เกี�ยวข้อง 

ปรีะเด็นีทุี�อาจมีผืลกรีะทุบุต่อผืู้มีสิ่วนี

ได้เสีิย ทุั�งในีด้านีเศรีษฐกิจ สิังคม

และสิิ�งแวดล้อมทุี�ควรีให้ความสินีใจ 

ตลอดจนีแนีวโนี้มการีพัฒนีาด้านี

ความยั�งยนืีของภูาคธุรีกิจปรีะกนัีชีวิต

ในีภููมิภูาค

ผืู้บุริีหารีรีะดับุสูิงของบุริีษัทุและ

ตัวแทุนีหนี่วยงานีต่างๆ รี่วมรีะดม

ความคิดเห็นีเพ่อจัดรีะดับุความ

สิำาคัญของปรีะเด็นีด้านีความยั�งยืนี

ของบุรีิษัทุทุั�งในีรีะยะสัิ�นีและรีะยะ

ยาว  โดยคำานีึงถึงผืลกรีะทุบุ 2 ด้านี 

ได้แก่ ผืลกรีะทุบุต่อผืู้มีสิ่วนีได้สิ่วนี

เสิีย และผืลกรีะทุบุต่อบุรีิษัทุ บุรีิษัทุ

ได้ดำาเนีินีการีรัีบุฟังความคิดเห็นีจาก

ผืู้มีสิ่วนีได้เสิียภูายนีอกจากช่องรีับุ

ข้อมูลข่าวสิารีต่างๆ เพ่อให้เข้าใจ

ความคาดหวังของผืู้มีสิ่วนีได้เสิีย

ภูายนีอกถึงปรีะเด็นีด้านีความยั�งยืนี

ทุี�สิำาคัญ โดยบุรีิษัทุจะนีำาข้อคิดเห็นีทุี�

ได้มาปรัีบุปรุีงและพัฒนีาการีดำาเนิีนี

งานีของบุรีิษัทุเพ่อความยั�งยืนีต่อไป

บุรีิษัทุได้ดำาเนีินีการีตรีวจสิอบุความ

ครีบุถ้วนีและความถูกต้องของการี

จัดลำาดับุปรีะเด็นีด้านีความยั�งยืนีทุี�

สิำาคัญ และหาความสิอดคล้องกับุ

แนีวทุางตัวชี�วัดทุี�กำาหนีด รี่วมกับุ

หนี่วยงานีทุี�เกี�ยวข้อง พรี้อมทุั�งนีำา

เสินีอต่อคณะกรีรีมการีจัดการีเพ่อ

พิจารีณาอนีุมัติ

บุ รีิ ษั ทุ ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี ก า รี ทุ บุ ทุ ว นี

กรีะบุวนีการีจดัทุำาและเปดิเผืยขอ้มลู

ในีรีายงานีความยั�งยืนีอย่างต่อเนี่อง 

และนี้อมรีับุคำาเสินีอแนีะจากทุุก

ภูาคสิ่วนีทุี�ได้รีับุเพ่อนีำาไปปรัีบุปรุีง

เนีื�อหาและรูีปแบุบุการีเปิดเผืยผืล

การีดำาเนีินีงานีด้านีความยั�งยืนีของ

บุรีิษัทุในีรีายงานีฉบุับุต่อไป

กิารทับทัวิน์และ

พัฒน์าอย่างต่อเนื์�อง

เก่ิ�ยวิกัิบรายงาน์ฉบับน่์�

 บริษ่ัทำ กรุงเทำพประก่นชีวิต จำาก่ด้ (มห้าชน) (“บริษ่ัทำ”) จ่ด้ทำำารายงานความย่�งยืนฉบ่บนี� เพ่�อเป็นช่องทำางห้นึ�งในการสื�อสาร

ให้้ผู้้้มีส่วนได้้เสียทำราบถึงความมุ่งม่�นและผู้ลการด้ำาเนินงานตามกรอบยุทำธุศาสตร์ด้้านความย่�งยืนของบริษ่ัทำ โด้ยนำาเสนอผู้ลการ

ด้ำาเนินงานด้้านความย่�งยืนในภัาพรวม  ครอบคลุมมิติเศรษัฐกิจ ส่งคม สิ�งแวด้ล้อม และธุรรมาภิับาล ของบริษ่ัทำและบริษ่ัทำย่อย 

กิระบวิน์กิารกิำาหน์ดูเนื์�อหาใน์รายงาน์

 บริษ่ัทำได้้จ่ด้ทำำารายงานโด้ยพิจารณาจากปัจจ่ยท่ำ�งภัายในและภัายนอกทีำ�เกี�ยวข้องก่บการด้ำาเนินธุุรกิจประก่นชีวิต เพ่�อ

ประเมินประเด็้นความย่�งยืนทีำ�สำาค่ญ โด้ยมีกระบวนการและข่�นตอนทีำ�ต่�งม่�นบนห้ล่กการสำาค่ญ 10 ประการ ประกอบด้้วย การ

มีส่วนร่วมของผู้้้มีส่วนได้้เสีย (Stakeholder inclusiveness) การพิจารณาบริบทำแห่้งความย่�งยืน (Sustainability con-

text) การประเมินประเด็้นความย่�งยืนทีำ�สำาค่ญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบ้รณ์ของข้อม้ล (Completeness) ความถ้ก

ต้องของข้อม้ลทีำ�เปิด้เผู้ย (Accuracy) ความสมดุ้ลของผู้ลการด้ำาเนินงานท่ำ�งเชิงบวกและเชิงลบ (Balance) ความช่ด้เจนของ

ข้อม้ลและความเข้าใจง่ายต่อผู้้้มีส่วนได้้เสียทุำกกลุ่ม (Clarity) การมีข้อม้ลทีำ�สามารถเปรียบเทีำยบได้้เพ่�อแสด้งถึงแนวโน้มของ

การด้ำาเนินการงานทีำ�ผู่้านมา (Comparability) ความน่าเช้�อถือของข้อม้ลและเนื�อห้า (Reliability) และขอบเขตของเวลาใน

การรายงานเพ่�อเป็นข้อม้ลประกอบการต่ด้สินใจของผู้้้มีส่วนได้้เสีย (Timeliness) โด้ยมีกระบวนการและข่�นตอนการประเมิน

ประเด็้นความย่�งยืนทีำ�สำาค่ญ ด่้งนี�

กิารระบุประเด็ูน์

ท่ั�ม่นั์ยสัำาคัญ

กิารจัดูลำาดัูบประเด็ูน์

ดู�าน์ควิามมั�น์คงท่ั�สัำาคัญ

กิารตรวิจสัอบ

ควิามถููกิต�อง

1 2 3 4
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กิารม่ส่ัวิน์ร่วิมกัิบผู่�ม่ส่ัวิน์ไดู�เส่ัย
และควิามคาดูหวัิง

• การีสิำารีวจความพึงพอใจของลูกค้าจำานีวนี 

475 รีาย ผื่านีการีสิัมภูาษณ์ทุางโทุรีศัพทุ์

• การีรัีบุเรีอ่งรีอ้งเรีียนีและการีให้บุรีกิารีผ่ืานี

ศูนีย์บุรีิการีลูกค้า เครืีอข่ายสิาขา และช่อง

ทุางโทุรีศัพทุ์

• การีจัดกิจกรีรีมพบุปะกับุลูกค้า

• การีจัดเสิวนีาความรู้ีด้านีการีวางแผืนี

ทุางการีเงินีสิำาหรีับุยามเกษียณ การีรีักษา

สิุขภูาพ และผืลิตภูัณฑ์์ปรีะกันีภูัยและเครี่อง

มือทุางการีเงินี

• การีสิ่อสิารีให้ความรู้ีเกี�ยวกับุการีวางแผืนี

ทุางการีเงินีแก่ลูกค้าผื่านีสิ่อออนีไลนี์

• การีนีำาเสินีอผืลติภูณัฑ์ท์ุี�มคีวามหลากหลาย

และตอบุสินีองความต้องการีในีการีวางแผืนี

การีเงินีได้อย่างรีอบุด้านี

• การีพัฒนีาการีให้บุริีการีทุี�สิะดวก รีวดเร็ีว 

ถูกต้อง โปรี่งใสิ

• การีนีำาเคร่ีองมอืดจิทิุลัมาปรัีบุใช้เพ่ออำานีวย

ความสิะดวกในีการีทุำาธุรีกรีรีมของลูกค้า

• การีรีักษาข้อมูลสิ่วนีบุุคคลของลูกค้าเป็นี

ความลับุ

โปรีดศึกษารีายละเอียดการีตอบุสินีองในี

หัวข้อ

• การีสิร้ีางผืลิตภูัณฑ์์ทุี�สิ่งเสิริีมการีวางแผืนี

การีเงินีอย่างรีอบุด้านี

• การีพัฒนีาการีให้บุริีการีโดยมีลูกค้าเป็นี

ศูนีย์กลาง

• การีปรีับุตัวเข้าสิู่ยุคดิจิทุัล

• ความปลอดภูยัของขอ้มลู และรีะบุบุปฏิบิุตัิ

การีดิจิทุัล

• การีจัดการีข้อมูลสิ่วนีบุุคคล

รุ่ปแบีบีการุม่ส่�วันรุ�วัม

กับีผู้่้ม่ส่�วันได้เส่่ยู่

ข้อคิดเห็นและควัามคาดหวััง

ของผู้่้ม่ส่�วันได้เส่่ยู่

ตัวัอยู่�างแนวัทาง

การุตอบีส่นองของบีรุิษััท

ล้กค้า1

• การีส่ิอสิารีนีโยบุายและข่าวสิารีผ่ืานีการี

ปรีะชุมและสิ่ออิเล็กทุรีอนีิกสิ์

• การีปรีะชุม การีจัดสัิมมนีา และการีจัด

กิจกรีรีมเพ่อสิังคม

• การีปรีะเมินีผืลการีปฏิิบุัติงานี

• การีปรีะกาศเกียรีติคุณตัวแทุนีปรีะกันีชีวิต

และทุี�ปรีึกษาทุางการีเงินี

• ช่องทุางแจ้งเบุาะแสิการีทุุจรีิตหรีือการี

ปรีะพฤติมิชอบุ

• การีพัฒนีาผืลิตภัูณฑ์์ทุี�มีความหลากหลาย 

ตอบุสินีองความต้องการีของลูกค้าทุุกกลุ่ม

• การีสินีับุสินีุนีการีดำาเนีินีงานีด้านีต่างๆ

• การีให้ความรีู้เพ่อพัฒนีาศักยภูาพอยู่เสิมอ

โปรีดศึกษารีายละเอียดการีตอบุสินีองในี

หัวข้อ

• การีสิร้ีางผืลิตภูัณฑ์์ทุี�สิ่งเสิริีมการีวางแผืนี

การีเงินีอย่างรีอบุด้านี

• การีปรีับุตัวเข้าสิู่ยุคดิจิทุัล

• การีสิร้ีางความสิมดุลของรีายได้จากช่อง

ทุางต่างๆ

• การีให้ความรีู้ด้านีการีวางแผืนีทุางการีเงินี

และธุรีกิจปรีะกันีชีวิต

รุ่ปแบีบีการุม่ส่�วันรุ�วัม

กับีผู้่้ม่ส่�วันได้เส่่ยู่

ข้อคิดเห็นและควัามคาดหวััง

ของผู้่้ม่ส่�วันได้เส่่ยู่

ตัวัอยู่�างแนวัทาง

การุตอบีส่นองของบีรุิษััท

ต่วแทำนประก่นชีวิต/ทีำ�ปร่กษัาทำางการเงิน/พ่นธุมิตรทำางการขาย2
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• การีส่ิอสิารีนีโยบุายและข่าวสิารีผ่ืานีการี

ปรีะชุมและสิ่ออิเล็กทุรีอนีิกสิ์

• การีปรีะชุมรี่วมกับุพนีักงานี การีจัดสิัมมนีา 

และการีจัดกิจกรีรีมเพ่อสิังคม

• การีปรีะเมินีผืลการีปฏิิบุัติงานี

• โครีงการีพัฒนีาบุุคลากรี

• การีปรีะเมินีความผืูกพันีของพนีักงานี

• การีปรีะกาศเกียรีติคุณพนีักงานี

• ช่องทุางแจ้งเบุาะแสิการีทุุจรีิตหรีือการี

ปรีะพฤติมิชอบุ

• รี่วมเลือกตั�งคณะกรีรีมการีสิวัสิดิการี มี

สิ่วนีรี่วมแสิดงความคิดเห็นีและเสินีอแนีะ

สิวัสิดิการีต่างๆ

• เลอืกตั�งคณะกรีรีมการีความปลอดภูยัอาชีว

อนีามัยและสิภูาพแวดล้อมในีการีทุำางานี

• การีสินัีบุสินุีนีด้านีการีอบุรีมเพ่อเพิ�มพูนี

ทุักษะ

• การีสิ่อสิารีภูายในีองค์กรีทุี�มีความชัดเจนี

• การีปรีะเมินีผืลพนีักงานีทุี�มีปรีะสิิทุธิภูาพ

• ความก้าวหน้ีาในีอาชีพและผืลตอบุแทุนี

ทุี�เหมาะสิม

• ความปลอดภูัย และชีวอนีามัยในีทุี�ทุำางานี

• การีเติบุโตอย่างมั�นีคงของบุรีิษัทุ

โปรีดศึกษารีายละเอียดการีตอบุสินีองในี

หัวข้อ

• การีพัฒนีาศกัยภูาพและดูแลรีกัษาบุคุลากรี

ขององค์กรี

รุ่ปแบีบีการุม่ส่�วันรุ�วัม

กับีผู้่้ม่ส่�วันได้เส่่ยู่

ข้อคิดเห็นและควัามคาดหวััง

ของผู้่้ม่ส่�วันได้เส่่ยู่

ตัวัอยู่�างแนวัทาง

การุตอบีส่นองของบีรุิษััท

พน่กงาน3

• การีปรีะชุมสิามัญผืู้ถือหุ้นีปรีะจำาปี

• รีายงานีตามแบุบุ 56-1

• รีายงานีปรีะจำาปี 

• การีนีำาเสินีอข่าวสิารีสิู่สิาธารีณชนี

• การีปรีะกาศผืลปรีะกอบุการีรีายไตรีมาสิ

• การีพบุปะนีักลงทุุนีรีายบุุคคล

• การีพูดคุยและตอบุข้อซักถามกับุนีักลงทุุนี

ผื่านีทุางโทุรีศัพทุ์

• การีพบุปะนีักวิเครีาะห์หลักทุรีัพย์

• การีเติบุโตอย่างยั�งยืนี

• การีปรัีบุการีดำาเนีินีการีให้ทุันีต่อการี

เปลี�ยนีแปลงด้านีเทุคโนีโลยี

• การีรีักษาเสิถียรีภูาพของการีสิรี้างรีายได้

จากช่องทุางต่างๆ

• การีเพิ�มความพึงพอใจของลูกค้าเพ่อรีักษา

ศักยภูาพในีการีแข่งขันี

• การีกำากบัุดแูลกจิการี และการีบุรีหิารีความ

เสิี�ยงทุี�ดี

โปรีดศึกษาเนีื�อหาในีรีายงานีความยั�งยืนี ปี 

2563

รุ่ปแบีบีการุม่ส่�วันรุ�วัม

กับีผู้่้ม่ส่�วันได้เส่่ยู่

ข้อคิดเห็นและควัามคาดหวััง

ของผู้่้ม่ส่�วันได้เส่่ยู่

ตัวัอยู่�างแนวัทาง

การุตอบีส่นองของบีรุิษััท

ผู้้้ถือหุ้้น/น่กลงทุำน4
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• การีดำาเนีนิีโครีงการีของบุรีษิทัุและโครีงการี

ตาวิเศษมุ่งเนี้นีการีลดใช้ถุงพลาสิติกเพ่อลด

จำานีวนีขยะทุี�เป็นีภูัยต่อสิิ�งแวดล้อม

• การีสิ่อสิารี ให้คำาแนีะนีำา และความรู้ีด้านี

การีวางแผืนีทุางการีเงินีผืา่นีสิอ่ออนีไลนี ์ชอ่ง

ทุางอิเล็กทุรีอนีิกสิ์ และช่องทุางตัวแทุนีและ

ทุี�ปรีึกษาทุางการีเงินี

• การีสิำารีวจความต้องการีของชุมชนีและ

สิังคม 

• การีส่ิงเสิริีมใหพ้นัีธมติรีร่ีวมดำาเนีนิีกจิกรีรีม

เพ่อสิังคมกับุบุรีิษัทุ

• การีสิืบุสิานีปรีะเพณีและวัฒนีธรีรีมไทุย

• การีใช้เทุคโนีโลยีเพ่อลดการีใช้ทุรีัพยากรี

ธรีรีมชาติ

• สิ่งเสิรีิมการีให้ความรีู้ทุางด้านีการีวางแผืนี

การีเงินี 

• เพิ�มโอกาสิการีเข้าถึงปรีะกันีชีวิตอย่าง

ทุั�วถึง

• การีให้การีสินีับุสินีุนีและสิ่งเสิรีิมความรู้ี

ด้านีสิุขภูาพ

• การีคำานีึงถึงผืลกรีะทุบุต่อการีดำาเนีินีธุรีกิจ

ทุี�มีต่อชุมชนีและสิิ�งแวดล้อม

โปรีดศึกษารีายละเอียดการีตอบุสินีองในี

หัวข้อ

• การีให้ความรีู้ด้านีการีวางแผืนีทุางการีเงินี

และธุรีกิจปรีะกันีชีวิต

• การีเปิดโอกาสิการีเข้าถึงการีปรีะกันีชีวิต

อย่างทุั�วถึง

• การีสินีับุสินีุนีเยาวชนี

• การีสิ่งเสิรีิมสิุขภูาพปรีะชาชนี

• การีจัดการีสิิ�งแวดล้อม และการีสิรี้าง

จิตสิำานีึกรีักและดูแลรีักษาสิิ�งแวดล้อม

รุ่ปแบีบีการุม่ส่�วันรุ�วัม

กับีผู้่้ม่ส่�วันได้เส่่ยู่

ข้อคิดเห็นและควัามคาดหวััง

ของผู้่้ม่ส่�วันได้เส่่ยู่

ตัวัอยู่�างแนวัทาง

การุตอบีส่นองของบีรุิษััท

ส่งคมและสิ�งแวด้ล้อม5

• ติดต่อปรีะสิานีงานีกับุหน่ีวยงานีทุางการีทุี�

กำากับุดูแลธุรีกิจอย่างต่อเนี่อง

• รี่วมปรีะชุมรีับุฟังแนีวนีโยบุายของหนี่วย

งานีกำากับุธุรีกิจและหนี่วยงานีรีาชการีอ่นีๆ

• รีับุการีตรีวจสิอบุจากหนี่วยงานีทุางการี

• รี่วมรัีบุฟังและแสิดงความคิดเห็นีต่อ

แนีวทุางปฏิบิุตัแิละกฎเกณฑ์ท์ุี�อยูร่ีะหวา่งการี

พัฒนีาปรีับุปรีุง

• แสิดงความคิดเห็นีผื่านีเวทุีแสิดงความ

คิดเห็นีต่างๆ 

• การีดำาเนีินีกิจการีตามแนีวทุางการีกำากับุ

และดูแลกิจการีทุี�ดี และยึดหลักธรีรีมาภูิบุาล

• การีพัฒนีาการีดำาเนีินีงานีให้สิอดคล้อง

กับุข้อกำาหนีดและเจตนีารีมณ์ของกฎหมาย

ทุี�เกี�ยวข้อง

• การีเพิ�มโอกาสิการีเข้าถึงปรีะกันีชีวิตอย่าง

ทุั�วถึง

โปรีดศึกษารีายละเอียดการีตอบุสินีองในี

หัวข้อ

• การีกำากับุดูแลกิจการีทุี�ดีและการีบุริีหารี

ความเสิี�ยง

• ความปลอดภูยัของขอ้มลู และรีะบุบุปฏิบิุตัิ

การีดิจิทุัล

• การีจัดการีข้อมูลสิ่วนีบุุคคล

• การียกรีะดับุพฤติกรีรีมทุางการีตลาดของ

ธุรีกิจปรีะกันีภูัย

• การีเปิดโอกาสิการีเข้าถึงการีปรีะกันีชีวิต

อย่างทุั�วถึง

รุ่ปแบีบีการุม่ส่�วันรุ�วัม

กับีผู้่้ม่ส่�วันได้เส่่ยู่

ข้อคิดเห็นและควัามคาดหวััง

ของผู้่้ม่ส่�วันได้เส่่ยู่

ตัวัอยู่�างแนวัทาง

การุตอบีส่นองของบีรุิษััท

ห้น่วยงานกำาก่บด้้แล6
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กิารประเมิน์
ประเด็ูน์ควิามยั�งยืน์

ผู้้�ถืือหุ้้�นี

ตััวแทำนี/

ทีำ�ปรึกษ�

ทำ�งก�รเงินี

พนัีกง�นี
พันีธมิตัร

ทำ�งก�รข�ย
นัีกล์งท้ำนีล้์กค้��

ช้ื่มชื่นี / สังค้ม / สิ�ง

แวดล์�อม

หุ้น่ีวยง�นีร�ชื่ก�ร / หุ้น่ีวยง�นี

กำ�กับ

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ด้านเศรุษัฐกิจ

การีสิรีา้งผืลติภัูณฑ์ท์ุี�สิง่เสิริีม

การีวางแผืนีการีเงินีอย่าง

รีอบุด้านี

การีพัฒนีาการีให้บุรีิการีโดย

มีลูกค้าเป็นีศูนีย์กลาง

การีปรีับุตัวเข้าสิู่ยุคดิจิทุัล

การีสิรีา้งความสิมดลุของรีาย

ได้จากช่องทุางต่างๆ

การีกำากบัุดแูลกิจการีทุี�ดแีละ

การีบุรีิหารีความเสิี�ยง

ความปลอดภูัยของข้อมูล 

และรีะบุบุปฏิิบุัติการีดิจิทุัล

การีจัดการีข้อมูลสิ่วนีบุุคคล

การียกรีะดับุพฤติกรีรีมทุาง

การีตลาดของธุรีกิจปรีะกันีภัูย

1.
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3.

4.
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7.
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ด้านส่ังคม

การีพฒันีาศักยภูาพและดูแล

รีักษาบุุคลากรีขององค์กรี

การีให้ความรู้ีด้านีการีวางแผืนี

ทุางการีเงินีและธุรีกิจปรีะกันี

ชีวิต

การีเปดิโอกาสิการีเขา้ถงึการี

ปรีะกันีชีวิตอย่างทุั�วถึง

การีสินีับุสินีุนีเยาวชนี

การีส่ิงเสิริีมสุิขภูาพปรีะชาชนี

9.

10.

11.

12.

13.

XX X X

X

X

ด้านส่ิ�งแวัดล้อม

การีจัดการีสิิ�งแวดล้อม

สิรี้างจิตสิำานีึกรีักและดูแล

รีักษาสิิ�งแวดล้อม

14.

15.
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กิารจัดูลำาดัูบควิามสัำาคัญ
ประเด็ูน์ดู�าน์ควิามยั�งยืน์
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ค้ว�มสำ�คั้ญต่ัอบริษัทำ กร้งเทำพประกันีชีื่วิตั จำำ�กัด (มหุ้�ชื่นี)
Importance for Bangkok Life Assurance PCL
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กิารสันั์บสันุ์น์เป้าหมาย
กิารพัฒน์าท่ั�ยั�งยืน์ของสัหประชีาชีาติ

 บริษ่ัทำ กรุงเทำพประก่นชีวิต จำาก่ด้ (มห้าชน) ได้้เริ�มนำา SDGs เข้าเป็นส่วนห้นึ�งของกระบวนการด้ำาเนินงานของบริษ่ัทำ

โด้ยมี 10 เป้าห้มาย จากท่ำ�งห้มด้ 17 เป้าห้มาย  ด่้งนี�
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บริษ่ัทำ กรุงเทำพประก่นชีวิตก่บการสน่บสนุนเป้าห้มายการพ่ฒนาอย่างย่�งยืนขององค์การสห้ประชาชาติ

เป้าหมายู่ท่� 1

ขจัดควัามยู่ากจนทุกรุ่ปแบีบีทุกส่ถานท่�

เป้าหมายู่ท่� 3

การุส่�งเส่รุมิสุ่ขภาพและการุเป็นอยู่่�ท่�ด่

เป้าหมายู่ท่� 4 

รุบัีรุองการุศึกษัาท่�เท�าเท่ยู่มและทั�วัถึง  ส่�ง

เส่รุมิการุเรุ่ยู่นรุ่ต้ลอดช่ีวัติแก�ทุกคน

เป้าหมายู่ท่� 8 

ส่�งเส่รุมิการุเตบิีโตทางเศรุษัฐกิจท่�ต�อเน่อง 

ครุอบีคลุมและยู่ั�งยืู่น การุจ้างงานท่�มคุ่ณค�า

สิ่งเสิริีมให้ปรีะชาชนีทุำาปรีะกันีชีวิตให้เหมาะ

สิมกับุฐานีะทุางการีเงินีและคุณค่าชีวิต เพ่อ

บุรีหิารีความเสีิ�ยงของตนีเองและครีอบุครัีวในี

กรีณีทุี�เกิดเหตุการีณ์ไม่คาดฝันี และให้ความ

รู้ีด้านีการีวางแผืนีทุางการีเงินีแก่ลูกค้าและ

ปรีะชาชนีสิำาหรีบัุทุกุชว่งอายจุนีถงึวยัเกษยีณ

ผื่านีช่องทุางต่างๆ

สิ่งเสิรีิมความรีู้ทุางการีเงินี และการีวางแผืนี

การีเงินีรีะยะยาว รีวมทุั�งการีรีักษาสิุขภูาพ

พัฒนีาบุุคลากรี ตัวแทุนีและนีายหนี้าปรีะกันี

ชีวิตและสิ่งเสิรีิมการีเรีียนีรีู้

นีำาเสินีอปรีะกันีชีวิตและผืลิตภูัณฑ์์การีลงทุุนี

ทุี�ครีอบุคลุมทุุกกลุ่มลูกค้าและทุุกช่วงชีวิต 

ซึ�งก่อให้เกิดความมั�นีคงทุางเศรีษฐกิจและ

การีจ้างงานีทุั�วปรีะเทุศไทุย นีอกจากนีี� บุรีษิทัุ

มีกรีะบุวนีการีจ้างงานีทุี� เป็นีธรีรีมและมี

กรีะบุวนีการีพัฒนีาความสิามารีถบุุคลากรี 

รีวมทุั�งสิร้ีางสิภูาพแวดล้อมในีสิถานีทุี�ทุำางานี

ทุี�ปลอดภัูยและเอื�อต่อการีมีคุณภูาพชีวิตทุี�ดี

ของพนัีกงานีทุุกคนี ตลอดจนีมีการีจ้างงานี

ผืู้ทุุพพลภูาพ

• การีสิร้ีางผืลิตภูัณฑ์์ทุี�สิ่งเสิริีมการีวางแผืนี

การีเงินีอย่างรีอบุด้านี

• การีให้ความรีู้ด้านีการีวางแผืนีทุางการีเงินี

และธุรีกิจปรีะกันีชีวิต

• การีเปิดโอกาสิการีเข้าถึงการีปรีะกันีชีวิต

อย่างทุั�วถึง

• การีสิร้ีางผืลิตภูัณฑ์์ทุี�สิ่งเสิริีมการีวางแผืนี

การีเงนิีอยา่งรีอบุดา้นีการีออกแบุบุผืลติภูณัฑ์์

ทุี�ครีอบุคลุม

• การีให้ความรีู้ด้านีการีวางแผืนีทุางการีเงินี

และธุรีกิจปรีะกันีชีวิต

• การีสิ่งเสิรีิมสิุขภูาพปรีะชาชนี

• การีพัฒนีาศกัยภูาพและดูแลรีกัษาบุคุลากรี

ขององค์กรี

• การีให้ความรีู้ด้านีการีวางแผืนีทุางการีเงินี

และธุรีกิจปรีะกันีชีวิต

• การีพัฒนีาศักยภูาพตัวแทุนี/ทุี�ปรีึกษา

ทุางการีเงินี/พันีธมิตรีทุางการีขาย (ในีหัวข้อ

การีสิรี้างความสิมดุลของรีายได้จากช่องทุาง

ต่างๆ)

• การีสิร้ีางผืลิตภูัณฑ์์ทุี�สิ่งเสิริีมการีวางแผืนี

การีเงินีอย่างรีอบุด้านี

• การีพัฒนีาการีให้บุริีการีโดยมีลูกค้าเป็นี

ศูนีย์กลางการีสิรีรีหาและรัีกษาบุุคคลทุี�มี

ศักยภูาพ

• การีพัฒนีาศกัยภูาพและดูแลรีกัษาบุคุลากรี

ขององค์กรี

เป้าหมายู่การุพัฒนาท่�ยู่ั�งยู่ืน

ขององค์การุส่หปรุะชีาชีาติ
การุดำาเนินงานของบีรุิษััท

ควัามเชี่อมโยู่งกับีปรุะเด็น

ควัามยู่ั�งยู่ืนท่�ส่ำาคัญ
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เป้าหมายู่ท่� 9 

พฒันาโครุงส่รุ้างพื�นฐานท่�พรุ้อมรุบัีการุ

เปล่�ยู่นแปลง ส่�งเส่รุมิการุปรุบัีตวััให้เป็น

อุตส่าหกรุรุมอยู่�างยัู่�งยืู่นและทั�วัถึง และ

ส่นบัีส่นุนนวััตกรุรุม

เป้าหมายู่ท่� 10

การุลดควัามเหล่อมลำ�า

เป้าหมายู่ท่� 12

การุผู้ลติและบีรุโิภคอยู่�างมค่วัามรัุบีผู้ดิชีอบี

เป้าหมายู่ท่� 13 

การุรุบัีมือการุเปล่�ยู่นแปลงส่ภาพภมิ่อากาศ

สิรีา้งสิรีรีคเ์ทุคโนีโลยเีพอ่การีบุรีกิารีทุี�แมน่ียำา 

สิะดวกรีวดเรี็ว มีปรีะสิิทุธิภูาพ เพ่อตอบุ

สินีองความต้องการีของบุุคลากรีขององค์กรี

และของลูกค้า รีวมไปถึงการีสินีับุสินีุนีการี

ต่อยอดด้านีนีวัตกรีรีม

การีสิ่งเสิรีิมการีศึกษาของเยาวชนี

การีสิ่งเสิรีิมด้านีการีออม

การีสิ่งเสิรีิมการีใช้บุรีิการีผื่านีช่องทุาง

ออนีไลนี์ โดยไม่ต้องเดินีทุางมาด้วยตนีเอง 

ทุำาให้ปรีะหยัดทุรีัพยากรีพลังงานี และการี

พัฒนีาเครี่องมือและรีณรีงค์การีดำาเนีินี

ธุรีกรีรีมแบุบุไรี้กรีะดาษ

มุ่งมั�นีเป็นีสิ่วนีหนีึ�งในีการีบุรีรีเทุาผืลกรีะทุบุ

จากการีเปลี�ยนีแปลงสิภูาพภููมิอากาศผื่านี

การีบุริีหารีจัดการีทุรัีพยากรีภูายในีองค์กรีให้

เกิดปรีะสิิทุธิภูาพสูิงสุิด ตลอดจนีส่ิงเสิริีมให้

พนีักงานีตรีะหนีักถึงความสิำาคัญของผืลกรีะ

ทุบุและรีว่มกนัีบุรีรีเทุาผืลกรีะทุบุดงักลา่วผืา่นี

การีมีสิ่วนีรี่วมกิจกรีรีมต่างๆ

• การีปรีับุตัวเข้าสิู่ยุคดิจิทุัล

• ความปลอดภูยัของขอ้มลู และรีะบุบุปฏิบิุตัิ

การีดิจิทุัล

• การีจัดการีข้อมูลสิ่วนีบุุคคล

• การีให้ความรีู้ด้านีการีวางแผืนีทุางการีเงินี

และธุรีกิจปรีะกันีชีวิต

• การีเปิดโอกาสิการีเข้าถึงการีปรีะกันีชีวิต

อย่างทุั�วถึง

• การีสินีับุสินีุนีเยาวชนี

• การีสิร้ีางผืลิตภูัณฑ์์ทุี�สิ่งเสิริีมการีวางแผืนี

การีเงินีอย่างรีอบุด้านี

• การีปรีับุตัวเข้าสิู่ยุคดิจิทุัล

• การีจัดการีสิิ�งแวดล้อม และการีสิรี้าง

จิตสิำานีึกรีักและดูแลรีักษาสิิ�งแวดล้อม

• การีปรีับุตัวเข้าสิู่ยุคดิจิทุัล

• การีจัดการีสิิ�งแวดล้อม และการีสิรี้าง

จิตสิำานีึกรีักและดูแลรีักษาสิิ�งแวดล้อม

เป้าหมายู่การุพัฒนาท่�ยู่ั�งยู่ืน

ขององค์การุส่หปรุะชีาชีาติ
การุดำาเนินงานของบีรุิษััท

ควัามเชี่อมโยู่งกับีปรุะเด็น

ควัามยู่ั�งยู่ืนท่�ส่ำาคัญ
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เป้าหมายู่ท่� 15

ชีว่ัติบีนพื�นดิน

เป้าหมายู่ท่� 17

พนัธมิตรุส่่�ควัามส่ำาเร็ุจ

การีลดการีใช้ หรีือนีำาวัสิดุกลับุมาใช้ใหม่เพ่อ

การีใช้ทุรัีพยากรีธรีรีมชาติอย่างคุ้มค่าและ

เหมาะสิม เพ่อลดผืลกรีะทุบุในีรีะยะยาว

รี่วมกับุพันีธมิตรีในีการีสิร้ีางการีเข้าถึง

ผืลิตภูัณฑ์์ทุางการีเงินีของกลุ่มเป้าหมาย 

และการีให้บุริีการีทุี�มีคุณภูาพทุี�ตอบุโจทุย์ทุุก

ความต้องการี

• การีจัดการีสิิ�งแวดล้อม และการีสิรี้าง

จิตสิำานีึกรีักและดูแลรีักษาสิิ�งแวดล้อม

• การีสิร้ีางผืลิตภูัณฑ์์ทุี�สิ่งเสิริีมการีวางแผืนี

การีเงินีอย่างรีอบุด้านี

• การีพัฒนีาการีให้บุริีการีโดยมีลูกค้าเป็นี

ศูนีย์กลาง

• การีปรีับุตัวเข้าสิู่ยุคดิจิทุัล

• การีสิร้ีางความสิมดุลของรีายได้จากช่อง

ทุางต่างๆ

• การีสิ่งเสิรีิมสิุขภูาพปรีะชาชนี

• การีจัดการีสิิ�งแวดล้อม และการีสิรี้าง

จิตสิำานีึกรีักและดูแลรีักษาสิิ�งแวดล้อม

เป้าหมายู่การุพัฒนาท่�ยู่ั�งยู่ืน

ขององค์การุส่หปรุะชีาชีาติ
การุดำาเนินงานของบีรุิษััท

ควัามเชี่อมโยู่งกับีปรุะเด็น

ควัามยู่ั�งยู่ืนท่�ส่ำาคัญ
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สัร�างอน์าคตท่ั�ยั�งยืน์

บริษ่ัทำกำาห้นด้เป้าห้มายในการด้ำาเนินธุุรกิจ เพ่�อสร้างอนาคตทีำ�ย่�งยืน (Driving A Sustainable Future) ผู่้านความมุ่งม่�น

5 ประการ ด่้งนี�

 บริษ่ัทำเช้�อว่า การด้ำาเนินธุุรกิจโด้ยยึด้ความมุ่งห้มายในข้างต้น ผู่้านเคร้�องมือต่วชี�ว่ด้องค์กร ครอบคลุมท่ำ�งมิติเศรษัฐกิจ เช่น 

รายได้้เบี�ยประก่นชีวิต ม้ลค่าธุุรกิจให้ม่ อ่ตรากำาไร และมิติส่งคมและสิ�งแวด้ล้อม อาทิำ ความผู้้กพ่นของพน่กงาน ความพึงพอใจ

ของล้กค้า การส่งเสริมการใช้เคร้�องมือดิ้จิท่ำลเพ่�อลด้การใช้ทำร่พยากรธุรรมชาติ ทีำ�จะมีผู้ลต่อการประเมินผู้ลการด้ำาเนินงานของ

ผู้้้นำาบริษ่ัทำ ผู้้้บริห้ารระด่้บส้ง และพน่กงาน โด้ยต่วชี�ว่ด้องค์กรนี�ไม่เพียงแต่เป็นเคร้�องชี�นำาในการด้ำาเนินธุุรกิจของบริษ่ัทำ ห้ากแต่

ย่งช่วยกำาห้นด้บทำบาทำของบริษ่ัทำในการช่วยพ่ฒนาส่งคม สิ�งแวด้ล้อม และด้้แลผู้้้มีส่วนได้้เสีย และเป็นจุด้เริ�มต้นของการสร้าง

อนาคตทีำ�ย่�งยืนของบริษ่ัทำต่อไป

เป็นีบริษัทำทีำ�สร��ง
ผู้้�แนีะนีำ�ทำ�งก�ร
เงินีทีำ�ล้์กค้��เลื์อก

เป็นีบริษัทำทีำ�มีช่ื่อง
ทำ�งก�รข�ยทีำ�
ค้รอบค้ล้์มแล์ะ
ค้้ณภ�พ 

เป็นีองค์้กรทีำ�ใหุ้�
ค้ว�มสำ�คั้ญกับ
ก�รล์งท้ำนีอย่�ง
ยั�งยืนี

เป็นีองค์้กรทีำ�ใส่ใจำ
พนัีกง�นี

 เป็นีองค์้กรทีำ�รับ
ผิู้ดชื่อบต่ัอสังค้ม
แล์ะสิ�งแวดล์�อม

ผืา่นีการีออกแบุบุและพัฒนีา

ผืลิตภูัณฑ์์ทุี�ครีอบุคลุมความ

ต้องการีของลูกค้าทุุกกลุ่ม 

และสิามารีถเข้าถึงได้โดย

กลุ่มคนีทุุกฐานีะ

เ พ่ อ ทุำา ห นี้ า ทุี� แ นี ะ นีำา

ผืลิตภูัณฑ์์ สิ่งต่อความรีู้ด้านี

การีวางแผืนีทุางการีเงนิีและ

สิรี้างหลักปรีะกันีชีวิตให้แก่

ปรีะชาชนีในีสิังคม

บุรีิษัทุตรีะหนัีกถึงบุทุบุาทุ

ของบุริีษัทุในีการีพัฒนีาสิิ�ง

แวดล้อมและสิังคมอย่าง

ยั� งยืนีผื่านีบุทุบุาทุในีการี

ลงทุุนีในีธุรี กิจทุี� ให้ความ

สิำาคัญในีเรี่อง บุรีรีษัทุภูิบุาล 

จรีิยธรีรีมทุางธุรีกิจและการี

ดูแล รัีกษา สัิงคมและ สิิ� ง

แวดล้อม

บุรีิ ษั ทุมุ่ ง มั� นี ทุี� จ ะพัฒนีา

ศักยภูาพของพนัีกงานี ใส่ิใจ

ความเป็นีอยู่และสิรี้างความ

ผืูกพันี เพรีาะพนีักงานีเป็นี

ทุรีัพยากรีทุี�สิำาคัญและเป็นี

ผืู้อยู่เบืุ�องหลังความยั�งยืนี

ของธุรีกิจ

บุรีิษัทุดำาเนีินีธุรีกิจโดยคำานีึง

ถึงการีมีสิ่วนีร่ีวมและสิร้ีาง

คุณค่าให้แก่สิังคม พัฒนีา

และดูแลรัีกษาสิิ�งแวดล้อม 

ผื่านีกิจกรีรีม และนีวัตกรีรีม

ต่างๆ เพ่อสิรี้างสัิงคมและ

สิิ�งแวดล้อมทุี�ยั�งยืนี 
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บริษััทัท่ั�สัร�างผู่�แน์ะน์ำาทัางกิารเงิน์
ท่ั�ลูกิค�าเลือกิ

 บริษ่ัทำมุ่งม่�นทีำ�จะนำาเสนอผู้ลิตภ่ัณฑ์์และบริการทีำ�สามารถตอบสนองต่อความต้องการของล้กค้าในทุำกกลุ่มรายได้้  เพ่�อเปิด้

โอกาสให้้ล้กค้าทุำกกลุ่มมีโอกาสทีำ�จะเข้าถึงผู้ลิตภ่ัณฑ์์และบริการของบริษ่ัทำ บริษ่ัทำได้้พ่ฒนาผู้ลิตภ่ัณฑ์์โด้ยมุ่งเน้นให้้ล้กค้าเป็น

ศ้นย์กลาง และนำาเสนอผู้ลติภ่ัณฑ์์และบรกิารผู่้านช่องทำางทีำ�ช่วยส่งเสริมให้้เกดิ้การเขา้ถึงทีำ�ง่ายและสะด้วก รวมถงึเพิ�มความพงึ

พอใจแก่ล้กค้าผู่้านการวิเคราะห์้ข้อม้ลพฤติกรรม และความต้องการของล้กค้าในเชิงลึก เพ่�อให้้บริษ่ัทำสามารถออกแบบ และ

พ่ฒนาผู้ลิตภ่ัณฑ์์ทีำ�ตอบสนองต่อความต้องการของล้กค้าทุำกกลุ่มได้้อย่างท่ำนท่ำวงทีำ 

 บริษ่ัทำได้้มีการพ่ฒนาแบบประก่นทีำ�ตอบสนองความต้องการของล้กค้าในทุำกกลุ่มรายได้้ และทุำกช่วงว่ย ด้้วยผู้ลิตภ่ัณฑ์์

คุ้มครองชีวิต ผู้ลิตภ่ัณฑ์์เตรียมเกษีัยณ ผู้ลิตภ่ัณฑ์์เพ่�อการคุ้มครองสุขภัาพและโรคร้ายแรง ด่้งต่อไปนี�

การสร้างผู้ลิตภ่ัณฑ์์เพ่�อการวางแผู้นการเงินอย่างรอบด้้าน

กลุ่มลูกค้า

รีายได้นี้อย

บุีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99*

ห่วงรีัก พรีีเมียรี์

ห่วงรีัก พรีีเมียรี์ 9901

(มีเงินีปันีผืล)

ห่วงรีัก พรีีเมียรี์

(มีเงินีปันีผืล)

ห่วงรีัก สิมารี์ทุ

บีุแอลเอ เพรีสิทีุจ ไลฟ์ 9901

(มีเงินีปันีผืล)

บีุแอลเอ เพรีสิทีุจ ไลฟ์

(มีเงินีปันีผืล)

กรีุงเทุพ 118

บุีแอลเอ แฮปปี�เซฟวิ�ง 

25/15 (มีเงินีปันีผืล)

บีุแอลเอ แฮปปี�เซฟวิ�ง 

18/10 (มีเงินีปันีผืล)

บีุแอลเอ แฮปปี�เซฟ

วิ�ง 208

บีุแอลเอ แฮปปี�เซฟวิ�ง 

14/7 (มีเงินีปันีผืล)

บีุแอลเอ

แฮปปี�เซฟวิ�ง 126

บุีแอลเอ

บุำานีาญ 99

บุีแอลเอ

บุำานีาญ 99

สิุขภูาพ 2011

บุีแอลเอ รีักษ์สิุขภูาพ

บุีแอลเอ แฮปปี�เฮลธ์

บุีแอลเอ เฮลธ์พลัสิ

บุีแอลเอ

เพรีสิทุีจ เฮลธ์

บุีแอลเอ

อุ่นีใจ โรีครี้าย

บุีแอลเอ อุ่นีใจ โรีครี้าย

บุีแอลเอ แคนีเซอรี์ 

แมกซ์

บุีแอลเอ แคนีเซอรี์ 

แมกซ์

บุีแอลเอ สิมารี์ทุ ซีไอ

กลุ่มลูกค้า

รีายได้ปานีกลาง

กลุ่มลูกค้า

รีายได้สิูง

*ต้องซื�อกับุสิัญญาเพิ�มเติมเทุ่านีั�นี

คุ้มครุองชี่วัิต ส่รุ้างเงินออม วัางแผู้นเกษั่ยู่ณ สุ่ขภาพ โรุครุ้ายู่แรุง

คุณค่าท่ั�ส่ังมอบให�ลูกิค�า
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ผ่ลิตภัณฑ์์เพ่�อสัร�างควิามมั�น์คงทัางกิารเงิน์หลังกิารเกิษีัยณอายุ 

ผ่ลิตภัณฑ์์ท่ั�ส่ังเสัริมสุัขภาพและกิารป้องกัิน์ปัญหาค่าใชี�จ่ายกิารเงิน์จากิค่ารักิษัาพยาบาล

 จากการีทุี�ปรีะเทุศไทุยมีแนีวโนี้มจำานีวนีปรีะชากรีผืู้สูิงอายุเพิ�มสูิงขึ�นีอย่างต่อเน่ีองและมีอายุยืนียาวขึ�นี โดยคาดการีณ์ว่าปรีะเทุศไทุยจะก้าวเข้าสู่ิสัิงคม

ปรีะชากรีสิูงวัยในีปี 2573 เป็นีต้นีไป โดยมีผืู้มีอายุมากกว่า 60 ปี เกินีรี้อยละ 20 ของจำานีวนีปรีะชากรีทุั�งหมด บุรีิษัทุจึงให้ความสิำาคัญในีการีรี่วมสิรี้างความ

มั�นีคงทุางการีเงนิีใหแ้กป่รีะชาชนี ดว้ยการีใหค้วามรู้ีความเขา้ใจเกี�ยวกบัุคณุคา่ของการีวางแผืนีทุางการีเงนิีตั�งแตย่งัอยูใ่นีวัยทุำางานี เพอ่ใหป้รีะชาชนีมรีีะยะเวลา

สิะสิมทุรัีพย์สิินีทุี�เพียงพอจนีสิามารีถใช้เป็นีแหล่งเงินีสิำารีองสิำาหรีับุไว้ใช้ในียามเกษียณ อีกทุั�งในีกรีณีทุี�มีครีอบุครัีว บุรีิษัทุสินีับุสินีุนีให้ปรีะชาชนีรู้ีจักปรีะโยชน์ี

ของการีทุำาปรีะกันีชีวิตโดยเฉพาะเพ่อคุ้มครีองและสิร้ีางความมั�นีคงให้กับุคนีข้างหลังในียามทุี�ผืู้นีำาหรีือสิมาชิกในีครีอบุครีัวต้องจากไปก่อนีวัยอันีควรี ซึ�งทุี�ผื่านี

มา บุรีิษัทุได้ดำาเนีินีการีด้านีต่างๆ เพ่อสินีับุสินีุนีการีสิรี้างความมั�นีคงทุางการีเงินีหลังการีเกษียณอายุ อาทุิ การีพัฒนีาแบุบุปรีะกันีปรีะเภูทุบุำานีาญของบุรีิษัทุ 

บุีแอลเอ บุำานีาญ 99 ทุี�ถูกออกแบุบุมาเพ่อการีเตรีียมพรี้อมสิำาหรีับุชีวิตหลังเกษียณ โดยสิามารีถรีับุบุำานีาญ ตั�งแต่อายุ 60 ปี จนีถึงอายุ 99 ปี หรีือ การีขยาย

อายุรีับุปรีะกันีภูัยให้รีองรีับุผืู้สิูงวัย จากเดิมทุี�แบุบุปรีะกันีมีเกณฑ์์อายุการีรีับุปรีะกันีภูัยถึงอายุ 65 ปี บุรีิษัทุได้ทุำาการีขยายอายุรีับุปรีะกันีภูัยให้เพิ�มขึ�นี 

 การีมีคุณภูาพชีวิตทุี�ดี มีสิุขอนีามัยทุี�แข็งแรีงจะช่วยให้ชุมชนีสิามารีถสิรี้างสิรีรีค์และสิามารีถปรีะกอบุกิจการีตามบุทุบุาทุและหนี้าทุี�ของแต่ละคนีในีสิังคมได้

อยา่งมปีรีะสิิทุธภิูาพ บุรีษัิทุจงึดำาเนีนิีโครีงการีทุี�ชว่ยพัฒนีาคณุภูาพชวีติ โดยเฉพาะดา้นีการีสิง่เสิรีมิการีมสีิขุภูาพทุี�ดคีวบุคูก่บัุการีใหค้วามรู้ีเกี�ยวกบัุปรีะโยชนีข์อง

การีดูแลสุิขภูาพและออกกำาลงักาย โดยมุง่หวังเปลี�ยนีพฤติกรีรีมการีใช้ชวีติ การีบุริีโภูคและสิร้ีางวินียัดา้นีการีออกกำาลงักายเพ่อให้ชมุชนีมีสิขุภูาพแข็งแรีงอย่าง

ยั�งยืนี

 นีอกจากนีั�นี ดว้ยสิถานีการีณก์ารีแพรีร่ีะบุาดของเชื�อไวรีสัิโคโรีนีาสิายพนัีธ์ุใหม ่(โควดิ-19) และปจัจยัเสีิ�ยงในีการีทุำาใหเ้กดิโรีคทุี�เพิ�มขึ�นี เชน่ี ปญัหามลภูาวะ

จากฝุน่ี ปรีะกอบุกับุค่าใช้จา่ยในีการีรัีกษาพยาบุาลทุี�สิงูขึ�นี ทุำาให้ผืูบุ้ริีโภูคหันีมาตรีะหนัีกถงึการีวางแผืนีปรีะกันีสิขุภูาพมากขึ�นี รีวมไปถึงการีป้องกันีความเสีิ�ยงโดย

การีซื�อปรีะกันีสิุขภูาพ บุรีิษัทุจึงพัฒนีาผืลิตภูัณฑ์์ปรีะกันีสิุขภูาพให้ครีอบุคลุม เข้าถึงปรีะชาชนีในีทุุกช่วงอายุ เพศ และค่าใช้จ่ายทุี�อาจจะเกิดขึ�นีอย่างไม่คาดคิด 

ด้วยอัตรีาเบุี�ยปรีะกันีทุี�คุ้มค่า ดังนีี�

อายุ 80 ปีขึ�นีไป

อายุ 90 ปีขึ�นีไป

อายุทุี�คุ้มครีอง 1 เดือนี – 80 ปี

วงเงินีค่ารีักษาตาม

ปรีะเภูทุของค่ารีักษา

ไทุย

6 ปี – 80 ปี

จ่ายตามสิัดสิ่วนีของ

ค่ารีักษา

ไทุย

6 เดือนี – 80 ปี

เหมาจ่าย

ไทุย

11 ปี – 99 ปี

จ่ายตามจรีิง ผืล

ปรีะโยชนี์รีวมสิูงสิุด 

5 ล้านีบุาทุ

ไทุย

11 ปี – 99 ปี

เหมาจ่าย

ทุุนีคุ้มครีองสิูง

ทุั�วโลก

ลักษณะความ

คุ้มครีอง

พื�นีทุี�ทุี�คุ้มครีอง

68%

45%

ส่ัดส่�วันแบีบีปรุะกันท่�คุ้มครุองถึงอายูุ่ 80 ปีขึ�น

ไป ในชี�องทางตัวัแทนปรุะกันชี่วัิตปี 2563

สุ่ขภาพ 2011 บี่แอลเอ รุักษั์สุ่ขภาพ เฮลธ์พลัส่ บี่แอลเอ แฮปปี�เฮลธ์ บี่แอลเอ เพรุส่ท่จ เฮลธ์
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 ทุั�งนีี� นีอกจากแบุบุปรีะกันีสิุขภูาพทุี�ครีอบุคลุมปรีะชาชนีทุุกรีะดับุแล้ว บุรีิษัทุได้รี่วมกับุบุรีิษัทุพันีธมิตรีทุี�ทุำาการีศึกษาวิจัยถึงปรีะโยชนี์ของการีเดินีต่อสิุขภูาพ

เพ่อพัฒนีาแบุบุปรีะกันีบุีแอลเอ สิมารี์ทุ ซีไอ (BLA Smart CI)  ทุี�สิ่งเสิรีิมให้ผืู้ถือกรีมธรีรีม์เดินีออกกำาลังอย่างสิมำ�าเสิมอ เพรีาะการีเดินีหรีือวิ�งจะสิามารีถลด

อายุทุี�แทุ้จรีิงของรี่างกาย ช่วยลดความเสิี�ยงต่อการีเกิดโรีคต่างๆ เสิรีิมสิรี้างกรีะดูกและกล้ามเนีื�อให้แข็งแรีง ช่วยให้นีอนีหลับุได้ดีขึ�นี ลดอาการีซึมเศรี้า ความ

วติกกงัวลและความเครียีดได้อีกด้วย โดยผืู้ถอืกรีมธรีรีม์สิามารีถดาวนี์โหลดแอปพลิเคชนัีบุนีมือถอื BLA Healthy Life เพอ่แปลผืลการีเดินีเป็นีแต้มสิำาหรีบัุแลก

เปน็ีสิว่นีลดเบุี�ยปรีะกนัีภูยั หรีอืแลกสิิทุธพิิเศษตา่งๆ ซึ�งแลกไดง่้ายๆ ผืา่นีแอปพลเิคชนัี และยงัเปน็ีการีชว่ยใหผ้ืูใ้ชง้านีมเีปา้หมายในีการีออกกำาลงักาย พรีอ้มกบัุ

สิุขภูาพทุี�ดีมากขึ�นีด้วย

 เพ่อเป็นีการีสิร้ีางการีเข้าถึงบุริีการีวางแผืนีทุางการีเงนิีและการีปรีะกันีชีวิต และสิง่เสิริีมใหป้รีะชาชนีทุกุกลุม่สิามารีถเข้าถึงบุริีการีไดอ้ยา่งเทุ่าเทีุยม บุริีษทัุได้

พัฒนีาแบุบุปรีะกันีทุี�ให้ความคุ้มครีองชีวิตและการีเจ็บุป่วยแบุบุพื�นีฐานีสิำาหรีับุคนีสิ่วนีใหญ่ของปรีะเทุศ อาทุิ โครีงการี บุีแอลเอ อุ่นีใจโรีครี้ายทุี�มีความคุ้มครีอง

ชีวิต 50,000 บุาทุ และมีความคุ้มครีองโรีครี้ายแรีงเรีิ�มต้นีตั�งแต่ 100,000 บุาทุ ทุี�คุ้มครีองถึงอายุ 90 ปี และมีเบุี�ยปรีะกันีชีวิตคงทุี�ตลอดสิัญญาเรีิ�มต้นีเพียง 

1,525 บุาทุต่อปี เพ่อให้ปรีะชาชนีสิ่วนีใหญ่สิามารีถเข้าถึงความคุ้มครีองชีวิตและโรีครี้ายแรีงขั�นีพื�นีฐานีได้ 
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 บุริีษทัุไดใ้หค้วามสิำาคญัตอ่การียกรีะดบัุการีให้บุรีกิารีผ่ืานีการีสิำารีวจความพงึพอใจและขอ้เสินีอแนีะของลกูคา้เป็นีปรีะจำาทุกุปี โดยกำาหนีดใหก้ารีเพิ�มขึ�นีของ

รีะดับุการีเป็นีผืู้สินีับุสินีุนีองค์กรี หรีือ Net Promoter Score (NPS) เป็นีหนีึ�งในีตัวชี�วัดหลักขององค์กรี ในีปี 2563 บุรีิษัทุได้นีำาข้อเสินีอแนีะของลูกค้ามาดำาเนีินี

การีปรีับุปรีุงกรีะบุวนีการีให้บุรีิการี ในี 2 สิ่วนี ดังนีี�

อายุทุี�คุ้มครีอง

จำานีวนีเงินีเอาปรีะกันีภูัย - ชีวิต

จำานีวนีเงินีเอาปรีะกันีภูัย - โรีครี้ายแรีง

เบุี�ยปรีะกันีคงทุี� เรีิ�มต้นี

20 - 90 ปี

เรีิ�มต้นี 50,000 บุาทุ

ตั�งแต่ 100,000 บุาทุ – 3,000,000 บุาทุ  5 กลุ่มโรีครี้ายแรีง รีวม 11 โรีค

1,525 บุาทุ/ปี (อายุ 20 ปี เพศชาย)

โครุงการุบี่แอลเอ อุ�นใจโรุครุ้ายู่

 บริษ่ัทำมุ่งเน้นคุณภัาพการบริการท่ำ�งก่อนและห้ล่งการขาย การขายผู้่านการพ่ฒนาศ่กยภัาพและความใส่ใจของพน่กงาน 

ต่วแทำนประก่นชีวิตและทีำ�ปร่กษัาทำางการเงิน   และการปร่บใช้เทำคโนโลยีและนว่ตกรรมเพ่�อสร้างสรรค์ผู้ลิตภ่ัณฑ์์และการบริการ

ทีำ�สามารถตอบโจทำย์ความต้องการของล้กค้าได้้อย่างแท้ำจริง โด้ยใช้ระบบการให้้บริการทีำ�บริษ่ัทำให้้ความสำาค่ญท่ำ�งด้้านการร่กษัา

ความม่�นคงปลอด้ภ่ัย ความเป็นส่วนต่ว เพ่�อการบริการทีำ�รวด้เร็ว ถ้กต้อง แม่นยำา และสะด้วกในการใช้งาน และครอบคลุม

ถึงประสิทำธิุภัาพการด้ำาเนินการท่ำ�งของบริษ่ัทำ ค่้ค้า และพ่นธุมิตรทีำ�เกี�ยวข้องห่้วงโซ่ึ่ ห้ร้อกระบวนการส่งมอบประสบการณ์ทีำ�ดี้

ทีำ�สุด้ให้้ก่บล้กค้าอย่างย่�งยืน ตลอด้จนต้องมีช่องทำางสำาห้ร่บร่บฟังข้อคิด้เห็้นและข้อเสนอแนะจากล้กค้าเพ่�อนำามาพ่ฒนาและ

ปร่บปรุงผู้ลิตภ่ัณฑ์์และบริการของบริษ่ัทำอย่างต่อเนื�อง 

การพ่ฒนาการให้้บริการโด้ยมีล้กค้าเป็นศ้นย์กลาง

กิารสัร�างวัิฒน์ธรรมกิารให�ควิามสัำาคัญแก่ิลูกิค�า

การุให้ควัามส่ำาคัญกับีเส่่ยู่งของล่กค้า

 สิำาหรีบัุกรีะบุวนีการีเรีียกร้ีองสิินีไหมสิขุภูาพโดยลกูคา้ไมต้่องสิำารีองจ่ายคา่รีกัษาพยาบุาล (Fax-claim) บุรีษิทัุไดด้ำาเนีนิีการีปรัีบุปรุีงรีะบุบุการีเรีียกร้ีองสิินีไหม

รีะหว่างโรีงพยาบุาลกับุบุริีษัทุ เพอ่ใหเ้จา้หน้ีาทุี�โรีงพยาบุาลและเจา้หน้ีาทุี�สิินีไหมสิามารีถตดิต่อส่ิอสิารีกันีไดอ้ย่างรีวดเรีว็ โดยมีการีแจง้เตอืนีผ่ืานีรีะบุบุแบุบุทัุนีทีุ 

(real-time) พรี้อมทุั�งแสิดงข้อมูลสิิทุธิการีเรีียกรี้องสิินีไหมผื่านีทุางรีะบุบุดังกล่าว เพ่อให้เจ้าหนี้าทุี�โรีงพยาบุาลสิามารีถตรีวจสิอบุสิิทุธิการีเรีียกรี้องสิินีไหมของ

ลูกค้า โดยไม่ต้องติดต่อบุรีิษัทุผื่านีทุางโทุรีศัพทุ์หรีือโทุรีสิารี ซึ�งจะสิ่งผืลให้กรีะบุวนีการีเรีียกรี้องสิินีไหมมีความถูกต้องและรีวดเรี็วมากยิ�งขึ�นี อีกทุั�งบุรีิษัทุยังได้

การุยู่กรุะดับีการุให้บีรุิการุด้านส่ินไหม1
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จัดทุำาการีสิำารีวจความพึงพอใจการีให้บุรีิการีเรีียกรี้องสิินีไหมสิุขภูาพโดยลูกค้าไม่ต้องสิำารีองจ่ายค่ารีักษาพยาบุาล (Fax-claim) หลังการีให้บุรีิการีเสิรี็จสิิ�นี เพ่อ

ให้มั�นีใจว่าลูกค้าได้รีับุการีบุรีิการีทุี�มีคุณภูาพ และเพ่อให้สิามารีถแก้ปัญหาต่างๆ ทุี�เกิดขึ�นีได้อย่างทุันีทุ่วงทุี 

 นีอกจากนีี�ในีการีเรีียกรีอ้งสิินีไหม (Reimbursement) 

บุรีิษัทุยังพัฒนีารีะบุบุทุี�ให้ลูกค้าสิามารีถทุำาการีเรีียกร้ีอง

สิินีไหมผ่ืานีบุริีการีเรีียกรี้องสิินีไหมแบุบุอิเล็กทุรีอนีิกสิ์ 

(E-Claim)ได้อีกด้วย

 บุรีิษัทุได้มุ่งเนี้นีการีเพิ�มการีให้บุรีิการีผื่านีทุางช่องทุางออนีไลนี์ ไม่ว่าจะเป็นีเว็บุไซต์ “Smart Customer” , แอปพลิเคชันีบุนีโทุรีศัพทุ์มือถือ“BLA Happy 

Life” และ LINE Official Account เพอ่เพิ�มความสิะดวกในีการีใหบุ้ริีการีผ่ืานีโทุรีศัพทุม์อืถือ หรีอือุปกรีณพ์กพาของลกูคา้ไดต้ลอดเวลาและทุกุสิถานีทุี� โดยบุริีษทัุ

ได้มีการีพัฒนีารีะบุบุบุรีิการีต่างๆ เพิ�มเติมอย่างต่อเนี่อง  โดยในีปี 2563 ได้มีการีเพิ�มบุรีิการี BLA e-Service ในีแอปพลิเคชันีบุนีโทุรีศัพทุ์มือถือ BLA Happy 

Life ให้ครีอบุคลุมมากยิ�งขึ�นี ด้วยบุรีิการีเปลี�ยนีแปลงข้อมูลกรีมธรีรีม์แบุบุอิเล็กทุรีอนีิกสิ์ (E-Pos) และบุริีการีเรีียกร้ีองสิินีไหมแบุบุอิเล็กทุรีอนีิกสิ์ (E-Claim) 

ทุำาให้แอปพลิเคชันีบุนีโทุรีศัพท์ุมือถือ BLA Happy Life ครีอบุคลุมบุริีการีด้านีต่างๆ ตั�งแต่การีชำารีะเบุี�ย รีับุกรีมธรีรีม์อิเล็กทุรีอนีิกสิ์ การีเปลี�ยนีแปลงข้อมูล

กรีมธรีรีม์ การีเรีียกรี้องสิินีไหม และการีดูข้อมูลกรีมธรีรีม์ ข้อมูลโรีงพยาบุาลคู่สิัญญา 

 ณ สิิ�นีปี 2563 มจีำานีวนีผืูใ้ช้งานีแอปพลิเคชันีบุนีโทุรีศัพทุมื์อถอื (Mobile Application) และ LINE Official Account จำานีวนีปรีะมาณ 163,253 ดาวน์ีโหลด 

และ 3.58 ลา้นี ตามลำาดบัุ  บุรีษัิทุให้ความสิำาคญัตอ่การียกรีะดบัุกรีะบุวนีการีดำาเนีนิีธรุีกรีรีมและการีบุรีกิารีดว้ยนีวตักรีรีมและเทุคโนีโลยสีิมยัใหมทุ่ี�สิามารีถสิรีา้ง

ปรีะสิบุการีณ์ทุี�ดี และตอบุโจทุย์ความต้องการีทุี�แตกต่างของลูกค้าในีแต่ละกลุ่มอย่างแทุ้จรีิง

การุยู่กรุะดับีการุทำาธุรุกรุรุมผู้�านชี�องทาง Online2
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 บุริีษทัุให้ความสิำาคัญแก่การีรัีบุฟังความคิดเห็นีและข้อเสินีอแนีะของลูกคา้ จงึได้เพิ�มชอ่งทุางการีรัีบุเร่ีองร้ีองเรีียนีทุี�หลากหลาย อาทิุ สิำานีกังานีใหญ่ สิำานีกังานี

สิาขา และศนูีย์บุรีกิารีลกูคา้ (Customer Service Center) รีวมถงึการีพฒันีารีะบุบุการีดำาเนีินีงานีรีบัุเรีอ่งรีอ้งเรียีนีเพอ่รีบัุฟงัปญัหาของลกูคา้และสิามารีถแกไ้ข

ปัญหาได้ทุันีทุี โดยบุรีิษัทุได้ปรีับุใช้รีะบุบุการีบุรีิหารีจัดการีข้อคิดเห็นีของลูกค้าแบุบุครีบุวงจรี (Closed Loop Feedback) ผื่านีคณะกรีรีมการีสิ่งเสิรีิมการีสิรี้าง

ความผืูกพันีของลูกค้า (Customer Engagement Committee) ทุี�สิามารีถตรีวจสิอบุและติดตามการีแก้ไขปัญหา หรืีอข้อรี้องเรีียนี ตลอดจนีหาแนีวทุางการี

ปอ้งกันีเพ่อให้เกิดการีพัฒนีาและปรัีบุปรุีงการีบุริีการีได้อย่างต่อเน่ีองรีวดเร็ีว (สิำาหรัีบุกรีมธรีรีม์ทุี�ไม่ต้องตรีวจสุิขภูาพ) เป็นีการีสิร้ีางโอกาสิในีการีเข้าถึงการีสิร้ีาง

ความมั�นีคงผื่านีปรีะกันีชีวิต ซึ�งเป็นีการีช่วยเพิ�มช่องทุางการีเข้าถึงบุรีิการีทุางการีเงินีของปรีะชาชนีมากขึ�นี  

การุให้ควัามส่ำาคัญกับีการุจัดการุข้อรุ้องเรุ่ยู่น

กระบวนการจ่ด้การข้อร้องเรียนศ้นย์บริการล้กค้า (Customer Service Center : CSC)

หมายเหตุ : กลุ่มลูกค้า LBDU จัดการีข้อรี้องเรีียนีโดยฝ่ายปฏิิบุัติการีช่องทุางการีขาย และมีรีะยะเวลาดำาเนีินีการีตามทุี� ก.ล.ต. กำาหนีด

รับทัราบข�อร�องเรียน์/วิิเคราะห์ระดัูบข�อร�องเรียน์

Level 2
น์ำาเสัน์อพ่จารณา

Level 3
เสัน์อผู่�บริหารระดัูบสูัง

Customer Engagement 
Committee

Level 1
ดูำาเนิ์น์กิาร/พ่จารณา

โดูย CSC

• ติด้ต่อล้กค้าเพ่�อเจรจาต่อรอง
และเสนอทำางเลือกให้้แก่ล้กค้า
• สอบถามประเด็้นเพิ�มเติม

ล้กค้าร่บข้อเสนอ /
ทำางเลือก

ห้น่วยงานพิจารณา
ตอบกล่บ

แจ้งผู้ลให้้ล้กค้า /
คปภั. ทำราบ

ล้กค้าร่บผู้ลพิจารณา

แจ้งความคืบห้น้า /
ผู้ลการพิิจารณา

• ล้กค้า
• คปภั.

บ่นทึำกผู้ลการพิจารณา
ในทำะเบียน

เสนอผู้้้บริห้ารสาย
ประก่นชีวิตพิจารณา

ส่งห้น่วยงานอื�นพิจารณา
(ตรวจสอบ, ร่บประก่น / 
สินไห้ม, บริห้ารงาน กธุ., 
บ่ญชี / การเงิน, LBDU, 

บุคลากร, อื�นๆ)

เสนอกรรมการผู้้้จ่ด้การให้ญ่
พิจารณา

ปิด้เคส

Y

Level 2

N

ปิด้เคส

Y

Level 3

N
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 นีอกจากนีี�บุริีษทัุยงัไดข้ยายพื�นีทุี�ศนูีย์บุริีการีลูกคา้ ในี

อาคารีสิำานัีกงานีใหญแ่หง่ใหม่ และจดัทุำาทุี�จอดรีถสิำาหรีบัุ

ลกูคา้เพอ่อำานีวยความสิะดวกแก่ลกูคา้ทุี�เดินีทุางมาตดิต่อ

ยังศูนีย์บุรีิการีลูกค้า สิำานีักงานีใหญ่วงศ์สิว่าง

 บุริีษทัุได้ปรีบัุปรีงุและพฒันีากรีะบุวนีการีให้บุริีการีเพ่ออำานีวยความสิะดวกให้ลูกค้ามากยิ�งขึ�นีในีการีติดต่อ Call Center โดยการีขยายรีะยะเวลาการีให้บุริีการีเป็นี 

24 ชั�วโมง และยังได้ทุำาการีติดตามการีทุำางานีอย่างใกล้ชิด โดยมีการีตั�งเป้าหมายในีการีควบุคุมจำานีวนีสิายพลาดรีับุ (Abandoned Call)

 นีอกจากนีี�บุรีิษัทุยังได้ดำาเนีินีการีติดตามความพึงพอใจต่อการีให้บุรีิการีลูกค้าเพ่อควบุคุมคุณภูาพของการีให้บุรีิการีอยู่เสิมอ

 นีอกจากการีติดต่อทุางโทุรีศัพทุ์แล้ว บุรีิษัทุกำาหนีด

ใหม้กีารีใหบุ้รีกิารีลกูคา้ผืา่นีทุางชอ่งทุางอน่ีๆ อกีมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นีทุาง ศูนีย์บุรีิการีลูกค้า (Customer Service 

Center), แอปพลิเคชันีบุนีโทุรีศัพทุ์มือถือ (Mobile

Application), เว็บุไซต์ของบุรีิษัทุ, Facebook และ Line 

เพ่อให้การีบุรีิการีมีความครีอบุคลุมและมีการีให้บุรีิการี

ในีมาตรีฐานีเดียวกันี  ทุั�งนีี�จากการีผืลักดันีการีใช้งานี

แอปพลิเคชันีบุนีโทุรีศัพทุ์มือถือ โดยการีเพิ�มฟังก์ชันีการี

ใช้งานีในีปีทุี�ผ่ืานีมา ทุำาให้สัิดสิว่นีการีใช้งานีแอปพลิเคชันี

บุนีโทุรีศัพทุ์มือถือค่อยๆ ขยับุเพิ�มขึ�นีในีแต่ละปี 

กิารยกิระดัูบงาน์บริกิาร

การุยู่กรุะดับีชี�องทางการุให้บีรุิการุ

100%

75%

50%

25% 45%

32%

21%

2%

61%

28%

7%

4%

50%

35%

9%

6%

2561 2562 2563
0%

Facebook & Line Website Email Mobile Application

% ความพึงพอใจของล้กค้า อย้่ในระด้่บ ดู่เย่�ยม

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ม.ค. - เม.ย.

94.00%

94.50%

95.00%

95.50%

96.00%

96.50%

97.00%

97.50% 95.39% 95.57% 96.33% 96.62% 96.98% 97.00% 97.25%

เป้าหมาย >= 80%
ของคะแน์น์

ความพึงพอใจ
ของล้กค้า

แย่

พอใชื่� ดี

ดี
เยี

�ย
ม
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 เพอ่ตอบุสินีองความตอ้งการีของลกูคา้ทุี�หลากหลาย บุรีษิทัุไดร้ีว่มกบัุโรีงพยาบุาลชั�นีนีำาทุั�วปรีะเทุศจำานีวนี 300 โรีงพยาบุาล เพอ่ใหบุ้รีกิารีลกูคา้ได้ครีอบุคลมุ

ในีทุกุภูมูภิูาค พรีอ้มทุั�งบุรีกิารีพเิศษสิำาหรีบัุลกูคา้ของบุรีษัิทุหากเขา้ไปรัีบุการีรัีกษาทุี�โรีงพยาบุาลคูส่ิญัญา เชน่ี การีไมต่อ้งสิำารีองเงนิีคา่รีกัษาพยาบุาลเมอ่เขา้รีกัษา

ทุี�โรีงพยาบุาลคู่สิัญญา เป็นีต้นี โดยบุรีิษัทุได้ทุำาบุันีทุึกข้อตกลงกับุโรีงพยาบุาลต่างๆ เพ่อขยายการีบุรีิการีเหล่านีี�  

 นีอกจากนีั�นี บุรีิษัทุยังได้จัดให้มีการีมอบุรีางวัล BLA Smart Hospital Awards แก่โรีงพยาบุาลคู่สิัญญาเป็นีปีทุี�สิอง เพ่อรี่วมกันียกรีะดับุการีบุรีิการีในีด้านี

ต่างๆ ทุี�เป็นีปรีะโยชนี์ต่อผืู้ถือกรีมธรีรีม์ปรีะกันีสิุขภูาพของบุรีิษัทุ  โดยรีางวัล BLA Smart Hospital Awards ในีปี 2563 ได้มีการีเพิ�มปรีะเภูทุของรีางวัลเชิดชู

เกียรีติแก่โรีงพยาบุาลคู่สิัญญาปรีะกันีสิุขภูาพดีเด่นี ทุำาให้มีโรีงพยาบุาลทุี�ได้รีับุรีางวัลแบุ่งเป็นี 6 ปรีะเภูทุ รีวมทุั�งสิิ�นี 12 รีางวัล ตามการีปรีะเมินีด้านีความ

รี่วมมือของผืู้เกี�ยวข้องและจากผืู้ใช้บุรีิการีโรีงพยาบุาลในีด้านีต่างๆ ได้แก่

การุพัฒนารุะบีบีโรุงพยู่าบีาลเครุือข�ายู่ Network Hospital

บุมจ.กรีุงเทุพปรีะกันีชีวิต กับุโรีงพยาบุาลเวิลด์เมดิคอล รี่วมลงนีามบุันีทุึกข้อตกลงความรี่วมมือทุางธุรีกิจ (MOU) เพ่อเพิ�มความสิะดวกสิบุายและมอบุบุรีิการีด้านี

สิุขภูาพทุี�มีคุณภูาพสิูงแก่ลูกค้าผืู้เอาปรีะกันี

รีางวัลดีเด่นีด้านีการีจัดการีความเหมาะสิมทุางการีแพทุย์

รีางวัลดีเด่นีด้านีความรี่วมมือรีะดับุองค์กรี

รีางวัลดีเด่นีด้านีการีให้บุรีิการีเคลม

รีางวัลดีเด่นีด้านีการีบุรีิหารีค่ารีักษาพยาบุาล

รีางวัลดีเด่นีด้านีการีให้บุรีิการีตรีวจสิุขภูาพ

รีางวัลดีเด่นีด้านีการีให้บุรีิการีลูกค้า

โรีงพยาบุาลสิมิติเวช สิุขุมวิทุ

โรีงพยาบุาลพญาไทุ 2

โรีงพยาบุาลบุำารีุงรีาษฎรี์

โรีงพยาบุาลเวิลด์เมดิคอล

โรีงพยาบุาลรีามาธิบุดี

โรีงพยาบุาลกรีุงเทุพ

โรีงพยาบุาลมงกุฎวัฒนีะ

โรีงพยาบุาลโอเวอรี์บุรีุ�ค

โรีงพยาบุาลกรีุงเทุพ

โรีงพยาบุาลขอนีแก่นี รีาม

โรีงพยาบุาลบุางปะกอก 1

โรีงพยาบุาลกรีุงเทุพ พิษณุโลก
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 บุรีิษัทุได้รี่วมมือกับุบุรีิษัทุเจ้าของเครีือข่ายการีให้บุรีิการีความช่วยเหลือทุั�วโลก ภูายใต้ช่อโครีงการี BLA EveryCare โดยลูกค้าปรีะกันีสิุขภูาพสิามารีถได้รีับุ

บุริีการีเสิรีิมทุี�จำาเป็นีตลอด 24 ชั�วโมง ครีอบุคลุมทุุกทุี�ทุั�วโลก โดยในีปี 2563 การีให้บุรีิการีในีสิถานีการีณ์การีแพรี่รีะบุาดของเชื�อไวรีัสิโคโรีนีาสิายพันีธ์ุใหม่

(โควิด-19) บุรีษิทัุได้นีำารีะบุบุการีใหบุ้รีกิารีออนีไลนีต่์างๆ มาเปดิใหบุ้รีกิารีแก่ลกูคา้และปรีะชาชนีทุกุคนี บุรีษิทัุไดข้ยายการีบุริีการี BLA EveryCare ดว้ยบุริีการีพบุ

แพทุย์ออนีไลนี์ (Telemed Plus) ผื่านีความรี่วมมือกับุเครีือโรีงพยาบุาลพันีธมิตรีทุั�วปรีะเทุศ  โดยไม่ต้องไปโรีงพยาบุาล ด้วยเทุคโนีโลยีการีสิ่อสิารีแบุบุออนีไลนี์ 

พรี้อมบุรีิการีจัดสิ่งยาทุั�วปรีะเทุศ ลูกค้ากรุีงเทุพปรีะกันีชีวิตทุี�มีปรีะกันีสิุขภูาพคุ้มครีองผืู้ป่วยนีอก (OPD) ทุั�งแบุบุสิามัญและปรีะกันีกลุ่ม และมีปรีะวัติการีรีักษา

กับุโรีงพยาบุาลทุี�เข้ารี่วมโครีงการี สิามารีถใช้บุรีิการีแพทุย์ออนีไลนี์ และเรีียกรี้องสิินีไหม (ค่าแพทุย์ พยาบุาล ยา เวชภูัณฑ์์) ได้ตามความคุ้มครีองตามเง่อนีไข

กรีมธรีรีม์

ทำาให้บีรุิการุท่�ล่กค้าจะได้รุับีทั�งหมดภายู่ใต้โครุงการุ BLA EveryCare ปรุะกอบีด้วัยู่

การุพัฒนารุะบีบีให้บีรุิการุล่กค้ากลุ�มสุ่ขภาพ

• EveryCare Before บุรีิการีคำาแนีะนีำาด้านีการีแพทุย์ทุางโทุรีศัพทุ์ ทุั�งภูายในีปรีะเทุศไทุยและเม่ออยู่ต่างปรีะเทุศ

• EveryCare Special บุรีิการีการีแพทุย์ฉุกเฉินี (Medivac), ศูนีย์บุรีิการีข้อมูลสิุขภูาพ (Health Partner), บุรีิการีพบุแพทุย์ออนีไลนี์ (Telemed Plus), บุรีิการี

ขอความเห็นีทุี� 2 จากแพทุย์ผืู้เชี�ยวชาญ (2
nd
 opinion) ด้านีกรีะดูกข้อ กรีะดูกสิันีหลัง โรีคข้อและโรีมาติซึ�ม (บุำารีุงรีาษฎรี์), บุรีิการีเพิ�มวงเงินีรีักษาโรีคมะเรี็ง 

และบุรีิการีสิำารีองจ่ายกรีณีจำาเป็นีต้องเข้ารีับุการีรีักษาแบุบุผืู้ป่วยในี (IPD) ในีต่างปรีะเทุศสิำาหรีับุผืู้ถือกรีมธรีรีม์ทุี�มีเง่อนีไขความคุ้มครีอง

• EveryCare After บุรีิการีจัดเตรีียมสิ่งผืู้เอาปรีะกันีภูัยเข้ารีักษาตัวในีโรีงพยาบุาล และบุรีิการีปรีะสิานีงานีการีหาผืู้ดูแลในีรีะยะพักฟ้�นี
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 บุรีิษัทุมุ่งหมายให้ผืลิตภูัณฑ์์บุำานีาญ สิุขภูาพ และการีบุรีิการีด้านีสิุขภูาพ มีสิ่วนีช่วยในีการีสิ่งเสิรีิมคุณภูาพชีวิตและลดค่าใช้จ่ายสิ่วนีตัวของผืู้สิูงวัย รีวมทุั�ง

แบุ่งเบุาภูารีะค่าใช้จ่ายด้านีสิุขภูาพของภูาครีัฐในีรีะยะยาว

 กรีุงเทุพปรีะกันีชีวิตรี่วมกับุโรีงพยาบุาลบุำารีุงรีาษฎรี์

มอบุบุรีิการีด้านีสิุขภูาพโครีงการี “2B Care Privilege” 

มอบุการีดแูลรีกัษาพยาบุาลแบุบุรีาคาแพคเกจและสิว่นีลด

พิเศษ สิำาหรีับุผู้ืป่วยในีและผืู้ป่วยนีอก พรี้อมบุรีิการีรีถ

รีับุสิ่งในีกรุีงเทุพ ปริีมณฑ์ล กรีณีเข้ารีับุการีผ่ืาตัดเป็นีผืู้

ป่วย และการีอัพเกรีดห้องพักสิำาหรีับุผืู้ถือกรีมธรีรีม์ BLA 

Prestige Health  ทุี�สิำาคัญมอบุมูลค่าวงเงินีการีรีักษา

มะเรี็งเพิ�มขึ�นี 20% สิำาหรีับุผืู้ถือกรีมธรีรีม์ บุีแอลเอ แคนี

เซอรี ์แม็กซ ์เมอ่เขา้รีบัุการีรีกัษาทุี�โรีงพยาบุาลบุำารีงุรีาษฎรี์ 

และสิทิุธพิเิศษการีใชห้อ้งรีบัุรีอง “นีภูาเลา้จนี”์ และบุรีกิารี

ลีมูซีนีรีับุ-สิ่ง  

การุให้บีรุิการุด้านการุบีรุิการุอ่นๆ

 นีอกเหนืีอจากการีให้บุริีการีทุั�งหมดทุี�กลา่วไปข้างต้นีแล้ว บุรีษัิทุยงัมีการีใหข้้อมลูด้านีการีติดตอ่บุริีษัทุ เช่นี การีค้นีหาสิาขาของบุริีษัทุ หรืีอคน้ีหาโรีงพยาบุาล

คู่สัิญญา ลูกค้าสิามารีถใช้ช่องทุางดังกล่าวในีการีค้นีหาได้ทุุกทุี�ทุุกเวลา นีอกจากนีี� ด้านีเอกสิารี บุรีิษัทุมีบุรีิการีดาวนี์โหลดเอกสิารีและแบุบุฟอรี์มต่างๆ เข่นี 

หนีังสิือรีับุรีองการีชำารีะเบุี�ย แบุบุฟอรี์มขอเปลี�ยนีแปลงข้อมูลกรีมธรีรีม์ เป็นีต้นี เพ่อความสิะดวกในีการีทุำาธุรีกรีรีมต่างๆ อีกด้วย

ปี 2563 โครงกิาร BLA EveryCare ม่ลูกิค�าท่ั�
สัามารถูใชี�บริกิาร  มากิกิว่ิา 60,000  คน์ ครอบคลุม

ลูกิค�าใน์หลากิหลายช่ีองทัาง
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 ในีปี 2563 บุรีิษัทุได้จัดทุำาโครีงการี Bridging Loan เพ่อเปิดโอกาสิให้ผืู้เอาปรีะกันีภูัยทุี�มี

กรีมธรีรีม์ทุี�ครีบุกำาหนีดสิัญญาภูายในีปี 2563 สิามารีถซื�อกรีมธรีรีม์ใหม่ โดยไม่ต้องจ่ายเงินีเพิ�ม มี

รีะยะเวลาถึง 30 พฤศจิกายนี 2563  โดยผืู้เอาปรีะกันีสิามารีถใช้สิิทุธิ�กู้ยืมเงินีตามกรีมธรีรีม์เดิม 

มาชำารีะเบุี�ยปรีะกนัีภัูยครัี�งแรีกของกรีมธรีรีมฉ์บุบัุใหม ่ไดร้ีบัุการียกเวน้ีดอกเบุี�ยเงนิีกู้ตามกรีมธรีรีม์

สิูงสิุด 6 เดือนีนีับุจากวันีทุี�เรีิ�มทุำาการีกู้  ตามเง่อนีไขทุี�บุรีิษัทุกำาหนีด

 กรีุงเทุพปรีะกันีชีวิตได้จัดตั�ง BLA Happy Life Club สิำาหรีับุลูกค้าและครีอบุครีัว เพ่อช่วยให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและเข้าถึงการีวางแผืนีการีเงินีและ

สิขุภูาพไดอ้ยา่งมีปรีะสิทิุธิภูาพ ผืา่นีโครีงการีและกิจกรีรีมลกูค้าต่างๆ ทุี�สิง่เสิรีมิความสิขุของครีอบุครัีว  ความรู้ีทุางการีเงินี และการีมีสิขุภูาพทุี�ด ี โดยในีป ี2563 

มีกิจกรีรีมและบุรีิการี ดังนีี�

การุส่รุ้างควัามผู้่กพันกับีล่กค้าท่�ถือกรุมธรุรุม์

• การุส่�งเส่รุิมควัามรุ่้ทางการุเงิน : กิจกรีรีมสิ่งเสิรีิมความรีู้ต่างๆ ทุี�บุรีิษัทุจัดขึ�นี เช่นี งานีมหกรีรีมการีเงินีทุั�วปรีะเทุศ รีวมทุั�งการีให้บุรีิการีด้านีวางแผืนีการีเงินี

จากตัวแทุนีและทุี�ปรีึกษาทุางการีเงินีของบุรีิษัทุ รีวมทุั�งการีจัดทุำานีิตยสิารีความรีู้เพ่อให้ลูกค้าได้รีับุความรีู้ด้านีการีเงินีและด้านีอ่นีๆ

• การุส่�งเส่ริุมสุ่ขภาพ : บุรีิษัทุจัดให้มีโครีงการีตรีวจสุิขภูาพปรีะจำาปีสิำาหรัีบุกลุ่มลูกค้าทุี�มีคุณสิมบุัติตามทุี�กำาหนีด การีเปิดช่องสิถานีี BLA Healthy Station 

เพ่อมอบุสิารีะความรีู้และบุรีิการีด้านีสิุขภูาพต่างๆ รีวมถึงการีปรีับุปรีุงโครีงการี BLA EveryCare เพ่อเพิ�มบุรีิการีการีดูแลด้านีสิุขภูาพแก่ลูกค้า 

• บีรุกิารุดา้นส่ทิธพิเิศษัและกิจกรุรุมขอบีคุณลก่ค้า (CRM) ลกูคา้สิามารีถแลกรีบัุสิทิุธิ�ได้ทุกุทุี�ทุกุเวลา และสิามารีถตดิตามขา่วสิารีกจิกรีรีมสิำาหรีบัุลกูคา้ทุี�บุรีษิทัุ

จัดเตรีียมให้ หรีือเลือกอ่านีนีิตยสิารีออนีไลนี์ (E-Magazine) รีวมถึงบุรีิการีผืู้ช่วยสิ่วนีบุุคคล (Personal Assistant) ทุี�ให้บุรีิการี 24 ชั�วโมง ซึ�งลูกค้าสิามารีถกด

เพ่อใช้บุรีิการีเหล่านีี�ได้ทุุกทุี�ทุุกเวลาบุนีแอปพลิเคชันีบุนีโทุรีศัพทุ์มือถือ BLA Happy Life และ Line Official Account

กิารปรับตัวิเข�าสู่ัยุคดิูจิทััล

 ปัจจุบุันีเทุคโนีโลยีดิจิทุัลมีบุทุบุาทุสิำาคัญอย่างยิ�งต่อการีดำาเนีินีธุรีกิจและสิรี้างความได้เปรีียบุในีเชิงการีแข่งขันี บุรีิษัทุได้กำาหนีดนีโยบุายการีปรีับุตัวเข้าสิู่ยุค

ดจิทิุลั (Digital Transformation) เพอ่พฒันีาดา้นีดจิทิุลัผืา่นีการีสิรีา้งแพลตฟอรีม์ดจิทิุลัแบุบุครีบุวงจรี ตลอดจนีสิรีา้งรีะบุบุนีเิวศดา้นีการีปรีะกนัีชวีติเพอ่ยกรีะดบัุ

การีให้บุรีิการีปรีะกันีชีวิตและการีก้าวสิู่สิังคมไรี้กรีะดาษในีอนีาคต

 เพ่อให้การีนีำาเทุคโนีโลยีดิจิทุัลมาปรีะยุกต์ใช้ในีองค์กรี สิามารีถตอบุสินีองกลยุทุธ์การีดำาเนีินีธุรีกิจได้อย่างมีปรีะสิิทุธิภูาพ ทุั�งในีด้านีการีดำาเนีินีงานี และการี

ใช้ปรีะโยชน์ีจากข้อมูลในีด้านีต่างๆ เพ่อรีองรัีบุการีเปลี�ยนีแปลงของภูาวะแวดล้อมการีปรีะกอบุธุรีกิจและพฤติกรีรีมของผืู้บุริีโภูคทุี�เปลี�ยนีแปลงไป รีวมถึงช่วย

สินีับุสินีุนีธุรีกิจใหม่ๆ ทุี�จะเกิดขึ�นีในีอนีาคต ซึ�งจะสิ่งผืลให้ธุรีกิจสิามารีถแข่งขันีและเติบุโตได้อย่างยั�งยืนี บุรีิษัทุจึงได้มีการีวางแผืนีการีพัฒนีาโครีงสิรี้างพื�นีฐานี

ด้านีดิจิทุัลเพ่อรีองรีับุกลยุทุธ์การีดำาเนีินีงานีของบุรีิษัทุทุั�งในีรีะยะสิั�นีและในีรีะยะยาว โดยมีรีะยะเวลาการีดำาเนีินีการีตามแผืนีงานี 3 ปี ตั�งแต่ พ.ศ. 2562-2564

แผืนีงานีด้านีดิจิทุัลนีี� แบุ่งออกเป็นี 7 สิ่วนี โดยเรีิ�มตั�งแต่การีวางรีากฐานีของรีะบุบุงานีทุี�เกี�ยวข้องไปจนีถึงการีพัฒนีาบุุคลากรีในีองค์กรี ได้แก่

 ในีปี 2563 บุรีษิทัุไดมี้การีเตรีียมงานีในีสิว่นีของโครีงสิรีา้งรีะบุบุ เพอ่วางโครีงสิรีา้งและพัฒนีารีะบุบุการีทุำางานีดจิทิุลัทุี�เชอ่มโยงกนัี ผืา่นีหลากหลากโครีงการี 

ได้แก่ 

1. การุวัางรุากฐานรุะบีบีการุจัดการุข้อม่ล ซึ�งเป็นีการีพัฒนีารีะบุบุคลังข้อมูล และเครี่องมือทุี�ใช้จัดการีรีูปแบุบุรีวมถึงการีรีับุ-สิ่งข้อมูลทุี�เหมาะสิมและมี

ปรีะสิิทุธิภูาพ เพ่อรีองรีับุการีทุำางานีในีเชิงวิเครีาะห์ (Data Management Foundation)

2. ตดิตาม และวัเิครุาะหพ์ฤตกิรุรุมการุใชีง้านแพลตฟอรุม์ออนไลน ์เพอ่นีำามาพฒันีาปรีบัุปรีงุรีะบุบุและรีปูแบุบุการีแสิดงผืลทุี�สิอดคลอ้งและรีองรีบัุกบัุความ

ต้องการีของผืู้ใช้งานี (Tracking Online Data)

3. วัางกลยู่ทุธก์ารุตลาดแบีบีเฉีพาะเจาะจง โดยู่วัเิครุาะหจ์ากเส่น้ทางของผู้่บ้ีรุโิภค เพอ่สิามารีถนีำาเสินีอข้อมูลตา่งๆ  ทุี�ตรีงกับุความสินีใจ และมอบุปรีะสิบุการีณ์

ทุี�ดีให้แก่ลูกค้าและผืู้มุ่งหวัง (Personalized Customer Journey)

4. นำาปัญญาปรุะดิษัฐ์เข้ามาใชี้ในรุะบีบีงาน เพ่อใช้ในีการีวิเครีาะห์ปรีะเมินีผืลข้อมูล ตลอดจนีช่วยรีองรีับุงานีด้านีการีบุรีิการี (AI Projects for Backend)

5. ปรุับีเปล่�ยู่นรุ่ปแบีบีการุทำางานในองค์กรุอยู่�างม่กลยูุ่ทธ์ โดยใช้เทุคโนีโลยีเข้าช่วยเพ่อเพิ�มปรีะสิิทุธิภูาพ รีวมถึงการีอบุรีมบุุคลากรีในีองค์กรีเพ่อสิรี้างความ

เข้าใจและเสิรีิมทุักษะการีทุำางานีในีรีูปแบุบุใหม่ (Digital Transformation and AI Training)

6. ส่รุ้างท่มงานท่�ม่ควัามรุ่้ควัามส่ามารุถในด้านการุใชี้ข้อม่ลในเชีิงวัิเครุาะห ์เพ่อพัฒนีาและขับุเคล่อนีเทุคโนีโลยีในีองค์กรี (Build an In-house Team)

7. พฒันากลยู่ทุธก์ารุดำาเนนิงานของบีรุษัิัทโดยู่ใชีเ้ทคโนโลยู่่มาชี�วัยู่รุองรุบัี ตลอดจนีการีสิอ่สิารีทุี�เปน็ีไปในีทุศิทุางเดยีวกนัีทุั�งภูายในีและภูายนีอกองคก์รี เพอ่

การีขับุเคล่อนีอย่างมีปรีะสิิทุธิภูาพ (Develop an AI Strategy and Develop Internal and External Communications)
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การุพัฒนารุะบีบีการุทำางานภายู่ในองค์กรุ

การุส่รุ้างกรุะบีวันการุให้บีรุิการุแบีบีไรุ้กรุะดาษั

 บุริีษทัุมคีวามมุง่มั�นีทุี�จะพฒันีารีะบุบุการีทุำางานีภูายในีองคก์รีโดยมุง่เนีน้ีการีลดความสิญูเสิยี ลดขั�นีตอนีหรีอืกรีะบุวนีการีทุำางานีทุี�ไมจ่ำาเปน็ี และทุำาเทุคโนีโลยี

เชน่ี การีทุำากรีะบุวนีการีอย่างอัตโนีมติัด้วยหุ่นียนีต์ซอฟตแ์วร์ี Robotic Process Automation (RPA), รีะบุบุทุี�สิามารีถเรีียนีรู้ีไดจ้ากตัวอยา่งด้วยตนีเอง Machine 

Learning, การีนีำาคอมพิวเตอรี์มาควบุคุมการีทุำางานี Automation system มาปรีะยุกต์ใช้ เพ่อยกรีะดับุปรีะสิิทุธิภูาพของกรีะบุวนีการีทุำางานีให้ดียิ�งขึ�นี สิามารีถ

นีำาเสินีอผืลติภูณัฑ์ ์และบุรีกิารีให้แกล่กูค้าไดอ้ยา่งสิะดวก รีวดเรีว็ โดยตั�งเป้าจะเปน็ีองคก์รีทุี�มุง่สิรีา้งคณุคา่โดยขจดัความสิญูเปลา่ (Lean Organization) อยา่ง

เต็มตัวภูายในีปี 2567

ปัจจุบุันีรีะบุบุทุี�รีองรีับุแล้ว คือ

- บุรีิษัทุมีรีะบุบุบุริีการีออนีไลน์ีทุี�สินีับุสินุีนีให้ตัวแทุนีจัดทุำาใบุเสินีอขาย ใบุคำาขอ ไปจนีถึงกรีะบุวนีการีรัีบุชำารีะเงินีออนีไลน์ีผื่านีแพลตฟอร์ีม Smart App ซึ�ง

สิามารีถลดการีใช้กรีะดาษได้มากถึง 10 แผื่นี ต่อการีจัดทุำาใบุคำาขอ 1 ครีั�ง โดยในีปีทุี�ผื่านีมา ตัวแทุนีจัดทุำาใบุคำาขอผื่านี Smart App สิูงถึง 59% 

- บุรีิษัทุมีบุรีิการีรีับุกรีมธรีรีม์ในีรีูปแบุบุอิเล็กทุรีอนีิกสิ์ (E-Policy) ลูกค้าสิามารีถเลือกรีับุกรีมธรีรีม์รีูปแบุบุอิเล็กทุรีอนีิกสิ์ผื่านีอีเมลสิ่วนีตัวได้ ซึ�งสิามารีถลดการี

ใช้กรีะดาษได้สิูงสิุดถึง 50 แผื่นี ต่อกรีมธรีรีม์ 1 เล่ม โดยในีปีทุี�ผื่านีมา มีลูกค้าทุี�ขอรีับุกรีมธรีรีม์แบุบุอิเล็กทุรีอนีิกสิ์ 1% 

- บุรีิการีเปลี�ยนีแปลงข้อมูลกรีมธรีรีม์แบุบุอิเล็กทุรีอนิีกส์ิ (E-Pos) ลูกค้าสิามารีถดำาเนีินีการีเปลี�ยนีแปลงข้อมูลกรีมธรีรีม์ผื่านีแอปพลิเคชันีบุนีโทุรีศัพทุ์มือถือ 

BLA Happy Life และเว็บุไซต์ Smart Customer ซึ�งสิามารีถลดการีใช้กรีะดาษได้ 1-2 แผื่นี ต่อการีทุำาธุรีกรีรีม 1 ครีั�ง โดยในีปีทุี�ผื่านีมามีลูกค้าใช้บุรีิการี 9.6% 

- บุรีิการีเรีียกรี้องสิินีไหมแบุบุอิเล็กทุรีอนีิกสิ์ (E-Claim) ลูกค้าสิามารีถดำาเนีินีการีเรีียกรี้องสิินีไหมผื่านีแอปพลิเคชันีบุนีโทุรีศัพทุ์มือถือ BLA Happy Life และ

เว็บุไซต์ Smart Customer ซึ�งสิามารีถลดการีใช้กรีะดาษได้ 1-3 แผื่นี ต่อการีทุำาธุรีกรีรีม 1 ครีั�ง โดยในีปีทุี�ผื่านีมามีลูกค้าทุี�ใช้บุรีิการี 1.3% 

- บุรีิการีรีับุใบุเสิรี็จรีับุเงินีเบุี�ยปรีะกันีภูัยรีูปแบุบุอิเล็กทุรีอนีิกสิ์ (E-Receipt) ลูกค้าสิามารีถเลือกรีับุใบุเสิรี็จรีับุเงินีเบุี�ยปรีะกันีภูัยรีูปแบุบุอิเล็กทุรีอนีิกสิ์ผื่านีอีเมล

สิ่วนีตัว ซึ�งสิามารีถลดการีใช้กรีะดาษได้ 1 แผื่นีต่อรีายการี โดยในีปีทุี�ผื่านีมามีลูกค้าทุี�ใช้บุรีิการี 1.7%

 บุริีษทัุมุง่มั�นีทุี�จะเปน็ีบุรีษัิทุทุี�มีรีะบุบุทุี�สิามารีถใหบุ้รีกิารีด้านีกรีมธรีรีมแ์กล่กูคา้แบุบุไรีก้รีะดาษ 100% ภูายในีป ี2564 และมแีผืนีงานีรีะยะยาวในีการีรีณรีงค์

ให้ทุั�งลูกค้าและตัวแทุนีเพิ�มการีใช้งานีรีะบุบุดังกล่าวเพ่อมุ่งสิู่การีงดใช้กรีะดาษโดยสิมบุูรีณ์
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การุส่รุ้างเครุ่องมือส่นับีส่นุนด้านควัามมั�งคั�งและสุ่ขภาพให้กับีล่กค้า

การุบีรุิหารุจัดการุข้อม่ลของบีรุิษััท

 บุรีิษัทุต้องการียกรีะดับุการีให้บุรีิการีด้านีวางแผืนีทุางการีเงินีของลูกค้าผื่านี Financial Health Check Platform โดยลูกค้าสิามารีถกรีอกข้อมูล รีายได้ ค่า

ใชจ้า่ย วางแผืนีการีออมเงนิีเพอ่การีเกษยีณ วางแผืนีเพอ่ค่าใชจ้า่ยทุางการีศึกษา และเฟน้ีหาผืลติภัูณฑ์ป์รีะกนัีชีวติ  ผืลติภัูณฑ์ป์รีะกนัีชีวติควบุคูก่ารีลงทุนุี รีวม

ถึงความคุ้มครีองสิุขภูาพทุี�เหมาะสิม ผื่านีเครี่องมืออำานีวยความสิะดวกดังกล่าว 

 ในีด้านีสิุขภูาพบุรีิษัทุได้เปิดตัวแอปพลิเคชันีบุนีโทุรีศัพทุ์มือถือ BLA Healthy Life ในีปี 2563 โดยนีำารีะบุบุมาเพิ�มมูลค่าให้แก่ผืลิตภูัณฑ์์ ลูกค้าทุี�ซื�อความ

คุ้มครีองบุีแอลเอ สิมารี์ทุ ซีไอ จะสิามารีถเข้าใช้งานีแอปพลิเคชันีบุนีโทุรีศัพทุ์มือถือนีี�ได้ โดยแอปพลิเคชันีนีี�จะสิามารีถนีับุก้าวเดินี  และคำานีวณอายุทุี�แทุ้จรีิง

ของรี่างกาย (Biological Age) นีำาผืลมาคำานีวณเป็นีคะแนีนี และสิามารีถแลกสิิทุธิพิเศษต่างๆ หรีือแลกสิ่วนีลดเบุี�ยปรีะกันีภูัยได้

 นีอกเหนืีอจากการีให้บุรีิการีผ่ืานีช่องทุางดิจิทุัลทุี�ลูกค้าสิามารีถดำาเนีินีการีด้านีธุรีกรีรีมต่างๆ ด้วยตนีเองแล้ว บุรีิษัทุได้ดำาเนีินีการีติดตั�งคลังข้อมูล (Data 

Warehouse) พรี้อมทุั�งเพิ�มเติมและแก้ไขข้อมูลในีฐานีข้อมูลให้เป็นีข้อมูลทุี�ถูกต้องและเป็นีปัจจุบุันีเพ่อให้หนี่วยงานีต่างๆ สิามารีถดึงข้อมูลไปใช้ได้อย่างสิะดวก

รีวดเร็ีว โดยได้มีการีวิเครีาะห์ข้อมูลของลูกค้าเพ่อนีำาเสินีอแบุบุปรีะกันีทุี�เหมาะสิมผื่านีโครีงการี Existing Customer Management (ECM) ในีปีทุี�ผื่านีมามี

ลูกค้าให้ความสินีใจซื�อผืลิตภูัณฑ์์กรีุงเทุพปรีะกันีชีวิตอีกครีั�งกว่า 600 ล้านีบุาทุ

 ในีปี 2562 บุรีิษัทุผื่านีการีรัีบุรีองมาตรีฐานี ISO/IEC 27001:2013 ด้านีการีบุรีิหารีจัดการีความมั�นีคงปลอดภูัยสิารีสินีเทุศ หรีือ Information Security 

Management System เป็นีครีั�งทุี� 2 ซึ�งครีอบุคลุมในีเรี่องของการีบุรีิหารีงานีและการีดำาเนีินีงานีของศูนีย์คอมพิวเตอรี์หลักและศูนีย์คอมพิวเตอรี์สิำารีอง การี

พัฒนีาซอฟต์แวรี์ในีธุรีกิจปรีะกันีชีวิต การีดำาเนีินีงานีของสิายปรีะกันีชีวิตและปรีะกันีกลุ่ม การีดำาเนีินีงานีของสิาขาทุั�วปรีะเทุศ ให้มีความปลอดภัูยด้านีการีจัด

เก็บุรีะบุบุฐานีข้อมูล และการีปกป้องข้อมูลของลูกค้าจากภูัยคุกคามทุางโลกไซเบุอรี์

บีรุิการุ

ใบุคำาขอออนีไลนี์

(Smart App)

บุรีิการีรีับุกรีมธรีรีม์รีูปแบุบุอิเล็กทุรีอนีิกสิ์ 

(E-Policy) 

บุรีิการีเปลี�ยนีแปลงข้อมูลกรีมธรีรีม์แบุบุ

อิเล็กทุรีอนีิกสิ์ (E-Pos)

บุรีิการีเรีียกรี้องสิินีไหมแบุบุอิเล็กทุรีอนีิกสิ์ 

(E-Claim)

บุรีิการีรีับุใบุเสิรี็จรีับุเงินีเบุี�ยปรีะกันีภูัยรีูป

แบุบุอิเล็กทุรีอนีิกสิ์ (E-Receipt)
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จำานวันการุใชี้บีรุิการุ เป้าหมายู่ปี 2564

 ภูายในีปี 2564 บุรีิษัทุจะพัฒนีารีะบุบุเพ่อเพิ�มการีให้

บุรีิการีผื่านีช่องทุางออนีไลนี์ให้ครีอบุคลุมถึงบุรีิการีดังนีี�

• บุรีิการีกู้กรีมธรีรีม์รีูปแบุบุอิเล็กทุรีอนีิกสิ์ (E-Loan)

• บุรีิการีใบุแจ้งเตือนีการีชำารีะเบุี�ยแบุบุอิเล็กทุรีอนีิกสิ์ 

(E-Notice)

• บุรีกิารีบัุนีทึุกสิลกัหลังแบุบุอเิลก็ทุรีอนีกิสิ ์(E-Endorse)

• บุรีิการีจดหมายแจ้งสิถานีะกรีมธรีรีม์ (E-Letter)

 โดยบุรีิษัทุได้กำาหนีดเป้าหมายรีะยะยาวทุี�จะรีณรีงค์

ให้เกิดการีทุำาธุรีกรีรีมปรีะกันีชีวิตแบุบุไรี้กรีะดาษให้ได้ 

100%
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การุส่รุ้างทักษัะแห�งอนาคตส่่�ยูุ่ค Digital Culture / Big Idea / BLAST / Design Thinking

 การีก้าวเข้าสิู่ยุคดิจิทุัลจำาเป็นีต้องผืลักดันีให้พนีักงานีและตัวแทุนีต่นีตัวด้านีนีวัตกรีรีม ในีปีทุี�ผื่านีมา บุรีิษัทุเห็นีชอบุให้แต่งตั�ง BLA Synergy Team หรีือ

อีกช่อหนีึ�งว่า BLAST โดยเป็นีทุีมทุี�รีวบุรีวมคนีรีุ่นีใหม่ในีบุรีิษัทุ และเปิดโอกาสิให้รีิเรีิ�มสิรี้างสิรีรีค์ ปรีับุปรีุง เปลี�ยนีแปลงการีทุำางานีในีองค์กรี และการีให้บุรีิการี

ลูกค้า ตัวแทุนี รีวมถึงคู่ค้าได้อย่างมีปรีะสิิทุธิภูาพยิ�งขึ�นี BLAST ปรีะกอบุไปด้วยพนีักงานีจากหลากหลายหนี่วยงานี จึงทุำาให้สิมาชิกในีแต่ละทุีมมีแนีวความคิด 

ความเชี�ยวชาญในีสิายงานี และทุักษะทุี�แตกต่างกันี แต่ความแตกต่างเหล่านีี�ช่วยเสิรีิมให้ BLAST สิามารีถรี่วมกันีวิเครีาะห์ และรีิเรีิ�มโครีงการีทุี�จะสิรี้างความ

เปลี�ยนีแปลงทุี�ก่อให้เกิดพลังความคิด และผืลกรีะทุบุเชิงบุวกในีบุรีิษัทุได้เป็นีอย่างดี

 หนีึ�งในีโครีงการีทุี�สิรี้างสิรีรีค์โดย BLAST คือ การีปรีะกวดแข่งขันี Big Idea ซึ�งเปิดโอกาสิให้พนีักงานีเข้ารี่วมการีแข่งขันีเพ่อนีำาเสินีอแนีวคิดของตนีผื่านี

กรีะบุวนีการีดังนีี�

1. ค้นีหาปัญหาทุี�พบุในีการีทุำางานีหรีือในีองค์กรีไม่ว่าจะเป็นีปัญหาเล็กหรีือใหญ่

2. วิเครีาะห์ถึงปัญหาทุี�พบุ

3. นีำาเสินีอโครีงการีโดยชี�แจงถึงวิธีการีในีการีแก้ปัญหา และนีำานีวัตกรีรีมเข้ามาปรีับุใช้

สิำาหรีับุไอเดียทุี�ชนีะการีปรีะกวด 5 ลำาดับุแรีก จะได้นีำาไปพัฒนีาเป็นีโครีงการีในีบุรีิษัทุ ซึ�งได้แก่

1. โครีงการีจัดทุำา Data book และ Agent tool จาก Big data เพื�อช่วยเตือนีการีทุุจรีิตเกี�ยวกับุการีเรีียกรี้องสิินีไหม

2. โครีงการีเพิ�มความผูืกพันีของพนัีกงานีโดยใช้ Wearable device เพื�อตดิตามข้อมลูด้านีสุิขภูาพของพนัีกงานี รีวมถึงภูาวะความเครีียดทุี�อาจเกิดจากการีทุำางานี

3. โครีงการี Health care platform เพื�อช่วยอำานีวยความสิะดวกแก่ลูกค้าในีการีหาสิถานีพยาบุาลและบุุคลากรีทุางการีแพทุย์ทุี�เหมาะสิม 

4. โครีงการีแจ้งยืนียันีการีรีับุกรีมธรีรีม์ผื่านีแอปพลิเคชันีบุนีโทุรีศัพทุ์มือถือ เพื�ออำานีวยความสิะดวกของลูกค้า และลดขั�นีตอนีการีทุำางานีของพนีักงานี รีวมถึง

ลดการีใช้ทุรีัพยากรีกรีะดาษ และค่าขนีสิ่ง 

5. โครีงการี BLA Channel การีสิ่อสิารีผ่ืานี Youtube Channel และ Facebook เพ่อให้ปรีะชาชนีเข้าถึงการีปรีะกันีชีวิต และตรีะหนีักถึงความสิำาคัญของการี

ทุำาปรีะกันีชีวิต อีกทุั�งเป็นีแหล่งรีวมข้อมูลไลฟ์สิไตล์ (Lifestyle) ต่างๆ

 ในีปี 2563 ทุีม BLAST ได้รี่วมมือกับุฝ่ายบุรีิหารีทุรีัพยากรีบุุคคล และศูนีย์บุรีิการีการีแพทุย์ 

นีำาโครีงการีทุี�ชนีะการีปรีะกวด Big Idea ลำาดับุทุี� 2 “โครีงการีเพิ�มความผืูกพันีของพนีักงานีโดย

ใช้ Wearable device” ไปต่อยอดเป็นี กิจกรีรีม BLA Healthy Life Challenge เพ่อสินีับุสินีุนีการี

ดูแลสิุขภูาพของพนัีกงานี โดยการีแข่งขันีปรีะกอบุไปด้วยกิจกรีรีมการีเดินี (โดยใช้แอปพลิเคชันี

บุนีโทุรีศัพทุ์มือถือ BLA Healthy Life เช่อมกับุอุปกรีณ์เช่อมต่อสิำาหรัีบุนีับุก้าวเดินี) กิจกรีรีมลด

นีำ�าหนีัก กิจกรีรีมคำานีวณแคลอรีี�จากเมนีู และกิจกรีรีมแข่งเต้นี Just dance มีพนีักงานีสินีใจรี่วม

เข้าแข่งขันี 113 คนี ของรีางวัลมูลค่ารีวม 40,000 บุาทุ นีับุว่าเป็นีกิจกรีรีมทุี�สินัีบุสินุีนีการีดูแล

สิุขภูาพของพนีักงานีโดยตลอดการีแข่งขันี 13 สิัปดาห์ พนีักงานีสิะสิมก้าวเดินีสิูงถึง 12,000 ก้าว

ต่อสิัปดาห์ และมีค่าดัชนีีมวลกาย (BMI) ลดลงสิูงสิุด 18%  อีกทุั�งเป็นีการีสิรี้างความผืูกพันีต่อ

องค์กรีของพนีักงานี 

 ในีปี 2563 บุริีษัทุมีความมุ่งหมายให้ลูกค้ามั�นีใจในีรีะบุบุการีให้บุริีการี

ออนีไลนี์มากยิ�งขึ�นี โดยบุรีิษัทุได้พัฒนีารีะบุบุการีพิสิูจนี์ตัวตนีลูกค้าแบุบุใหม่ 

และปรีะสิบุความสิำาเรีจ็ในีการีรีว่มทุดสิอบุรีะบุบุพิสิูจนี์ตัวตนีของลูกค้าด้วยวธิี

ทุางอเิลก็ทุรีอนิีกสิก์บัุธนีาคารีแหง่ปรีะเทุศไทุย ธนีาคารีพาณิชย ์และหน่ีวยงานี

ภูาครีฐัทุี�เกี�ยวข้องภูายใตโ้ครีงการี National Digital ID เพอ่ยกรีะดับุมาตรีฐานี

ในีการีพิสิจูนีต์วัตนี หรืีอตรีวจสิอบุเพอ่ทุรีาบุข้อเทุจ็จริีงเกี�ยวกบัุลูกคา้ทุี�ใช้บุริีการี

กับุสิถาบุันีการีเงินี หรีือหนี่วยงานีภูาครีัฐ และช่วยลดขั�นีตอนีการีเดินีเอกสิารี

ของลูกค้าในีการีขอใช้บุริีการีกับุสิถาบัุนีการีเงินี ซึ�งทุำาให้สิถาบัุนีการีเงินีมแีหล่ง

ขอ้มลูทุี�นีา่เช่อถือเพอ่นีำามาใชใ้นีการีพิสิจูนีต์วัตนีลกูคา้ให้เปน็ีไปตามทุี�กฎหมาย

กำาหนีด
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 ความต้องการีและพฤตกิรีรีมของลูกคา้ในีปัจจบุุนัีสิามารีถปรัีบุเปลี�ยนีได้อยา่งรีวดเร็ีว บุรีษิทัุจงึมุง่ปลูกฝงัให้พนัีกงานีเข้าใจปัญหาและความต้องการีทุี�แทุจ้ริีง

ของลกูคา้ โดยไมย่ดึตดิกบัุตวัผืลติภูณัฑ์ห์รีอืบุรีกิารี เพอ่เสิรีมิสิรีา้งกรีะบุวนีการีทุำางานีรีปูแบุบุใหมใ่หม้ปีรีะสิทิุธภิูาพ และสิามารีถนีำาเสินีอผืลติภูณัฑ์แ์ละบุรีกิารีทุี�

ตอบุโจทุย์ความต้องการีของลูกค้าอย่างแทุ้จรีิง ด้วยเหตุนีี� บุรีิษัทุจึงออกแบุบุหลักสิูตรีฝึกอบุรีมกรีะบุวนีการีคิดเชิงออกแบุบุให้กับุพนีักงานีทุุกรีะดับุ โดยปลูกฝัง

กรีะบุวนีการีคดิดงักลา่วตั�งแตภู่าพรีวมทุี�เริี�มจากการีทุำาความเขา้ใจลกูคา้อยา่งลกึซึ�ง การีคน้ีหาไอเดยีและแนีวคดิเพอ่นีำาไปทุดลอง การีทุำาตวัเปน็ีตน้ีแบุบุและการี

ทุดสิอบุไอเดีย โดยบุรีษิทัุเชอ่วา่กรีะบุวนีการีคิดเชงิออกแบุบุจะชว่ยผืลักดันีใหพ้นีักงานีมีแนีวคิดรีเิรีิ�มทุี�จะนีำาไปสิูน่ีวตักรีรีมทุี�จะชว่ยพฒันีาการีดำาเนีินีงานีภูายในี

อนีาคตให้ดียิ�งขึ�นี

หลักส่่ตรุพัฒนาศักยู่ภาพส่ำาหรุับีผู้่้บีรุิหารุทุกรุะดับี เพ่อกรุะบีวันการุคิดเชีิงออกแบีบี (Design Thinking)
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บริษััทัท่ั�ม่ช่ีองทัางกิารขาย
ท่ั�ครอบคลุมและม่คุณภาพ

 เพ่�อให้้บริษ่ัทำสามารถเติบโตได้้อย่างย่�งยืน บริษ่ัทำตระห้น่ก

ถึงความจำาเป็นในการขยายฐานล้กค้าและเสริมสร้างความ

สมดุ้ลของเบี�ยประก่นภ่ัยร่บจากช่องทำางต่างๆ นอกเห้นือ

จากรายได้้ห้ล่ก ทีำ�มาจากช่องทำางธุนาคารแล้ว    บริษ่ัทำได้้ส่ง

เสริมให้้มีการเพิ�มปริมาณของต่วแทำนประก่นชีวิตและทีำ�ปร่กษัา

ทำางการเงินอย่างต่อเนื�อง และด้ำาเนินการขยายช่องทำางการ

ขายผู้า่นพ่นธุมติรทำางการคา้ให้ม่ๆ รวมถึงปร่บปรงุสินค้า ข่�น

ตอน และกระบวนการขายผู่้านช่องทำางออนไลน์ เพ่�อให้้ล้กค้า

เข้าถึงการทำำาประก่นชีวิตทีำ�ง่ายและสะด้วกยิ�งข่�น ท่ำ�งนี� บริษ่ัทำได้้

วางกลยุทำธ์ุในระยะยาวเพ่�อปร่บส่ด้ส่วนช่องทำางขายให้ม่ให้้มี

ความสมดุ้ล เพ่�อลด้ความเสี�ยงในการพึ�งพาช่องทำางใด้ช่อง

ทำางห้นึ�งมากเกินไป โด้ยมีเป้าห้มายระยะยาวทีำ�จะทำำาให้้ราย

ได้้จากช่องทำางธุนาคาร ต่วแทำน และช่องทำางอื�นๆ มีส่ด้ส่วน

เท่ำาก่บ 40:40:20  ซ่ึ่�งในปี 2563 บริษ่ัทำมีเบี�ยประก่นภ่ัยร่บ

รวมจากชอ่งทำางธุนาคาร ต่วแทำน และชอ่งทำางอื�นๆ ในส่ด้สว่น 

55:39:6  ตามลำาด่้บ

การสร้างความสมดุ้ลของรายได้้จากช่องทำางต่างๆ

100%
ส่ด้ส่วนรายได้้

80%
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20%

40%

55%

40%

40%
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39%

6%

2563 ระยะยาว
0%

บริษั่ทำต่�งเป้าสร้างความสมดุ้ลด้้านรายได้้ และลด้ความเสี�ยงจากการพึ�งพา
รายได้้ในช่องทำางใด้ช่องทำางห้นึ�ง

ช่องทุางธนีาคารี ช่องทุางตัวแทุนี ช่องทุางอ่นี
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 บุริีษทัุมุง่เนีน้ีไปทุี�การีรีกัษาความสิมัพนัีธก์บัุชอ่งทุางธนีาคารี รีบัุฟงัความคดิเหน็ีและขอ้เสินีอแนีะเพอ่นีำามาปรีบัุปรีงุผืลติภูณัฑ์แ์ละการีใหบุ้รีกิารีอยา่งสิมำ�าเสิมอ 

โดยในีปีทุี�ผื่านีมา บุริีษัทุได้มีการีออกแบุบุพัฒนีาผืลิตภัูณฑ์์ใหม่ๆ ทุี�ช่วยตอบุสินีองความต้องการีของลูกค้าในีช่องทุางธนีาคารีทุี�ตรีงจุดมากขึ�นี เช่นี ผืลิตภัูณฑ์์

เกนีเฟิสิต์ 650 (Gain1
st
 650) ผืลิตภูัณฑ์์ปรีะกันีชีวิตแบุบุสิะสิมทุรีัพย์ทุี�สิมัครีง่าย ไม่ต้องตรีวจและตอบุคำาถามสิุขภูาพ ชำารีะเบุี�ยเพียง 6 ปี แต่คุ้มครีองนีานีถึง 

14 ปี ให้ผืลปรีะโยชนี์เงินีคืนีตลอดสิัญญาสิูง อีกทุั�งมีโอกาสิได้รีับุเงินีปันีผืลจากการีลงทุุนีโดยบุรีิษัทุ และสิามารีถใช้หักลดหย่อนีภูาษีเงินีได้สิูงสิุดตามทุี�กฎหมาย

กำาหนีด เกนีเฟสิิต ์650 (Gain1
st
 650) จงึเปน็ีหนึี�งในีผืลติภูณัฑ์ใ์หมทุ่ี�บุรีษิทัุพฒันีาขึ�นีเพอ่ตอบุโจทุยค์วามตอ้งการีออมเงนิีพรีอ้มสิรีา้งความมั�นีคงในีการีคุม้ครีอง

ชีวิตของผืู้บุรีิโภูค

การุพัฒนาจำานวันและศักยู่ภาพของตัวัแทนปรุะกันชี่วัิตและท่�ปรุึกษัาการุเงิน

 เพอ่ใหส้ิอดคลอ้งกบัุเปา้หมายสิรีา้งความสิมดลุของเบุี�ยปรีะกนัีภูยัรีบัุ บุรีษิทัุจงึเดนิีหนีา้พฒันีาตวัแทุนีปรีะกนัีชวีติ เพอ่ยกรีะดบัุคณุภูาพชวีติ ดว้ยการีสินีบัุสินีนุี

การีพฒันีาตวัแทุนีปรีะกนัีชวีติและทุี�ปรีกึษาทุางการีเงนิีตามเสิน้ีทุางอาชพีผืา่นีโครีงการี กรีงุเทุพปรีะกนัีชวีติ สิมารีท์ุ โปรีแกรีม (Bangkok Life Smart Program) 

ซึ�งบุรีิษัทุเรีิ�มดำาเนีินีโครีงการีมาตั�งแต่ปี 2563 ปัจจุบุันีกรีุงเทุพปรีะกันีชีวิตมีจำานีวนีรีวมตัวแทุนีปรีะกันีชีวิตทุั�งสิิ�นีมากกว่า 10,000 คนี บุรีิษัทุมุ่งเนี้นีสิรี้างตัวแทุนี

คณุภูาพ และทุี�ปรีกึษาทุางการีเงนิีรีะดบัุมอือาชพี โดยตั�งเปา้ในีป ี2564 คาดวา่จะสิามารีถสิรีา้งตวัแทุนีปรีะกันีชวีติและทุี�ปรีกึษาทุางการีเงนิีทุี�มีคณุภูาพได ้4,000 

คนี และยกรีะดับุการีพัฒนีาคุณภูาพทุีมงานีขายอย่างมั�นีคงและยั�งยืนีไปกับุกรีุงเทุพปรีะกันีชีวิต โดยโครีงการีกรีุงเทุพปรีะกันีชีวิต สิมารี์ทุ โปรีแกรีมเปิดโอกาสิ

ในีการีเลือกเสิ้นีทุางอาชีพทุี�เหมาะสิมกับุตนีเอง 3 เสิ้นีทุาง ได้แก่

ชี�องทางธนาคารุ (Bancassurance)

ชี�องทางตัวัแทนและท่�ปรุึกษัาการุเงิน (Agency)

1. Smart Agent (SA) เหมาะสิำาหรัีบุคนีรุ่ีนีใหม่ทุี�ต้องการี

ปรีะสิบุความสิำาเรี็จในีอาชีพ ต้องการีเวลา รีายได้ และ

ความก้าวหนี้า

2. Smart FA (SFA) เหมาะสิำาหรัีบุผืูทุ้ี�สินีใจเรีอ่งการีเงนิี

การีลงทุุนี การีวางแผืนีการีเงินี หรีือเป็นีตัวแทุนีปรีะกันี

ชีวิต มุ่งมั�นีสิู่การีเป็นีทุี�ปรีึกษาทุางการีเงินีมืออาชีพ

3. Smart Leader (SL) เหมาะสิำาหรีบัุผืูทุ้ี�ตอ้งการีปรีะสิบุ

ความสิำาเรี็จในีการีสิร้ีางทีุมงานีขายเพ่อสิร้ีางความมั�นีคง

และยั�งยืนี มุ่งสิู่การีเป็นีเจ้าของธุรีกิจด้วยตนีเอง โดยจุด

เดน่ีของโครีงการีนีี�คือเป็นีโครีงการีพัฒนีาผืูบุ้ริีหารีรุ่ีนีใหม่

แหง่เดยีวทุี�มแีผืนีรีบัุรีองรีายไดทุ้ี�แนีน่ีอนีตลอดรีะยะเวลา

โครีงการี 12 เดือนี
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 บุริีษัทุเช่อว่าเทุคโนีโลยีดิจิทุัล และนีวัตกรีรีมมีบุทุบุาทุสิำาคัญในีการีเข้าถึงลูกค้าและช่วยส่ิงเสิริีมการีเข้าถึงบุริีการีทุางปรีะกันีชีวิตทุี�ง่ายและสิะดวกมากขึ�นี 

และสิรี้างการีเติบุโตให้ทุั�งแก่บุรีิษัทุและรีะบุบุเศรีษฐกิจของปรีะเทุศไทุยบุรีิษัทุจึงได้พัฒนีาช่องทุางขายออนีไลนี์ (รีะบุบุ Smart Insured) เพ่อนีำาเสินีอผืลิตภูัณฑ์์

ทุี�ตอบุความต้องการีของคนีรีุ่นีใหม่ อาทุิ แบุบุปรีะกันีสิะสิมทุรีัพย์เพ่อการีใช้สิิทุธิลดหย่อนีทุางภูาษี และแบุบุปรีะกันีคุ้มครีองโรีครี้ายแรีง  ทุำาให้สิามารีถตัดสิินี

ใจทุำาปรีะกันีด้วยตนีเองได้ตลอด 24 ชั�วโมง  รีองรีับุพฤติกรีรีมผืู้บุรีิโภูคทุี�เปลี�ยนีแปลงไป บุรีิษัทุได้มีการีพัฒนีาปรีับุปรีุงกรีะบุวนีการีซื�อปรีะกันีออนีไลนี์อย่างต่อ

เนี่อง เพ่อให้ลูกค้ามีความสิะดวกมากยิ�งขึ�นี มีกรีะบุวนีการีตรีวจสิอบุยืนียันีตัวตนีทุางอิเล็กทุรีอนีิกสิ์ (e-KYC) ทุี�นี่าเช่อถือ รีวมถึงการีพัฒนีาปรีับุปรีุงให้ลูกค้าได้

รีับุปรีะสิบุการีณ์การีใช้งานีทุี�ดีและรีองรีับุการีเข้าถึงได้ด้วยอุปกรีณ์ทุี�หลากหลาย เช่นี สิมารี์ทุโฟนี แทุ็บุเล็ต เป็นีต้นี

 เพ่อยกรีะดับุศักยภูาพและขีดความสิามารีถขององค์กรี บุรีิษัทุได้สิร้ีางพันีธมิตรีและเครืีอข่ายความร่ีวมมือกับุหนี่วยงานีภูายนีอกอย่างต่อเนี่อง โดยมุ่งหวัง

ว่าความร่ีวมมือดังกล่าวจะสิามารีถเสิริีมสิร้ีางความสิามารีถในีการีแข่งขันีและช่องทุางในีการีเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ได้โดยตรีง โดยในีปี 2563 ทุี�ผื่านีมา บุริีษัทุ

สิามารีถขยายความรี่วมมือกับุพันีธมิตรีทุางธุรีกิจรีายใหม่ๆ ได้ทุั�งหมด 5 บุรีิษัทุ 

 บุริีษัทุมีช่องทุางการีขายผื่านีโทุรีศัพทุ์ (Telesales) พรี้อมผืลิตภูัณฑ์์ทุี�ออกแบุบุเฉพาะสิำาหรีับุช่องทุางเพ่อให้ตอบุสินีองความต้องการีของลูกค้ากลุ่ม Tele 

sales ซึ�งรีายได้จากช่องทุาง Tele มีการีเติบุโตอย่างต่อเนี่อง โดยบุริีษัทุให้ความสิำาคัญด้านีการีเพิ�ม Lead จากช่องทุางออนีไลน์ี พรี้อมกับุสิร้ีางพันีธมิตรีด้านี

ข้อมูลเพ่อขยายฐานีลูกค้าอย่างต่อเนี่อง

 นีอกจากนีี�บุรีิษัทุยังได้ขยายช่องทุางการีขายสิำาหรีับุลูกค้าปรีะกันีกลุ่ม ทุั�งผืลิตภูัณฑ์์ปรีะกันีสิำาหรีับุเป็นีสิวัสิดิการีแก่พนีักงานีบุริีษัทุ และยังได้พัฒนีาแบุบุ

ปรีะกันีโรีครี้ายแรีงแบุบุกลุ่มทุี�ขายตรีงให้กับุกลุ่มลูกค้าปรีะกันีกลุ่มทุำาให้มีเบุี�ยปรีะกันีภูัยทุี�ตำ�าลงจากการีทุี�ไม่ต้องมีต้นีทุุนีด้านีการีขาย  อีกทุั�งบุรีิษัทุได้นีำาความ

เชี�ยวชาญในีเร่ีองการีบุริีหารีจัดการีเคลมมาต่อยอดเป็นีธุรีกิจให้บุริีการีบุริีหารีธุรีกรีรีมของลูกค้าปรีะกันีกลุ่ม เพ่อเพิ�มรีายได้ด้านีบุริีหารีจัดการี (Management 

Fee) ให้แก่บุรีิษัทุอีกด้วย

 บุริีษทัุใหค้วามสิำาคญักบัุการีสิรีรีหา คดัเลอืก และพัฒนีาตัวแทุนีปรีะกันีชวีติ เพ่อให้มคีวามยั�งยนืีในีวิชาชีพ มมีาตรีฐานีเป็นีทุี�ยอมรัีบุทุั�งในีปรีะเทุศและรีะดับุ

สิากล โดยในีปี 2563 ตัวแทุนีปรีะกันีชีวิตและทุี�ปรีึกษาทุางการีเงินีของบุรีิษัทุ ได้รีับุรีางวัลและคุณวุฒิด้านีต่างๆ ดังนีี�

 นีอกจากนัี�นี ภูายใตบุ้รีบิุทุการีดำาเนีนิีธรุีกจิทุี�เทุคโนีโลยแีละนีวตักรีรีมเขา้มามบีุทุบุาทุในีการีดำาเนีนิีงานีของบุรีษิทัุอยา่งมนีียัสิำาคญั และสิง่ผืลตอ่ความตอ้งการี

และไลฟ์สิไตล์ (Lifestyle) ใหม่ของตัวแทุนีปรีะกันีชีวิตบุรีิษัทุจึงได้นีำาเทุคโนีโลยีเข้ามาช่วยสินีับุสินีุนีการีทุำางานีของตัวแทุนีปรีะกันีชีวิตในีด้านีการีจัดเก็บุและ

การีนีำาเสินีอข้อมูลต่อลูกค้า การีเข้ารี่วมอบุรีมสิัมมนีา และการีรีับุรีู้ข่าวสิารีทุี�ง่ายต่อการีเข้าถึงมากขึ�นี เพ่อปรีะโยชนี์ในีการีเสิรีิมความรีู้และการีพัฒนีาทุักษะการี

ให้บุรีิการีเชิงลึก ผื่านีแอปพลิเคชันีบุนีโทุรีศัพทุ์มือถือ BLA Station และ เว็บุไซต์ BLA Smart Agent ซึ�งเป็นีรีะบุบุดิจิทุัลทุี�ถูกเพิ�มฟังก์ชั�นีให้ตอบุสินีองต่อความ

ต้องการีของตัวแทุนีอย่างต่อเนี่อง 

ชี�องทางออนไลน์ (Online Platform)

ชี�องทางค่�ค้าและพันธมิตรุ (Partnership)

ชี�องทางอ่นๆ (Other)

จำานีวนี MDRT

จำานีวนี TNQA

จำานีวนี IQA

109 คนี

จำานีวนี CFP/AFPT 119 คนี

จำานีวนี IP/IC 1,364 คนี

165 คนี

187 คนี

 ในีปี 2563 รีายได้จากการีขายผื่านีช่องทุางออนีไลนี์

ของบุรีิษัทุเติบุโตถึง 65% บุรีิษัทุมีความมุ่งมั�นีทุี�จะพัฒนีา

แพลตฟอมร์ีการีขายออนีไลนี์ของบุริีษัทุอย่างต่อเนี่อง 

เพ่อส่ิงเสิรีิมการีเข้าถึงผืลิตภูัณฑ์์ของบุริีษัทุ และสิร้ีาง

ปรีะสิบุการีณ์ทุี�ดีทุี�สิุดให้แก่ลูกค้า ควบุคู่ไปกับุการีพัฒนีา

ผืลิตภัูณฑ์์ทุี�ตอบุโจทุย์ทุุกความต้องการีของลูกค้าแต่ละ

กลุ่ม
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องค์กิรท่ั�ให�ควิามสัำาคัญ
กัิบกิารลงทุัน์อย่างยั�งยืน์

 การลงทุำนอย่างย่�งยืน คือการลงทุำนโด้ยพิจารณาผู้ลกระทำบรอบด้้าน ซ่ึ่�งนอกจากจะคำานึงถึงผู้ลตอบแทำนทีำ�จะได้้ร่บ และ  

ความสามารถในการทำำากำาไรของธุุรกิจแล้ว ย่งต้องคำานึงถึงผู้ลกระทำบด้้าน ส่งคม สิ�งแวด้ล้อม และธุรรมาภิับาลทีำ�ดี้ด้้วย โด้ย

ท้ำายทีำ�สุด้ปัจจ่ยเห้ล่านี�ก็จะส่งผู้ลให้้บริษ่ัทำสามารถเติบโตอย่างย่�งยืน ปัจจุบ่นน่กลงทำุนโด้ยเฉพาะน่กลงทำุนสถาบ่นและน่ก

ลงทุำนต่างประเทำศให้้ความสำาค่ญก่บการลงทุำนในบริษ่ัทำทีำ�มีแนวทำางการด้ำาเนินธุุรกิจทีำ�น่าเช้�อถือและเป็นไปเพ่�อความย่�งยืน

ท่ำ�งของกิจการและส่งคมโด้ยรวมมากข่�น โด้ยคาด้ห้ว่งว่าบริษ่ัทำทีำ�ลงทุำนไปน่�นจะสามารถด้ำาเนินธุุรกิจและมีผู้ลกำาไรอย่างย่�งยืน

มีธุรรมาภับิาล และมส่ีวนร่วมในการสง่เสริมและพ่ฒนาส่งคม ตลอด้จนสามารถสรา้งผู้ลตอบแทำนทำางการลงทำนุได้้อยา่งเห้มาะ

สมในระยะยาว

 สำาห้ร่บการลงทุำนของบริษ่ัทำซ่ึ่�งด้ำาเนินธุุรกิจประก่นชีวิต มีการลงทุำนโด้ยนำาเงินทีำ�ได้้ร่บจากผู้้้ถือกรมธุรรม์ไปลงทุำนอย่าง

เห้มาะสมเพ่�อให้้ได้้ผู้ลตอบแทำนทีำ�สอด้คล้องก่บภัาระผู้ลประโยชน์ทีำ�จะต้องจ่ายคืนให้้ผู้้้ถือกรมธุรรม์ในอนาคต บริษ่ัทำประก่น

ชีวิตจ่งมีภัาระห้น้าทีำ�และความร่บผิู้ด้ชอบต่อภัาระผู้้กพ่นในระยะยาวทีำ�มีต่อผู้้ถื้อกรมธุรรม์ ด่้งน่�นนโยบายการลงทุำนจ่งยึด้ห้ล่ก

ความม่�นคงทำางการเงินเป็นสำาค่ญตลอด้จนต้องมีความระม่ด้ระว่ง และความร่บผิู้ด้ชอบในการลงทุำน

 บริษ่ัทำ กรุงเทำพประก่นชีวิต จำาก่ด้ (มห้าชน) เล็งเห็้นความสำาค่ญทีำ�เพิ�มมากข่�นต่อแนวคิด้การลงทุำนอย่างย่�งยืน และเช้�อม่�น

ว่าแนวคิด้ด่้งกล่าวจะส่งผู้ลให้้บริษ่ัทำ ได้้ร่บผู้ลตอบแทำนทีำ�เห้มาะสมจากการลงทำนุ ขณะเดี้ยวก่นก็สามารถลด้ความผู่้นผู้วนจาก

การลงทุำนในระยะยาว และย่งก่อให้้เกิด้ประโยชนต่์อส่งคมสว่นรวมทีำ�เราใช้ชีวิตและด้ำาเนินธุุรกิจอย่้ ด่้งน่�นบริษ่ัทำ จ่งได้้เพิ�มความ

สำาค่ญในการพิจารณาปัจจ่ยด้้านส่งคม สิ�งแวด้ล้อม และธุรรมาภิับาล ร่วมไปก่บปัจจ่ยพ่�นฐานต่างๆ ของบริษ่ัทำทีำ�จะเข้าลงทุำน 

เพ่�อให้้ม่�นใจได้้ว่าห้ล่กทำร่พย์ทีำ�จะลงทำุนน่�นมีปัจจ่ยพ่�นฐานทีำ�เห้มาะสม มีธุรรมาภัิบาลในการด้ำาเนินธุุรกิจ สร้างผู้ลกระทำบเชิง

บวกต่อส่งคมและสิ�งแวด้ล้อม โด้ยบริษ่ัทำได้้มีการลงทุำนในกองทุำนรวมโครงสร้างพ่�นฐานเพ่�ออนาคตประเทำศไทำย กองทุำนรวม

หุ้้นธุรรมาภิับาลไทำย และตราสารห้นี�สีเขียวของบริษ่ัทำทีำ�ประกอบธุุรกิจพล่งงานสะอาด้ มีรายละเอียด้ ด่้งนี�

การลงทุำนอย่างย่�งยืน
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 จากนีโยบุายในีการีพฒันีาปรีะเทุศทุี�มีความจำาเปน็ีและตอ้งดำาเนีนิีการีอยา่งเรีง่ดว่นีหลายโครีงการี โดยเฉพาะกจิการีโครีงสิรีา้งพื�นีฐานี เพอ่รีองรีบัุการีขยาย

ตัวของเมืองและการีเติบุโตทุางเศรีษฐกิจในีปรีะเทุศ ซึ�งล้วนีเป็นีโครีงการีขนีาดใหญ่ทุี�ใช้เงินีลงทุุนีสิูง ทุี�ผื่านีมาภูาครีัฐเลือกใช้แหล่งเงินีทุุนีจากการีกู้ยืมเงินีเป็นี

หลักทุำาให้หนีี�สิาธารีณะเพิ�มขึ�นี รีัฐบุาลจึงต้องบุรีิหารีจัดการีภูารีะการีคลังเหล่านีี�ควบุคู่กับุการีลงทุุนีพัฒนีาโครีงสิรี้างพื�นีฐานีของปรีะเทุศในีขณะเดียวกันี การี

รีะดมทุุนีผ่ืานีกองทุุนีรีวมโครีงสิร้ีางพื�นีฐานีเพ่ออนีาคตปรีะเทุศไทุยจึงถือกำาเนีิดขึ�นีเพ่อเป็นีสิ่วนีสิำาคัญในีการีพัฒนีากิจการีโครีงสิร้ีางพื�นีฐานีและการียกรีะดับุ

คุณภูาพชีวิตของปรีะชาชนี  บุรีิษัทุได้เล็งเห็นีถึงความสิำาคัญในีการีพัฒนีาโครีงสิรี้างพื�นีฐานีของปรีะเทุศ การีบุริีหารีหนีี�ของภูาครีัฐ และการียกรีะดับุคุณภูาพ

ชีวิตของปรีะชาชนี จึงได้รี่วมลงทุุนีในีกองทุุนีรีวมโครีงสิรี้างพื�นีฐานีเพ่ออนีาคตปรีะเทุศไทุยตั�งแต่เรีิ�มต้นีกองทุุนีในีวันีทุี� 30 ตุลาคม 2561 ต่อเนี่องถึงปัจจุบุันี

 จากทุี�ความต้องการีในีการีใช้พลังงานีทุดแทุนีและพลังงานีสิะอาดทุั�งในีรีะดับุโลกและรีะดับุปรีะเทุศมีแนีวโนี้มสูิงขึ�นีและการีสินัีบุสินุีนีจากภูาครัีฐ ผืนีวกกับุ

การีพัฒนีาการีของเทุคโนีโลยีทุี�ช่วยให้การีผืลิตพลังงานีหมุนีเวียนีเป็นีไปอย่างมีปรีะสิิทุธิภูาพมากขึ�นีควบุคู่ไปกับุต้นีทุุนีการีผืลิตทุี�ลดตำ�าลง สิ่งผืลให้ภูาคเอกชนี

สินีใจเข้ามาลงทุุนีในีธุรีกิจพลังงานีสิะอาดเพิ�มมากขึ�นี และเนี่องจากการีลงทุุนีทุางด้านีพลังงานีมักต้องการีเงินีลงทุุนีทุี�สิูง ภูาคเอกชนีจึงได้รีะดมทุุนีผื่านีการีออก

ตรีาสิารีหนีี� โดยตรีาสิารีหนีี�ทุี�ออกเพ่อรีะดมทุุนีไปใช้ในีโครีงการีทุี�เป็นีมิตรีกับุสิิ�งแวดล้อมจะมีช่อเรีียกโดยเฉพาะว่าตรีาสิารีหนีี�สิีเขียว หรืีอ Green Bond ซึ�งมี

คุณลักษณะเหมือนีกับุตรีาสิารีหนีี�ทุั�วไป

 บุริีษัทุได้สินัีบุสินุีนีธุรีกิจทุี�เป็นีมิตรีต่อสิิ�งแวดล้อมผ่ืานีการีลงทุุนีในีตรีาสิารีหนีี�สีิเขียว หรีือ Green Bond ของกลุ่มพลังงานีทุางเลือกทุี�เป็นีพลังงานีสิะอาด

และเป็นีมิตรีต่อสิิ�งแวดล้อม เชน่ี พลังงานีแสิงอาทุิตย์ พลังงานีลม และอ่นีๆ ทุี�เกี�ยวขอ้งกบัุการีอนีุรีกัษ์สิิ�งแวดล้อมอย่างต่อเนี่อง โดยได้เรีิ�มลงทุุนีตั�งแต่ปี 2558

ต่อเนี่องถึงปัจจุบุันี

 จากทุี�บุรีษิทัุ กรุีงเทุพปรีะกันีชวีติ จำากดั (มหาชนี) เล็งเห็นีความสิำาคญัของ

แนีวคิดการีลงทุนุีอย่างยั�งยืนี ดงันีั�นีการีวิเครีาะห์การีลงทุนุีของบุริีษทัุ กรุีงเทุพ

ปรีะกันีชีวิต จำากัด (มหาชนี) จึงได้ให้ความสิำาคัญกับุการีวิเครีาะห์ความยั�งยืนี

ของบุริีษัทุทุี�จะเข้าลงทุุนี โดยได้ลงทุุนีในีบุริีษัทุทุี�อยู่ในีรีายช่อหุ้นียั�งยืนีทุี�จัด

ทุำาโดยตลาดหลักทุรีัพย์แห่งปรีะเทุศไทุย ซึ�งได้คัดเลือกบุรีิษัทุจดทุะเบีุยนีทุี�

มีการีดำาเนีินีธุรีกิจโดยคำานีึงถึงสิิ�งแวดล้อม มีความรีับุผืิดชอบุต่อสิังคม และ

การีบุริีหารีงานีตามหลักธรีรีมาภูิบุาล โดยบุริีษัทุทุี�ได้รัีบุการีคัดเลือกให้อยู่ในี

รีายช่อหุ้นียั�งยืนีถือได้ว่าเป็นีบุริีษัทุทุี�มีศักยภูาพในีการีดำาเนีินีธุรีกิจและพร้ีอม

รีับุความเปลี�ยนีแปลงทุี�จะเกิดขึ�นีในีอนีาคต

 นีอกจากนีี� บุรีิษัทุ กรีุงเทุพปรีะกันีชีวิต จำากัด (มหาชนี) ยังมีการีลงทุุนีในี

กองทุุนีรีวมหุ้นีธรีรีมาภูิบุาลไทุย ซึ�งเป็กองทุุนีทุี�มีการีลงทุุนีในีตรีาสิารีทุุนีของ

บุรีิษัทุทุี�มีการีกำากับุดูแลกิจการีทุี�ดี ดำาเนิีนีงานีอย่างโปร่ีงใสิ มีแนีวทุางการี

บุรีิหารีความเสิี�ยงทุี�ชัดเจนี รีวมถึงบุรีิษัทุทุี�ได้รีับุการีรีับุรีองเป็นีสิมาชิกแนีว

รี่วมปฏิิบุัติของภูาคเอกชนีไทุยในีการีต่อต้านีการีทุุจริีตคอร์ีรีัปชันี (CAC) มี

การีจัดอนัีดับุการีวัดผืลการีกำากับุดแูลกิจการีทุี�ดขีองบุริีษทัุจดทุะเบีุยนีไทุย (CG 

Scoring) ของสิมาคมสิ่งเสิรีิมสิถาบุันีกรีรีมการีบุรีิษัทุไทุย โดยบุรีิษัทุ กรีุงเทุพ

ปรีะกันีชีวิต จำากัด (มหาชนี) ได้ลงทุุนีในีกองทุุนีรีวมหุ้นีธรีรีมาภูิบุาลไทุยซึ�ง

บุริีหารีโดยบุริีษัทุหลักทุรีัพย์จัดการีกองทุนุีรีวมในีปรีะเทุศ ตั�งแต่ปี 2561 ต่อ

เนี่องถึงปัจจุบุันี

การุลงทุนในกองทุนรุวัมโครุงส่รุ้างพื�นฐานเพ่ออนาคตปรุะเทศไทยู่

การุลงทุนในตรุาส่ารุหน่�ส่่เข่ยู่วัของบีรุิษััทท่�ปรุะกอบีธุรุกิจพลังงานส่ะอาด (Green Bond Investment)

การุลงทุนในหุ้นยู่ั�งยู่ืน (THSI) และกองทุนรุวัมหุ้นธรุรุมาภิบีาลไทยู่
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ส่ัดส่�วันการุลงทุน ณ ส่ิ�นปี 2563

• สิินีทุรีัพย์ลงทุุนีของ บุมจ. กรีุงเทุพปรีะกันีชีวิต ณ สิิ�นีปี 2563 มีจำานีวนีเทุ่ากับุ 330,210 ล้านีบุาทุ แบุ่งเป็นีการีลงทุุนีในีพันีธบุัตรีรีัฐบุาลในีสิัดสิ่วนี 

49.0% สิำาหรีับุการีลงทุุนีในีสิินีทุรีัพย์ทุี�มีสิัดสิ่วนีสิูงทุี�สิุด 2 อันีดับุถัดมาได้แก่ ตรีาสิารีหนีี�ภูาคเอกชนีและตรีาสิารีทุุนี โดยมีสิัดสิ่วนีการีลงทุุนีอยู่ทุี� 31.0% 

และ 8.5% ตามลำาดับุ

• สิัดสิ่วนีเงินีลงทุุนีในีตรีาสิารีหนีี�ภูาคเอกชนีของบุรีิษัทุทุี�อยู่ในีรีายช่อหุ้นียั�งยืนี (THSI) เทุียบุกับุเงินีลงทุุนีในีตรีาสิารีหนีี�ภูาคเอกชนีทุั�งหมด = 73.87%

(ปี 2562 = 61.47%)

• สิัดสิ่วนีเงินีลงทุุนีในีหุ้นีไทุยทุี�อยู่ในีรีายช่อหุ้นียั�งยืนี (THSI) เทุียบุกับุเงินีลงทุุนีในีหุ้นีไทุยทุั�งหมด = 67.84%
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องค์กิร
ท่ั�ใส่ัใจพนั์กิงาน์

การพ่ฒนาศ่กยภัาพและด้้แลร่กษัาบุคลากรขององค์กร

กิารพัฒน์าศักิยภาพบุคลากิร/กิารวิางแผ่น์ดู�าน์ทัรัพยากิรบุคคล

 ภูายใต้สิภูาวการีณ์ปจัจบุุนัีและในีอนีาคตทุี�เปน็ียุคแห่งการีแข่งขนัี มคีวามเปลี�ยนีแปลงอยา่งรีวดเรีว็ทุั�งแนีวคดิ วธิปีฏิบัิุต ิและกฎเกณฑ์ต่์างๆ โดยมกีรีะบุวนีการี

ทุำาธุรีกิจทีุ�ซับุซ้อนีมากยิ�งขึ�นี ในีแต่ละองค์กรีจึงต้องปรัีบุตัวเพ่อรีองรัีบุการีแข่งขันีทุั�งในีปรีะเทุศและต่างปรีะเทุศ การีพัฒนีาศักยภูาพบุุคลากรีจึงถือเป็นีกุญแจ

สิำาคัญในีการีเตรีียมความพรี้อมเพ่อรีับุมือสิถานีการีณ์ต่างๆ ทุี�อาจเกิดขึ�นี เพ่อทุี�จะนีำาพาองค์กรีก้าวทุันีการีพัฒนีาทุางด้านีเทุคโนีโลยี การีบุรีิหารีจัดการีและการี

วางแผืนีด้านีทุรีัพยากรีบุุคคล รีวมถึงการีพัฒนีาศักยภูาพของพนีักงานีทุุกรีะดับุให้พรี้อมรีับุมือกับุความทุ้าทุายในีอนีาคต

 บุรีษิทัุไดมุ้ง่เนีน้ีการีพัฒนีาพนีกังานี และตอบุโจทุยค์วามตอ้งการีของการีพัฒนีาสิายอาชีพ รีวมถึงสิมรีรีถนีะหลัก (Core Competency) สิมรีรีถนีะผืูน้ีำา (Leadership 

Competency) สิมรีรีถนีะตามบุทุบุาทุหนีา้ทุี� (Functional Competency) และกลยทุุธข์ององคก์รี (Strategy) ผืา่นีกรีะบุวนีการีจัดทุำาแผืนีการีฝึกอบุรีมและพฒันีา

พนีกังานี (Training & Development Plan) โดยมขัี�นีตอนีในีการีดำาเนีนิีการีตั�งแต่การีหาความจำาเปน็ีในีการีฝกึอบุรีม (Identify Training Needs) ของแตล่ะตำาแหนีง่

งานี  ผืา่นีรีะบุบุการีปรีะเมินีผืลการีปฏิบัิุติงานี และการีปรีะเมินีสิมรีรีถนีะของตนีเองในีด้านีตา่งๆ โดยผืา่นีความเหน็ีชอบุจากผืูบุ้งัคบัุบุญัชา เพอ่นีำาขอ้มลูมาวเิครีาะห์

และกำาหนีดเป้าหมายการีพัฒนีารีายบุุคคล (Individual Development Plan) ของพนีักงานี โดยเลือกวิธีการีหรีือรีูปแบุบุทุี�ใช้ในีการีพัฒนีาบุุคลากรี ตามทุฤษฎี

การีเรีียนีรีู้  Learning Model 70:20:10 นีอกจากนีี� บุรีิษัทุมีการีจัดทุำาแผืนีงานีฝึกอบุรีมปรีะจำาปี (Training Yearly Plan) การีออกแบุบุและพัฒนีาหลักสิูตรีฝึก

อบุรีม (Design and Develop Course Outline) การีบุริีหารีโครีงการีฝึกอบุรีม (Training Management) และการีติดตามและปรีะเมินีผืลการีฝึกอบุรีม (Training 

Evaluation and Follow up) เพ่อเป็นีตัวชี�วัดความสิำาเรี็จในีการีพัฒนีาศักยภูาพของพนีักงานีทุั�งองค์กรี ตามนีโยบุายของบุรีิษัทุทุี�สินีับุสินีุนีสิ่งเสิรีิมให้พนีักงานีมี

เปา้หมายในีการีพัฒนีาตนีเองไม่นีอ้ยกวา่ 6 Man-day ตอ่คนีต่อป ีโดยในีปี 2563 ทุี�ผืา่นีมานีั�นี เน่ีองจากมข้ีอจำากดัของการีจดัการีอบุรีมในีรูีปแบุบุ Classroom Training

ทุั�งภูายในีและภูายนีอกองค์กรี บุรีิษัทุจึงมีการีปรีับุเปลี�ยนีวิธีการีในีการีเรีียนีรีู้และพัฒนีาบุุคลากรีตามสิถานีการีณ์ทุี�เปลี�ยนีแปลงไปในีปัจจุบุันีให้มีรีูปแบุบุทุี�หลาก

หลายและเหมาะสิมมากยิ�งขึ�นีโดยมีจำานีวนีชั�วโมงการีเรีียนีรีู้และพัฒนีาของพนีักงานีอยู่ทุี� 23.60 ชั�วโมงต่อคนีต่อปี หรีือคิดเป็นี 3.9 Man-day

การุฝึึกอบีรุมและพัฒนาพนักงาน
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 การีจัดทุำาแผืนีพัฒนีารีายบุุคคล ถือเป็นีเป็นีเครี่องมือในีการีพัฒนีาพนีักงานีอย่างเป็นีรีะบุบุ และตรีงกับุความจำาเป็นีในีการีพัฒนีาของพนีักงานีแต่ละคนี

อย่างต่อเนี่อง เพ่อให้พนีักงานีมีความรู้ี ทุักษะ และมีสิมรีรีถนีะในีการีปฏิิบัุติงานีปัจจุบุันีให้มีปรีะสิิทุธิภูาพสิูงขึ�นี โดยเฉพาะอย่างยิ�งในีกลุ่มพนีักงานีทุี�เป็นี

ดาวเด่นี และเป็นีผืู้สิืบุทุอด (Talent & Successor) ขององค์กรี  เพ่อเป็นีการีเตรีียมความพรี้อมสิำาหรีับุการีก้าวไปสิู่ตำาแหนี่งงานีทุี�สิูงขึ�นี หรีือความรีับุผืิดชอบุ

ในีอนีาคต โดยมีกรีะบุวนีการีในีการีจัดทุำาแผืนีการีพัฒนีาและรูีปแบุบุการีพัฒนีาทุี�เหมาะสิม  ซึ�งในีปี 2563 ทุี�ผืา่นีมาจนีถึงปจัจุบัุนีบุรีษิทัุได้มกีรีะบุวนีการีวางแผืนี

การีพฒันีาและกำาหนีดเป้าหมายอาชีพของพนัีกงานีผ่ืานีขั�นีตอนีการีปรีะเมินีผืลการีปฏิบัิุตงิานีปรีะจำาป ีการีปรีะเมินีสิมรีรีถนีะดา้นีต่างๆ เพอ่นีำาข้อมูลมาใช้ในีการี

จัดทุำาแผืนีพัฒนีารีายบุุคคล โดยมีรีูปแบุบุการีเรีียนีรีู้และพัฒนีา ดังนีี�

Experiential Learning 70% ของการีเรีียนีรู้ีและพัฒนีามาจากการีลงมือทุำา

ก็คือ เรีียนีรู้ีผื่านีจากปรีะสิบุการีณ์การีทุำางานีจรีิง ซึ�งหากถ้าจะกำาหนีดแนีวทุางในี

การีเรีียนีรู้ีด้วยวิธีนีี�ก็ต้องมีการีออกแบุบุให้การีทุำางานีทุุกวันีของพนีักงานีมีโอกาสิ

ได้เรีียนีรีู้จากหนี้างานีจรีิงๆ ตลอดเวลา หรีืออาจจะมาจากการีได้รีับุมอบุหมายงานี

ใหม่ๆ จากหัวหนี้างานี หรีือเป็นีการีได้รีับุโอกาสิในีการีทุำางานีใหม่ๆ จากหัวหนี้างานี 

อาทุิเช่นี การีเรีียนีรีู้จากหนี้างานีจรีิง (On the Job Training) จากการีหมุนีเวียนี

งานี (Job rotation) ไดร้ีบัุมอบุหมายงานีพเิศษ (Project / Job Assignment) เพิ�ม

หนี้าทุี�ความรีับุผืิดชอบุ (Job Enrichment / Enlargement) ทุำางานีกับุกลุ่มงานีทุี�

ไม่เคยรีับุผืิดชอบุมาก่อนี (Cross Functional Team) เป็นีต้นี

Learning Through Others 20% ของการีเรีียนีรู้ีมาจากการีพัฒนีาจากบุุคคล

อน่ีๆ ซึ�งก็คอื เร่ีองของการี Coaching การีได้รีบัุ Feedback จากหัวหน้ีาของตนีเอง 

หรีอืจากบุคุคลทุี�เกี�ยวข้องในีการีทุำางานี ในีบุางครัี�งก็สิามารีถใช้การีปรีะชุมทุมี เพ่อ

ทุี�จะไดเ้รีียนีรู้ีซึ�งกันีและกนัีในีทุมีงานี ซึ�งวิธกีารีเหล่านีี�ก็ถือเปน็ีการีเรีียนีรู้ีจากบุคุคล

อ่นีๆ รีอบุข้าง อาทุิเช่นี การีสิอนีงานี (Coaching) การีแบุ่งปันีความรีู้ (Sharing) 

รีะบุบุพี�เลี�ยง (Mentor) การีให้ข้อมูลย้อนีกลับุ (Feedback) การีปรีะชุมอภูิปรีาย 

(Discussion) เป็นีต้นี

Formal Learning 10% ของการีเรีียนีรู้ี มาจากการีเขา้อบุรีมอยา่งเปน็ีทุางการี อาทิุ

เชน่ี การีอบุรีมสัิมมนีาทุั�งภูายในีและภูายนีอกองค์กรี เรีียนีรู้ีผ่ืานีรีะบุบุอิเลก็ทุรีอนีกิส์ิ 

(E-Learning) โดยบุริีษัทุมกีารีจดัทุำาแผืนีการีฝึกอบุรีมและพฒันีาพนีกังานี (Training 

& Development Plan) เพ่อเป็นีการีพัฒนีาศักยภูาพและเพิ�มพูนีความรู้ี ความ

สิามารีถ ทุักษะ โดยเนี้นีการีพัฒนีาอย่างต่อเนี่องและสิอดคล้องกับุความจำาเป็นี

ในีการีฝึกอบุรีมของพนีักงานี เพ่อให้ก้าวทุันีโลกเทุคโนีโลยีในีปัจจุบุันีและอนีาคต 

ปรีะกอบุไปด้วย

 • หลกัสิตูรีมาตรีฐานีบุงัคบัุ (Core Program) เป็นีหลกัสิตูรีทุี�มุง่พฒันีาด้านีความรู้ี

ความสิามารีถ ทุกัษะ และทุศันีคตขิองพนีกังานีทุกุรีะดบัุ ตามสิมรีรีถนีะหลกั (Core 

Competency) ขององค์กรี ตามโครีงสิร้ีางหลักสิตูรีฝึกอบุรีมปรีะจำาตำาแหน่ีง (Training 

Road Map) เช่นี หลักสูิตรี Company Basic Knowledge หรีือหลักสูิตรีทุาง

ด้านีกฎหมาย  

 • Leadership Development Program เป็นีหลักสิูตรีด้านีการีเรีียนีรีู้ในีเรี่อง

การีรู้ีจักตวัเองและทุำางานีร่ีวมกบัุผืูอ่้นีไดอ้ยา่งมปีรีะสิทิุธิภูาพ โดยแบุ่งเปน็ี Leading 

self, Leading Team, Leading Function และ Leading Organization โดยขึ�นี

อยู่กับุความจำาเป็นีตามตำาแหนี่งงานี (Position)

 • Functional Development Program เป็นีหลักสิูตรีด้านีการีพัฒนีา

ทุักษะตามบุทุบุาทุหนี้าทุี�ในีการีปฏิิบัุติงานี สิำาหรีับุพนีักงานีทุุกตำาแหนี่ง ทุุกรีะดับุ

ตามลักษณะงานีทุี�รีับุผืิดชอบุ (Function) เพ่อพัฒนีาทุักษะหรีือความรู้ีในีงานี

ทุี�จำาเป็นีต่อการีปฏิิบุัติงานี โดยสิามารีถเรีียนีรีู้รี่วมกันีในีทุุกแผืนีก 

การุจัดทำาแผู้นพัฒนารุายู่บีุคคล (IDP : Individual Development Plan)

ทัฤษัฎ่ีกิารเรียน์รู� Learning Model 70:20:10

On the job experience

70%

Mentoring and
Coaching

20%

Classroom
courses, and

reading

10%
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 นีอกจากนีี�บุรีษิทัุยงัมุง่เน้ีนีในีเร่ีองการีใหค้วามรู้ีเกี�ยวกบัุผืลิตภูณัฑ์ ์และการีวางแผืนีการีเงินีอยา่งรีอบุดา้นี เพอ่ใหบุ้คุลากรีไดน้ีำาองคค์วามรู้ีทุี�ไดร้ีบัุนีั�นีไปใชใ้นี

การีปฏิบิุตังิานี การีดำาเนีนิีชวีติ และยงัสิามารีถเผืยแพรีค่วามรู้ีสู่ิครีอบุครีวั ชมุชนี และสิงัคม เพอ่ใหม้คีณุภูาพชวีติทุี�ดขึี�นีได ้บุรีษิทัุยงัสินีบัุสินีนุีการีพฒันีาความรู้ี

ทุางด้านีวิชาชีพโดยตรีงของพนัีกงานีทุี�จะต้องพัฒนีาความรู้ีทัุกษะความชำานีาญให้ทุนัีตอ่การีเปลี�ยนีแปลงทุี�เกิดขึ�นี  ทุั�งนีี�เพ่อความเป็นีมอือาชีพทุี�พร้ีอมสิำาหรัีบุการี

ทุำางานีในีแตล่ะตำาแหนีง่งานีอยา่งแทุจ้รีงิ ซึ�งจะทุำาใหอ้งคก์รีมบีุคุลากรีทุี�มคีวามรู้ีทุกัษะความชำานีาญโดยแทุจ้รีงิ รีวมถงึการีเปดิโอกาสิใหผ้ืูบุ้รีหิารีและพนีกังานี ได้

ศึกษาหาความรีู้จากแหล่งความรีู้ต่างๆ อาทุิเช่นี จากการีอ่านีหนีังสิือ  ความรีู้จากอินีเทุอรี์เนี็ต (Internet)  หรีือแหล่งความรีู้อ่นีๆ ตามความต้องการีโดยยึดหลัก

การีเรีียนีรีู้ตามอัธยาศัย และนีำามาแลกเปลี�ยนีเรีียนีรีู้ซึ�งกันีและกันี  สิ่งเสิรีิมให้ผืู้บุรีิหารีและพนีักงานี ได้นีำาเสินีอไอเดียความคิดสิรี้างสิรีรีค์ใหม่ๆ  เพ่อเป็นีการี

จุดปรีะกายความคิดและนีำามาใช้ในีการีทุำางานีโดยผื่านีโครีงการีต่างๆ ของบุรีิษัทุ  

 รีวมไปถึงการีส่ิงเสิริีมให้กับุพนัีกงานีในีการีเข้าร่ีวมปรีะชุม สิัมมนีา/ดูงานีทุั�งในีและต่างปรีะเทุศ  และฝึกอบุรีมความรู้ีทุางด้านีวิชาการี ทุั�งทุี�เกี�ยวข้องกับุ

งานีโดยตรีงและโดยอ้อม  รีวมทุั�งให้การีสินีับุสินีุนีการีศึกษาหลักสิูตรีทุางด้านีวิชาชีพต่างๆ ทุี�จะช่วยสินีับุสินีุนีการีดำาเนีินีธุรีกิจของบุรีิษัทุในีรีะยะยาว 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) เพอ่พฒันีาความรู้ีความสิามารีถของพนีกังานีทุี�มอียูใ่นีปจัจบัุุนี ใหพ้รีอ้มรีบัุมอืกบัุสิภูาพการีแขง่ขันีในีอตุสิาหกรีรีมอยา่งสิมำ�าเสิมอ 

 บุริีษทัุ ไดต้รีะหนีกัถงึการีดำาเนีนิีธรุีกจิในีสิภูาวะปจัจบุุนัี ซึ�งปจัจยัหลักทุี�จะทุำาใหอ้งคก์รีมีความไดเ้ปรีียบุในีการีแขง่ขันี (Competitive advantage) กค็อื ความ

สิามารีถขององคก์รีในีการีจดัการีความรู้ีและความเชี�ยวชาญในีผืลติภูณัฑ์ ์และกรีะบุวนีการีทุำางานีใหต้อบุสินีองความตอ้งการีของลกูคา้ไดอ้ยา่งมปีรีะสิิทุธภิูาพ  จงึ

จำาเป็นีต้องใช้องค์ความรีู้มาสิรี้างผืลผืลิตให้เกิดมูลค่าเพิ�มมากยิ�งขึ�นี ทุั�งนีี�รีวมถึงเทุคนีิค กลไก รีะบุบุการีจัดการี เพ่อสินีับุสินีุนีให้การีทุำางานีมีปรีะสิิทุธิภูาพ โดย

อาศัยเครี่องมือทุี�หลากหลาย เช่นี Activities Based Learning, Stories Based Learning, Case Sharing และ Work Shop รีวมถึง On the Job Training 

ทุี�จะกรีะตุ้นีให้เกิดการีแลกเปลี�ยนีซึ�งกันีและกันี โดยมีเป้าหมายเพ่อให้เกิดรีูปแบุบุการีเรีียนีรู้ี และจัดการีความรู้ี (KM Model) ซึ�งสิามารีถนีำาไปขยายผืลและ

ปฏิิบุัติได้อย่างต่อเนี่องและยั�งยืนีในีอนีาคต 

 ในีปี 2563 ทุี�ผื่านีมาบุรีิษัทุได้พัฒนีารีะบุบุการีเรีียนีการีสิอนีผื่านีสิ่อออนีไลนี์ BLA Smart Learning เพ่อเป็นีอีกช่องทุางในีการีพัฒนีาความรีู้ความสิามารีถ

ของบุุคลากรีอย่างยั�งยืนี โดยมีรีะบุบุจัดการีเรีียนีการีสิอนี จัดการีเนีื�อหาบุทุเรีียนีทุั�งภูายในีและภูายนีอกองค์กรี จัดการีข้อมูลผืู้เข้าเรีียนี และมีการีวัดผืลการี

เรีียนีรีู้ของผืู้เรีียนี โดยสิามารีถเรีียนีรีู้ได้ทุุกทุี�ทุุกเวลา และทุุกอุปกรีณ์ไม่ว่าจะเป็นีคอมพิวเตอรี์ (Computer PC), คอมพิวเตอรี์แบุบุพกพา (Notebook), สิมารี์ทุ

โฟนี (Smartphone) หรีือ แทุ�บุเล็ต (Tablet) ซึ�งในีรีะยะแรีกได้เปิดให้พนีักงานีปรีะจำาเข้ามาเรีียนีรีู้เกี�ยวกับุหัวข้อความรีู้ต่างๆ และมีแผืนีทุี�จะเปิดใช้งานีสิำาหรีับุ

ตัวแทุนีฝ่ายขายภูายในีปี 2564

 นีอกจากนีี� บุรีษัิทุไดมี้รีะบุบุการีเกบ็ุรีวบุรีวมองค์ความรู้ี และสิง่เสิริีมการีจัดการีความรู้ีภูายในีองค์กรี (Knowledge Management) ผืา่นีรีะบุบุ Smart Home 

(BLA’S KM) ซึ�งเป็นีช่องทุางในีการีค้นีคว้าหาความรีู้และแลกเปลี�ยนีเรีียนีรีู้ภูายในีองค์กรี เปรีียบุเสิมือนีคลังความรีู้ทุี�จะช่วยสิ่งเสิรีิมพัฒนีาความรีู้ของบุุคลากรี

ในีองคก์รีอยา่งยั�งยนืี โดยสินีบัุสินุีนีใหผู้้ืบุริีหารีและพนีกังานีมส่ีิวนีร่ีวมในีการีรีวบุรีวมองคค์วามรู้ี ถา่ยทุอด แลกเปลี�ยนีความรู้ีและปรีะสิบุการีณผ์ืา่นีกรีะบุวนีการี

ต่างๆ มีการีใช้งานีรีะบุบุ KM เพ่อแลกเปลี�ยนีข้อมูลทุางด้านีความรีู้ (Knowledge)  ปรีะสิบุการีณ์การีทุำางานี (Case Study)  เทุคนีิควิธีการีปฎิบุัติงานี (How 

to)  คู่มือการีปฏิิบุัติงานี  (Work Instruction)  และวิธีการีปฏิิบุัติทุี�เป็นีเลิศ (Best Practice) เป็นีต้นี บุรีิษัทุได้สินีับุสินีุนีการีสิรี้างและพัฒนีารีะบุบุผืู้เชี�ยวชาญ 

เพ่อเป็นีการีสิ่งเสิรีิมและสินีับุสินีุนีให้ผืู้เชี�ยวชาญในีฐานีะ “ผืู้รีู้  ผืู้เผืยแพรี่ และผืู้เป็นีแบุบุอย่าง” ได้นีำาองค์ความรีู้ไปถ่ายทุอดและพัฒนีางานีให้มีคุณภูาพมาก

ขึ�นี  พรี้อมเป็นีตัวอย่างในีการีสิรี้างแรีงบัุนีดาลใจให้ผืู้ปฏิิบุัติงานีรีุ่นีหลังได้เรีียนีรีู้ ฝึกฝนีและมีโอกาสิก้าวเข้าสิู่การีเป็นีผืู้เชี�ยวชาญในีรีุ่นีต่อไป  พรี้อมทุี�จะก้าวไป

สิู่องค์กรีแห่งการีเรีียนีรีู้ในีอนีาคต

 โครีงการีพัฒนีาศักยภูาพผืู้บุริีหารีรีะดับุต้นี (BLA Leadership Program) เป็นีโครีงการีพัฒนีาผืู้บุริีหารีรีะดับุส่ิวนีงานีขึ�นีไปให้มีความรู้ี และศักยภูาพด้านี

การีบุรีิหารีงานีธุรีกิจปรีะกันีชีวิต เตรีียมความพรี้อมสิำาหรีับุการีทุดแทุนีตำาแหนี่งงานีของผืู้บุรีิหารีรีะดับุสิูงในีอนีาคต ผื่านีกรีะบุวนีการีเรีียนีรีู้ทุี�เนี้นีการีปฏิิบุัติจรีิง 

(Action-learning Project) เพ่อให้เกิดความพรี้อมและต่อเนี่องในีการีบุรีิหารีงานีอย่างมีปรีะสิิทุธิภูาพ และปรีะสิบุผืลสิำาเรี็จตามเป้าหมายทุี�กำาหนีดไว้  ซึ�งในีปี 

2563 ทุี�ผืา่นีมา บุรีษิทัุไดจ้ดัโครีงการีพัฒนีาศักยภูาพผืูบุ้ริีหารีรีะดับุตน้ี รุ่ีนีทุี� 1 รีว่มกบัุจฬุาลงกรีณม์หาวทิุยาลยั โดยมเีกณฑ์ก์ารีพิจารีณาคดัเลอืกผืูเ้ข้ารีว่มโครีงการี

จากการีปรีะเมินีผืลการีปฏิิบุัติงานีปรีะจำาปี และการีปรีะเมินีความพรี้อมการีเป็นีหัวหนี้างานี (Supervisory Readiness Test) รีวมถึงการีออกแบุบุหลักสิูตรีการี

เรีียนีการีสิอนีทุี�สิอดคล้องกับุผืลการีปรีะเมินี Leadership Competency ของผืู้บุรีิหารีทุี�เข้ารี่วมโครีงการี ซึ�งมีจำานีวนีผืู้ผื่านีการีพิจารีณาเข้ารี่วมทุั�งสิิ�นี 60 คนี

 สิำาหรีับุโครีงการีพัฒนีาศักยภูาพผืู้บุรีิหารีรีะดับุต้นีในีปี 2563 ทุี�ผื่านีมานีั�นี แสิดงให้เห็นีถึงปรีะโยชนี์และความคุ้มค่าทุี�ได้รีับุจากการีเข้ารี่วมโครีงการี โดยมี

ผืู้บุริีหารีรีะดับุต้นีทุี�เข้าร่ีวมโครีงการีได้รีับุการีเล่อนีตำาแหนี่งทุี�สิูงขึ�นี จำานีวนี 3 คนี และมีโครีงการีทุี�ได้จากการีร่ีวมเสินีอไอเดียสิร้ีางสิรีรีค์เป็นีผืลงานีออกมาถึง 

8 โครีงการี เพ่อจะนีำาไปพัฒนีาต่อยอดเป็นีโครีงการีของบุรีิษัทุต่อไป ซึ�งได้แก่

รุะบีบีการุเรุ่ยู่นการุส่อนผู้�านส่่อออนไลน์ BLA Smart Learning และการุจัดการุควัามรุ่้ในองค์กรุ (Systematic Knowledge Management : KM)

โครุงการุพัฒนาศักยู่ภาพผู้่้บีรุิหารุรุะดับีต้น
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 1. “Due Day Pay แล้วรีับุ” โครีงการีเพื�อสินีับุสินีุนีการีชำารีะเบุี�ยปีต่อให้ตรีงวันีครีบุกำาหนีดชำารีะเบุี�ยปรีะกันีภูัย

 2. โสิดมือโปรี 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

 นีอกจากนีี� บุรีษิทัุยงัมแีผืนีพัฒนีาศกัยภูาพผืูบุ้รีหิารีรีะดับุต้นี และรีะดบัุกลางอยา่งตอ่เนีอ่ง โดยในีป ี2564 จะดำาเนีนิีการีจดัโครีงการีพฒันีาศกัยภูาพผืูบุ้รีหิารี

รีะดับุต้นีจำานีวนี 2 รีุ่นี และโครีงการีพัฒนีาศักยภูาพผืู้บุรีิหารีรีะดับุกลาง จำานีวนี 1 รีุ่นี เพ่อเตรีียมความพรี้อมในีการีก้าวไปสิู่ผืู้นีำารีะดับุสิูงทุี�มีศักยภูาพต่อไป

 บุริีษัทุได้ตรีะหนีักถึงความสิำาคัญของการีศึกษาว่าเป็นีปัจจัยพื�นีฐานีสิำาคัญในีการีพัฒนีาบุุคลากรีให้มีศักยภูาพและคุณภูาพ และเพ่อรีองรีับุการีขยายตัว

ทุางธุรีกิจให้เติบุโตก้าวหนี้าอย่างมั�นีคง และยั�งยืนี บุรีิษัทุจึงมีนีโยบุายให้ทุุนีการีศึกษาในีรีะดับุปรีิญญาตรีี และปรีิญญาโทุ ทุั�งภูายในีปรีะเทุศ และต่างปรีะเทุศ

แก่นีิสิิต นีักศึกษา บุุคคลทุั�วไป รีวมถึงบุุคลากรีภูายในีบุรีิษัทุให้ได้มีโอกาสิพัฒนีาศักยภูาพของตนีเองตามสิาขาวิชาต่างๆ  เพ่อเป็นีการีปูพื�นีฐานีความก้าวหนี้าในี

อาชีพการีทุำางานีในีอนีาคต โดยทุี�บุริีษัทุไดใ้หก้ารีสินัีบุสินุีนีทุนุีการีศึกษาในีสิาขาวิชาชีพต่างๆ รีวมถึงค่าใชจ้า่ยทุี�ใช้ในีการีศึกษา อาทิุเชน่ี คา่หน่ีวยกิต คา่ธรีรีมเนียีม

การีศึกษา ค่าเอกสิารีปรีะกอบุการีเรีียนี รีวมถึงค่าใช้จ่ายอ่นีๆ เป็นีต้นี  โดยทุี�บุรีิษัทุได้มีการีติดตามปรีะสิานีงานีและอำานีวยความสิะดวกต่างๆ เพ่อให้นีักศึกษาได้

เรีียนีรู้ีอย่างเตม็ทุี� นีอกจากนีี� บุริีษัทุยังมีแผืนีการีพัฒนีาสิายอาชีพทุี�รีองรัีบุกับุตำาแหน่ีงงานีทุี�เหมาะสิมของนัีกศกึษาทุี�เขา้ร่ีวมโครีงการีและใหโ้อกาสิไดร่้ีวมงานีกับุ

บุริีษัทุในีรีะหวา่งทุี�กำาลงัรีอเขา้ศกึษาอีกดว้ย โดยทุี�ผืา่นีมาบุริีษัทุไดส้ินัีนีสินุีนีทุนุีการีศึกษามาอย่างตอ่เนีอ่งทุั�งในีรีะดบัุปริีญญาตรีี และปริีญญาโทุ รีวมเปน็ีจำานีวนีทุั�ง

สิิ�นี  23  คนี ซึ�งในีปี 2563 ทุี�ผื่านีมา มีนีักศึกษาทุี�ได้รีับุทุุนีปรีิญญาโทุต่างปรีะเทุศ สิำาเรี็จการีศึกษาและกลับุมาปฏิิบุัติงานีเพ่อเป็นีกำาลังสิำาคัญให้กับุองค์กรีต่อไป

 บุริีษัทุได้จัดโครีงการีพัฒนีาศักยภูาพให้กับุนิีสิิตนัีกศึกษาในีสิถาบัุนีการีศึกษาต่างๆ ผื่านีโครีงการีนัีกศึกษาฝึกงานีกรีุงเทุพปรีะกันีชีวิต  เพ่อเป็นีการีเปิด

โอกาสิให้กับุนิีสิิตนัีกศึกษาได้เรีียนีรู้ีกรีะบุวนีการีทุำางานีจริีง และได้รีับุปรีะสิบุการีณ์จากการีปฏิิบัุติงานีโดยตรีง สิามารีถนีำาความรู้ีทุี�เรีียนีมาปรีะยุกต์ใช้ในีการี

ฝึกงานีได้  อันีเป็นีการีพัฒนีาศักยภูาพและเป็นีการีเตรีียมความพรี้อมให้กับุนีิสิิตนีักศึกษา สิำาหรีับุเข้าสิู่ชีวิตการีทุำางานีในีอนีาคต โดยทุี�ผื่านีมา บุรีิษัทุได้ให้การี

สินีบัุสินีนุีโครีงการีนีกัศกึษาฝกึงานีมาอย่างต่อเนีอ่งเปน็ีปรีะจำาทุกุปี ทุั�งในีรีปูแบุบุของการีฝึกงานีสิายวชิาชีพ การีฝกึงานีในีหนีว่ยงานีทุั�วไป การีฝึกงานีสิหกจิศกึษา

รีวมไปถึงการีศึกษาดูงานีของมหาวิทุยาลัยต่างๆ โดยนีักศึกษาทุี�เข้ารี่วมโครีงการีจะได้รีับุความรู้ีในีหัวข้อต่างๆ เช่นี ความรู้ีเกี�ยวกับุธุรีกิจปรีะกันีชีวิต ความรู้ี

ด้านีการีวางแผืนีทุางการีเงินี ความรู้ีในีหนี่วยงานีต่างๆ และยังสิามารีถใช้แหล่งเรีียนีรู้ี และสิิ�งอำานีวยความสิะดวกภูายในีบุรีิษัทุได้เหมือนีพนีักงานีของบุรีิษัทุ  

นีอกจากนีี� นีักศึกษาฝึกงานียังได้มีโอกาสิในีการีทุำาและนีำาเสินีอโครีงการีทุี�ตนีเองสินีใจให้แก่ผืู้บุริีหารีของบุริีษัทุ เพ่อเป็นีการีฝึกปรีะสิบุการีณ์ในีการีสิร้ีางสิรีรีค์

ไอเดียและนีำาความรีู้ไปต่อยอดในีการีเรีียนี การีทุำางานีและในีการีใช้ชีวิตในีอนีาคต โดยทุี�บุรีิษัทุมีความยินีดีทุี�จะรีับุนีักศึกษาฝึกงานีทุี�เข้ารี่วมโครีงการีและสิำาเรี็จ

การีศึกษาแล้ว ซึ�งถือเป็นีบุุคลากรีทุี�มีคุณภูาพเข้ารี่วมเป็นีสิมาชิกของบุรีิษัทุอีกด้วย โดยในีปี 2563 ทุี�ผื่านีมา มีนีักศึกษาเข้ารี่วมโครีงการีฝึกงานีสิายวิชาชีพ 

จำานีวนี 4 คนี การีฝึกงานีสิหกิจศึกษา จำานีวนี 1 คนี  

โครุงการุทุนการุศึกษัา

โครุงการุนักศึกษัาฝึึกงาน
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 บุรีิษัทุได้ให้ความสิำาคัญในีเรี่องของการีสิ่อสิารีเป็นีอย่างมาก ซึ�งการีสิ่อสิารีนีโยบุาย และข่าวสิารีภูายในีองค์กรีถือว่าเป็นีสิิ�งสิำาคัญทุี�จะช่วยสิรี้างความเข้าใจ

นีโยบุายของผืู้บุรีิหารีและองค์กรี ทุั�งยังเป็นีการีเช่อมความสิัมพันีธ์รีะหว่างบุุคลากรีภูายในีองค์กรีตั�งแต่รีะดับุบุรีิหารีไปถึงรีะดับุปฏิิบุัติการี ทุั�งนีี� หากการีสิ่อสิารี

ภูายในีองคก์รีมคีวามถกูต้อง ชดัเจนี และรีวดเรีว็ กจ็ะสิง่ผืลใหก้ารีปฏิบิุตังิานีตามนีโยบุายเปน็ีไปในีทุศิทุางเดยีวกนัี บุคุลากรีในีองคก์รีมคีวามเขา้ใจและเกดิความ

พึงพอใจ สิ่งผืลต่อปรีะสิิทุธิภูาพและปรีะสิิทุธิผืลในีการีปฏิิบุัติทุำาให้งานีบุรีรีลุเป้าหมายทุี�วางไว้ได้  

 ทุี�ผืา่นีมาบุรีษิทัุไดม้กีารีสิอ่สิารีนีโยบุายและขา่วสิารีภูายในีองคก์รี ผืา่นีการีจดัปรีะชมุและกจิกรีรีมตา่งๆ อาทุเิชน่ี Kick Off Business Strategy (ตน้ีป)ี Town 

Hall Meeting (รีายไตรีมาสิ) การีปรีะชุมหนี่วยงานี (ปรีะจำาเดือนี) และการีปรีะชุมย่อยของหนี่วยงานี (Team Talk) (รีายสิัปดาห์) เป็นีต้นี โดยการีจัดปรีะชุม

ดังกล่าวบุรีิษัทุใช้รีะบุบุการีสิ่อสิารีแบุบุ 2 ทุาง (Two way communication) เนี้นีการีมีสิ่วนีรี่วมของผืู้บุรีิหารีและพนีักงานีด้วยวัฒนีธรีรีมการีสิ่อสิารีแบุบุเปิด

กว้าง โดยพนัีกงานีทุุกคนีมีโอกาสิในีการีแสิดงความคิดเห็นี สิอบุถามข้อสิงสัิยและเสินีอแนีะข้อมูลทุี�เป็นีปรีะโยชน์ีต่อการีทุำางานี ทุั�งนีี� พนัีกงานียังสิามารีถพูด

คุยส่ิอสิารีกับุผู้ืบุริีหารีรีะดับุสูิงผ่ืานีช่องทุางออนีไลน์ี เช่นี ช่องทุางอีเมล การีจัดแบุบุสิำารีวจหรืีอแบุบุสิอบุถามออนีไลน์ี และการีส่ิอสิารีผ่ืานีกิจกรีรีมของบุริีษัทุ 

ซึ�งจะเนี้นีการีสิรี้างบุรีรียากาศการีสิ่อสิารีอย่างเป็นีกันีเองในีรีะดับุผืู้บุรีิหารีและพนีักงานี เพ่อให้พนีักงานีทุุกรีะดับุทุี�ปรีะจำาสิำานีักงานีใหญ่และสิำานีักงานีสิาขาทุั�ว

ปรีะเทุศได้มีสิ่วนีรี่วมแสิดงความคิดเห็นีทุั�งองค์กรี พรี้อมเปิดโอกาสิในีการีพูดคุยกับุผืู้บุรีิหารี หัวหนี้างานีและเพ่อนีพนีักงานีรีะหว่างหนี่วยงานีอย่างต่อเนี่อง 

 นีอกจากนีี� บุรีิษัทุยังให้การีสินีับุสินีุนีการีแสิดงความคิดเห็นีและข้อเสินีอแนีะจากพนีักงานีผื่านีการีจัดกิจการีกลุ่มพนีักงานีภูายใต้โครีงการี BLA Home ซึ�ง

จัดขึ�นีเป็นีปรีะจำาทุุกปีสิำาหรัีบุพนัีกงานีเข้างานีใหม่ทุี�มีอายุงานีน้ีอยกว่า 1 ปี และปี 2563 บุรีิษัทุได้มุ่งเน้ีนีกิจกรีรีมภูายใต้หัวข้อ “Business Innovation” โดย

จัดกลุ่มให้พนัีกงานีจากหลายหน่ีวยงานีร่ีวมรีะดมความคิดเห็นีทุี�ผื่านีปรีะสิบุการีณ์การีทุำางานีในีอดีตและปัจจุบุันี เพ่อนีำาเสินีอแนีวทุางการีปรัีบุปรุีงกรีะบุวนีการี

ทุำางานีของหนี่วยงานีให้มีปรีะสิิทุธิภูาพมากยิ�งขึ�นี ทุั�งนีี� เพ่อรีองรีับุรีะบุบุการีทุำางานีในีอนีาคตของโลกยุคดิจิทุัล

 ภูายใตส้ิถานีการีณแ์ละรีปูแบุบุการีทุำางานีทุี�เปลี�ยนีแปลงไป รีวมถึงสิภูาวะการีแขง่ขนัีอยา่งรีนุีแรีงในีปจัจุบุนัี องคก์รีต้องมกีารีปรีบัุตวัอยูต่ลอดเวลา  ทุรัีพยากรี

บุคุคลซึ�งถือเปน็ีแรีงขบัุเคลอ่นีทุี�สิำาคญัไดร้ีบัุผืลกรีะทุบุทุั�งในีดา้นีความกดดนัีและบุรีรียากาศในีการีทุำางานี ความแตกตา่งรีะหวา่งรุ่ีนี (Generation) ตลอดจนีการี

ปรีับุตัวกับุสิถานีการีณ์ทุี�ไม่คาดคิด  สิิ�งต่างๆ เหล่านีี�ถือเป็นีตัวบุั�นีทุอนีความผืูกพันี (Engagement) ขององค์กรี  และอาจเป็นีสิาเหตุทุำาให้พนีักงานีไม่สิามารีถ

บุรีิหารีและสิรี้างความสิมดุลรีะหว่างการีทุำางานีและการีดำาเนีินีชีวิตสิ่วนีตัวได้

 บุริีษัทุตรีะหนีักถึงปัญหาดังกล่าวข้างต้นี  จึงได้สิรีรีหากลยุทุธ์และวิธีการีตลอดจนีการีพัฒนีาในีด้านีต่างๆ ทุี�สิามารีถเสิรีิมสิรี้างสิมรีรีถนีะทุี�ทุำาให้พนีักงานี

บุรีรีลุถึงความรีู้ ทุักษะ ทุี�สิามารีถนีำามาปรีับุใช้ในีด้านีการีทุำางานีและภูายในีครีอบุครีัว และถือเป็นีการีบุรีิหารีความสิมดุลได้อย่างมีปรีะสิิทุธิภูาพ นีำาไปสิู่ความสิุข

ทุี�ยั�งยืนีในีชีวิตการีทุำางานี และในีชีวิตครีอบุครีัว  ตลอดจนีสิามารีถสิรีรีค์สิรี้างและผืลิตผืลงานีให้กับุองค์กรีได้บุรีรีลุตามเป้าหมายต่อไป 

 บุริีษทัุไดม้กีารีจัดทุำาโครีงการีทุี�สินีบัุสินุีนีการีแสิดงออกทุางความคิดของพนัีกงานีเพ่อสิร้ีางความผูืกพันีกับุองคก์รี เพ่อปรีบัุปรุีงแนีวทุางการีทุำางานี และทุรีาบุ

ถงึความคิดเหน็ีด้านีต่างๆ ของพนีกังานี สิำาหรัีบุใชเ้ปน็ีแนีวทุางการีปรัีบุปรุีงวิธีการีทุำางานีใหร้ีองรัีบุความต้องการีของพนีกังานีเพอ่เพิ�มปรีะสิิทุธิภูาพในีการีทุำางานี

รี่วมกันี  เพ่อเตรีียมความพรี้อมในีการีรีับุมือกับุการีเปลี�ยนีแปลงในีอนีาคตอย่างยั�งยืนี ทุี�มุ่งเนี้นีการีมียุทุธศาสิตรี์ทุี�ชัดเจนี ให้ความสิำาคัญกับุลูกค้า (Customer 

Focus) ทุั�งนีี� ในีปี 2563 บุรีิษัทุได้มีการีกำาหนีดตัวชี�วัดหลักขององค์กรี (Corporate KPIs) ในีด้านีความผืูกพันีของพนีักงานี โดยมีการีกำาหนีดเป้าหมายคะแนีนี

ความผืูกพันีของพนีักงานีอยู่ทุี� 64% และผืลจากการีสิำารีวจความพึงพอใจและความผืูกพันีของพนีักงานีผื่านีรีะบุบุการีสิำารีวจทุี�ทุางบุรีิษัทุได้พัฒนีาขึ�นี มีคะแนีนี

ความผืกูพนัีของพนีกังานีอยูทุ่ี� 78% อยา่งไรีกต็าม บุรีษิทัุยงัใหค้วามสิำาคญัในีการีพฒันีารีะบุบุและกรีะบุวนีการีทุำางานีภูายในีทุี�เอื�อตอ่การีทุำางานีทุี�มปีรีะสิิทุธภิูาพ

ใหแ้กพ่นีกังานีทุกุรีะดบัุ โดยมีการีแจง้ผืลการีสิำารีวจความผูืกพนัีของพนีกังานีในีปีทุี�ผืา่นีมาใหผ้ืูบุ้ริีหารีและพนีกังานีทุรีาบุ เพอ่ใหแ้ตล่ะหนีว่ยงานีจัดทุำาแผืนีปฏิบัิุติ

การี (Action Plan) และดำาเนีินีการีจัดกิจกรีรีมตามแผืนีงานีเพิ�มความผืูกพันีของพนีักงานีแต่ละหนี่วยงานี และภูายหลังการีดำาเนีินีโครีงการีเสิรี็จสิิ�นี บุรีิษัทุได้

มอบุรีางวัลพิเศษให้สิำาหรีับุโครีงการีดีเด่นี เพ่อเป็นีขวัญกำาลังใจและตัวอย่างทุี�ดีให้กับุหนี่วยงานีอ่นีๆ โดยมุ่งหมายให้พนีักงานีมีความพึงพอใจและความผืูกพันี

กับุบุรีิษัทุอย่างยั�งยืนีต่อไป 

การุส่่อส่ารุนโยู่บีายู่ และข�าวัส่ารุภายู่ในองค์กรุ

การุส่รุ้างควัามผู้่กพันภายู่ในองค์กรุ

วัิฒน์ธรรมและค่านิ์ยมองค์กิร

 บุริีษัทุตรีะหนัีกถึงวัฒนีธรีรีมองค์กรีทุี�ช่วยส่ิงเสิริีมการีดำาเนีินีงานีตามกลยุทุธ์ทุางธุรีกิจของบุริีษัทุและขับุเคล่อนีองค์กรีสู่ิความสิำาเร็ีจตามเป้าหมายภูายใต้

บุรีิบุทุของโลกทุี�มีการีเปลี�ยนีแปลงอย่างรีวดเร็ีว วัฒนีธรีรีมองค์กรีจึงเปรีียบุเสิมือนีรีากแก้วขององค์กรี ซึ�งจะเป็นีตัวผืลักดันีและขับุเคล่อนีให้องค์กรีก้าวไปสู่ิ

ความสิำาเรี็จตามวิสิัยทุัศนี์ ภูารีกิจ และกลยุทุธ์ทุี�กำาหนีดไว้  โดยทุี�บุรีิษัทุมีโครีงการีสิ่งเสิรีิมค่านีิยมองค์กรี (Core Value) โดยการีจัดกิจกรีรีม BLA The Star เพ่อ

คัดเลือกบุุคคลต้นีแบุบุทุี�มีคุณลักษณะทุี�พึงปรีะสิงค์ตามค่านีิยมหลัก 5 ปรีะการี ได้แก่ ศรีัทุธา รีับุผืิดชอบุ จรีิงใจ พัฒนีาตนี และทุำางานีเป็นีทุีม ซึ�งจัดต่อเนี่อง

เป็นีปรีะจำาทุุกเดือนีเพ่อให้บุุคลากรีทุุกคนีได้ตรีะหนีักถึงพฤติกรีรีมทุี�องค์กรีคาดหวัง และปฏิิบุัติไปในีทุิศทุางเดียวกันีจนีกลายเป็นีวัฒนีธรีรีมขององค์กรีต่อไปในี

อนีาคต  

 นีอกจากนีี� บุรีิษัทุยังคำานีึงถึงความแตกต่างรีะหว่างบุุคคล ความหลากหลายของลักษณะงานี เสิ้นีทุางการีเติบุโต และความก้าวหนี้าในีสิายอาชีพ (Career 

Path) เพ่อปรีะโยชนี์สิูงสิุดในีการีพัฒนีาบุุคลากรีและองค์กรีอย่างยั�งยืนีต่อเนี่อง รีวมทุั�งสิ่งเสิรีิมคุณค่าทุางเศรีษฐกิจและสิังคมในีธุรีกิจปรีะกันีชีวิต ซึ�งในีปี 

2563 เป็นีปีทุี�มีความทุ้าทุายสิำาหรีับุการีพัฒนีาบุุคลากรีทุี�หลากหลาย ทุ่ามกลางการีเปลี�ยนีแปลงทุางเทุคโนีโลยี และการีเตรีียมความพรี้อมบุุคลากรีเพ่อรีองรีับุ

การีต่อรีูปแบุบุการีดำาเนีินีธุรีกิจ การีให้บุรีิการี และนีวัตกรีรีมใหม่ทุี�มีรีูปแบุบุวิธีการีทุี�เปลี�ยนีแปลงไป (Digital Disruption) รีวมถึงพฤติกรีรีมของคนีในีสิังคมไทุย 

บุรีิษัทุจึงได้มุ่งเนี้นีและสินีับุสินีุนีให้พนีักงานีมีการีพัฒนีานีาตนีเองอย่างต่อเนี่องตลอดเวลา ตามค่านีิยมองค์กรีเรี่องการีพัฒนีาตนี โดยให้การีสินีับุสินีุนีบุุคลากรี

ในีการีพัฒนีาความรีู้ ความสิามารีถ ทุั�งเรี่องรีะยะเวลาในีการีพัฒนีาตนีเอง รีูปแบุบุการีพัฒนีาทุี�หลากหลายในีแบุบุทุี�ตนีเองสินีใจ (Learning Styles) รีวมไปถึง

ค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยมีการีกำาหนีดเรี่องพัฒนีาตนีในีการีปรีะเมินีผืลการีปฏิิบุัติงานี (KPI) ตามสิมรีรีถนีะหลักขององค์กรี (Core Competency)
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 นีอกจากนีี� บุริีษัทุได้จัดให้มีการีมอบุรีางวัลปรีะกาศ

เกยีรีติคณุพนีกังานีอย่างต่อเนีอ่งเปน็ีปรีะจำาเพอ่เปน็ีขวญั

กำาลังใจ และสิรี้างแรีงจูงใจในีการีทุำางานี อันีจะสิ่งผืลต่อ

ความพงึพอใจ ความผืกูพนัีของพนีกังานี และความสิำาเรีจ็

ขององคก์รีตอ่ไป อาทุเิชน่ี รีางวลัเกยีรีตคิณุพนีกังานีอายุ

งานีครีบุกำาหนีด รีางวัลชมเชยพนัีกงานีทุี�ปฏิบัิุตหิน้ีาทุี�ดว้ย

ความมีวินีัย  รีางวัลชมเชยพนีักงานีทุี�เป็นีแบุบุอย่างทุี�ดี

ในีการีปฏิิบัุติงานี ซึ�งสิรี้างความปรีะทุับุใจและสิรี้างภูาพ

ลักษณ์ทุี�ดีให้กับุองค์กรี ถือเป็นีแบุบุอย่างทุี�ดีควรีค่าแก่

การียกย่องชมเชย

กิารสัรรหาและรักิษัาบุคลากิรท่ั�ม่ศักิยภาพ

 บุริีษัทุมีกรีะบุวนีการีสิรีรีหาและคัดเลือกอย่างเป็นีรีะบุบุ โดยปรีะชาสิัมพันีธ์รีับุสิมัครีงานีผ่ืานีช่องทุางต่างๆ เพ่อให้ได้ผืู้สิมัครีทุี�หลากหลาย มีฝ่ายบุริีหารี

ทุรัีพยากรีบุุคคลดำาเนีินีการีวิเครีาะห์ความต้องการี อัตรีากำาลัง กำาหนีดขีดความสิามารีถทุี�ต้องการี และจัดทุำาแผืนีการีสิรีรีหาบุุคลากรี เพ่อสิรีรีหาและคัดเลือก

ผืู้สิมัครีทุี�มีศักยภูาพให้ทุันีต่อความต้องการีของธุรีกิจ โดยบุรีิษัทุมีการีจัดจ้างพนีักงานีใหม่จำานีวนี 89 อัตรีาในีปี 2563

 บุรีิษัทุคัดเลือกผืู้สิมัครีงานีทุี�สินีใจเข้ารี่วมงานีกับุทุางบุรีิษัทุอย่างเป็นีธรีรีม โดยจัดการีทุดสิอบุ การีสิัมภูาษณ์ ด้านีทุักษะ ความรีู้ ความคิด ความเชี�ยวชาญ

ของตำาแหนี่งงานีทุี�สิมัครี เพ่อให้สิอดคล้องกับุการีปฏิิบุัติงานีให้ตรีงกับุสิ่วนีงานีทุี�เกี�ยวข้อง

 บุริีษัทุได้ดำาเนีินีการีวางแผืนีอัตรีากำาลังคนีเพ่อเตรีียมทุรีัพยากรีบุุคคลให้สิอดคล้องกับุกลยุทุธ์การีเติบุโตทุางธุรีกิจ พรี้อมทุั�งจัดทุำารีะบุบุฐานีข้อมูลพนีักงานี

ทุี�มีศักยภูาพ (Talent Pool) ได้แก่ ความสิามารีถ ปรีะสิบุการีณ์ ความเชี�ยวชาญทุี�เหมาะสิมกับุตำาแหนี่งงานี อีกทุั�งมุ่งสิรี้างภูาพลักษณ์ทุี�ดีขององค์กรี และการีมี

พฤติกรีรีมตามค่านีิยมขององค์กรี เพ่อดึงดูดพนีักงานีทุี�มีศักยภูาพเข้ามารี่วมงานีกับุบุรีิษัทุ

 บุรีิษัทุให้ความสิำาคัญต่อการีว่าจ้าง มีหลักเกณฑ์์อย่างเป็นีธรีรีม เสิมอภูาค เหมาะสิม โดยยึดหลักการีเคารีพสิิทุธิมนีุษยชนี กำาหนีดมาตรีฐานีการีว่าจ้างและ

การีจ่ายค่าตอบุแทุนี ซึ�งจะแบุ่งตามปรีะสิบุการีณ์ สิายงานีอย่างเทุ่าเทีุยมกันี ไม่ว่าจะเป็นีเพศใด หรืีอสิัญชาติใดโดยไม่เลือกปฎิบัุติ ซึ�งให้โอกาสิครีอบุคลุมถึง

กลุ่มสิตรีี ผู้ืพิการีหรีือกลุ่มผืู้ด้อยโอกาสิอ่นีๆ และต่อต้านีการีใช้แรีงงานีเด็กหรีือแรีงงานีต่างด้าวอย่างผืิดกฏิหมาย เพ่อใช้เป็นีแนีวทุางดำาเนีินีงานีของผืู้ปฏิิบุัติ

งานี ทุั�งนีี�พนีักงานีทุุกคนีจะได้รีับุสิิทุธิปรีะโยชนี์และสิวัสิดิการีตามกฏิหมายแรีงงานีไทุยทุี�พึงได้รีับุ

 บุริีษทัุจะไดพ้นีกังานีหนีึ�งคนีมารีว่มงานีดว้ยนีั�นี ตอ้งผืา่นีกรีะบุวนีการีตา่งๆ หลายขั�นีตอนี ตั�งแตก่ารีสิรีรีหา การีคดัเลอืก การีสิมัภูาษณ ์และการีพฒันีา แตล่ะ

ขั�นีตอนีบุรีิษัทุได้ใช้ทุรีัพยากรีทุั�งทุี�เป็นีตัวเงินีและไม่ใช่ตัวเงินี ดังนีั�นีหากบุรีิษัทุมีอัตรีาการีลาออกของพนีักงานีทุี�สิูง ก็จะทุำาให้บุรีิษัทุต้องสิูญเสิียทุรีัพยากรีเพ่อ

สิรีรีหาพนัีกงานีทุดแทุนี อีกทุั�งพนัีกงานีทุี�มีความสิามารีถยังเป็นีปัจจัยหลักทุี�จะช่วยสิร้ีางผืลการีดำาเนิีนีงานีให้บุรีรีลุวิสิัยทุัศนี์ได้อย่างต่อเน่ีอง บุรีิษัทุจึงให้ความ

สิำาคัญกับุการีรีักษาพนัีกงานีอย่างมาก โดยได้มีการีตั�งเป้าหมายอัตรีาลาออกของพนีักงานีของทุุกปีไม่ให้เกินีค่าเฉลี�ยของอุตสิาหกรีรีม โดยจะพบุว่าในีปี 2563

มอีตัรีาการีลาออกของพนัีกงานีคดิเป็นี 7.23% ของพนัีกงานีทุั�งหมด และบุริีษทัุยงัเปิดโอกาสิให้พนีกังานีสิามารีถโอนีย้ายหน่ีวยงานีภูายในีองค์กรี เพ่อเพิ�มความรู้ี 

ทุักษะ และปรีะสิบุการีณ์

• การีสิรีรีหาภูายในีองค์กรี เลือกสิรีรีหาบุุคลากรีด้วยวิธีคัดเลือกหรีือ ปรีับุรีะดับุบุุคลากรีในีองค์กรี โดยพิจารีณาจากบุุคคลากรีทุี�มีความรีู้ความสิามารีถ

และเหมาะสิม โดยมีการีสิรีรีหา 2 แบุบุ ดังนีี�

 - ปรีะชาสิัมพันีธ์ภูายในีบุรีิษัทุ

 - การีโอนีย้ายภูายในีองค์กรี

• การีสิรีรีหาภูายนีอกองค์กรี บุรีิษัทุมีการีสิรีรีหาบุุคคลากรีทุี�มีความรู้ี ความสิามารีถ ทุัศนีคติ และปรีะสิบุการีณ์ทุี�เหมาะสิมเข้าร่ีวมงานี เพ่อก่อให้เกิด

ความหลากหลาย โดยเปิดโอกาสิให้นีักศึกษาจากมหาวิทุยาลัยต่างๆ เข้ารี่วมฝึกงานีกับุบุรีิษัทุ และบุริีษัทุได้เข้ารี่วมงานีนีัดพบุแรีงงานีกับุมหาวิทุยาลัย

ชั�นีนีำา สิำาหรีับุบุุคคลภูายนีอกทุี�สินีใจสิามารีถสิมัครีงานีโดยตรีงกับุทุางบุรีิษัทุได้หลายช่องทุาง  

การุส่รุรุหาพนักงาน

การุคัดเลือกผู้่้ส่มัครุงาน

การุวั�าจ้าง

การุด่แลรุักษัาพนักงาน (Talent Attraction & Retention)
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 บุรีิษัทุเปิดโอกาสิให้เพ่อนีพนีักงานีแนีะนีำาเพ่อนีทุี�มีคุณสิมบุัติเหมาะสิมกับุตำาแหนี่งต่างๆ มารี่วมงานีกับุบุรีิษัทุ ในีสิายงานี

 สิายเทุคโนีโลยสีิารีสินีเทุศ และฝา่ยรีบัุปรีะกนัีและสิินีไหม โดยบุรีษิทัุจะมเีงนิีรีางวลัพเิศษใหแ้กพ่นีกังานีผืูแ้นีะนีำาเพ่อนีมาสิมคัรีงานีและผืูถ้กูแนีะนีำาไดร้ีบัุการี

ว่าจ้างงานีจากทุางบุริีษัทุ ซึ�งโครีงการีดังกล่าวเป็นีอีกหนีึ�งช่องทุางในีการีสิรีรีหาบุุคคลากรีทุี�มีปรีะสิิทุธิภูาพเข้ามาในีองค์กรีผ่ืานีการีบุอกต่อของพนีักงานีภูายในี

บุรีษัิทุไปยังภูายนีอกองค์กรี เนีอ่งจากทุางบุริีษัทุได้มุง่เน้ีนีการีสิร้ีางเสิริีมปรีะสิบุการีณ์ทุี�ดใีหกั้บุพนัีกงานีภูายในีองค์กรี (Employee Experience) มาอย่างต่อเน่ีอง

 หลงัจากการีปรีะเมนิีผืลงานีเสิร็ีจสิิ�นี ผืูบุ้ริีหารีหนีว่ยงานีจะทุำาการีกำาหนีดโควตา้ (Forced Ranking) ผืลการีปรีะเมินีของพนัีกงานีในีหน่ีวยงานีตนีเอง โดยนีำา

คะแนีนีพนีักงานีในีหนี่วยงานีทุั�งหมดมาใสิ่ในีรีะฆัังควำ�า (Bell Curve) ตามช่วงค่าคะแนีนี  หลังจากนีั�นี ฝ่ายบุรีิหารีทุรีัพยากรีบุุคคลรี่วมกับุผืู้บุรีิหารีสิาย/ผืู้บุรีิหารี

ฝ่าย จะนีำาผืลปรีะเมินีรีายหนี่วยงานี มาทุำาการีเทุียบุผืลงานีรีวมทุั�งองค์กรี (Calibration) และทุำาการีปรีะเมินีภูาพรีวมรี่วมกันีอีกครีั�ง โดยแบุ่งเป็นี 7 เกรีด คือ 

A, B, C+, C, C-, D, E ซึ�งสิัดสิ่วนีการีกรีะจายของเกรีด (Rating Distribution) อาจมีการีปรีับุเปลี�ยนีได้ตามความเหมาะสิม

 ฝ่ายบุรีิหารีทุรีัพยากรีบุุคคล นีำาผืลการีปรีะเมินีทุี�ได้มาพัฒนีาความรู้ีและทุักษะ เสิรีิมสิรี้างจุดแข็งและจุดทุี�ต้องพัฒนีารีายบุุคคล หรีือการีเข้ารี่วมโครีงการี

ปรีับุปรีุงผืลการีปฏิิบุัติงานี (Performance Improvement Plan: PIP) เพ่อให้พนีักงานีสิามารีถปฏิิบุัติงานีทุี�ได้รีับุมอบุหมายได้อย่างมีปรีะสิิทุธิภูาพมากยิ�งขึ�นี อีก

ทุั�งนีำาผืลการีปฏิบัิุตงิานีไปพิจารีณาในีการีใหผ้ืลปรีะโยชนีต์อบุแทุนี เชน่ี เงนิีรีางวลั โบุนีสัิ การีปรัีบุเงนิีเดอืนีปรีะจำาป ีหรีอืการีปรัีบุเลอ่นีตำาแหนีง่หน้ีาทุี�/รีะดบัุงานี 

เป็นีต้นี

โครุงการุ Employee Referral Program (“เพ่อนได้งาน เรุาได้เงิน” “คุณได้ เพ่อนได้”)

การุปรุะเมินผู้ลการุปฏิิบีัติงาน

การุนำาผู้ลปรุะเมินการุปฏิิบีัติงานไปใชี้

กิารบริหารผ่ลกิารปฏิิบัติงาน์ (Performance Management System)

ระบบกิารสืับทัอดูตำาแหน่์งงาน์ (Succession Planning)

 ในีป ี2563 ฝา่ยบุรีหิารีทุรีพัยากรีบุคุคล บุรีษัิทุเปดิโอกาสิใหพ้นีกังานีมสีิว่นีรีว่มในีการีกำาหนีดแผืนีงานีและตวัชี�วดัผืลการีปฏิบิุตังิานีของตนีเองรีว่มกบัุ หวัหนีา้

งานี ให้มีความสิอดคล้องกับุเป้าหมายของหน่ีวยงานีและบุริีษัทุ (Company KPI) เพ่อให้เกิดการีบุริีหารีผืลการีปฏิิบัุติงานีทุี�เป็นีธรีรีม และได้กำาหนีดรีะบุบุการี

ปรีะเมนิีผืลการีปฏิบิุตังิานีนีี�ไวป้ลีะ 2 ครัี�ง คอื กลางปแีละปลายป ีซึ�งจะเปน็ีการีเปดิโอกาสิใหผ้ืูบุ้งัคบัุบุญัชาและพนีกังานี ไดห้ารีอืรีว่มกนัี (One on One Session) 

เพอ่พฒันีาปรัีบุปรุีงการีทุำางานีให้มปีรีะสิิทุธิภูาพมากยิ�งขึ�นี และเพ่อให้มคีวามเข้าใจตรีงกันีในีการีมุง่สิูเ่ป้าหมายขององค์กรีทุี�ตั�งไว้ รีวมถึงเป็นีการีเสิริีมสิร้ีางความ

สิัมพันีธ์อันีดีรีะหว่างผืู้บุังคับุบุัญชาและพนีักงานี อันีจะนีำามาซึ�งความผืูกพันีต่อองค์กรี 

 เนีอ่งจากการีปรีะเมนิีผืลการีปฏิบิุตังิานีเปน็ีเรีอ่งทุี�สิำาคญั และมคีวามจำาเปน็ีทุี�ทุกุองคก์รีจะตอ้งจดัใหม้ขึี�นี เพรีาะผืลของการีปรีะเมนิีจะถกูนีำาไปใชเ้พอ่ปรีะกอบุ

การีพิจารีณาความสิามารีถในีการีทุำางานี การีจัดแผืนีฝึกอบุรีมพัฒนีาบุคุลากรี การีปรัีบุเลอ่นีตำาแหน่ีง การีโยกย้ายงานี การีขึ�นีเงนิีเดอืนี การีให้เงนิีรีางวลัปรีะจำาปี 

และอ่นีๆ ภูายในีองค์กรี เพ่อให้มีความเข้าใจทุี�ถูกต้องตรีงกันีรีะหว่างผืู้ปรีะเมินี และผืู้ถูกปรีะเมินี รีวมทุั�งให้เกิดเป็นีแนีวปฏิิบุัติทุี�สิามารีถนีำามาใช้อ้างอิงได้ตลอด

รีะยะเวลาภูายในีองค์กรี รีะบุบุการีบุรีิหารีผืลการีปฏิิบุัติงานีนีี�จึงมีความสิอดคล้องกับุวิสิัยทุัศนี์และพันีธกิจขององค์กรี

 รีะบุบุการีบุริีหารีผืลการีปฏิบัิุติงานี (Performance Management System: PMS) เป็นีการีบุริีหารีทุี�มุง่เน้ีนีไปทุี�ผืลการีปฏิบัิุตงิานีของบุุคลากรี เพ่อใหอ้งคก์รี

บุรีรีลุเป้าหมายทุี�ได้กำาหนีดไว้ และปรีะการีสิำาคัญคือเพ่อวัดผืลความสิำาเรี็จองค์กรีตามแผืนีกลยุทุธ์ขององค์กรี และเพ่อให้ผืู้นีำาบุริีษัทุ ผืู้บุริีหารีรีะดับุสูิง และ

พนีกังานีมคีวามชดัเจนีในีบุทุบุาทุหนีา้ทุี�ความรีบัุผืดิชอบุตอ่เปา้หมายของตนีเอง หนีว่ยงานีและองคก์รี จงึจำาเปน็ีตอ้งมกีารีกำาหนีดเปา้หมายการีปฏิบิุตังิานีปรีะจำา

ปี โดยเป้าหมายในีการีปรีะเมินีผืลการีทุำางานีรีายบุุคคล (Individual KPIs) ของผืู้นีำาบุรีิษัทุ ผืู้บุรีิหารีรีะดับุสิูง และพนีักงานี จะปรีะกอบุไปด้วย 

 1. เป้าหมายขององค์กรี (Corporate KPIs)

 2. เป้าหมายของหนี่วยงานี (Functional KPIs) ซึ�ง จะต้องสิอดคล้องและเป็นีไปในีทุิศทุางเดียวกับุเป้าหมายขององค์กรี (Corporate KPIs)

 3. การีวัดความรู้ี ความสิามารีถของผืูร้ีบัุการีปรีะเมนิีให้เปน็ีไปตามเปา้หมายและมาตรีฐานีขององคก์รี สิามารีถวดัไดจ้าก สิมรีรีถนีะหลัก (Core Competency), 

สิมรีรีถนีะผืู้นีำา (Leadership Competency) และสิมรีรีถนีะตามบุทุบุาทุหนี้าทุี� (Functional Competency)

 บุรีิษัทุให้ความสิำาคัญต่อทุุกตำาแหนี่งงานีหลักในีองค์กรี จึงมีโครีงการีพัฒนีาพนีักงานีในีแต่ละรีะดับุงานีอย่างต่อเนี่อง เพ่อรีองรีับุรีะบุบุการีวางแผืนีสิืบุทุอด

ตำาแหน่ีง (Succession Planning) โดยบุรีษิทัุไดด้ำาเนีนิีการีคดัเลอืกบุคุคลากรีภูายในีองคก์รีทุี�เปน็ี “ดาวเดน่ี” (Talent) ทุี�สิามารีถสิรีา้งผืลงานีทุี�ดเีลศิตามทุี�องคก์รี

คาดหวัง เพ่อให้มีความพรี้อมดำารีงตำาแหนี่งใดตำาแหนี่งหนีึ�งทุันีทุีทุี�ตำาแหนี่งนีั�นีๆ ว่างลง ซึ�งการีจัดทุำา “แผืนีการีสิืบุทุอดทุี�ตำาแหนี่ง” นีั�นี บุรีิษัทุจะเนี้นีตำาแหนี่ง

ผืู้บุรีิหารีรีะดับุฝ่ายงานีขึ�นีไป เช่นี ผืู้บุริีหารีสิาย ผืู้บุรีิหารีฝ่าย เป็นีต้นี เรีาจึงมีการีวางแผืนีพัฒนีาพนีักงานีอย่างต่อเนี่อง เพ่อรีองรีับุการีขยายตัวและการีปรีับุ

เปลี�ยนีรูีปแบุบุการีดำาเนีินีงานีของธุรีกิจในีอนีาคต โดยการีวางแผืนีความก้าวหน้ีาในีงานี การีเติบุโตตามสิายอาชีพของพนีักงานีทุุกสิายงานี เพ่อให้พนัีกงานีมี

โอกาสิเติบุโตก้าวหนี้าได้อย่างมั�นีคงไปพรี้อมกับุบุรีิษัทุ โดยเรีาจัดให้มีโครีงการีการีพัฒนีาตามทุักษะความรีู้ ตามสิายอาชีพ และความสิามารีถด้านีความเป็นีผืู้นีำา 

ตามกลยุทุธ์ 5 ปี (2562 – 2566) ของฝ่ายบุรีิหารีทุรีัพยากรีบุุคคล
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 สิำาหรีับุปี 2563 นีี� บุรีิษัทุเริี�มมีโครีงการีการีพัฒนีากลุ่มผืู้บุรีิหารีรีะดับุต้นี กลุ่มผืู้บุรีิหารีรีะดับุกลาง และกลุ่มพนีักงานีทุี�มีความสิามารีถและศักยภูาพสิูง

(Talent Management) รีวมถึงดำาเนีินีโครีงการีวางแผืนีผืู้สืิบุทุอดตำาแหน่ีง (Succession Planning) เพ่อคัดเลือกและเตรีียมความพร้ีอมของบุุคลากรีไว้เพ่อ

รีองรีับุตำาแหนี่งงานีทุี�จะว่างลงเนี่องจากผืู้ดำารีงตำาแหนี่งเดิมเกษียณอายุ หรีือได้รีับุการีเล่อนีตำาแหนี่ง หรีือมีตำาแหนี่งงานีใหม่ทุี�เกิดขึ�นี เพ่อให้องค์กรีสิามารีถ

ดำาเนีินีธุรีกิจและงานีในีสิ่วนีต่างๆ ได้อย่างต่อเนี่อง รีวมทุั�งผืู้ทุี�ถูกคัดเลือกเป็นีผืู้สิืบุทุอด (Successor) จะได้มีเวลาเตรีียมความพรี้อมทุั�งด้านีความรีู้ ทุักษะ ความ

สิามารีถในีสิายงานีและสิำาคญัทุี�สิดุคอืดา้นีภูาวะผืูน้ีำา โดยไดร้ีบัุการีพฒันีาผืูส้ิบืุทุอดเปน็ีรีายบุคุคล (Individual Development Plan) เพอ่ใหเ้ปน็ีพลงัสิำาคญัทุี�ผืลกั

ดันีองค์กรีสิู่ความเติบุโต

 การีคัดเลือกผืู้สิืบุทุอด (Successor) ตามแผืนีความคาดหวังของตำาแหนี่งงานี กรีุงเทุพปรีะกันีชีวิต ได้แบุ่งองค์ปรีะกอบุเพ่อพิจารีณาเป็นี 4 ด้านี ได้แก่ 1. 

ขีดความสิามารีถสิมรีรีถนีะด้านีภูาวะผืู้นีำา (Leadership Competency) 2. ทุักษะความรีู้สิมรีรีถนีะตามสิายงานี (Functional Competency) 3. ความรีู้ทุี�องค์กรี

ต้องการีหรีือปรีะสิบุการีณ์ (Experience) 4. คุณลักษณะเฉพาะทุี�จำาเป็นีและแรีงจูงใจในีการีปฏิิบุัติงานี (Characteristics & Aspiration) นีอกจากนีี� ยังพิจารีณา

รีวมถึงผืลการีปฏิิบุัติงานีย้อนีหลัง 3-5 ปี เป็นีเกณฑ์์ในีการีตัดสิินีรี่วมด้วย ซึ�งฝ่ายบุรีิหารีทุรีัพยากรีบุุคคลจะมีการีติดตามผืลการีพัฒนีาศักยภูาพอย่างสิมำ�าเสิมอ 

อา้งองิจากผืลการีปรีะเมนิีศกัยภูาพดา้นีตา่งๆ เปรีียบุเทุยีบุกบัุแผืนีความคาดหวงัของตำาแหนีง่งานีในีรีะดบัุถดัไป เพอ่ใหเ้กดิมาตรีฐานีในีการีดำาเนีนิีโครีงการี และ

มุ่งเนี้นีปรีะโยชนี์ให้กับุทุั�งองค์กรีและพนีักงานีอย่างสิูงสิุด โดยมีวัตถุปรีะสิงค์ของโครีงการีเพ่อ

 - เพ่อปรีะเมินีความพรี้อมอยู่เสิมอว่าองค์กรีมีกำาลังคนีทุี�มีคุณสิมบุัติ (Qualifications) และสิมรีรีถนีะความสิามารีถ (Competency) มากนี้อยเพียงใด และ

ได้แผืนีพัฒนีาพนีักงานี ทุี�เหมาะสิมกับุหนี้าทุี�งานี

 - เพ่อวางแผืนีทุดแทุนีและสิืบุทุอดตำาแหนี่งงานีหลัก (Succession Plan) หรีือตำาแหนี่งงานีทุี�หายากในีตลาดแรีงงานี และการีบุรีิหารีคนีเก่งผืู้ทุี�มีความ

สิามารีถสิูง (Talent Pool) 

 - เพ่อสิามารีถวางแผืนีการีสิรีรีหาและคัดเลอืกบุคุลากรีได้ล่วงหน้ีาในีเชงิรีกุ โดยวางแผืนีการีสิรีรีหาและพัฒนีาจากบุคุลากรีในีองค์กรีทุี�มศีกัยภูาพในีตำาแหน่ีงงานี

รีะดับุหัวหนี้าขึ�นีไป หรีือ บุุคลากรีจากภูายนีอก

 - เพ่อลดอัตรีาสิูญเสิียบุุคลากรีทุี�มีความรีู้ ความสิามารีถ และปรีะสิบุการีณ์ 

 - เพ่อเป็นีการีสิร้ีางขวัญกำาลังใจ จูงใจ และธำารีงรีักษาพนีักงานีทุี�มีความสิามารีถ และมีศักยภูาพเพ่อวางแผืนี

 บุรีิษัทุได้พัฒนีารีะบุบุสิมรีรีถนีะผืู้นีำาในีปี 2563 ได้กำาหนีดสิรีรีมถนีะผืู้นีำาขององค์กรีทุี�ควรีมีบุทุบุาทุสิำาคัญต่อการีบุรีิหารีจัดการีงานีและทุีมงานี และได้นีำามา

ใช้เป็นีเคร่ีองมือในีการีปรีะเมินีศักยภูาพผืู้นีำาในีองค์กรี โดยผืลการีปรีะเมินีรีายบุุคคลจะถูกนีำามาพิจารีณาจุดเด่นีและจุดทุี�ต้องพัฒนีาศักยภูาพของผืู้นีำารีายนีั�นีๆ 

เพ่อให้ตรีงตามผืลการีปรีะเมินีรีายบุุคคล ทุั�งนีี�เพ่อเป็นีการีเสิริีมศักยภูาพให้ผืู้นีำามีความสิามารีถมากขึ�นี มีความพร้ีอมขับุเคล่อนีองค์กรีไปอย่างมีปรีะสิิทุธิภูาพ 

รีองรีบัุการีเปลี�ยนีแปลงในีอนีาคต และยงัสิามารีถสินีบัุสินีนุีงานีรีองรีบัุฐานีลกูคา้ทุี�เพิ�มขึ�นีในีอนีาคตอยา่งยั�งยนืี สิมรีรีถนีะผืูน้ีำาทุั�ง 6 ดา้นี ปรีะกอบุดว้ย วสัิิยทุศัน์ี 

(Visioning) การีวิเครีาะห์ปัญหาเพ่อการีตัดสิินีใจ (Decision Making) การีบุรีิหารีการีเปลี�ยนีแปลง (Change Management) การีบุรีิหารีและพัฒนีาพนีักงานี 

(Managing and Developing People) การีสิ่อสิารี (Communication) และนีวัตกรีรีมทุางธุรีกิจ (Business Innovation)

 ในีปี 2563 ฝ่ายบุรีิหารีทุรีัพยากรีบุุคคล ได้เรีิ�มพัฒนีา สิมรีรีถนีะตามสิายงานี (Functional  Competency) ซึ�งเป็นีความสิามารีถของบุุคคลทุี�มีตามหนี้าทุี�

ทุี�รีับุผืิดชอบุ ตำาแหนี่งหนี้าทุี�อาจเหมือนี แต่ความสิามารีถตามหนี้าทุี�ต่างกันี เช่นี เจ้าหนี้าทุี�บุัญชีเหมือนีกันี แต่มีความสิามารีถต่างกันี  บุางคนีมีสิมรีรีถนีะทุาง

บุัญชีรีับุ บุางคนีมีสิมรีรีถนีะทุางบุัญชีจ่าย หรีือตรีวจสิอบุบุัญชี เป็นีต้นี ดังนีั�นี เพ่อให้มองเห็นีกรีอบุความคิด และแนีวความคิดเบุื�องต้นีเกี�ยวกับุสิมรีรีถนีะจึงจะ

กล่าวถึงความเป็นีมา และความหมาย องค์ปรีะกอบุปรีะเภูทุของสิมรีรีถนีะ การีกำาหนีดสิมรีรีถนีะ การีวัดสิมรีรีถนีะ และการีปรีะยุกต์ใช้สิมรีรีถนีะ ซึ�งการีพัฒนีา 

Functional Competency ได้จัดดำาเนีินีการีในีรีูปแบุบุต่างๆ คือ การีอบุรีมแบุบุบุรีรียาย (Classroom Training), การีอบุรีมเชิงปฏิิบุัติการี (Workshop) และ

การีสิัมภูาษณ์ผืู้บุรีิหารีหนี่วยงานี (Interview)

 โดยการีดำาเนีินีการีเรีิ�มจากหนี่วยงานีทุี�เป็นี Core business ซึ�งจะสิามารีถนีำาไปใช้ในีการีพัฒนีาพนีักงานี การีพัฒนีารีายบุุคคล (Individual Development 

Plan) การีพัฒนีาผืู้สิืบุทุอด (Successor) การีนีำาไปใช้คัดเลือกพนีักงานีเข้ามารี่วมงานีกับุบุรีิษัทุ (Talent acquisition) นีำามาใช้รี่วมกับุพิจารีณาถึงการีเล่อนีขั�นี

เล่อนีตำาแหนี่ง (Promotion) การีมาใช้ร่ีวมในีการีปรีะเมินีผืลการีปฏิิบัุติงานี (Performance Management) การีวิเครีาะห์ตำาแหนี่งงานีเพ่อทุดแทุนี (Critical 

Position) รีวมทุั�งการีจัดทุำาแผืนีความก้าวหนี้าในีงานี (Career Planning) และแผืนีสิืบุทุอดตำาแหนี่งงานี (Succession Plan) เพ่อความก้าวหนี้าของพนีักงานี

และองค์กรีอย่างยั�งยืนีต่อไป

ส่มรุรุถนะผู้่้นำา (Leadership Competency)

ส่มรุรุถนะตามส่ายู่งาน (Functional  Competency)

สุัขภาพ ควิามปลอดูภัย และควิามเป็น์อยู่ท่ั�ดู่ของพนั์กิงาน์

 บุริีษัทุตรีะหนีักดีว่าสิภูาพแวดล้อมในีการีทุำางานีทุี�ปลอดภูัยและถูกสิุขภูาวะ ตลอดจนีสิ่งเสิรีิมให้พนีักงานีมีความเป็นีอยู่ทุี�ดี ถือเป็นีการีเคารีพหลักสิิทุธิ

มนีษุยชนีขั�นีพื�นีฐานีและแนีวปฏิบัิุตดิา้นีแรีงงานี บุรีษัิทุดูแลและเอาใจใสิพ่นัีกงานีอย่างใกลช้ดิ ดว้ยการีรัีบุฟังความต้องการีของพนัีกงานีอย่างทุั�วถงึผ่ืานีช่องทุาง

ทุี�หลากหลาย นีำาเสินีอสิวัสิดิการีทุี�เหมาะสิมสิำาหรีับุพนีักงานีและครีอบุครีัว ตลอดจนีดำาเนีินีโครีงการีและกิจกรีรีมต่างๆ ทุี�ช่วยเสิรีิมให้พนีักงานีมีความสิุขในีการี

ทุำางานี และมคีณุภูาพชวีติทุี�ดีตลอดรีะยะเวลาทุี�รีว่มงานีกบัุบุรีษัิทุ รีวมถงึการีสิง่เสิรีมิและสินีบัุสินีนุีใหพ้นีกังานีมสีิว่นีรีว่มในีการีแสิดงความคดิเหน็ีและเสินีอแนีะ

ข้อมูลหรีือสิวัสิดิการีต่างๆ ผื่านีทุางคณะกรีรีมการีสิวัสิดิการีในีสิถานีปรีะกอบุกิจการี
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 บุรีิษัทุได้จัดตั�ง คณะกรีรีมการีสิวัสิดิการี ในีสิถานีปรีะกอบุการีตามพรีะรีาชบุัญญัติคุ้มครีองแรีงงานี พ.ศ. 2541 มาตรีา 96 ซึ�งคณะกรีรีมการีสิวัสิดิการีจะมี

บุทุบุาทุสิำาคัญเป็นีอย่างมากในีการีดูแลสิวัสิดิการีทุี�เหมาะสิมและช่วยเป็นีกรีะบุอกเสิียงให้กับุพนีักงานี ภูายใต้หนี้าทุี�ความรีับุผืิดชอบุ ดังนีี�

 • รี่วมหารีือกับุนีายจ้าง เพ่อจัดสิวัสิดิการีแก่ลูกจ้าง

 • ให้คำาปรีึกษาหารีือและเสินีอแนีะความเห็นีแก่นีายจ้างในีการีจัดสิวัสิดิการีสิำาหรีับุลูกจ้าง

 • ตรีวจตรีา ควบุคุม ดูแล การีจัดสิวัสิดิการีทุี�นีายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง

 • เสินีอข้อคิดเห็นี และแนีวทุางในีการีจัดสิวัสิดิการีทุี�เป็นีปรีะโยชนี์สิำาหรีับุลูกจ้างต่อคณะกรีรีมการีสิวัสิดิการีแรีงงานี

 ผืลงานีสิำาคัญทุี�ผื่านีมา ค่ารีักษาพยาบุาลผู้ืป่วยนีอกแบุบุไม่จำากัดงบุปรีะมาณในีการีรีักษาต่อครัี�งภูายใต้วงเงินีงบุปรีะมาณตามสิิทุธิ�ทุี�ได้รีับุในีแต่ละปี การี

สิำารีวจความคิดเห็นีพนีักงานีเพ่อการีจัดทุำาเครี่องแบุบุพนีักงานี การีจัดหารี้านีอาหารีสิวัสิดิการีพนีักงานี การีสินัีบุสินีุนีในีทุุกกิจกรีรีมทุี�บุรีิษัทุจัด รีวมถึงกิจกรีรีม

ชมรีมต่างๆ ของบุรีิษัทุ เป็นีต้นี

 ด้วยความใสิ่ใจของบุรีิษัทุทุี�ต้องการีให้พนีักงานีทุุกคนีมีสิุขภูาพแข็งแรีงและทุำางานีอยู่ในีสิภูาพแวดล้อมทุี�ดี บุรีิษัทุได้สินีับุสินีุนีการีจัดกิจกรีรีมและสิิ�งอำานีวย

ความสิะดวกต่างๆ ให้กับุพนีักงานี ไม่ว่าจะเป็นีศูนีย์ออกกำาลังกายทุั�งในีรี่มและกลางแจ้ง ศูนีย์อาหารีทุี�ถูกสิุขลักษณะและมีอาหารีจำาหน่ีายหลากหลาย ถูกต้อง

ตามหลักโภูชนีาการี สิมาคมและชมรีมต่างๆ ทุั�งด้านีกีฬา สินัีทุนีาการี และศิลปวัฒนีธรีรีม สิง่ผืลให้พนีกังานีทุกุคนีมีสิขุภูาพกายและสุิขภูาพจิตทุี�ด ีสิง่ผืลให้อตัรีา

การีเจบ็ุป่วยหรืีอขาดงานีลดน้ีอยลง ตลอดจนีบุริีษัทุไดใ้หก้ารีสินัีบุสินุีนีพนีกังานีในีองคก์รีจดัตั�งชมรีมพร้ีอมสินัีบุสินุีนีค่าใชจ้า่ยและอปุกรีณก์ารีกีฬาอย่างต่อเนีอ่ง 

ปรีะกอบุด้วยชมรีมต่างๆ ดังนีี�

 นีอกจากนีี� ในีด้านีความปลอดภูัย อาชีวอนีามัย และสิภูาพแวดล้อมในีการีทุำางานีของพนีักงานีก็เป็นีสิิ�งทุี�บุริีษัทุให้ความสิำาคัญ โดยมีคณะกรีรีมการีความ

ปลอดภูัย อาชีวอนีามัย และสิภูาพแวดล้อมในีการีทุำางานี ทุี�มีบุทุบุาทุหนี้าทุี�ในีการีดูแลและให้ความช่วยเหลือพนีักงานีทุั�งในีด้านีสิุขภูาพอนีามัย ความปลอดภูัย

ในีชีวิตและทุรีัพย์สิินี มีการีตั�งเป้าหมายเรี่องความปลอดภูัยและลดอุบุัติเหตุภูายในีสิำานีักงานีให้เป็นีศูนีย์ โดยผื่านีกิจกรีรีม “Big Cleaning Day” การีรีณรีงค์สิ่ง

เสิริีมดา้นีความสิะอาดและความเป็นีรีะเบีุยบุเรีียบุร้ีอยในีพื�นีทุี�ทุำางานีของพนัีกงานีทุกุไตรีมาสิ การีปรีะชาสัิมพนัีธข์อ้มลูทุี�เปน็ีปรีะโยชน์ีดา้นีสุิขภูาพอนีามัย การีเพิ�ม

ช่องทุางในีการีส่ิอสิารีและแจ้งข้อมูลด้านีความปลอดภัูยให้คณะกรีรีมการีรัีบุทุรีาบุผื่านีรีะบุบุ Smart Home และทุางอีเมล รีวมไปถึงมาตรีการีในีการีปฏิิบัุติตัว

ของพนีักงานีในีสิถานีการีณ์การีแพรีร่ีะบุาดของเชื�อไวรีสัิโคโรีนีาสิายพนัีธุ์ใหม่ (โควดิ-19) ทุั�งนีี� ทุางคณะกรีรีมการีจะมีการีปรีะชมุปรีะจำาเดือนีเพอ่รีายงานีขอ้มูล

ความคืบุหนี้าและปรีะสิานีกับุหนี่วยงานีทุี�เกี�ยวข้องในีการีแก้ไขปรัีบุปรีุงดูแลด้านีสิุขภูาวะและความปลอดภัูยของพนีักงานีให้ดียิ�งขึ�นี และเพ่อความปลอดภัูยในี

ชีวิตการีทุำางานี และความเป็นีอยู่ทุี�ดีของพนีักงานีอย่างยั�งยืนี

 เพ่อสิ่งเสิรีิมความเข้าใจทุี�ถูกต้องเกี�ยวกับุการีกู้ชีพด้วยวิธี CPR เพ่อสิรี้างความปลอดภูัยให้กับุพนีักงานี ทุางศูนีย์การีแพทุย์ของบุรีิษัทุได้จัดให้มีการีอบุรีม

ให้ความรู้ีเรี่องการีกู้ชีพและข้อควรีปฏิิบัุติทุี�ถูกต้องเม่อเกิดเหตุการีณ์ฉุกเฉินี นีอกจากนีี� ศูนีย์การีแพทุย์ของบุริีษัทุยังมีการีสิาธิตขั�นีตอนีการีกู้ชีพ พรี้อมทุั�งเปิด

โอกาสิให้ผืู้ทุี�เข้ารี่วมกิจกรีรีมทุดลองทุำาการีกู้ชีพด้วยวิธี CPR ด้วยตนีเองเพ่อให้มีความเข้าใจทุี�มากขึ�นี

 บุริีษทัุใหค้วามสิำาคญักบัุการีใหค้วามรู้ีตวัแทุนีเพอ่สิง่เสิรีมิความรู้ีเรีอ่งโรีคตา่งๆ และเพอ่ใหต้วัแทุนีสิามารีถถา่ยทุอดความรู้ีตอ่ใหแ้กล่กูคา้ โดยศนูียก์ารีแพทุย์

ของบุริีษัทุมีการีจัดกิจกรีรีมอบุรีมความรู้ีเรี่องโรีคต่างๆ ตลอดทุั�งปี อาทิุเช่นี อบุรีมให้ความรู้ีเรี่องสิถานีการีณ์การีแพร่ีรีะบุาดของเชื�อไวรีัสิโคโรีนีาสิายพันีธุ์ใหม่ 

(โควิด-19) โรีคมะเรี็ง และอบุรีมให้ความรีู้เรี่องโรีคอ้วนี เป็นีต้นี

นีอกเหนีือจากการีให้ความรีู้แก่ตัวแทุนี ศูนีย์การีแพทุย์ยังให้ความสิำาคัญกับุพนีักงานีและเสิรีิมสิรี้างวัฒนีธรีรีมองค์กรีทุี�สิ่งเสิรีิมสิุขภูาพทุี�ดีผื่านีการีแข่งขันี BLA 

Healthy Life Challenge โดยกิจกรีรีมดังกล่าวมีการีจัดอบุรีมเรี่องความรีู้ทุางโภูชนีาการี และการีใช้แอปพลิเคชันี สิำาหรีับุติดตามก้าวเดินี และคำานีวณอายุทุี�แทุ้

จรีิงของรี่างกาย (Biological Age) ให้กับุผืู้ทุี�เข้ารี่วมโครีงการี นีอกจากนีี� ศูนีย์การีแพทุย์ของบุรีิษัทุยังมีกิจกรีรีมอ่นีๆ เพ่อสินีับุสินีุนีสิุขภูาพทุี�ดีของพนีักงานี เช่นี 

การีจัดกิจกรีรีมรีณรีงค์เลิกบุุหรีี�ให้กับุพนีักงานี เป็นีต้นี

 บุรีิษัทุได้จัดทุำาแผืนีการีบุรีิหารีและป้องกันีในีกรีณีเกิดเหตุฉุกเฉินีและการีรีะงับุอัคคีภูัย พรี้อมทุั�งจัดเตรีียมทุรีัพยากรีและอุปกรีณ์ทุี�จำาเป็นีสิำาหรีับุการีเตรีียม

ความพรีอ้มในีการีรีองรีบัุสิถานีการีณฉ์กุเฉนิีตา่งๆ ทุั�งในีสิว่นีอาคารีสิำานีกังานี และสิำานีกังานีสิาขาทุั�วปรีะเทุศ โดยมกีารีจดัการี ควบุคมุ ตอบุสินีอง ตอบุโตต้ดิตอ่

ปรีะสิานีงานีช่วยเหลือผืู้บุาดเจ็บุ รีวมถึงมีการีจัดทุำาแผืนีการีตรีวจตรีา แผืนีการีรีณรีงค์ป้องกันีอัคคีภูัย แผืนีการีซ้อมดับุเพลิงและอพยพหนีีไฟ และแผืนีการี

บุรีรีเทุาทุกุข ์พร้ีอมทุั�งดแูลจัดการีสิถานีทุี�ทุำางานีไม่ให้มีวสัิดุ หรืีอลกัษณะของการีทุำางานีทุี�มโีอกาสิเป็นีตน้ีเหตุของการีเกิดเพลิงไหม้ และมีการีจัดให้มกีารีฝึกซอ้ม

ดับุเพลิงและอพยพหนีีไฟปรีะจำาปีตามข้อกำาหนีดของกฎหมาย

 การีป้องกันีการีเกิดอัคคีภูัยในีองค์กรี โดยการีจัดโครีงการีซ้อมอพยพหนีีไฟปรีะจำาปีสิำานีักงานีใหญ่และสิำานีักงานีสิาขา (4 สิาขา) เพ่อรีณรีงค์ให้พนีักงานี

ผืู้บุรีิหารี และตัวแทุนีฝ่ายขาย รีวมไปถึงปรีะชาชนีในีพื�นีทุี�ใกล้เคียงทุี�มีความสินีใจเข้ารี่วมได้ตรีะหนีักและให้ความสิำาคัญถึงความปลอดภูัยในีชีวิตและทุรีัพย์สิินี

ในีสิำานีักงานี สิามารีถป้องกันีและรีะงับุเหตุจากการีเกิดอัคคีภูัยในีเบุื�องต้นีได้อย่างถูกต้อง 

การุอบีรุม CPR ของห้องแพทยู่์

กิจกรุรุมโดยู่ห้องแพทยู่์

การุบีรุิหารุจัดการุควัามปลอดภัยู่ในกรุณ่ฉีุกเฉีิน

 ชมรีมพุทุธศาสิตรี์

 ชมรีมรีักษ์สิุขภูาพ

 ชมรีมฟุตบุอล

 ชมรีมวิ�งเพ่อสิุขภูาพ

 ชมรีมปิงปอง

 ชมรีมดนีตรีี

สิมาชิกจำานีวนี

สิมาชิกจำานีวนี

สิมาชิกจำานีวนี

สิมาชิกจำานีวนี

สิมาชิกจำานีวนี

สิมาชิกจำานีวนี
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กิารปฏิิบัติดู�าน์สิัทัธิแรงงาน์

 บุริีษัทุให้ความสิำาคัญต่อการีเคารีพในีหลักสิิทุธิแรีงงานี และการีปฏิิบุัติต่อพนีักงานีทุุกรีะดับุอย่างเทุ่าเทุียมและเป็นีธรีรีมโดยไม่ได้คำานีึงถึงความแตกต่าง

ทุางเพศ อายุ สิีผืิว เชื�อชาติ ศาสินีา วัฒนีธรีรีม ความพิการี และการีศึกษา พนีักงานีของบุรีิษัทุ ถือเป็นีบุุคลากรีทุี�มีคุณค่า และมีความสิำาคัญในีการีดำาเนีินีธุรีกิจ

ของบุริีษัทุ  โดยบุริีษัทุเช่อว่าทุุกพลังของทีุมงานีทุี�เข้มแข็ง จะเป็นีรีากฐานีสิำาคัญในีการีพัฒนีาองค์กรีให้บุรีรีลุเป้าหมาย นีอกจากนีี� บุริีษัทุได้ดูแลความเป็นีอยู่

ของพนีักงานีปัจจุบุันี มีจำานีวนี 1,221 คนี พนีักงานีชาย 281 คนี พนีักงานีหญิง 940 คนี มีการีจ่ายค่าตอบุแทุนี รีวมถึงการีจัดสิวัสิดิการีทุี�ดีเหมาะสิมและอยู่ในี

รีะดับุทุี�สิามารีถแข่งขันีได้ในีธุรีกิจเดียวกันี ทุั�งนีี�เพ่อจูงใจให้พนีักงานีเกิดความผืูกพันีต่อองค์กรี และมีกำาลังใจในีการีปฏิิบุัติงานี  ตลอดจนีให้อิสิรีะแก่พนีักงานีในี

การีเข้ารีว่มกจิกรีรีมทุี�ไมข่ดัตอ่ขอ้บุงัคบัุการีปฎิบุติังานีของบุรีษัิทุ และบุรีษิทัุยงัใชห้ลกัการีดา้นีแรีงงานีสิมัพันีธก์บัุพนีกังานีทุกุรีะดับุภูายในีองคก์รีโดยฝา่ยบุริีหารี

ทุรีัพยากรีบุุคคล มีการีจัดกิจกรีรีมสิันีทุนีาการีผื่านีโครีงการีและกิจกรีรีมต่างๆ เพ่อสิานีสิัมพันีธ์กับุพนีักงานีอย่างต่อเนี่อง และให้สิิทุธิเสิรีีภูาพกับุพนีักงานีในีการี

โหวตเพ่อแสิดงความคิดเห็นีหรีือมีการีแลกเปลี�ยนีความคิดเห็นีทุี�จะนีำาไปสิู่การีพัฒนีาในีด้านีต่างๆ อย่างเป็นีรีูปธรีรีม

 บุรีิษัทุมุ่งเป็นีผืู้นีำาในีการีดำาเนีินีธุรีกิจอย่างเป็นีธรีรีม โดยให้ความสิำาคัญต่อการีเคารีพสิิทุธิมนีุษยชนีของลูกค้า พนีักงานีชุมชนี และคู่ค้าทุางธุรีกิจ ผื่านีการี

ตรีวจสิอบุและปรีะเมินีผืลกรีะทุบุในีปรีะเด็นีด้านีสิิทุธิมนีุษยชนีทุี�อาจเกิดขึ�นีจากการีดำาเนีินีธุรีกิจ รีวมถึงการีเคารีพสิิทุธิแรีงงานีและสิิทุธิมนีุษยชนีของพนีักงานี

ในีการีจ้างงานีและการีปฏิบัิุติอย่างเทุา่เทุยีมและเป็นีธรีรีม ซึ�งบุรีษัิทุได้รีะบุุไว้อยา่งชดัเจนีในีจรีรียาบุรีรีณบุริีษทัุและกลุม่ธุรีกิจของบุริีษทัุ และนีโยบุายสิิทุธิมนีษุย

ชนี ทุี�ยึดปฏิิบุัติตามกฎหมายและมาตรีฐานีด้านีสิิทุธิมนีุษยชนีรีะหว่างปรีะเทุศทุี�เกี�ยวข้อง อาทุิ ตรีาสิารีสิิทุธิมนีุษยชนีรีะหว่างปรีะเทุศ (The International Bill 

of Human Rights) ปฏิิญญาสิากลว่าด้วยสิิทุธิมนีุษยชนีแห่งสิหปรีะชาชาติ (The Universal Declaration of Human Rights) แล้วแนีวทุางและหลักการีของ

สิหปรีะชาชาติในีเรี่องธุรีกิจและสิิทุธิมนีุษยชนี (UN Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGP) เพ่อแสิดงถึงความยึดมั�นีและแนีวปฏิิบุัติ

ทุี�ดีต่อลูกค้าและพนีักงานี ตลอดจนีคู่ค้าทุางธุรีกิจของบุรีิษัทุ

 บุรีิษัทุปฏิิบุัติตามพรีะรีาชบุัญญัติสิ่งเสิรีิมและพัฒนีาคุณภูาพชีวิตคนีพิการี พ.ศ. 2550 และทุี�แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบุับุทุี� 2) พ.ศ.2556 ดังนีี�

 • รีับุคนีพิการีเข้าทุำางานีตามมาตรีา 33 ปัจจุบุันีมีพนีักงานีผืู้พิการีจำานีวนี 1 คนี

 • นีำาสิ่งเงินีเข้ากองทุุนีสิ่งเสิรีิมและพัฒนีาคุณภูาพชีวิตคนีพิการี ตามมาตรีา 34 จนีถึงปี 2562

 • ให้สัิมปทุานีแก่คนีพิการีหรีือผืู้ดูแลคนีพิการี ตามมาตรีา 35 โดยการีทุำาสิัญญาจ้างเหมาบุรีิการีเพ่อสิ่งเสิรีิมการีสิรี้างงานีให้คนีพิการีทุำางานีในีองค์กรี

สิาธารีณปรีะโยชนี์และสิรี้างอาชีพให้แก่คนีพิการีในีพื�นีทุี� 6 จังหวัด จำานีวนี 11 คนี พนีักงานีชาย 7 คนี และพนีักงานีหญิง 4 คนี เรีิ�มตั�งแต่ปี 2563 เป็นีต้นี

มา แทุนีการีสิ่งเงินีสิมทุบุเข้ากองทุุนีฯ ตามมาตรีา 34 โดยบุรีิษัทุได้รี่วมกับุทุางมูลนีิธินีวัตกรีรีมทุางสิังคมซึ�งเป็นีเครีือข่ายการีพัฒนีาคุณภูาพชีวิตคนีพิการีแบุบุ

ครีบุวงจรีผื่านีการีมีงานีทุำาและถือเป็นีการีสิร้ีางอาชีพให้แก่คนีพิการีโดยตรีง อันีเกิดจากปัญหาทุี�พบุและทุำาให้คนีพิการีไม่มีงานีทุำานีั�นี อันีเนี่องมาจากคนีพิการี

ขาดโอกาสิทุางการีศึกษามากกว่า 90% มีการีศึกษาในีรีะดับุปรีะถมศึกษาหรีือตำ�ากว่าและมีการีศึกษาทุี�สิูงกว่าเพียง 10% และคนีพิการีในีปรีะเทุศไทุยสิ่วนีใหญ่ 

อาศัยอยู่ในีพื�นีทุี�ชนีบุทุห่างไกล (ทุี�มา:เอกสิารีปรีะกอบุการีบุรีรียายมูลนีิธินีวัตกรีรีมทุางสิังคม)

 ด้วยความมุ่งมั�นีและการีพัฒนีางานีด้านีบุรีิหารีทุรีัพยากรีบุุคคลในีปี 2563 ทุำาให้บุรีิษัทุได้รีับุรีางวัลจากงานีปรีะกาศรีางวัล 15th EMPLOYER BRANDING 

AWARDS จัดขึ�นีโดยสิถาบุันีด้านีการีบุรีิหารีทุรีัพยากรีบุุคคล (World HRD Congress) และ EMPLOYER BRANDING INSTITUTE - INDIA องค์กรีด้านีการี

สิง่เสิริีมนีวตักรีรีมและแนีวปฏิบิุติัด้านีกลยทุุธก์ารีบุรีหิารีทุรีพัยากรีบุคุคลรีะดบัุนีานีาชาต ิซึ�งเปน็ีสิถาบุนัีทุี�มอบุรีางวลัใหก้บัุองคก์รีชั�นีนีำาทุั�วโลก ทุี�มกีารีบุรีหิารีงานี

เกี�ยวกับุทุรีัพยากรีบุุคคลได้อย่างดีเยี�ยมและมีปรีะสิิทุธิภูาพ ซึ�งในีปีนีี�คณะกรีรีมการีมีหลักเกณฑ์์การีพิจารีณาจากทุี�สิารีะสิำาคัญ ดังนีี�

 • การีผืสิมผืสิานีและนีำาวิสิัยทุัศนี์องค์กรีไปสิู่การีปฏิิบุัติด้วยกลยุทุธ์การีบุรีิหารีทุรีัพยากรีบุุคคล 

 • การีสิรี้างหนี่วยงานีให้สิอดคล้องกับุกลยุทุธ์การีบุรีิหารีทุรีัพยากรีบุุคคลกับุธุรีกิจ 

 • การีพัฒนีาสิมรีรีถนีะทุี�ใช้ในีอนีาคตเพ่อเตรีียมความพรี้อมขององค์กรีในีอนีาคต

 ตลอดรีะยะเวลา 69 ปี ในีการีดำาเนีินีธุรีกิจ กรีุงเทุพปรีะกันีชีวิตมีความตั�งใจพัฒนีาความเป็นีเลิศในีทุุกด้านีอยู่เสิมอ และจะมุ่งมั�นีพัฒนีาต่อไปอย่างไม่หยุด

นีิ�งสิู่การีเป็นีผืู้นีำาด้านีการีวางแผืนีการีเงินีครีบุวงจรีให้กับุคนีไทุยต่อไป 

ส่ิทธิมนุษัยู่ชีน

THAILAND BEST
EMPLOYER BRAND 
AWARDS 2021
บริษัทำได�รับร�งวัล์
เป็นีปีทีำ� 2 ติัดต่ัอกันี
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ภูาพข่าว:  https://www.bizfocusmagazine.com/news/item/9335-2.html

World HRD Congress: https://www.worldhrdcongress.com/about.html
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องค์กิรท่ั�รับผิ่ดูชีอบ
ต่อสัังคมและสิั�งแวิดูล�อม

การให้้ความร้้ด้้านการวางแผู้นทำางการเงินและธุุรกิจประก่นชีวิต

 ธุนาคารแห่้งประเทำศไทำยทำำาวิจ่ยในปี 2559 พบว่า คนไทำยมีท่ำกษัะด้้านความร้้ทำางการเงินทีำ�ตำ�ากว่าค่าเฉลี�ยของ OECD ค่อน

ข้างมาก โด้ยมีความร้้ทำางการเงินเฉลี�ยเพียง 48.6% ตำ�ากว่าค่าเฉลี�ย OECD ทีำ� 65.7%

ท่ำกษัะทำางการเงิน ความร้้ทำางการเงิน พฤติกรรมทำางการเงิน ท่ำศนคติทำางการเงิน

100%

50%

0%

ร้อยละค่าเฉลี�ยทำ่กษัะทำางการเงินและองค์ประกอบ

ทีำ�มา ธุนาคารแห่้งประเทำศไทำย (สรุปผู้ลการสำารวจท่ำกษัะทำางการเงิน (Financial Literacy) ปี 2559)

ค�าเฉีล่�ยู่ OECD ปี 58

62.9% 65.7% 60% 66%

ปี 56 ปี 58 ปี 59

ปี 56 ปี 58 ปี 59

ปี 56 ปี 58 ปี 59 ปี 56 ปี 58 ปี 59

58.5% 61% 61% 46.8% 55.7% 48.6% 65.6% 64.4% 62.2% 64.5% 62% 76%
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 บริษ่ัทำในฐานะทีำ�เป็นสถาบ่นการเงินทีำ�ด้ำาเนินธุุรกิจท่ำ�งด้้านการสร้างความม่�นคงผู่้านผู้ลิตภ่ัณฑ์์ประก่นชีวิต มีพ่นธุมิตรด้้าน

ประก่นภ่ัยและกองทำนุรวม จ่งให้้ความสำาค่ญในการสง่เสริมให้้ประชาชนมกีารวางแผู้นการเงนิ และด้ำาเนินการตามแผู้นการเงนิทีำ�

วางไว้ ท่ำ�งการสร้างห้ล่กประก่นชีวิต ทำร่พย์สิน  และการสร้างความม่�งค่�งผู่้านกองทุำนรวม  ผู่้านต่วแทำนและทีำ�ปร่กษัาทำางการเงิน

ทีำ�ได้้ร่บการพ่ฒนาความพรอ้มในการวางแผู้นการเงนิ  บริษ่ัทำได้้พ่ฒนาเคร้�องมือสน่บสนนุการวางแผู้นการเงนิและการตดิ้ตาม

สถานะของแผู้นการเงนิ  ตลอด้จนการพ่ฒนาผู้ลิตภ่ัณฑ์์ทีำ�ตอบร่บการวางแผู้นการเงนิ โด้ยเฉพาะด้้านการประก่นสุขภัาพ เพ่�อ

ให้้ประชาชนได้้มีความคุ้มครองเพ่�อความม่�นคงของชีวิต และความม่�งค่�งสำาห้ร่บการใช้ชีวิตห้ล่งเกษีัยณอายุ เป็นการสน่บสนุน

และลด้ภัาระของภัาคร่ฐทีำ�อาจประสบปัญห้าด้้านงบประมาณในระยะยาว

กิารส่ังเสัริมควิามรู�ดู�าน์กิารวิางแผ่น์กิารเงิน์

 การีสิ่อสิารีทุี�ครีอบุคลุมทุั�งช่องทุางออนีไลนี์และสิ่อต่างๆ อาทุิ เว็บุไซต์ ยูทุูป เฟซบุุ�ก ไลนี์ และทุวิตเตอรี์ของบุรีิษัทุ เพ่อให้ปรีะชาชนีทุุกกลุ่มสิามารีถเข้าถึง

เนีื�อหาความรีู้ทุางการีเงินีทุี�เหมาะสิมกับุไลฟ์สิไตล์ของตนี โดยมีรีูปแบุบุการีนีำาเสินีอทุี�เข้าใจง่าย เช่นี คำาคม  อินีโฟกรีาฟิก บุทุความ รีวมไปถึงภูาพยนีตรี์สิั�นี ทุี�

มุง่เน้ีนีเนีื�อหาสิำาหรีบัุการีช่วยเสิริีมทุกัษะในีการีบุริีหารีและจัดการีดา้นีการีเงินี ทุำาใหป้รีะชาชนีสิามารีถนีำาแนีวคดิไปปรีะยุกตใ์ชใ้นีชวีติปรีะจำาวนัี จากการีสิร้ีางการี

มสีิว่นีร่ีวมอย่างตอ่เนีอ่งบุนีพื�นีทุี�สิงัคมออนีไลนีท์ุำาใหบุ้ริีษทัุเขา้ใจปัญหาและความสินีใจด้านีการีบุรีหิารีจัดการีทุางการีเงนิีของปรีะชาชนีไทุยมากยิ�งขึ�นี ในีป ี2562 

บุรีษิทัุจงึยกรีะดบัุเวบ็ุไซต ์www.bangkoklife.com เพอ่พัฒนีาใหเ้ว็บุไซตข์องบุรีษิทัุเป็นีแพลตฟอร์ีมสิำาคญัสิำาหรีบัุการีสิอ่สิารีความรู้ีและขอ้มลูการีบุรีหิารีจดัการี

เงนิีแกป่รีะชาชนี อาทุ ิความรู้ีในีเรีอ่งสิขุภูาพและการีเงนิีเพอ่การีวางแผืนีครีอบุครีวั ความรู้ีเกี�ยวกบัุการีลงทุนุีในีกองทุนุีรีวม ความรู้ีดา้นีการีออม โดยมบีุทุความ

มากกว่า 400 บุทุความ ทุี�ออกแบุบุมาเพ่อความต้องการีในีทุุกช่วงชีวิตของลูกค้า และใช้เทุคนีิคการีเล่าเรี่อง (Storytelling) ทุี�มุ่งเนี้นีการีสิ่อสิารีทุี�ลูกค้าสิามารีถ

เข้าใจได้ง่าย โดยนีำาเสินีอทุั�งในีรีูปแบุบุภูาษาไทุยและภูาษาอังกฤษ

การุให้ควัามรุ่้ผู้�านชี�องทางการุส่่อส่ารุออนไลน์ของบีรุิษััท
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 การีมีความรีู้ด้านีการีวางแผืนีทุางการีเงินี ซึ�งจะเป็นีพื�นีฐานีทุี�ช่วยสิรี้างความมั�นีคงในีชีวิตให้กับุปรีะชาชนีในีสิังคมได้ โดยเฉพาะการีวางแผืนีทุางการีเงินีในี

ด้านีการีปรีะกันีชีวิตซึ�งบุริีษัทุมีความชำานีาญ บุริีษัทุจึงได้จัดให้มีโครีงการีเพ่อช่วยส่ิงเสิริีมและพัฒนีาการีให้ความรู้ีให้กับุปรีะชาชนีผื่านีการีพัฒนีาศักยภูาพของ

ตวัแทุนีปรีะกนัีชวีติ บุรีษิทัุมุง่หวงัทุี�จะเพิ�มจำานีวนีตวัแทุนีปรีะกนัีชวีติทุี�มคีณุภูาพผืา่นีการีจดัการีอบุรีมทุี�จะมขึี�นีตลอดทุั�งป ีโดยมเีปา้ปรีะสิงคเ์พอ่ใหต้วัแทุนีปรีะกนัี

ชวีติสิามารีถถา่ยทุอดความรู้ีดา้นีการีวางแผืนีทุางการีเงนิีให้กบัุปรีะชาชนีและผืูมุ้ง่หวงั รีวมถงึยงัสิามารีถชว่ยลกูคา้ในีการีวางแผืนีทุางการีเงนิีดา้นีปรีะกนัีชวีติได้

อย่างมีปรีะสิิทุธิภูาพ ในีปี 2563 บุรีิษัทุได้จัดการีอบุรีมในีหลักสิูตรีต่างๆ ผื่านีรีะบุบุออนีไลนี์ ทุี�ให้ตัวแทุนีปรีะกันีชีวิตและทุี�ปรีึกษาทุางการีเงินีได้เข้ารี่วมพัฒนีา

ความรู้ีของตวัเองได้ตลอดเวลา เพ่อไมต่อ้งเดินีทุางมาปรีะชุมลดความเสีิ�ยงจากปัญหาโรีครีะบุาด บุรีษัิทุยงัได้สิง่เสิริีมใหตั้วแทุนีและทุี�ปรีกึษาทุางการีเงินีเขา้ร่ีวม

สิัมมนีากับุองค์กรีภูายนีอกต่างๆ ผื่านีรีูปแบุบุออนีไลนี์ เช่นี การีจัดสิัมมนีาของสิมาคมนีักวางแผืนีการีเงินีไทุย สิมาคมปรีะกันีชีวิตไทุย สิมาคมด้านีปรีะกันีชีวิต

ต่างๆ เช่นี การีปรีะชุมรีะดับุโลกของสิมาคม กิจกรีรีมหลักสิูตรีอบุรีมของสิมาคม GAMA รีวมทุั�งการีอบุรีมความรีู้ต่างๆ ทุี�จัดโดยองค์กรีพันีธมิตรีทุางการีเงินีของ

บุรีิษัทุ อาทุิ บุรีิษัทุปรีะกันีภูัย และบุรีิษัทุหลักทุรีัพย์จัดการีกองทุุนีรีวม ภูายใต้โครีงการีความรี่วมมือ BLAFA

 โดยถึงแม้ว่าในีปี 2563 ทุี�ผื่านีมาบุรีิษัทุจะได้รีับุผืลกรีะทุบุจากสิถานีการีณ์การีแพรี่รีะบุาดของเชื�อไวรีัสิโคโรีนีาสิายพันีธุ์ใหม่ (โควิด-19)  ทุำาให้ไม่สิามารีถจัด

อบุรีมในีรีูปแบุบุปกติเพ่ออัพเดทุความรีู้ได้ บุรีิษัทุได้นีำาแอปพลิเคชันีรีะบุบุอบุรีมแบุบุออนีไลนี์ BLA Station มาเพ่อใช้เป็นีช่องทุางการีอบุรีมแบุบุออนีไลนี์ให้กับุ

ตวัแทุนีปรีะกนัีชวีติและทุี�ปรีกึษาทุางการีเงนิี และเพิ�มหลกัสิตูรีเฉพาะสิำาหรีบัุกลุม่ทุี�มคีวามสินีใจแตกตา่งกนัี และทุำาใหส้ิามารีถอพัเดตขอ้มลูความรู้ีไดร้ีวดเรีว็ยิ�ง

ขึ�นี และลดภูารีะค่าใช้จ่ายและเวลาในีการีเดินีทุางมาอบุรีมทุี�สิำานีักงานี ลดความเสิี�ยงต่อปัญหาโรีครีะบุาด

 ในีปี 2563 บุรีิษัทุได้ลดจำานีวนีกิจกรีรีมทุางการีเงินีต่างๆ เพ่อหลีกเลี�ยง

ความเสีิ�ยงของผืูเ้ข้ารีว่มกจิกรีรีมจากสิถานีการีณ์การีแพร่ีรีะบุาดของเชื�อไวรัีสิ

โคโรีนีาสิายพันีธุ์ใหม่ (โควิด-19) โดยยังคงมีกิจกรีรีมในีพื�นีทุี�และช่วงเวลาทุี�

เห็นีว่าเหมาะสิม เช่นี มหกรีรีมการีเงินี Money Expo กรีุงเทุพ 1 ครีั�ง และ 

สิัปดาห์ปรีะกันีภัูย โดยคณะกรีรีมการีกำากับุและสิ่งเสิริีมการีปรีะกอบุธุรีกิจ

ปรีะกันีภูัย (คปภู) 1 ครีั�ง โดยมีจำานีวนีผืู้เข้ารี่วมงานีปรีะมาณ 400,000 คนี

 เว็บุไซต์ของบุรีิษัทุในีสิ่วนีของนีักลงทุุนีสิัมพันีธ์ บุรีิษัทุฯ ยังได้มีการีเผืย

แพรี่ความรีู้เกี�ยวกับุธุรีกิจปรีะกันีชีวิตให้แก่ นีักวิเครีาะห์ นีักลงทุุนี และบุุคคล

ทุี�สินีใจ โดยจดัทุำาเปน็ีเอกสิารีแบุง่ปนัีความรู้ี (Knowledge sharing) จำานีวนี 5 

เรี่อง ซึ�งเป็นีหัวข้อหลักของธุรีกิจปรีะกันีชีวิต เช่นี ความรีู้เรี่องเงินีกองทุุนีของ

ธุรีกิจปรีะกันีชีวิต มูลค่าของธุรีกิจปรีะกันีชีวิต มาตรีฐานีทุางบัุญชีทุี�เกี�ยวข้อง

กับุธุรีกิจ เป็นีต้นี โดยนีักวิเครีาะห์ นีักลงทุุนี และผืู้ทุี�สินีใจสิามารีถดาวนี์โหลด

เอกสิารีดังกล่าวได้ผื่านีเว็บุไซต์ของบุรีิษัทุ

 นีอกจากนีี� บุรีษิทัุฯ ยงัเปดิโอกาสิใหน้ีกัลงทุนุีทุี�สินีใจสิามารีถเขา้พบุผืูบุ้รีหิารี

หรีอืนัีกลงทุนุีสัิมพันีธ์เพอ่สิอบุถามข้อมูลการีดำาเนีนิีงานีรีวมถึงความรู้ีดา้นีธรุีกิจ

ปรีะกนัีชวีติได ้โดยหาก นีกัวเิครีาะห์ นีกัลงทุนุี หรีอืบุคุคลทุั�วไปทุี�สินีใจตอ้งการี

ข้อมูลเพิ�มเติม สิามารีถติดต่อสิ่วนีงานีนัีกลงทุุนีสัิมพันีธ์ของบุริีษัทุฯ โดยตรีง

เพ่อขอทุรีาบุข้อมูลได้ทุันีทุี

 โดยในีกิจกรีรีม FA Club บุรีิษัทุจัดให้หัวข้อในีการีจัดอบุรีมมีความหลากหลายเพ่อให้สิามารีถอัพเดทุข้อมูลได้อย่างมีความครีบุถ้วนีและรีอบุด้านี เช่นี

 • การีอบุรีมความรีู้เพ่ออัพเดทุข้อมูลกองทุุนี

 • การีวางแผืนีมรีดกฉบุับุย่อ ปรีะกันีชีวิตเกี�ยวข้องกับุการีวางแผืนีมรีดกอย่างไรี

 • การีอบุรีม “Tax key Man” วางแผืนีภูาษีผืู้บุรีิหารีองค์กรี

 • “ New Normal After Covid-19 Trend ของโลกจะเป็นีอย่างไรี”

การุให้ควัามรุ่้ผู้�านการุพัฒนาควัามรุ่้ด้านการุวัางแผู้นการุเงินของตัวัแทนของบีรุิษััท

การุให้ควัามรุ่้ผู้�านการุเข้ารุ�วัมงาน SET in the city และงาน Money Expo

การุให้ควัามรุ่้แก�นักวัิเครุาะห์และนักลงทุน

กิจกรีรีม FA Club ทุั�วปรีะเทุศ

กิจกรีรีมสิัมมนีาลูกค้า

ทุั�วปรีะเทุศ 

สิัมมนีารีวมพล

ทุี�ปรีึกษาทุางการีเงินี

รุ่ปแบีบีการุจัดกิจกรุรุม

34 ครีั�ง 36 ครีั�ง 14 ครีั�ง หลักสิูตรีออนีไลนี์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

17 ครีั�ง 10 ครีั�ง 1 ครีั�ง ช่องทุางออนีไลนี์

2 ครีั�ง 2 ครีั�ง 1 ครีั�ง
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การุให้ควัามรุ่้แก�ปรุะชีาชีนเก่�ยู่วักับีเชีื�อไวัรุัส่โคโรุนาส่ายู่พันธุ์ใหม� (โควัิด-19)

 ด้วยตรีะหนัีกถงึปัญหาและผืลกรีะทุบุจากสิถานีการีณ์การีแพร่ีรีะบุาดของเชื�อไวรีสัิโคโรีนีาสิายพันีธุใ์หม่ (โควิด-19)  กรีงุเทุพปรีะกนัีชีวิตไดม้อบุความคุม้ครีอง

เพิ�มเติมแก่ผืู้ถือกรีมธรีรีม์ และจัดทุำาความรีู้เกี�ยวกับุสิถานีการีณ์การีแพรี่รีะบุาดของเชื�อไวรีัสิโคโรีนีาสิายพันีธุ์ใหม่ (โควิด-19) เพ่อเผืยแพรี่ผื่านีช่องทุางสิ่อสิารี

ของบุรีิษัทุ ตลอดปี 2563 เพ่อเป็นีแนีวทุางในีการีดูแลตัวเอง และป้องกันีความเสิี�ยงในีการีรีักษาพยาบุาลทุี�อาจเกิดขึ�นี

การเปิด้โอกาสการเข้าถึงการประก่นชีวิตอย่างท่ำ�วถึง

กิารส่ังเสัริมกิารเข�าถึูงบริกิารดู�าน์ประกัิน์ชีีวิิตพ่�น์ฐาน์

กิารมอบควิามคุ�มครองอุบัติเหตุ ค่ารักิษัาพยาบาลและขยายควิามคุ�มครองเก่ิ�ยวิสัถูาน์กิารณ์กิารแพร่ระบาดูของเช้ี�อ

ไวิรัสัโคโรน์าสัายพัน์ธ์ุใหม่ (โควิิดู-19)

 บุริีษทัุมสีิาขาครีอบุคลมุทุกุภูมูภิูาคทุั�วปรีะเทุศ พรีอ้มใหบุ้รีกิารีลกูคา้ดา้นีตา่งๆ เชน่ี การีรีบัุชำารีะเบุี�ยปรีะกนัี ชี�แจงขอ้มลูเกี�ยวกบัุรีายละเอยีดและสิิทุธปิรีะโยชนี์

ในีกรีมธรีรีม์ ฯลฯ สิาขายังเป็นีศูนีย์กลางสิำาหรีับุตัวแทุนีและบุุคคลทุั�วไปในีการีให้ข้อมูลต่างๆเกี�ยวกับุบุรีิษัทุ อาทุิเช่นี ข้อมูลผืลิตภูัณฑ์์เพ่อให้บุุคคลทุั�วไปมีความ

เข้าใจทุี�ถูกต้องเกี�ยวกับุการีปรีะกันีชีวิตและสิามารีถเลือกผืลิตภูัณฑ์์ทุี�ตอบุสินีองความต้องการีของแต่ละบุุคคล 

 เพ่อเพิ�มโอกาสิให้ปรีะชาชนีเข้าถึงการีปรีะกันีชีวิตได้มากขึ�นี ในีปี 2563 บุรีิษัทุได้เข้าร่ีวมในีโครีงการีปรีะกันีภัูยกลุ่มปีใหม่ 10 บุาทุ ของสิำานัีกงานีคณะ

กรีรีมการีกำากับุและสิ่งเสิรีิมการีปรีะกอบุธุรีกิจปรีะกันีภูัย (คปภู.) ยกรีะดับุการีเข้าถึงผืลิตภูัณฑ์์และบุรีิการีปรีะกันีชีวิตและการีลงทุุนีทุี�สิามารีถตอบุโจทุย์ความ

ต้องการี โดยได้ดำาเนีินีโครีงการีต่างๆ ดังนีี�
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มอบุความคุ้มครีองอุบุัติเหตุและค่ารีักษาพยาบุาลแบุบุกลุ่ม ผื่านีกรีมธรีรีม์ปรีะกันีกลุ่ม 10 บุาทุ อุ่นี

ใจปีใหม่พลัสิ  สิำาหรัีบุผืู้เอาปรีะกันีทุี�สิมัครีและชำารีะเบุี�ยตั�งแต่ 15 ธ.ค. 2562 – 31 ม.ค. 2563 

รีะยะเวลาคุม้ครีอง 30 วนัีสิำาหรีบัุผืูเ้อาปรีะกันีของกรุีงเทุพปรีะกนัีชวีติทุี�ซื�อกรีมธรีรีมป์รีะเภูทุสิามญั

และออนีไลนี์

มีผืู้ได้รีับุสิิทุธิจากโครีงการีนีี�ปรีะมาณ 37,812 รีาย

มอบุความคุม้ครีองคา่รีกัษาพยาบุาลชดเชยรีายวันีจากไวรัีสิโคโรีน่ีา (โควิด-19) เพิ�มเตมิจากคา่รัีกษา

พยาบุาลตามแผืนีปรีะกันีทุี�มีอยู่ กรีณีเป็นีผืู้ทุี�ติดเชื�อจากไวรีัสิโคโรีนี่า วันีละ 2,000 บุาทุ สิูงสิุด 15 

วันี โดยเรีิ�มมีผืลคุ้มครีอง ตั�งแต่วันีทุี� 20 กุมภูาพันีธ์ 2563 ถึงวันีทุี� 31 พฤษภูาคม 2563 (ความ

คุม้ครีองนีี� มอบุใหโ้ดยอตัโนีมตัแิละไมค่ดิเบุี�ยปรีะกนัีภูยัเพิ�มเตมิ) สิำาหรีบัุลกูคา้ปัจจบุุนัีทุี�ถอืกรีมธรีรีม์

ทุี�มีสิัญญาเพิ�มเติมสิุขภูาพ และ/หรีือสิัญญาเพิ�มเติมค่ารีักษาพยาบุาลรีายวันี

มีผืู้ได้รีับุสิิทุธิจากโครีงการีนีี�ปรีะมาณ 120,179 รีาย

มอบุความคุม้ครีองคา่รีกัษาพยาบุาลชดเชยรีายได้จากไวรัีสิโคโรีนีา่ (โควิด-19) กรีณีเป็นีผืูทุ้ี�ตดิเชื�อ

จากไวรัีสิโคโรีน่ีา รีับุค่ารีักษาพยาบุาลชดเชยรีายวันี 1,000 บุาทุต่อวันี ตามจำานีวนีวันีทุี�เข้ารีักษา

เป็นีผืู้ป่วยในี สิูงสิุดไม่เกินี 30 วันี คุ้มครีองถึง 31 พ.ค. 63 สิำาหรีับุลูกค้าทุี�ถือกรีมธรีรีม์อ่นีๆ โดย

รีับุสิิทุธิ�ผื่านีแอปพลิเคชันีบุนีโทุรีศัพทุ์มือถือ“BLA Happy Life”

มีผืู้ได้รีับุสิิทุธิจากโครีงการีนีี�ปรีะมาณ 68,523 รีาย

มอบุความคุ้มครีองค่าชดเชยรีายวันีเม่อเข้ารัีบุการีรัีกษาในีโรีงพยาบุาลเป็นีผืู้ป่วยหนัีก (ไอ.ซี.ยู.) 

เนี่องจากไวรีัสิโคโรีนี่า (โควิด-19) วันีละ 3,000 บุาทุ สิูงสิุดไม่เกินี 15 วันี โดยไม่คิดเบุี�ยปรีะกันีภูัย  

รีะยะเวลาคุ้มครีองตั�งแต่วันีทุี� 1 - 30 มิถุนีายนี 2563  (ความคุ้มครีองนีี� มอบุให้โดยอัตโนีมัติและ

ไม่คิดเบุี�ยปรีะกันีภูัยเพิ�มเติม)  สิำาหรีับุผืู้เอาปรีะกันีของกรีุงเทุพปรีะกันีชีวิตทุุกช่องทุาง ทุั�งลูกค้าทุี�

มีกรีมธรีรีม์ปรีะเภูทุสิามัญและปรีะกันีกลุ่ม

มีผืู้ได้รีับุสิิทุธิจากโครีงการีนีี�ปรีะมาณ 1,408,164 รีาย
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มอบุความคุ้มครีองอุบัุติเหตุและค่ารีักษาพยาบุาลแบุบุกลุ่ม ผื่านีกรีมธรีรีม์ปรีะกันีกลุ่ม 10 บุาทุ

นีิวนีอรี์มอลพลัสิ โดยเพิ�มความคุ้มครีองโรีคติดเชื�อไวรีัสิโคโรีนี่า (โควิด-19) แบุบุ “เจอ-จ่าย-จบุ” 

จำานีวนีเงินีเอาปรีะกันีภูัย 3,000 บุาทุ 

สิำาหรีับุผืู้พักอาศัยใกล้บุรีิษัทุ กรุีงเทุพปรีะกันีชีวิต รีับุสิิทุธิ�โดยการีตอบุคำาถามผื่านี Link หรีือการี

สิแกนี QR Code ภูายในี 31 ธ.ค. 63 รีะยะเวลาคุ้มครีองตั�งแต่วันีทุี� 1 - 30 มกรีาคม 2564

มีผืู้ได้รีับุสิิทุธิจากโครีงการีนีี�ปรีะมาณ 202 รีาย

มอบุความคุ้มครีองอุบัุติเหตุและค่ารีักษาพยาบุาลแบุบุกลุ่ม ผื่านีกรีมธรีรีม์ปรีะกันีกลุ่ม 10 บุาทุ

นีิวนีอรี์มอลพลัสิ โดยเพิ�มความคุ้มครีองโรีคติดเชื�อไวรีัสิโคโรีนี่า (โควิด-19) แบุบุ “เจอ-จ่าย-จบุ” 

จำานีวนีเงินีเอาปรีะกันีภูัย 3,000 บุาทุ โดยมีรีะยะเวลาความคุ้มครีอง 30 วันี สิำาหรีับุผืู้เอาปรีะกันี

ทุี�สิมคัรีและชำารีะเบุี�ยกรีมธรีรีมป์รีะเภูทุสิามญัรีะหวา่งวนัีทุี� 1 - 31 มกรีาคม 2564  และลงทุะเบุยีนี

รีับุสิิทุธิ�ผื่านีแอปพลิเคชันีบุนีโทุรีศัพทุ์มือถือ “BLA Happy Life” 

มีผืู้ได้รีับุสิิทุธิจากโครีงการีนีี�ปรีะมาณ 183 รีาย

มอบุความคุม้ครีองคา่รีกัษาพยาบุาลชดเชยรีายไดจ้ากไวรัีสิโคโรีน่ีา (โควดิ-19) กรีณเีปน็ีผืูทุ้ี�ตดิเชื�อ

จากไวรีัสิโคโรีน่ีา รีับุค่ารัีกษาพยาบุาลชดเชยรีายวันี 1,000 บุาทุต่อวันี และ 2,000 บุาทุสิำาหรีับุ

บุุคลากรีทุางการีแพทุย์ ตามจำานีวนีวันีทุี�เข้ารีักษาเป็นีผืู้ป่วยในี สิูงสิุดไม่เกินี 30 วันี สิำาหรีับุลูกค้า

กรีุงเทุพปรีะกันีชีวิต ทุี�มีกรีมธรีรีม์มีผืลบุังคับุภูายในี 31 ธ.ค. 2563 โดยรีับุสิิทุธิ�ผื่านี Link หรีือการี

สิแกนี QR Code ภูายในี 31 ม.ค. 64 โดยมีรีะยะเวลาคุ้มครีอง 30 วันี

มีผืู้ได้รีับุสิิทุธิจากโครีงการีนีี�ปรีะมาณ 70,126 รีาย

มอบุความคุ้มครีองอุบัุติเหตุและค่ารีักษาพยาบุาลแบุบุกลุ่ม ผื่านีกรีมธรีรีม์ปรีะกันีกลุ่ม 10 บุาทุ 

สิงกรีานีตอ์ุน่ีใจ นีวินีอรีม์อล ซปุเปอรีพ์ลสัิ โดยเพิ�มความคุม้ครีองโรีคตดิเชื�อไวรัีสิโคโรีนีา่ (โควดิ-19) 

แบุบุ “เจอ-จ่าย-จบุ” จำานีวนีเงินีเอาปรีะกันีภูัย 3,000 บุาทุ และรีับุค่ารีักษาพยาบุาลชดเชยรีายวันี 

1,000 บุาทุต่อวันี สิูงสิุดไม่เกินี 20 วันี สิำาหรีับุผืู้เอาปรีะกันีของกรีุงเทุพปรีะกันีชีวิตทุุกช่องทุาง ทุั�ง

ลูกค้าทุี�มีกรีมธรีรีม์ปรีะเภูทุสิามัญและปรีะกันีกลุ่ม โดยรีับุสิิทุธิ�ผื่านี Link หรีือการีสิแกนี QR Code 

มีผืู้ได้รีับุสิิทุธิจากโครีงการีนีี�ปรีะมาณ 37,436 รีาย
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กิารส่ังเสัริมควิามคงอยู่ของกิรมธรรม์และกิารบรรเทัาควิามเดืูอดูร�อน์ให�แก่ิผู่�เอาประกัิน์ภัย

กิารให�บริกิารเพ่�ออำาน์วิยควิามสัะดูวิกิให�แก่ิลูกิค�าทุัพพลภาพ

โครงกิารกิรุงเทัพประกัิน์ชีีวิิต กิรีฑ์าดูาวิรุ่งมุ่งโอลิมปิกิเยาวิชีน์-ยุวิชีน์ ชิีงชีน์ะเลิศแห่งประเทัศไทัย 2562

 นีอกจากนีี�บุรีิษัทุยังได้มีมาตรีาการีเพ่อบุรีรีเทุาความเดือดรี้อนีของผืู้เอาปรีะกันีภูัยทุี�ได้รีับุผืลกรีะทุบุจากการีแพรี่รีะบุาดของไวรีัสิโควิด-19 โดย 

1. ขยายรีะยะเวลาผื่อนีผืันีการีชำารีะเบุี�ยปรีะกันีภูัยออกไปอีก 60 วันี นีับุจากวันีครีบุกำาหนีดรีะยะเวลาผื่อนีผืันีเดิม สิำาหรีับุกรีมธรีรีม์ทุี�ครีบุกำาหนีดรีะยะเวลาผื่อนี

ผืันีการีชำารีะเบุี�ยปรีะกันีภูัย รีะหว่างวันีทุี� 27 ก.พ. 63 ถึงวันีทุี� 30 เม.ย. 63

2. ยกเว้นีค่าธรีรีมเนีียมการีต่ออายุกรีมธรีรีม์และค่าธรีรีมเนีียมจากการีกู้เงินีอัตโนีมัติ หากผืู้เอาปรีะกันีขอต่ออายุกรีมธรีรีม์ปรีะกันีชีวิตหรีือขอกลับุคืนีสิู่สิถานีะ

เดิมของกรีมธรีรีม์ปรีะกันีชีวิต ภูายในี 6 เดือนี ในีกรีณีทุี�กรีมธรีรีม์ปรีะกันีชีวิตสิิ�นีผืลบุังคับุรีะหว่างวันีทุี� 27 ก.พ. 63 ถึงวันีทุี� 30 เม.ย. 63

3. กรีุงเทุพปรีะกันีชีวิตรี่วมกับุบุัตรีเครีดิตธนีาคารีกรีุงเทุพ และบุัตรีเครีดิต KTC ให้บุรีิการีผื่อนีชำารีะเบุี�ยปรีะกันีปีแรีกแบุบุรีายปี 0% นีานี 3 เดือนี ผื่านีช่องทุาง

ตัวแทุนีและทุี�ปรีึกษาการีเงินีกรีุงเทุพปรีะกันีชีวิต เพ่อเพิ�มโอกาสิในีการีสิรี้างความคุ้มครีองในีสิภูาวะทุี�ทุุกคนีได้รีับุผืลกรีะทุบุจากการีแพรี่รีะบุาด

 ในีปีทุี�ผื่านีมาบุรีิษัทุได้พัฒนีาการีให้บุรีิการีด้านีสิุขภูาพกับุลูกค้าให้ได้รีับุความสิะดวกสิบุายมากยิ�งขึ�นี ผื่านีบุรีิการีพบุแพทุย์ออนีไลนี์ (Telemed Plus)  ซึ�ง

บุรีษิทัุไดร้ีว่มมอืกบัุเครีอืโรีงพยาบุาลพนัีธมติรีทุำาใหผ้ืูป่้วยไมจ่ำาเปน็ีต้องเดนิีทุางไปโรีงพยาบุาลกส็ิามารีถพบุแพทุยไ์ดด้ว้ยเทุคโนีโลยกีารีสิอ่สิารีแบุบุออนีไลนี ์พร้ีอม

บุริีการีจัดสิง่ยาทุั�วปรีะเทุศ โดยการีพัฒนีาบุรีกิารีนีี�จะชว่ยอำานีวยความสิะดวกให้กบัุทุกุกลุม่ลูกคา้ รีวมไปถึงลกูคา้ทุี�ไม่สิะดวกในีการีเดินีทุางและลูกคา้ทุพุพลภูาพ

 นีอกจากนีี�บุริีษัทุยังได้มีการีออกแบุบุทุางเข้าสิาขาให้เป็นีทุางลาดเอียงเพ่ออำานีวยความสิะดวกให้กับุผืู้ใช้รีถเข็นีวีลแชรี์ เพ่อให้บุริีษัทุสิามารีถรีองรัีบุและให้

บุรีิการีลูกค้าได้อย่างทุั�วถึง

 การีพัฒนีาศักยภูาพของเยาวชนีรุ่ีนีใหม่ให้มีความรู้ีความสิามารีถและความพรี้อมทุั�งด้านีคุณธรีรีมจรีิยธรีรีมเป็นีรีากฐานีทุี�สิำาคัญในีการีสิรี้างความเจรีิญด้านี

เศรีษฐกิจและสิังคม บุรีิษัทุจึงมุ่งมั�นีทุี�จะสินีับุสินีุนีการีพัฒนีาเยาวชนีทุี�จะเติบุโตเป็นีอนีาคตของชาติให้มีความพร้ีอมต่อการีเปลี�ยนีแปลงในีอนีาคต บุรีิษัทุมุ่ง

ดำาเนีินีโครีงการีพัฒนีาและสิ่งเสิรีิมศักยภูาพด้านีการีกีฬาทุี�ยึดเยาวชนีเป็นีศูนีย์กลาง เพ่อเป็นีแรีงสิำาคัญในีการีขับุเคล่อนีเศรีษฐกิจและสิังคมของชาติต่อไป 

เพรีาะบุรีิษัทุเช่อว่า เยาวชนี คือ รีากฐานีและอนีาคตของชาติ

 บุริีษัทุได้ร่ีวมกับุสิมาคมกีฬากรีีฑ์าแห่งปรีะเทุศไทุย ในีพรีะบุรีมรีาชูปถัมภู์ และหน่ีวยงานีรีะดับุจังหวัดจัดเวทุีคัดเลือกสิุดยอดนัีกกรีีฑ์าเยาวชนีทุั�วไทุย สิานี

ต่อความฝันีสู่ิเวทุีรีะดับุนีานีาชาติรี่วมจัดขึ�นีอย่างต่อเนี่องเป็นีปีทุี� 2 เพ่อสิ่งเสิริีมกีฬาในีหมู่เยาวชนีและยุวชนีทุั�วปรีะเทุศ และสิร้ีางช้างเผืือกผืนึีกกำาลังกรีีฑ์า

ไทุยให้พร้ีอมชิงชัยโอลิมปิกเกมส์ิ 2020 ในีปีนีี�มีนีักกีฬากรีีฑ์ายุวชนี เยาวชนีทุั�วปรีะเทุศร่ีวมแข่งขันีในีโครีงการีกว่า 5,000 คนี นีอกจากนีั�นี ยังมีนีักกรีีฑ์าจาก

โครีงการี กรีุงเทุพปรีะกันีชีวิต กรีีฑ์าดาวรีุ่งมุ่งโอลิมปิก เป็นีตัวแทุนีกรีีฑ์ายุวชนี/เยาวชนี ทุีมชาติไทุย เพ่อไปคว้าเหรีียญทุอง ในีกรีีฑ์า Sea Youth และ กีฬา

นีักเรีียนีรีะหว่างปรีะเทุศแห่งอาเซียนี 35 คนี โครีงการีนีี�ยังช่วยให้เยาวชนีทุี�มีทุักษะโดดเด่นีทุั�วปรีะเทุศ แต่ขาดโอกาสิในีการีต่อยอดความสิามารีถอีกมาก 

การสน่บสนุนเยาวชน



BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน)  SUSTAINABILITY  REPORT 2020 | ริ�ยง�นควิ�มยั�งยืน 2563 65

โครงกิารโรงเรียน์ของหนู์

 กรีุงเทุพปรีะกันีชีวิตรี่วมกับุไทุยรีัฐทุีวี สิรี้างความฝันีเล็กๆ และสิ่งต่อรีอยยิ�มสิู่เยาวชนีไทุยในีพื�นีทุี�ห่างไกล ในีถิ�นีทุุรีกันีดารี เป็นีการีเสิรีิมสิรี้างความสิุขแบุบุ

ยั�งยืนีกับุโครีงการีโรีงเรีียนีของหนีู ในีปี 2562 บุรีิษัทุสิานีต่อ 2 กิจกรีรีมเพ่อเยาวชนีไทุยได้มีคุณภูาพชีวิตทุี�ดีเต็มไปด้วยรีอยยิ�ม

 • โครุงการุนำ�าด่มส่ะอาด เพ่อชี่วัิตท่�ม่ควัามสุ่ข 

มอบุถังเก็บุนีำ�ากว่า 10,000 ลิตรี รีวมทุั�งรีะบุบุทุำานีำ�าสิะอาด เครี่องกรีองนีำ�า พรี้อมเลี�ยงอาหารีกลางวันีแก่เด็กๆ ณ ศูนีย์การีเรีียนีตำารีวจตรีะเวนีชายแดนีอินีทุรีี

อาสิา (บุ้านีปาเกอะญอ) ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกรีะจานี จ.เพชรีบุุรีี เพ่อสิรี้างนีำ�าด่มสิะอาดสิู่คุณภูาพชีวิตและสิุขอนีามัยทุี�ดี โดยโครีงการี “นีำ�าด่มสิะอาด เพ่อชีวิตทุี�

มีความสิุข” เรีิ�มมาตั�งแต่ปี 2556 และยังทุำาต่อเนี่องมาจนีถึงปัจจุบุันี บุรีิษัทุตรีะหนีักถึงความสิำาคัญของคุณภูาพชีวิตและสิุขภูาพของเยาวชนีและปรีะชาชนี ในี

เร่ีองสุิขอนีามัย การีออกกำาลงักาย การีบุริีโภูคนีำ�าดม่ทุี�สิะอาด และสิิ�งทุี�โรีงเรีียนีต่างๆ ขาดแคลนี เพอ่เสิริีมคณุภูาพชีวิตและการีศึกษาของเยาวชนีไทุยโดยเฉพาะ

อย่างยิ�งในีเขตพื�นีทุี�ห่างไกล 

 • โครุงการุ “โรุงเรุ่ยู่นของหน่” ครุั�งท่� 2 

 ณ โรีงเรีียนีชุมชนีบุ้านีผืาผ่ืา ต.แม่คะตวนี อ.สิบุเมย จ.แม่ฮ่องสิอนี นีักเรีียนีส่ิวนีใหญ่จำาเป็นีจะต้องเดินีไปโรีงเรีียนีเป็นีรีะยะทุางกว่า 3-7 กิโลเมตรี การี

ไมม่จีกัรียานีหมายถงึการีขาดเรีียนีเพรีาะเดนิีทุางลำาบุากหรีอืไมม่ผีืูป้กครีองมาสิง่   บุรีษิทัุรีว่มมอบุรีอยยิ�มและคณุภูาพชวีติทุี�ดดีว้ยการีมอบุจกัรียานี 70 คนัี ทุั�งนีี�

บุรีิษัทุยังมอบุอุปกรีณ์อำานีวยความสิะดวกทุี�โรีงเรีียนีและเด็กนีักเรีียนีขาดแคลนี อย่างตู้เย็นี เคร่ีองปั�นี ถาดอาหารีพร้ีอมช้อนีส้ิอม และเคร่ีองเล่นีเด็กในีสินีาม 

เพ่อเสิรีิมสิรี้างสิุขอนีามัยทุี�ดีแก่เยาวชนีในีทุี�ห่างไกล โครีงการีนีี�จึงเป็นีปรีะโยชนี์ต่อโรีงเรีียนีทุี�ยังขาดแคลนีสิิ�งอำานีวยความสิะดวกต่างๆ เพ่อให้เยาวชนีไทุยมี

คุณภูาพชีวิตภูายในีรีั�วโรีงเรีียนีทุี�ดียิ�งขึ�นี 
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 • โครุงการุโรุงเรุ่ยู่นของหน่ปี 2563 

 กรีุงเทุพปรีะกันีชีวิตส่ิงต่อรีอยยิ�มสู่ิเยาวชนีไทุยในีพื�นีทุี�ห่างไกล ในีถิ�นี

ทุุรีกันีดารี เป็นีการีเสิรีิมสิรี้างความสิุขแบุบุยั�งยืนีกับุโครีงการีโรีงเรีียนีของหนีู 

ในีปี 2563 บุรีิษัทุสิานีต่อกิจกรีรีมเพ่อเยาวชนีไทุยได้มีคุณภูาพชีวิตทุี�ดีเต็มไป

ด้วยรีอยยิ�ม โดยการีปรีับุปรีุงสินีามเด็กเล่นีและมอบุเครี่องเล่นีให้แก่โรีงเรีียนี

ชุมชนีบุ้านีผืาผ่ืา ต.แม่คะตวนี อ.สิบุเมย จ.แม่ฮ่องสิอนี พร้ีอมจัดกิจกรีรีม

อาหารีกลางวันีเพ่อน้ีอง โครีงการีนีี�เป็นีปรีะโยชนี์ต่อโรีงเรีียนีทุี�ขาดแคลนีงบุ

ปรีะมาณในีการีจดัสิร้ีางสินีามเดก็เลน่ีใหก้บัุนีกัเรีียนี เพอ่สิร้ีางเสิริีมสุิขภูาพและ

ทุกัษะดา้นีรีา่งกายทุี�สิำาคญั เพอ่ใหเ้ยาวชนีไทุยมคีณุภูาพชวีติภูายในีรัี�วโรีงเรีียนี

ทุี�ดียิ�งขึ�นี

 กรีงุเทุพปรีะกนัีชวีติยงัไดจ้ดัทุำากจิกรีรีมทุี�สิง่เสิริีมปรีะเพณแีละวฒันีธรีรีม

อันีดีงานีของทุ้องถิ�นีอย่างต่อเนี่อง ทุั�งนีี�สิำาหรีับุในีปี 2563  กิจกรีรีมต่างๆ ทุี�

บุรีษิทัุสินีบัุสินีนุีไดถู้กเลอ่นีออกไปจากสิถานีการีณก์ารีแพรีร่ีะบุาดของเชื�อไวรีสัิ

โคโรีนีาสิายพนัีธุใ์หม ่(โควดิ-19) ทุำาใหบุ้รีษิทัุจำาเปน็ีตอ้งปรีบัุการีสินีบัุสินีนุีไปยงั

โครีงการีด้านีอ่นีๆ ทุี�สิามารีถดำาเนีินีการีได้

กิารจัดูกิิจกิรรมสันั์บสันุ์น์ประเพณ่ เช่ีน์ กิารแข่งเร้อประเพณ่ กิารแห่เท่ัยน์พรรษัา เพ่�อสัาน์สััมพัน์ธ์กัิบชุีมชีน์

 นีอกเหนืีอจากการีส่ิงเสิริีมด้านีการีศึกษาและโอกาสิของเยาวชนีแล้ว บุรีิษัทุยังส่ิงเสิริีมการีปลูกฝังปรีะเพณีวัฒนีธรีรีมและค่านีิยมสิำาคัญของไทุยผ่ืานีการี

สินีับุสินีุนีกิจกรีรีมรีะดับุจังหวัด เพ่อให้เยาวชนีไทุยรีักและหวงแหนีค่านีิยมสิำาคัญของชาติต่อไป อาทุิ

 • กิจกรุรุมงานปรุะเพณ่แห�งเท่ยู่นเข้าพรุรุษัา จังหวััดอุบีลรุาชีธาน่

 บุรีิษัทุรี่วมให้การีสินีับุสินีุนีการีจัดกิจกรีรีมงานีปรีะเพณีแห่เทุียนีเข้าพรีรีษา จังหวัดอุบุลรีาชธานีี ปรีะจำาปี 2562 สิืบุสิานีพุทุธศิลป์เมืองอุบุลฯ พาชมต้นีเทุียนี

พรีรีษางามลำ�าเป็นีปรีะจำาทุุกปี

 • งานปรุะเพณ่แข�งขันเรุือยู่าวัจังหวััดพิจิตรุ ปรุะจำาปี 2562 

 บุรีิษัทุรี่วมสินีับุสินีุนีวัดทุ่าหลวงในีการีรีักษาให้ปรีะเพณีอันีดีงามทุี�สิรี้างความสิุขแก่ปรีะชาชนีคนีไทุยและชาวต่างชาติไม่สิูญหายไป โดยมีผืู้บุรีิหารี พนีักงานี 

ตัวแทุนีปรีะกันีชีวิต รี่วมอำานีวยความสิะดวกแจกนีำ�า พัด และหมวกคลายรี้อนีแก่ผืู้เข้ารี่วมงานีอีกด้วย
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กิารส่ังเสัริมกิารม่สุัขภาพท่ั�ดู่ดู�วิยกิารให�บริกิารดู�าน์สุัขภาพอย่างครบวิงจร

 บุริีษทัุมคีวามมุง่มั�นีทุี�จะเปน็ีผืูใ้ห้บุรีกิารีเกี�ยวกบัุการีส่ิงเสิรีมิเรีอ่งสิขุภูาพอยา่งครีบุวงจรี (Health Ecosystem) ทุั�งชว่งเวลาทุี�ลกูคา้มสีิขุภูาพสิมบุรูีณแ์ขง็แรีง 

เจ็บุป่วย และหลังจากได้รีับุการีรีักษาพยาบุาลแล้ว 

 บุริีการีเพอ่สิง่เสิรีมิสิขุภูาพ ไดแ้ก ่บุรีกิารีขา่วสิารีเกี�ยวกบัุเรีอ่งสิขุภูาพ, สิิทุธพิิเศษในีการีตรีวจสิขุภูาพปรีะจำาป ีVIP check-up, บุรีกิารีข้อมลูเกี�ยวกบัุคา่รัีกษา

พยาบุาล (Health data book ) และแนีะนีำาความคุ้มครีองทุี�เหมาะสิม (Product recommendation), บุรีิการีสิอบุถามข้อมูลการีรีักษาพยาบุาล แนีะนีำาแพทุย์

ผืู้เชี�ยวชาญ และโรีงพยาบุาลใกล้เคียง (Health Partner)

 บุรีิการียามเจ็บุป่วย ได้แก่ การีเพิ�มจำานีวนีโรีงพยาบุาลคู่สิัญญา (Hospital partnership), บุรีิการีรีถพยาบุาลกรีณีเกิดเหตุฉุกเฉินี (Medevac), บุรีิการีช่วย

เหลือเกี�ยวกับุการีเรีียกรี้องสิินีไหม (Claim assistant), บุริีการีพบุแพทุย์ผื่านีออนีไลนี์แพลตฟอร์ีม (Telemedicine) และ บุริีการีให้คำาปรีึกษาทุางการีแพทุย์

(2
nd
 opinion consultation)

 บุรีิการีหลังจากได้รีับุการีรีักษาพยาบุาลแล้ว ได้แก่ บุรีิการีรีถรีับุ-สิ่งกลับุบุ้านี (Driving home), บุรีิการีผืู้ช่วย (Nursing care assistant)

การส่งเสริมสุขภัาพประชาชน

Customers Support

Driving home

Activities: VIP Check-up,
conference, events 

Health data book /
Product reccomendation

health partnershipsEmergency Ambulance:
Medevac

Claim services:
Admit/Discharge

Telemed, 2nd Opinion
consultation, 

Health consultation

Hospital partnership Search, 
e-medical report, appointment, 

referral, etc.

CRM: Health news
and headlines

Nursing core assistant

BLA HEALTH ECOSYSTEM
24H CONSULATION
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ชีีวิิตท่ั�ม่สุัขภาพดู่

 การีมชีวีติทุี�มคีวามสิขุเริี�มจากการีมสีิขุภูาพทุี�ดี กรีงุเทุพปรีะกนัีชีวติใหค้วาม

สิำาคัญกับุการีส่ิงเสิริีมให้ทุุกคนีมีสิุขภูาพทุี�ดีควบุคู่ไปกับุการีสิร้ีางคุ้มครีองค่า

ใช้จ่ายด้านีสิุขภูาพและโรีครี้ายแรีง  บุรีิษัทุได้ดำาเนีินีการีสิ่งเสิรีิมความรู้ีด้านี

สิุขภูาพและกรีะตุ้นีให้ทุุกคนีใส่ิใจกับุสุิขภูาพของตนีเองด้านีการีออกกำาลังกาย 

การีปรีับุพฤติกรีรีมลดละเลิกเพ่อลดความเสิี�ยงทุี�จะเกิดโรีค NCDs ทุี�เกิดจาก

พฤติกรีรีมต่างๆ  ในีปี 2563 บุรีิษัทุได้รี่วมกับุบุรีิษัทุพันีธมิตรีทุี�ทุำาการีศึกษา

วิจัยถึงปรีะโยชนี์ของการีเดินีต่อสุิขภูาพเพ่อพัฒนีาแบุบุปรีะกันี BLA Smart 

CI  ทุี�สิ่งเสิรีิมให้ผืู้ถือกรีมธรีรีม์เดินีออกกำาลังอย่างสิมำ�าเสิมอเพ่อช่วยลดความ

เสีิ�ยงตอ่การีเกิดโรีคหัวใจ ความดันีโลหิตสิงู เบุาหวานี ปอ้งกันีภูาวะสิมองเส่ิอม 

เสิริีมสิร้ีางกรีะดูกและกลา้มเนีื�อให้แขง็แรีง ชว่ยให้นีอนีหลับุได้ดขึี�นี ลดอาการี

ซมึเศรีา้ ความวติกกังวลและความเครีียดไดอ้กีดว้ย โดยผืูถ้อืกรีมธรีรีมส์ิามารีถ

ดาวนี์โหลดแอปพลิเคชันี BLA Healthy Life เพ่อแปลผืลการีเดินีเป็นีแต้ม

สิำาหรีับุแลกเป็นีสิ่วนีลดเบุี�ยปรีะกันีภูัยหรีือแลกสิิทุธิพิเศษต่างๆ 

 บุรีิษัทุฯ ยังได้นีำาข้อมูลด้านีสิุขภูาพทุี�มีอยู่มาจัดทุำาสิารีะความรีู้ด้านีสิุขภูาพในีด้านีต่างๆ และเผืยแพรี่ผื่านีช่องทุางสิ่อสิารีต่างๆ  เช่นีบุทุความด้านีสิุขภูาพบุนี 

Facebook และ Line Official ต่อเนี่องตลอดปี 2563
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โครงกิารสันั์บสันุ์น์ควิามพร�อมนั์กิก่ิฬาและกิิจกิรรมก่ิฬาต่างๆ

 นีอกจากการีสิรี้างรี่างกายให้สิมบุูรีณ์แข็งแรีงผื่านีการีออกกำาลังกายแล้ว การีมอบุความอุ่นีใจปกป้องความเสิี�ยงเม่อต้องออกกำาลังกายหรีือแข่งขันีกีฬาก็คือ

สิิ�งสิำาคัญเชน่ีเดยีวกันี บุรีษิทัุจงึสินีบัุสินีนุีปรีะกนัีอบุุตัเิหตุในีกจิกรีรีมตา่งๆ เพอ่ใหป้รีะชาชนีและนัีกกีฬาไมต้่องกงัวลต่ออบัุุติเหตทุุี�อาจจะเกดิขึ�นีจากการีออกกำาลงั

กายและการีแข่งขันี

 • การีมอบุความคุ้มครีองอุบุัติเหตุจากการีเล่นีกีฬาและการีออกกำาลังกาย

 - สินีับุสินีุนีความปลอดภูัยนีักวิ�งในีงานี “เดินี-วิ�ง 2020 OLYMPIC DAY” โดยบุรีิษัทุฯ มอบุทุุนีปรีะกันีอุบุัติเหตุให้แก่ผืู้เข้ารี่วมกิจกรีรีมจำานีวนี 8,000 คนี

 - สินีับุสินีุนีสิมาคมกรีีฑ์าแห่งปรีะเทุศไทุยในีพรีะบุรีมรีาชูปถัมภู์ต่อเนี่อง เพ่อสิ่งเสิรีิมให้นีักกีฬาทุีมชาติช่วยเผืยแพรี่ความรีู้ในีการีออกกำาลังกายทุี�เหมาะสิม 

มอบุกรีมธรีรีม์ปรีะกันีชีวิตและอุบุัติเหตุ 162 ล้านีบุาทุ

 • กจิกรีรีมวิ�งเพอ่สิขุภูาพ Infinity Run ซึ�งจดัตอ่เนีอ่งรีะหวา่งป ี2562 และ 2563 กจิกรีรีมในีป ี2563 จดัขึ�นี ณ สิวนีสิาธารีณะสิมเดจ็พรีะเจา้ตากสิินี จงัหวดั

เพชรีบุุรีี ในีวันีทุี� 19 มกรีาคม 2563 โดยกรีุงเทุพปรีะกันีชีวิตได้นีำาบุูธสิุขภูาพไปรี่วมกิจกรีรีมอีกด้วย

 • กิจกรีรีมเดินีวิ�งเพ่อสิุขภูาพ BLA Virtual Run เป็นีกิจกรีรีมทุี�เปิดโอกาสิให้พนีักงานีปัจจุบุันี พนีักงานีทุี�เกษียณอายุแล้ว และตัวแทุนีปรีะกันีชีวิต เข้ารี่วม

แข่งขันีแบุบุ Virtual Run ปรีะเภูทุทุีมเพ่อสิะสิมรีะยะทุางจากการีเดินีวิ�ง ตั�งแต่วันีทุี� 30 พฤศจิกายนี ถึง 30 ธันีวาคม 2563  เพ่อสิ่งเสิรีิมให้เกิดการีออกกำาลัง

กายเพ่อสุิขภูาพทุี�ดี โดยบุริีษัทุเป็นีผืู้สินัีบุสินุีนีค่าใช้จ่ายของกิจกรีรีมผื่านีชมรีมกีฬาของกรีุงเทุพปรีะกันีชีวิต  กิจกรีรีมนีี�มีผืู้สินีใจสิมัครีเข้าร่ีวมทีุมจำานีวนีมากถึง 

77 ทุีม โดยมีผืู้บุรีิหารีรีะดับุสิูงให้ความสินีใจรี่วมสิมัครีในีทุีมต่างๆ ด้วย 

 บุรีิษัทุได้เปิดตัวช่องรีายการี BLA Healthy Station 

ดำาเนิีนีการีผืลิตรีายการีด้านีสุิขภูาพ เพ่อเผืยแพร่ีแก่

ลูกค้าและผืู้ทุี�สินีใจผื่านีช่องทุางโซเชียลมีเดียทุี�บุรีิษัทุมี

อยู่ ทุั�ง Facebook และ Youtube ตั�งแต่เดือนีกันียายนี 

2563 โดยบุริีษัทุได้รัีบุความร่ีวมมือเป็นีอย่างดีจาก

พันีธมิตรีด้านีสิุขภูาพต่างๆ อาทุิ โรีงพยาบุาลและบุริีษัทุ

ผืู้ผืลิตจำาหนี่ายเวชภัูณฑ์์ต่างๆ  ตัวอย่างเช่นี ความร่ีวม

มือรีะหว่างบุริีษัทุกรุีงเทุพปรีะกันีชีวิต จำากัด (มหาชนี) 

กับุโรีงพยาบุาลบุำารีุงรีาษฎรี์ และบุรีิษัทุ โรีช ไทุยแลนีด์ 

จำากัด (Roche Thailand Limited) ในีการีผืลิตรีายการี

ตอนีทุี�ช่อว่า เตรีียมพร้ีอมรัีบุมือการีรัีกษามะเรี็ง ด้วย

บุริีการีด้านีสุิขภูาพ BLA EveryCare ทุี�ออกอากาศในี

เดือนีพฤศจิกายนี 2563  เป็นีต้นี
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กิารมอบสัมทับทุัน์สูั�ภัยโควิิดู-19 จากิคณะกิรรมกิารบริษััทั ผู่�บริหารฯ พนั์กิงาน์ และตัวิแทัน์ประกัิน์ชีีวิิต

 นีอกเหนืีอจากการีขยายความคุม้ครีองและมาตรีาการีผ่ือนีปรีนีเพ่อช่วยบุรีรีเทุาความเดอืดร้ีอนีของผืูเ้อาปรีะกนัีของบุริีษัทุแลว้ คณะกรีรีมการีบุริีษัทุ ผืูบุ้ริีหารี

และพนีักงานีของกรีุงเทุพปรีะกันีชีวิต ตลอดจนีตัวแทุนีปรีะกันีชีวิตและทุี�ปรีึกษาทุางการีเงินีของบุรีิษัทุ ได้รีวบุรีวมเงินีเพ่อมอบุให้กับุสิถานีพยาบุาลต่างๆ ทุี�ทุำา

หนี้าทุี�ดูแลรีักษาผืู้ติดเชื�อไวรีัสิโควิด-19 โดย

 คณะกรีรีมการีฯ กรุีงเทุพปรีะกันีชีวิต บุรีิจาคสิมทุบุทุุนีสู้ิภูัยโควิด-19 

โดย ดรี.ศิรีิ การีเจรีิญดี (กลาง) ปรีะธานีกรีรีมการี พรี้อมคณะกรีรีมการีและ

ผืู้บุริีหารีของบุริีษัทุ กรีุงเทุพปรีะกันีชีวิต จำากัด (มหาชนี) นีำาเงินีบุรีิจาคของ

คณะกรีรีมการีบุรีิษัทุฯ จำานีวนี 500,000 บุาทุ มอบุให้แก่มูลนีิธิรีามาธิบุดี และ

โรีงพยาบุาลธรีรีมศาสิตร์ีเฉลมิพรีะเกียรีติ เพ่อใชใ้นีการีสินัีบุสินุีนีการีดูแลรัีกษา

ผืูป่้วยตดิเชื�อโควดิ-19 พร้ีอมสิง่กำาลงัใจให้บุคุลากรีทุางการีแพทุย์ทุี�เปน็ีดา่นีหนีา้

ในีการีต่อสู้ิกับุสิถานีการีณ์การีแพรี่รีะบุาดของเชื�อไวรีัสิโคโรีนีาสิายพันีธ์ุใหม่

(โควิด-19) ในีครีั�งนีี�

 กรีงุเทุพปรีะกนัีชีวิตร่ีวมกับุผืูบุ้ริีหารีและพนีกังานี ตวัแทุนีปรีะกนัีชีวิตและ

ทุี�ปรีึกษาการีเงินีของบุรีิษัทุ รี่วมสิมทุบุทุุนีบุรีิจาคเงินีสิู้ ‘โควิด-19’ รีวมเป็นี

จำานีวนี 475,600 บุาทุ ให้แก่โรีงพยาบุาล 4 แห่ง ได้แก่ ศิรีิรีาชมูลนีิธิ มูลนีิธิ

โรีงพยาบุาลรีาชวิถี สิถาบุันีบุำารีาศนีรีาดูรี และมูลนีิธิรีามาธิบุดี เพ่อสินีับุสินีุนี

ความพร้ีอมและอปุกรีณ์ทุี�จำาเปน็ีในีการีปฏิบัิุตหิน้ีาทุี�ของบุคุลากรีทุางการีแพทุย์ 

เพ่อเตรีียมรัีบุมือกับุการีรัีกษาผืู้ป่วย จากสิถานีการีณ์การีแพรี่รีะบุาดของเชื�อ

ไวรัีสิโคโรีนีาสิายพันีธุใ์หม ่(โควิด-19) พร้ีอมมอบุเจลแอลกอฮอลล์า้งมอืสิำาหรีบัุ

ฆั่าเชื�อ เพ่อให้บุรีิการีปรีะชาชนีภูายในีโรีงพยาบุาล
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รีางวัล Most Innovative Health Insurance Product Thailand 

จาก International Finance Award 2019

รีางวัล Product Innovation Awards 2020 สิำาหรีับุ แบุบุปรีะกันี

BLA Prestige Health จาก Business+ 

การจ่ด้การสิ�งแวด้ล้อม และการสร้างจิตสำานึกและการด้้แลสิ�งแวด้ล้อม

 บริษ่ัทำด้ำาเนินการส่งเสริมการสร้างจิตสำานึกร่กและด้้แลร่กษัาสิ�งแวด้ล้อมท่ำ�งภัายในองค์กร และ ประชาชนภัายนอก  โด้ยมี

โครงการห้ล่กๆ ทีำ�ด้ำาเนินการด่้งนี�

กิารส่ังเสัริมกิารสัร�างจิตสัำานึ์กิรักิและดููแลรักิษัาสิั�งแวิดูล�อมภายใน์องค์กิร

• โครุงการุ “Bhappy
3
” ครุั�งท่� 12

 บุรีิษัทุรี่วมมือกับุ บุรีิษัทุ กรีุงเทุพปรีะกันีภูัย จำากัด (มหาชนี) บุรีิษัทุ ไอโออิ กรีุงเทุพปรีะกันีภูัย จำากัด และโรีงพยาบุาลบุำารีุงรีาษฎรี์ จัดให้มีกิจกรีรีมเช่อม

ความสิัมพันีธ์รีะหว่างผืู้บุรีิหารีและพนีักงานีทุั�งสิี�บุรีิษัทุ ในีครีั�งนีี�ถือเป็นีการีจัดกิจกรีรีมเป็นีครีั�งทุี� 12  ช่อกิจกรีรีม คือ “พลังจิตอาสิา รี่วมใจปลูกป่าชายเลนี เพ่อ

ธรีรีมชาติทุี�ยั�งยืนี”  จัดขึ�นี ณ ป้อมพรีะจุลจอมเกล้า ตำาบุลแหลมฟ้าผื่า อำาเภูอพรีะสิมุทุรีเจดีย์ จังหวัดสิมุทุรีปรีาการี  โดยทุั�งสิี�บุรีิษัทุได้รี่วมกันีทุำากิจกรีรีมปลูกป่า

ชายเลนี เปน็ีการีสิร้ีางจติสิำานีกึใหกั้บุผืูบุ้ริีหารีและพนีกังานี ตรีะหนัีกและเหน็ีคุณค่าของการีอนีรัุีกษธ์รีรีมชาตแิละสิิ�งแวดล้อม อนัีเปน็ีทุรัีพยากรีทุี�มคีวามสิำาคญัต่อ

รีะบุบุนีิเวศ เป็นีแหล่งอาศัยของสิัตว์นีำ�าและอาหารีของสิัตว์ทุี�อยู่ในีบุรีิเวณนีั�นีๆ เพ่อป้องกันีหนี้าดินีพังทุลายบุรีิเวณชายฝั�ง ชะลอความเรี็วของกรีะแสินีำ�ากรีะทุบุ

ชายฝั�งช่วยให้หนี้าดินีแข็งแรีง และเป็นีการีรี่วมอนีุรีักษ์ป่าชายเลนีให้มีความคงอยู่ต่อไป

รางวัิลต่างๆ เก่ิ�ยวิกัิบสุัขภาพท่ั�บริษััทัไดู�รับใน์ปี 2563

 ในีป ี2563 กรีงุเทุพปรีะกนัีชีวิตไดรั้ีบุรีางวัลต่างๆ เกี�ยวกบัุแบุบุปรีะกนัีด้านีสุิขภูาพทุั�งจากสิถาบัุนีในีปรีะเทุศและตา่งปรีะเทุศ ปรีะกอบุด้วย
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• โครุงการุบี่แอลเอ แฮ็ปปี� ไลฟ์ โกกรุ่น ภายู่ในองค์กรุ

 การีใช้ทุรีัพยากรีธรีรีมชาติอย่างมีปรีะสิิทุธิภูาพเป็นีพื�นีฐานีทุี�สิำาคัญในีการีพัฒนีาความยั�งยืนีของปรีะเทุศ บุรีิษัทุจึงมุ่งปลูกฝังให้พนีักงานีและผืู้มีสิ่วนีได้สิ่วนี

เสิียให้มีจิตสิำานีึกอนีุรีักษ์ทุรีัพยากรี และตรีะหนีักถึงคุณค่าของทุรีัพยากรีธรีรีมชาติ 

 ฝ่ายธุรีการีของบุรีิษัทุได้รีับุการีมอบุหมายให้ควบุคุมดูแลการีใช้พลังงานี นีำ�าปรีะปา และกรีะดาษในีองค์กรี โดยกำาหนีดเป้าหมายผื่านีการีควบุคุมค่าใช้จ่าย

ดำาเนีินีงานี (Administration Expense) ต่อเบุี�ยปรีะกันีรีับุรีวม ไม่เกินีรี้อยละ 5 ต่อปี โดยได้ดำาเนีินีโครีงการีต่อเนี่องทุี�ให้พนีักงานีในีองค์กรีทุุกคนีได้มีสิ่วนีรี่วม

ในีการีสิรี้างสิังคมของเรีาให้นี่าอยู่ขึ�นีไปด้วยกันี อันีปรีะกอบุด้วย

โครุงการุปรุะหยู่ัดไฟฟ้า

- โครีงการีปรีะหยัดพลังงานีโดยการีรีวบุรีวมข้อมูลข่าวสิารี และวิธีการีปรีะหยัดพลังงานีปรีะชาสิัมพันีธ์ผื่านีช่องทุางอิเล็กทุรีอนีิคสิ์ (Smart Home) ของบุรีิษัทุ  

และการีรีณรีงคก์ารีปดิไฟในีชว่งเวลากลางวนัี การีออกไปปรีะชมุ หรีอืหลงัเลกิงานี โดยการีตดิสิติ�กเกอรีเ์ลขหมายกำากบัุบุนีโต�ะทุำางานี เพอ่ควบุคมุการีใชพ้ลงังานี

เฉพาะพื�นีทุี� และการีติดตั�งรีะบุบุปิดหนี้าเครี่องคอมพิวเตอรี์อัตโนีมัติในีองค์กรี

- การีเปลี�ยนีเป็นีอุปกรีณ์ปรีะหยัดพลังงานี โดยเฉพาะหลอดไฟต่างๆ ในีบุรีิเวณทุี�ต้องเปิดทุิ�งไว้ตลอดเวลา เช่นีโถงทุางเดินีแต่ละชั�นี

- โครีงการีสิง่เสิรีมิสิขุภูาพดว้ยการีเดนิีขึ�นีบุนัีไดแทุนีการีใชล้ฟิทุ ์โดยการีตดิคา่พลงังานีทุี�ใชใ้นีการีขึ�นีบุนัีไดแตล่ะขั�นีพรีอ้มการีใหก้ำาลงัใจแกผ่ืูเ้ดินีขึ�นีบุนัีได นีอกจาก

เป็นีผืลดีกับุสิุขภูาพยังช่วยปรีะหยัดพลังงานีไฟฟ้าจากการีใช้ลิฟทุ์

 การีใช้ทุรีัพยากรีธรีรีมชาติอย่างมีปรีะสิิทุธิภูาพเป็นีพื�นีฐานีทุี�สิำาคัญในีการีพัฒนีาความยั�งยืนีของปรีะเทุศ บุรีิษัทุจึงมุ่งปลูกฝังให้พนีักงานีและผืู้มีสิ่วนีได้สิ่วนี

เสิียให้มีจิตสิำานีึกอนีุรีักษ์ทุรีัพยากรี และตรีะหนีักถึงคุณค่าของทุรีัพยากรีธรีรีมชาติ 

 ฝ่ายธุรีการีของบุรีิษัทุได้รีับุการีมอบุหมายให้ควบุคุมดูแลการีใช้พลังงานี นีำ�าปรีะปา และกรีะดาษในีองค์กรี โดยกำาหนีดเป้าหมายผื่านีการีควบุคุมค่าใช้จ่าย

ดำาเนีินีงานี (Administration Expense) ต่อเบุี�ยปรีะกันีรีับุรีวม ไม่เกินีรี้อยละ 5 ต่อปี โดยได้ดำาเนีินีโครีงการีต่อเนี่องทุี�ให้พนีักงานีในีองค์กรีทุุกคนีได้มีสิ่วนีรี่วม

ในีการีสิรี้างสิังคมของเรีาให้นี่าอยู่ขึ�นีไปด้วยกันี อันีปรีะกอบุด้วย

โครุงการุปรุะหยู่ัดนำ�าปรุะปา

- โครีงการีรีณรีงค์ใช้หลักการีปรีะหยัดนีำ�า โดยการีเช็คก่อนีใช้ รีองก่อนีใช้ หรีือการีใช้นีำ�าซำ�า การีเปิด – ปิดก�อกนีำ�าให้สินีิทุหลังการีใช้งานีแล้วทุุกครีั�ง และ/หรีือ

หากพบุอุปกรีณ์การีใช้นีำ�าชำารุีด แจ้งผืู้รัีบุผืิดชอบุทุรีาบุทุันีทุี เพ่อกำาจัดจุดรัี�วไหลในีองค์กรี รีวมถึงการีติดตั�งก�อกอัตโนีมัติบุริีเวณอ่างล้างมือในีห้องนีำ�าปรีะจำาชั�นี

ทุุกชั�นีในีอาคารีแห่งใหม่

โครุงการุปรุะหยู่ัดทรุัพยู่ากรุกรุะดาษั

- การีจัดเก็บุเอกสิารีรีณรีงค์ใช้กรีะดาษใช้ซำ�า (Re-use) หรีือ Scan เก็บุไว้ในีเครี่องคอมพิวเตอรี์แทุนีการีถ่ายสิำาเนีา เพ่อลดการีใช้กรีะดาษในีองค์กรี ทุำาให้เกิด

การีใช้ทุรีัพยากรีกรีะดาษเกิดความคุ้มค่ารีวมทุั�งเป็นีการีลดพื�นีทุี�ในีการีจัดเก็บุเอกสิารี เพ่อความปลอดภูัยและป้องกันีความเสิี�ยงจากอัคคีภูัยในีสิำานีักงานี

- การีทุำาลายเอกสิารี โดยการีนีำาสิง่บุรีษัิทุ/รีา้นีคา้เพ่อนีำาไปทุำาลายโดยวธีิการีตม้ ซึ�งจะสิามารีถนีำามาสู่ิกรีะบุวนีการีผืลติกรีะดาษใหม่ได้ ทุำาใหเ้กิดการีใชทุ้รัีพยากรี

ต้นีไม้อย่างคุ้มค่า เพ่ออนีุรีักษ์สิิ�งแวดล้อม

- โครีงการีรีณรีงค์รีักษาสิิ�งแวดล้อมในีออฟฟิศ  โดยการีจัดกล่องรีับุเอกสิารีทุี�เป็นีกรีะดาษสิีขาวในีทุุกจุดทุี�มีเครี่องถ่ายเอกสิารีในีองค์กรี เพ่อนีำาไปรีีไซเคิลใหม่

 นีอกจากนีี�บุรีษิทัุยงัมุง่ปรัีบุปรุีงกรีะบุวนีการีทุำางานีภูายในีองค์กรีด้วยเทุคโนีโลยีดจิทิุลั ซึ�งเป็นีการีช่วยลดทุั�งการีใช้ทุรีพัยากรีและรีะยะเวลาในีการีปฏิบัิุตงิานี 

และยังช่วยเพิ�มปรีะสิิทุธิภูาพในีการีดำาเนีินีงานีให้ดียิ�งขึ�นีด้วย

ปี พ.ศ

ปรีิมาณไฟฟ้า

ปรุิมาณการุใชี้พลังงานในองค์กรุ 

2561 2562 2563

3,397.74 เมกะ

วัตต์/ชั�วโมง

3,432.65 เมกะ

วัตต์/ชั�วโมง

3,451.53 เมกะ

วัตต์/ชั�วโมง

ปี พ.ศ

ปี พ.ศ

ปรีิมาณนีำ�าลูกบุาศก์เมตรี

ปรีิมาณกรีะดาษรีีไซเคิล

ปรุิมาณการุใชี้นำ�าปรุะปาภายู่ในองค์กรุ

ปรุิมาณการุใชี้กรุะดาษัภายู่ในองค์กรุ

2561

2561

2562

2562

2563

2563

20,922 ล้านี

ลูกบุาศก์เมตรี

36,826 กิโลกรีัม

19,453 ล้านี

ลูกบุาศก์เมตรี

41,008 กิโลกรีัม

20,813 ล้านี

ลูกบุาศก์เมตรี

20,986 กิโลกรีัม

ผ่ลงาน์กิารดูำาเนิ์น์โครงกิาร
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กิารม่ส่ัวิน์ร่วิมใน์กิารเปล่�ยน์แปลงสัภาพภูมิอากิาศ (Climate Change) และกิารบรรเทัาภาวิะโลกิร�อน์

 • การุส่�งเส่รุิมการุทำาธุรุกรุรุมแบีบีไรุ้กรุะดาษั

 คณะกรีรีมการีส่ิงเสิริีมการีสิร้ีางความผูืกพันีของลูกค้า ได้รัีบุมอบุหมายให้จัดทุำาโครีงการีรีณรีงค์การีเพิ�มการีใช้งานี บุริีการีรูีปแบุบุอิเล็กทุรีอนีิกสิสิำาหรัีบุ

ลูกค้าและตัวแทุนีเพ่อสิ่งเสิรีิมให้ลดการีใช้กรีะดาษ  ไม่ว่าจะเป็นี บุรีิการีรีับุกรีมธรีรีม์รีูปแบุบุอิเล็กทุรีอนีิกสิ์ (E-Policy), บุรีิการีรีับุใบุเสิรี็จรีับุเงินีเบุี�ยปรีะกันีภูัย

รีูปแบุบุอิเล็กทุรีอนีิกส์ิ (E-Receipt), บุรีิการีเปลี�ยนีแปลงข้อมูลกรีมธรีรีม์แบุบุอิเล็กทุรีอนีิกสิ์ (E-Pos), บุรีิการีเรีียกร้ีองสิินีไหมแบุบุอิเล็กทุรีอนีิกสิ์ (E-Claim), 

รีะบุบุเสินีอขายและจัดทุำาใบุคำาขอผื่านีช่องทุางออนีไลนี์ Smart App เพ่อชับุเคล่อนีบุรีิษัทุสิู่เป้าหมายรีะยะยาวในีการีทุำาธุรีกรีรีมแบุบุไรี้กรีะดาษ 100%

ตวััอยู่�างโครุงการุ “ด่ต�อใจ ส่ะดวักส่บีายู่ พรุอ้มลดการุใชีท้รุพัยู่ากรุ” ทุี�เชิญ

ชวนีผืู้ถือกรีมธรีรีม์ให้เลือกรีับุใบุเสิร็ีจรีับุเงินีและกรีมธรีรีม์แบุบุอีเลกทุรีอนีิคสิ์

แทุนีเอกสิารีแบุบุกรีะดาษ ซึ�งแต่ละปีจะต้องใช้กรีะดาษเพ่อพิมพเ์อกสิารีเหล่า

นีี�เทุียบุเทุ่ากับุ กรีะดาษ 114 กิโลกรีัม หรีือต้นีไม้ 35 ต้นี ทุุกปี โดยบุรีิษัทุจะ

นีำาคา่ใชจ้า่ยในีการีออกเอกสิารีไปรีว่มสิมทุบุทุนุีสิรีา้งศนูียว์ทิุยาการีเวชศาสิตรี์

ผืู้สิูงอายุรีะดับุชาติ คณะแพทุยศาสิตรี์ศิรีิรีาชพยาบุาล

 ในีปี 2563 มีผู้ืสิมัครีเข้ารี่วมโดรีงการี “ดีต่อใจ สิะดวกสิบุาย พรี้อมลด

การีใช้ทุรีัพยากรี” ทุำาให้สิามารีถลดจำานีวนีการีใช้ทุรีัพยากรีโดย มีจำานีวนีของ

กรีมธรีรีม์แบุบุอิเล็กทุรีอนีิกสิ์ (e-Policy) และใบุเสิรี็จรีับุเงินีเบุี�ยปรีะกันีภูัยแบุ

บุอิเล็กทุรีอกนีิกสิ์ (e-Receipt) เป็นีจำานีวนี 24,434 ฉบุับุ

 จากการีสินีับุสินีุนีให้พนีักงานีตรีะหนีักถึงการีลดใช้กรีะดาษ และสินีับุสินีุนีให้ลูกค้าและตัวแทุนีใช้บุรีิการีรีูปแบุบุอิเล็กทุรีอนีิกสิ์ สิ่งผืลให้ปี 2563 สิามารีถลด

การีใช้กรีะดาษได้สิูงถึงปรีะมาณ 609,000 แผื่นี หรีือเทุียบุเทุ่ากับุการีลดการีตัดต้นีไม้ 921 ต้นี

บีรุิการุ

20 - 50 1% 5%

ลดการุใชี้กรุะดาษัได้

(แผู้�นต�อรุายู่การุ)
จำานวันการุใชี้บีรุิการุปี 2563 เป้าหมายู่ปี 2564

1 1.7% 5%

1 - 2

1 - 3

5 - 10

9.6% 12%

1.3% 2%

59% 85%

บุรีิการีรีับุกรีมธรีรีม์รีูปแบุบุ

อิเล็กทุรีอนีิกสิ์ (E-Policy) 

บุรีิการีรีับุใบุเสิรี็จรีับุเงินีเบุี�ย

ปรีะกันีภูัยรีูปแบุบุอิเล็กทุรีอนีิกสิ์ 

(E-Receipt)

บุรีิการีเปลี�ยนีแปลงข้อมูล

กรีมธรีรีม์แบุบุอิเล็กทุรีอนีิกสิ์ 

(E-Pos)

รีะบุบุเสินีอขายและจัดทุำาใบุ

คำาขอผื่านีช่องทุางออนีไลนี์ 

Smart App

บุรีิการีเรีียกรี้องสิินีไหมแบุบุ

อิเล็กทุรีอนีิกสิ์ (E-Claim)
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 • การุออกแบีบีส่ำานักงานใหญ�แห�งใหม�

 การีออกแบุบุสิำานีักงานีใหญ่แหง่ใหม่ของกรีงุเทุพปรีะกนัีชวีติ ซึ�งได้ผืสิานี

ความใสิ่ใจและคุณค่าการีดูแลสิิ�งแวดล้อมเข้าด้วยกันี ผื่านีการีจัดวางทุิศทุาง

ของอาคารีเพอ่หลบุความรีอ้นีจากแสิงอาทุติย์ ออกแบุบุอาคารีเปน็ีแนีวตั�งคลมุ

อาคารีฝั�งทุิศตะวันีออกเฉียงใต้และทุิศตะวันีตกเฉียงใต้ อีกทุั�งนีโยบุายการีใช้

พลังงานีทุดแทุนีมีการีติดตั�งแผืงโซล่าเซลล์เพ่อสิรี้างกรีะแสิไฟฟ้าสิำาหรีับุใช้

งานีในีอาคารี ชว่ยลดการีใชพ้ลงังานีเพอ่สิิ�งแวดลอ้ม จงึทุำาใหอ้าคารีสิำานีกังานี

ใหญแ่หง่ใหม่ของกรุีงเทุพปรีะกันีชวีติไดร้ีางวัล 1 ในี 10 อาคารีออกแบุบุดีเดน่ี

จาก BCI ASIA AWARDS 2020 และไดร้ีบัุอนีมุติัรีายงานีการีวเิครีาะหผ์ืลกรีะ

ทุบุสิิ�งแวดลอ้มดา้นีอาคารี การีจดัสิรีรีทุี�ดินีและบุรีกิารีชมุชนี กรีงุเทุพมหานีครี 

(EIA) จากสิำานีักนีโยบุายและแผืนีทุรัีพยากรีธรีรีมชาติและสิิ�งแวดล้อม ในีปี 

2562

กิารส่ังเสัริมกิารสัร�างจิตสัำานึ์กิรักิและดููแลรักิษัาสิั�งแวิดูล�อมแก่ิประชีาชีน์ภายน์อกิ

 • BLA Happy Life Go Green รุ�วัมกับีส่มาคมส่รุ้างส่รุรุค์ไทยู่

(ตาวัเิศษั) จดัโครุงการุปลก่จติส่ำานกึปรุะชีาชีนคนไทยู่หนัมาใชีผู้้ลติภณัฑท่์�

นำากลับีมาใชี้ใหม�ได้ กับีโครุงการุ BLA Happy Gift

 โครีงการี “BLA Happy Gift สิ่งต่อความสิุขสิีเขียวด้วยของขวัญทุี�ยั�งยืนี” 

เปน็ีโครีงการีทุี�กรีงุเทุพปรีะกนัีชวีติ รีว่มกบัุสิมาคมสิรีา้งสิรีรีคไ์ทุย (ตาวเิศษ) จดั

ขึ�นีเพ่อปลูกจิตสิำานีึกให้คนีไทุยทุุกคนีหันีมาดูแลโลกของเรีา โครีงการีนีี�เปิดให้

ปรีะชาชนีได้เขา้มาบุริีจาคเงนิี โดยผูืบุ้ริีจาคจะได้รีบัุของทุี�รีะลกึรัีกษ์โลกเพ่อใช้

ในีชวีติปรีะจำาวนัีหรีอืเปน็ีของขวญัแกค่นีทุี�รีกั อาทุ ิถงุผืา้ รีม่ กรีะบุอกนีำ�ารีกัษา

อุณหภููมิ และกล่องใสิ่อาหารีรีักษ์โลก ทุี�สิามารีถนีำากลับุมาใช้ใหม่ได้เสิมอ  

 ในีปี 2563 บุรีิษัทุได้นีำาเงินีบุรีิจาคจากโครีงการี “BLA Happy Gift - สิ่ง

ต่อความสุิขสีิเขียวด้วยของขวัญทุี�ยั�งยืนี” ทุั�งหมดมอบุแก่สิมาคมสิร้ีางสิรีรีค์

ไทุย (ตาวเิศษ) โดยไม่หกัค่าใชจ้่าย รีวม 277,800 บุาทุ เพอ่สินีับุสินีุนีและสิานี

ตอ่เจตนีารีมณ์ของสิมาคมในีการีจัดกิจกรีรีมรีณรีงค์ดา้นีสิิ�งแวดล้อมเสินีอขาย

และจัดทุำาใบุคำาขอผ่ืานีช่องทุางออนีไลน์ี Smart App เพ่อชับุเคล่อนีบุริีษัทุสิู่

เป้าหมายรีะยะยาวในีการีทุำาธุรีกรีรีมแบุบุไรี้กรีะดาษ 100%

 • BLA Happy Life Go Green รุ�วัมกับีส่มาคมส่รุ้างส่รุรุค์ไทยู่

(ตาวัิเศษั) จัดกิจกรุรุมในงานมหกรุรุมการุเงิน

 BLA Happy Life Go Green รี่วมกับุสิมาคมสิรี้างสิรีรีค์ไทุย (ตาวิเศษ) 

จัดกิจกรีรีมปลูกจิตสิำานัีกปรีะชาชนีคนีไทุยหันีมาใช้ผืลิตภูัณฑ์์ทุี�นีำากลับุมาใช้

ใหม่ได้ โดยจัดพื�นีทุี�สิำาหรีับุกิจกรีรีม BLA Happy Life Go Green ในีบุูธการี

เงินีของกรีุงเทุพปรีะกันีชีวิต ในีงานี Money Expo 2020  ณ เมืองทุองธานีี    

โดยตลอดงานีมีผืู้ปกครีองและเด็กเข้ารี่วมกิจกรีรีมปลูกจิตสิำานีึกจำานีวนีมาก
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ชุีมชีน์และสัังคม

• บุรีษิทัุดำาเนีนิีธรุีกจิดว้ยความรีบัุผืดิชอบุตอ่ชมุชนีและสิงัคม โดยใหค้วามสิำาคญักบัุการีลดผืลกรีะทุบุสิิ�งแวดลอ้มและหลกีเลี�ยงการีดำาเนีนิีงานีทุี�อาจสิร้ีางผืลกรีะ

ทุบุเชิงลบุต่อคุณภูาพชีวิตของชุมชนีรีอบุสิถานีปรีะกอบุการี ในีปี 2563 บุรีิษัทุได้มีการีก่อสิรี้างสิำานีักงานีใหญ่แห่งใหม่ และได้เรีิ�มดำาเนีินีในีช่วงปลายปี 2563  ผืู้

บุรีิหารีและพนีักงานีได้รี่วมกันีเดินีเยี�ยมเพ่อนีบุ้านีรีอบุอาคารี พรี้อมให้รีายละเอียดผืู้ปรีะสิานีงานีชุมชนี เพ่อรีับุเรี่องรีาวและข้อคิดเห็นีต่างๆ จากเพ่อนีบุ้านีจาก

การีเข้ามาอยู่รี่วมในีพื�นีทุี�รีอบุชุมชนีของบุรีิษัทุ โดยหากได้รีับุการีรี้องเรีียนีหรีือความเห็นีจากปรีะชาชนีทุี�อาศัยอยู่รีอบุๆ บุรีิษัทุ ผืู้ปรีะสิานีงานีชุมชนีจะนีำาเสินีอ

ให้ผืู้บุรีิหารีพิจารีณาและแก้ไขปัญหาโดยเร็ีว  นีอกจากนีี�ในีรีะยะยาวบุริีษัทุยังมีนีโยบุายทุี�จะสิ่งเสิริีมให้ชุมชนีมีความรู้ีทุางการีเงินีพื�นีฐานีโดยเฉพาะในีเร่ีองการี

ทุำาปรีะกันีเพ่อคุ้มครีองตามความจำาเป็นีของแต่ละคนี 

• บุรีิษัทุยังได้รี่วมกับุตัวแทุนีปรีะกันีชีวิตในีพื�นีทุี�ภูาคใต้เข้าช่วยบุรีรีเทุาผืลกรีะทุบุของผืู้ปรีะสิบุภูัยทุางธรีรีมชาติ ในีจังหวัดต่างๆ ช่วงปลายปี 2563 ด้วยการีนีำา

สิิ�งของเครี่องใช้จำาเป็นีไปมอบุให้ผืู้ปรีะสิบุภูัยในีพื�นีทุี�ต่างๆ
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• กรีุงเทุพปรีะกันีชีวิตรี่วมกับุมูลนีิธิ ซียู เอ็นีเทุอรี์ไพรีสิ์ โดย จุฬาลงกรีณ์

มหาวิทุยาลัย ขอเชิญชวนีรี่วมบุรีิจาคเพ่อสินีับุสินีุนีการีวิจัยวัคซีนีโควิด 19 ในี

โครีงการี “วัคซีนีเพ่อคนีไทุย” ทุ่านีละ 500 บุาทุ เปิดรีับุบุรีิจาควันีแรีกพรี้อม

กันี วันีทุี� 18 ธันีวาคมนีี� ตั�งแต่เวลา 9.00 นี. เป็นีต้นีไป

• กรีุงเทุพปรีะกันีชีวิตได้รัีบุ รีางวัล “Top Community Care Companies 

in Asia” จาก Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 

(ACES) 2020 ทุี�มอบุให้แก่องค์กรีธุรีกิจและบุุคคลในีเอเชียทุี�ดำาเนีินีโครีงการี

ทุี�เปน็ีปรีะโยชนีต์อ่ชุมชนีและสิงัคมโลก จากกจิกรีรีมเพอ่สัิงคม (CSR) ภูายใต้

แนีวคิด “ชีวิตออกแบุบุได้” (Live as You Design) เพ่อให้ปรีะชาชนีมีชีวิต

ทุี�มั�นีคง มีความสุิขและมีคุณภูาพชีวิตทุี�ดีในีสิังคม ตามวิสิัยทัุศน์ีและภูารีกิจ

ของกรีุงเทุพปรีะกันีชีวิต
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กิารกิำากัิบดููแลกิิจกิาร
และกิารบริหารควิามเส่ั�ยง

การกำาก่บด้้แลกิจการทีำ�ดี้

 ด้้วยความเช้�อม่�นว่าการกำาก่บด้้แลกิจการทีำ�ดี้จะนำาไปส่้การ

สร้างคุณค่าให้้ธุุรกิจอย่างย่�งยืน บริษ่ัทำจ่งกำาห้นด้โครงสร้าง

การบริห้ารจ่ด้การทีำ�ประสิทำธิุภัาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้้ และ

มีการถ่วงดุ้ลอำานาจระห้วา่งก่น อีกท่ำ�ง การประกอบธุุรกจิของ

บริษั่ทำต้องเป็นไปอย่างซ้ึ่�อส่ตย์และเป็นธุรรมต่อส่งคม บน

ความสมดุ้ลระห้ว่างผู้ลประโยชน์ของล้กค้า ผู้้้ถือหุ้้น และผู้้้มี

ส่วนได้้เสียทีำ�เกี�ยวข้องอื�นๆ 

 และด้้วยความมุ่งม่�นและความต่�งใจทีำ�มีมาอย่างต่อเนื�อง

ในการประกอบธุุรกิจด้้วยความร่บผิู้ด้ชอบ บนพ่�นฐานของ

ห้ล่กปฏิิบ่ติด้้านการกำาก่บด้้แลกิจการทีำ�ดี้ บริษ่ัทำจ่งได้้ร่บการ

จ่ด้อ่นด่้บทีำ�ระด่้บ “ดี้เลิศ” โด้ยได้้ร่บคะแนนเฉลี�ยทีำ� 90% จาก

ผู้ลการสำารวจการกำาก่บด้้แลกิจการบริษ่ัทำจด้ทำะเบียน ประจำา

ปี 2563 โด้ยสมาคมส่งเสริมสถาบ่นกรรมการบริษ่ัทำไทำย

โครงสัร�างกิารกิำากัิบดููแลกิิจกิาร

 คณะกรีรีมการีบุรีษิทัุมอบุหมายใหค้ณะกรีรีมการีกำากับุดูแลกิจการีทุี�ดทีุำาหนีา้ทุี�กำาหนีดนีโยบุายและกำากับุดแูลงานีดา้นีการีกำากับุดูแลกิจการี รีวมถึงการีทุบุทุวนี

และปรัีบุปรีุงนีโยบุายและแนีวปฏิิบัุติด้านีการีกำากับุดูแลกิจการีของบุริีษัทุ ให้มีความเหมาะสิมและเป็นีไปตามหลักการีกำากับุดูแลกิจการีทุี�ดีของหนี่วยงานีกำากับุ

ธุรีกิจ อันีได้แก่ สิำานีักงานีคณะกรีรีมการีกำากับุหลักทุรีัพย์และตลาดหลักทุรีัพย์ และสิำานีักงานีคณะกรีรีมการีกำากับุและสิ่งเสิรีิมการีปรีะกอบุธุรีกิจปรีะกันีภูัย

 ด้วยความมุง่มั�นีในีการีรีกัษามาตรีฐานีการีกำากบัุดแูลกจิการีทุี�ดใีหเ้ทุยีบุเทุา่มาตรีฐานีสิากล คณะกรีรีมการีจงึไดน้ีำาหลกัการีกำากบัุดแูลกจิการีทุี�ด ีสิำาหรีบัุบุรีษิทัุ

จดทุะเบุียนีปี 2560 (Corporate Governance Code หรีือ CG Code) ของสิำานีักงานีคณะกรีรีมการีกำากับุหลักทุรีัพย์และตลาดหลักทุรีัพย์ มาปรีะยุกต์ใช้ตาม

บุรีิบุทุทุางธุรีกิจของบุรีิษัทุ และเพ่อเป็นีหลักให้คณะกรีรีมการีบุรีิษัทุนีำาไปใช้เป็นีแนีวทุางในีการีกำากับุดูแลกิจการี โดยหลักการีของ CG Code ปรีะกอบุด้วย

8 หมวด ซึ�งถือเป็นีกลไกสิำาคัญในีการีขับุเคล่อนีและกำากับุดูแลกิจการีของบุรีิษัทุให้มีผืลปรีะกอบุการีทุี�ดีในีรีะยะยาวอย่างยั�งยืนี และเป็นีทุี�นี่าเช่อถือสิำาหรีับุผืู้ถือ

หุ้นีและผืู้มีสิ่วนีได้เสิีย

“ ดู่เลิศ ”
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ทีำ�มา: www.setsustainability.com

 นีอกจากนีี� คณะกรีรีมการีสิรีรีหาและพิจารีณาค่าตอบุแทุนี ยังมีหนี้าทุี�รีับุผืิดชอบุในีการีสิรีรีหาบุุคคลทุี�มีคุณสิมบุัติเหมาะสิมและเป็นีไปตามรีะเบุียบุและ

กฎหมายทุี�เกี�ยวขอ้ง และนีำาเสินีอตอ่คณะกรีรีมการีบุรีษิทัุ และ/หรีอืทุี�ปรีะชมุผืูถื้อหุน้ีเพอ่พิจารีณาแตง่ตั�งเปน็ีกรีรีมการีและผืูม้อีำานีาจจัดการีของบุริีษทัุ ทุั�งนีี� การี

พิจารีณาจะอยู่บุนีพื�นีฐานีของความเสิมอภูาคและเทุ่าเทุียม โดยบุรีิษัทุมีการีปรีะเมินีทุักษะ ปรีะสิบุการีณ์ รีวมถึงคุณสิมบุัติต่างๆ ของบุุคคลทุี�จะได้รีับุการีเสินีอ

เข้าเป็นีกรีรีมการีบุรีิษัทุเพ่อให้องค์ปรีะกอบุของคณะกรีรีมการีมีความหลากหลาย ครีอบุคลุม และเหมาะสิมกับุบุรีิบุทุในีการีดำาเนีินีธุรีกิจปรีะกันีชีวิต 

 บุริีษทัุเลง็เห็นีถึงความสิำาคญัของการีกำากบัุดแูลความเสีิ�ยงขององค์กรีในีปัจจบุุนัี และการีกำากบัุดแูลดา้นีเทุคโนีโลยีทุี�เข้ามามบีุทุบุาทุในีการีดำาเนีนิีธรุีกิจปรีะกันี

ชีวิตมากยิ�งขึ�นี ในีปี 2562 คณะกรีรีมการีได้มีมติให้จัดตั�งฝ่ายงานีดิจิทุัลอินีโนีเวชั�นี (Digital Innovation) โดยได้มอบุหมายให้รีองปรีะธานีกรีรีมการีบุรีิหารีเป็นี

ผืู้รีับุผืิดชอบุด้านีการีกำากับุดูแลการีดำาเนีินีงานี 

ห้ล่กการกำาก่บ
ด้้แลกิจการทีำ�ดี้

ตระห้น่กถึงบทำบาทำ
และความร่บผิู้ด้ชอบ
ในฐานะผู้้้นำาองค์กร
ทีำ�สร้างคุณค่าให้้แก่
กิจการอย่างย่�งยืน

ด้้แลให้้มีระบบควบคุมภัายใน
และการบริห้ารความเสี�ยง

ทีำ�เห้มาะสม

ร่กษัาความน่าเช้�อถือ
ทำางการเงิน
และการเปิด้เผู้ลข้อม้ล

สน่บสนุนการมีส่วนร่วม
และการสื�อสาร
ก่บผู้้้ถือหุ้้น

กำาห้นด้ว่ตถุประสงค์
เป้าห้มายห้ล่กของ

กิจการทีำ�เป็นไป
เพ่�อความย่�งยืน

ส่งเสริมนว่ตกรรม
และการประกอบธุุรกิจ
อย่างมีความร่บผิู้ด้ชอบ

เสริมสร้าง
คณะกรรมการ
ทีำ�มีประสิทำธิุผู้ล

สรรห้าและพ่ฒนา
ผู้้้บริห้ารระด่้บส้ง

และการบริห้ารบุคลากร

1

6

2

38

47

5

หลักิกิารกิำากัิบดููแลกิิจกิารท่ั�ดู่
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โครงสัร�างกิารกิำากัิบดููแลกิิจกิาร

(ข้อม้ล ณ 31 ธุ่นวาคม 2563)

โครงสัร�างคณะกิรรมกิารบริษััทัท่ั�ม่ควิามสัมดุูล

(ข้อม้ล ณ 31 ธุ่นวาคม 2563)

คณะกิรรมกิารบริษััทั

คณะกรีรีมการีชุดย่อย คณะกรีรีมการีฝ่ายบุรีิหารีจัดการีทุี�สิำาคัญ

• คณะกรีรีมการีบุรีิหารี

• คณะกรีรีมการีตรีวจสิอบุ

• คณะกรีรีมการีสิรีรีหาและพิจารีณาค่าตอบุแทุนี

• คณะกรีรีมการีกำากับุดูแลกิจการีทุี�ดี

• คณะกรีรีมการีบุรีิหารีความเสิี�ยง

• คณะกรีรีมการีลงทุุนี

• คณะกรีรีมการีปรีะเมินีผืลการีปฏิิบุัติงานี

กรีรีมการีอิสิรีะ

กรีรีมการีทุี�สิ่วนีรี่วมในีการีบุรีิหารีงานี

กรีรีมการีทุี�ไม่ใช่ผืู้บุรีิหารี

กรีรีมการีเพศหญิง

กรีรีมการีเพศชาย

• คณะกรีรีมการีกำากับุการีปฏิิบุัติต่อลูกค้า

• คณะกรีรีมการีจัดการี

• คณะกรีรีมการีผืลิตภูัณฑ์์

• คณะทุำางานีบุรีิหารีเงินีกองทุุนี

• คณะกรีรีมการีกำากับุพฤติกรีรีมตัวแทุนีปรีะกันีภูัยและทุี�ปรีึกษาทุางการีเงินี

รี้อยละ 33 

รี้อยละ 20

รี้อยละ 80

รี้อยละ 33

รี้อยละ 67

15 คนี

15 คนี

15 คนี

15 คนี

15 คนี

5 จาก

3 จาก

12 จาก

5 จาก

10 จาก

ประสิัทัธิภาพของคณะกิรรมกิาร

 เพ่อให้เป็นีไปตามหลักการีกำากับุกิจการีทุี�ดี คณะกรีรีมการีบุรีิษัทุได้กำาหนีดให้มีการีจัดทุำาแบุบุปรีะเมินีผืลการีปฏิิบุัติงานีตนีเองของคณะกรีรีมการี และคณะ

กรีรีมการีชุดยอ่ยทุกุชดุ ปลีะ 1 ครัี�ง ทุั�งในีรูีปแบุบุของการีปรีะเมินีรีายบุคุคล โดยกรีรีมการีแตล่ะทุ่านีเป็นีผืูป้รีะเมินีตนีเองและการีปรีะเมินีผืลการีปฏิบัิุตงิานีของ

คณะกรีรีมการีและคณะกรีรีมการีชุดยอ่ย และแต่ละชุดในีภูาพรีวมโดยปรีะธานีกรีรีมการี และปรีะธานีคณะกรีรีมการีชุดยอ่ยแต่ละชุดเป็นีผืูป้รีะเมินีรีายคณะ โดย

ได้นีำาเสินีอผืลการีปรีะเมินีต่อคณะกรีรีมการี และคณะกรีรีมการีชุดย่อยเม่อปรีับุปรีุงการีดำาเนีินีงานีในีปีต่อไป

 นีอกจากนีี� เพ่อเพิ�มปรีะสิิทุธิภูาพการีปฏิบัิุตหิน้ีาทุี�ของคณะกรีรีมการี บุรีษิทัุสิรีรีหากรีรีมการีใหม้คีวามหลากหลายทุั�งในีด้านีความรู้ี ปรีะสิบุการีณ์ ความสิามารีถ 

ช่วงอายุ และเพศ ซึ�งทุำาให้คณะกรีรีมการีมีมุมมองและทุัศนีคติทุี�กว้างขวาง ทุั�งนีี� นีอกจากความรีู้ความเชี�ยวชาญเฉพาะด้านีในีธุรีกิจปรีะกันีชีวิตแล้ว บุรีิษัทุการี

สินีับุสินีุนีให้กรีรีมการีเข้ารี่วมหลักสิูตรีของสิมาคมสิ่งเสิรีิมสิถาบุันีกรีรีมการีบุรีิษัทุไทุย (Thai Institute of Directors : IOD) และได้เชิญวิทุยากรีผืู้ทุรีงคุณวุฒิมา

แลกเปลี�ยนีความรีู้ปรีะสิบุการีณ์กับุคณะกรีรีมการีเป็นีปรีะจำา ในีหัวข้อทุี�แตกต่างกันีไปตามความเหมาะสิมในีแต่ละช่วงเวลา

การบริห้ารจ่ด้การความเสี�ยง

 การบริห้ารจ่ด้การความเสี�ยงเป็นกลไกสำาค่ญในการข่บเคลื�อนองค์กรไปส่้เป้าห้มาย เพ่�อสร้างคุณค่าให้้แก่ผู้้้มีส่วนได้้เสีย

อย่างย่�งยืน ซ่ึ่�งผู้ลกระทำบจากความเสี�ยงสามารถส่งผู้ลต่อความเช้�อม่�นของผู้้้มีส่วนได้้เสีย บริษ่ัทำจ่งได้้กำาห้นด้กรอบการบรหิ้าร

ความเสี�ยงองค์กรตามมาตรฐานสากล (Enterprise Risk Management : ERM) ภัายใต้ระด่้บเงินกองทุำนทีำ�รองร่บความ

เสี�ยงได้้อย่างเห้มาะสมตามห้ล่กการประเมินความเสี�ยงและความม่�งคงทำางการเงินขององค์กร (Own Risk and Solvency 

Assessment : ORSA) เพ่�อให้้การด้ำาเนินงานท่ำ�งองค์กรเป็นไปตามนโยบาย แนวทำางการบริห้ารความเสี�ยง รวมถึงเสริม

สร้างกลไกในการบริห้ารความเสี�ยงอย่างเป็นระบบ ตลอด้จนปล้กฝัังว่ฒนธุรรมความเสี�ยงภัายในองค์กร เพ่�อมุ่งให้้พน่กงาน

ทุำกระด่้บมีความเข้าใจ ร่บผิู้ด้ชอบ และตระห้น่กถึงความสำาค่ญของการมีส่วนร่วมบริห้ารความเสี�ยงในทุำกด้้านของการด้ำาเนิน

ธุุรกิจของบริษ่ัทำ 
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โครงสัร�างกิารกิำากัิบและดููแลควิามเส่ั�ยง

 บุรีิษัทุมีคณะกรีรีมการีบุรีิหารีความเสิี�ยง โดยการีสินีับุสินีุนีของคณะกรีรีมการีลงทุุนี และคณะกรีรีมการีบุรีิหารี ทุำาหนี้าทุี�กำาหนีดกลยุทุธ์ในีการีบุรีิหารีความ

เสีิ�ยงให้สิอดคล้องกับุแนีวทุางทุี�คณะกรีรีมการีบุรีิษัทุกำาหนีด กำาหนีดทุิศทุางการีบุรีิหารีจัดการีความเสีิ�ยงให้เหมาะสิมกับุกลยุทุธ์เชิงธุรีกิจ กำากับุดูแลการีปฏิิบุัติ

ตามกรีอบุการีบุรีิหารีจัดการีความเสิี�ยง  เพ่อมั�นีใจได้ว่าความเสิี�ยงทุั�งหมดภูายในีองค์กรีได้ถูกควบุคุมและติดตามให้อยู่ในีรีะดับุความเสีิ�ยงทุี�ยอมรีับุได้ (Risk 

Appetite) ตลอดจนีให้คำาแนีะนีำาแก่คณะกรีรีมการีบุริีษัทุในีการีปลูกฝังวัฒนีธรีรีมองค์กรีทุี�คำานีึงถึงความเสิี�ยง (Risk Culture) และการีปฏิิบัุติตามวัฒนีธรีรีม

องค์กรี พร้ีอมกันีนีี�คณะกรีรีมการีบุริีหารีความเสีิ�ยงยังทุำาหนี้าทุี�ทุบุทุวนีและให้ความเห็นีเกี�ยวกับุนีโยบุายบุริีหารีความเสีิ�ยงเพ่อให้คณะกรีรีมการีบุริีษัทุพิจารีณา

อนีุมัติ รีวมถึงรีายงานีความเสิี�ยงทุี�เกิดขึ�นีใหม่ทุี�อาจสิ่งผืลกรีะทุบุต่อการีดำาเนีินีธุรีกิจ

กิารบริหารจัดูกิารควิามเส่ั�ยง – แน์วิปรากิาร 3 ชัี�น์

 บุรีิษัทุได้นีำากรีอบุการีกำากับุดูแล “แนีวปรีาการี 3 ชั�นี” มาใช้ในีการีเพิ�มปรีะสิิทุธิภูาพและตรีวจสิอบุความถูกต้องในีแต่ละกรีะบุวนีการี ซึ�งเป็นีความรี่วมมือ

จากทุกุหนีว่ยงานีภูายในีบุรีษิทัุ ตั�งแต่รีะดบัุคณะกรีรีมการีบุรีษิทัุจนีถงึรีะดบัุปฏิบิุติังานี อกีทุั�งยงัใช้รีะบุบุการีปรีะเมนิีตนีเองเพอ่ควบุคมุความเสีิ�ยง (Risk Control 

Self-assessment) สิำาหรีบัุการีปรีะเมนิีความเสิี�ยงเบุื�องตน้ี กอ่นีนีำาเสินีอตอ่คณะกรีรีมการีบุรีหิารีความเสิี�ยง และคณะกรีรีมการีบุรีษิทัุเพอ่พจิารีณาและปรีะเมนิี

ความเสิี�ยงในีรีะดับุองค์กรีต่อไป

ระบบกิารบริหารควิามเสั่�ยงของบริษััทัประกิอบดู�วิย 6 ขั�น์ตอน์

1

5

2

4

38

ก�รกำ�หุ้นีดวัตัถ้ืประสงค์้

ก�รระบ้ปัจำจัำยเสี�ยง

 ก�รประเมินีค้ว�มเสี�ยง

ก�รจัำดก�รค้ว�มเสี�ยงแล์ะก�รบริหุ้�รเงินีกองท้ำนี

ก�รติัดตั�มแล์ะประเมินีผู้ล์

ก�รร�ยง�นี

การกำาห้นด้ว่ตถุประสงค์ห้ร้อเป้าห้มาย ทีำ�สามารถว่ด้ผู้ลได้้ ปฏิิบ่ติได้้จริง บนพ่�นฐาน
ความเป็นจริง และมีกำาห้นด้เวลาทีำ�แน่นอน เพ่�อใช้ประกอบการระบุปัจจ่ยเสี�ยงทีำ�
อาจส่งผู้ลกระทำบต่อความสามารถในการบรรลุว่ตถุประสงค์ห้ร้อเป้าห้มาย

การระบุเห้ตุการณ์ทีำ�อาจก่อให้้เกิด้ความเสี�ยงทีำ�ส่งผู้ลให้้แผู้นงานทีำ�วางไว้ไม่บรรลุ
ตามว่ตถุประสงค์ห้ร้อเป้าห้มาย โด้ยความเสี�ยงอาจเกิด้ได้้ท่ำ�งจากสภัาพแวด้ล้อม
ภัายในองค์กร และ สภัาพแวด้ล้อมภัายนอกองค์กร 

การประเมิน “ระด่้บของโอกาส” ทีำ�จะเกิด้ความเสี�ยงน่�นจะเกิด้ข่�น และประเมิน 
“ระด่้บของผู้ลกระทำบ” ห้ากความเสี�ยงน่�นเกิด้ข่�นจริง โด้ยใช้เกณฑ์์การประเมิน
ท่ำ�งในเชิงคุณภัาพและเชิงปริมาณ

การกำาห้นด้มาตรการบริห้ารจ่ด้การความเสี�ยงสำาค่ญ (Key risk) เพ่�อลด้ผู้ล
ระด่้บของโอกาสและระด่้บของผู้ลกระทำบจากการเกิด้เห้ตุการณ์เสี�ยง ให้้อย่้ใน
ระด่้บทีำ�ยอมร่บ

การติด้ตามประสิทำธิุภัาพของกระบวนการบริห้ารความเสี�ยง  และการประเมิน
ผู้ลล่พธ์ุอย่างต่อเนื�อง

การรายงานผู้ลการบริห้ารความเสี�ยงแก่ผู้้้ทีำ�เกี�ยวข้อง คณะกรรมการบริห้าร
ความเสี�ยง และคณะกรรมการบริษ่ัทำอย่างสมำ�าเสมอ

1

2

3

4

5

6
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 บุริีษทัุใหค้วามสิำาคญัต่อการีบุริีหารีจดัการีปัญหาหรีอืเหตกุารีณต์า่งๆ ทุี�ไมค่าดคิด ซึ�งอาจส่ิงผืลกรีะทุบุต่อบุริีษทัุและผืูม้สีิว่นีไดเ้สิยี ซึ�งครีอบุคลมุการีปรีะเมนิี

แนีวโน้ีมการีเกิดขึ�นีของปัจจยัทุี�อาจคกุคามการีดำาเนีนิีธรุีกิจของบุริีษัทุ การีบุริีหารีจัดการีภูาวะวิกฤติ ทุั�งในีช่วงก่อนี รีะหว่าง และหลังการีเกิดเหตุการีณ์ ตลอดจนี

รีะบุวิุธปีอ้งกันีและบุริีหารีจัดการีปัจจยัดงักลา่ว เพ่อให้บุริีษัทุสิามารีถรีบัุมอืกับุภูาวะวิกฤต ิทุั�งในีช่วงเริี�มตน้ีและรีวมถึงช่วงฟ้�นีฟูไดอ้ยา่งมีปรีะสิิทุธิภูาพ ในีปี 2563 

คณะกรีรีมการีชดุยอ่ยในีรีะดบัุบุรีหิารีไดทุ้บุทุวนีกรีอบุการีบุรีหิารีจดัการีเพอ่การีรีบัุมอืในีกรีณเีกดิเหตกุารีณฉ์กุเฉนิีทุี�ไมค่าดคดิอยา่งต่อเนีอ่ง เพ่อใหม้ั�นีใจว่าบุริีษทัุ

จะสิามารีถกู้คืนีกรีะบุวนีการีสิำาคญั (Critical Business Process) ให้สิามารีถกลับุมาดำาเนีนิีการีได้อยา่งเปน็ีปกต ิตามรีะดบัุการีให้บุรีกิารีทุี�กำาหนีดไว ้เพ่อชว่ยลด

รีะดบัุความรีนุีแรีงของผืลกรีะทุบุทุี�เกดิขึ�นีตอ่หนีว่ยงานีและองคก์รีได ้โดยบุรีษิทัุใหค้วามสิำาคญัสิงูสิดุกับุกจิกรีรีมการีใหบุ้รีกิารีลกูคา้ ไปจนีถงึหนีว่ยงานีสินีบัุสินีนุี

และผืู้ทุี�เกี�ยวข้องตลอดกรีะบุวนีการีทุำางานีตามมาตรีฐานีสิากล ISO/IEC 27001 (UKAS) และการีบุรีิหารีความต่อเนี่องทุางธุรีกิจ ISO 22301 (UKAS) 

ภาพรวิมของควิามเสั่�ยงสัำาคัญใน์กิารประกิอบธุรกิิจของบริษััทั

ปัจำจัำยเสี�ยงภ�ยนีอก

ค้ว�มเสี�ยงทีำ�สำ�คั้ญต่ัอก�รดำ�เนิีนี
ธ้รกิจำประกันีชีื่วิตั

ปัจำจัำยเสี�ยงภ�ยในี

ค้ว�มเสี�ยงอื�นีๆ 

การเมือง เศรษัฐกิจมห้ภัาค ส่งคม สิ�งแวด้ล้อม 

กฎห้มาย โครงสร้างประชากร เทำคโนโลยี 

• ความเสี�ยงด้้านความเพียงพอของเงินกองทุำน

• ความเสี�ยงด้้านการประก่นภ่ัย

• ความเสี�ยงด้้านการแข่งข่น

• ความเสี�ยงด้้านการปฏิิบ่ติตามกฎห้มาย

• ความเสี�ยงด้้านการปฏิิบ่ติการ

• ความเสี�ยงด้้านผู้ลิตภ่ัณฑ์์

• ความเสี�ยงด้้านการลงทุำน

บุคลากร กระบวนการทำำางาน ระบบเทำคโนโลยีสารสนเทำศ 

ผู้ลิตภ่ัณฑ์์ 

• ความเสี�ยงด้้านช้�อเสียง

• ความเสี�ยงภ่ัยคุกคามทำางไซึ่เบอร์

• ความเสี�ยงด้้านว่ฒนธุรรมดิ้จิท่ำล

• ความเสี�ยงด้้านการเปลี�ยนแปลงทำางเทำคโนโลยี

ควิามเส่ั�ยงท่ั�เกิิดูข้�น์ใหม่

 บุริีษทัุวเิครีาะหค์วามเสีิ�ยงทุี�เกดิขึ�นีใหม ่ทุั�งทุี�อาจสิง่ผืลกรีะทุบุในีรีะยะสิั�นี (ภูายในี 1 ป)ี และรีะยะยาว (รีะหวา่ง 3-5 ป)ี เป็นีปรีะจำาทุกุปี เพ่อพฒันีามาตรีการี

รีองรีับุและการีตอบุสินีองต่อความเสิี�ยงเหล่านีี�อย่างทุันีการีณ์ ตลอดจนีสิามารีถควบุคุมผืลกรีะทุบุทุี�อาจเกิดขึ�นีต่อบุรีิษัทุ โดยในีปี 2562 บุรีิษัทุได้รีะบุุความเสิี�ยง

เกิดใหม่ทุี�สิำาคัญ 2 ปรีะเภูทุ

BLAST รี่วมกันีวิเครีาะห์ และริีเริี�มโครีงการีทุี�จะสิรี้างความเปลี�ยนีแปลงทุี�

ก่อให้เกิดพลังความคิด และผืลกรีะทุบุเชิงบุวกในีบุริีษัทุได้เป็นีอย่างดี โดยมี

การีนีำาแนีวทุางการีทุำางานีเป็นีทุีม (Agile) มาปรีับุปรีุงกรีะบุวนีการีทุำางานีให้มี

ความรีวดเรี็ว (Speed) เพ่อตอบุสินีองนีวัตกรีรีมใหม่ (Innovation) และความ

ต้องการีของลูกค้า (Customer Centric) เพ่อเพิ�มโอกาสิทุางธุรีกิจควบุคู่กับุ

พัฒนีากรีะบุวนีการีบุรีิหารีความเสิี�ยงทุี�อาจจะเกิดขึ�นี

เพิ�มสัิดส่ิวนีการีลงทุุนีด้านีเทุคโนีโลยี สิ่งเสิริีมให้พนีักงานีในีองค์กรีมีการี

กลา้ลองทุา้ทุาย เพอ่เปดิรีบัุนีวตักรีรีมใหม่ๆ  และมคีวามมุง่มั�นีในีการีบุรีกิารีเพอ่

ตอบุสินีองความตอ้งการีของลูกคา้อยา่งรีวดเร็ีว รีวมถึงมีการีพัฒนีาผืลิตภูณัฑ์์

และบุรีิการีด้านีดิจิทุัลควบุคู่กับุพัฒนีากรีะบุวนีการีป้องกันีความเสิี�ยงทุี�เกิดขึ�นี

จากเทุคโนีโลยี (Cyber Risk)

การีปรัีบุเปลี�ยนีรีูปแบุบุในีการีดำาเนีินีธุรีกิจและกรีะบุวนีการีดำาเนีินีงานีภูายในี

องค์กรีเพ่อให้สิามารีถรีับุมือกับุการีเปลี�ยนีแปลงและการีแสิวงหาโอกาสิทุาง

ธรุีกจิในียคุปัจจบัุุนีทุี�อาจกอ่ให้เกดิความเสีิ�ยงด้านีบุคุคลากรีและความเสิี�ยงดา้นี

ดิจิทุัล บุรีิษัทุจึงกำาหนีดกลยุทุธ์และแผืนีดำาเนิีนีธุรีกิจด้านีดิจิทุัลทุี�ชัดเจนีและ

เหมาะสิม โดยคณะกรีรีมการีจัดการีได้อนีุมัติการีจัดตั�ง BLA Synergy Team 

(BLAST) ซึ�งปรีะกอบุด้วยพนัีกงานีทุี�เป็นีคนีรุ่ีนีใหม่จากหลากหลายหน่ีวยงานี 

จึงทุำาให้สิมาชิกในีทุีมแต่คนีละมีแนีวความคิด ความเชี�ยวชาญ และทุักษะทุี�

แตกต่างกันีกันี แต่ความแตกต่างเหล่านีี�ช่วยเสิรีิมให้

ความเสีิ�ยงในีทุี�นีี�หมายถึงผืลกรีะทุบุทุี�เกิดขึ�นีจากการีเปลี�ยนีแปลงทุาง

เทุคโนีโลยี ซึ�งสิ่งผืลต่อความคาดหวังพฤติกรีรีมของลูกค้า ตลาดและ

อุตสิาหกรีรีม ซึ�งมีผืลต่อความเสิี�ยงด้านีการีดำาเนิีนีงานีและด้านีช่อเสีิยงของ

บุรีษิทัุ ทุั�งนีี�เพอ่เปน็ีการีรัีบุมอืกบัุความเสิี�ยงดังกลา่ว บุรีษิทัุไดส้ิรีา้งความเข้าใจ

ในีการีเปลี�ยนีแปลงทุี�เกดิขึ�นีเพอ่ผืูบุ้ริีหารีและพนัีกงานีเตรีียมความพร้ีอมรัีบุมอื

กับุความทุ้าทุายในีนีวัตกรีรีมและการีเปลี�ยนีแปลงผื่านีเข้าสิู่ยุคดิจิทุัล

ควัามเส่่�ยู่งด้านวััฒนธรุรุมดิจิทัล

ควัามเส่่�ยู่งด้านการุเปล่�ยู่นแปลงทางเทคโนโลยู่่

การุดำาเนินการุ

การุดำาเนินการุ
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การุดำาเนินการุ

การุดำาเนินการุ

กิารปลูกิฝัังวัิฒน์ธรรมกิารดูำาเนิ์น์งาน์ท่ั�คำานึ์งถึูงควิามเส่ั�ยง (Risk Culture)

 บุริีษัทุให้ความสิำาคัญกับุการีสิร้ีางวัฒนีธรีรีมขององค์กรีทุี�มีความสิำาคัญกับุการีบุริีหารีจัดการีความเสีิ�ยงและปลูกฝังให้พนัีกงานีทุุกรีะดับุร่ีวมเป็นีส่ิวนีหนีึ�งในี

การีบุรีิหารีตวามเสิี�ยงในีองค์กรี โดยบุรีิษัทุได้มอบุหมายให้คณะกรีรีมการีบุรีิหารีความเสิี�ยงในีการีปลูกฝังวัฒนีธรีรีมองค์กรีทุี�คำานีึงถึงความเสิี�ยง (Risk Culture) 

ทุั�วทุั�งองค์กรี และกำากับุดูแลให้มีการีปฏิิบุัติตามวัฒนีธรีรีมองค์กรี โดยบุรีิษัทุกำาหนีดให้การีวางแผืนีบุรีิหารีความเสิี�ยง การีกำาหนีดมาตาการีในีการีบุรีิหารีจัดการี

เพอ่ลดหรืีอปอ้งกันีความเสีิ�ยงควบุคูไ่ปกับุการีจัดทุำาแผืนีธุรีกิจของหน่ีวยงานี ตลอดจนีได้สิร้ีางช่องทุางสิำาหรัีบุการีรีายงานีความเสีิ�ยงและดำาเนีนิีโครีงการีรีณรีงค์

การีตรีะหนีักรีู้ พัฒนีาและอบุรีมบุุคคลากรีของบุรีิษัทุทุุกรีะดับุอย่างต่อเนี่อง เพ่อให้มีความรีู้ความเข้าใจ ความรีะมัดรีะวังและตรีะหนีักถึงความเสิี�ยงทุี�อาจจะเกิด

ขึ�นีและมีผืลกรีะทุบุต่อทุุกหนี่วยงานีในีองค์กรีรีวมถึงผืู้มีสิ่วนีได้สิ่วนีเสิียทุุกภูาคสิ่วนี

ความปลอด้ภ่ัยของข้อม้ลและระบบปฏิิบ่ติการดิ้จิท่ำล

 สำาห้ร่บการด้ำาเนินธุุรกิจในยุคดิ้จิท่ำล บริษ่ัทำตระห้น่กและให้้ความสำาค่ญต่อระบบการร่กษัาความปลอด้ภ่ัยและการป้องก่น

ข้อม้ลของล้กค้าและของบริษ่ัทำ โด้ยในปี 2563 บริษ่ัทำได้้จ่ด้ให้้มีคณะกรรมการร่กษัาความม่�นคงปลอด้ภ่ัยระบบเทำคโนโลยี

สารสนเทำศ รวมถึงผู้้้บริห้ารระด่้บส้งโด้ย รองประธุานกรรมการบริห้าร ซ่ึ่�งเป็นห้นึ�งในคณะกรรมการบริษ่ัทำในการด้้แลสาย

งานตามโครงสร้างองค์กร เพ่�อทำำาห้น้าทีำ�กำาก่บด้้แลด้้านความม่�นคงปลอด้ภ่ัยระบบเทำคโนโลยีของบริษ่ัทำ ตลอด้จนติด้ตาม

การด้ำาเนินงานด้้านด่้งกล่าวอย่างต่อเนื�อง เพ่�อสร้างความเช้�อม่�นให้้ก่บล้กค้า ต่วแทำน พน่กงานและผู้้้ถือหุ้้น สอด้ร่บก่บการ

เปลี�ยนแปลงทำางด้้านเทำคโนโลยีทีำ�เกิด้ข่�นตลอด้เวลา

• หน่ีวยงานีทุี�เกี�ยวข้องและทีุมงานีเตรีียมการีป้องกันีและเฝ้ารีะวังฟงั ตดิตาม

ข้อมูลข่าวสิารีอยู่ตลอดเวลาเพ่อให้ทุรีาบุสิถานีการีณ์

• ให้คำาแนีะนีาปรีึกษาในีกรีปฏิิบุัติตนี

• กำาหนีดมาตรีการี แนีวปฏิิบุัติ หรีือแผืนีการีดำาเนีินีงานีและแผืนีธุรีกิจ

เพ่อให้องค์การีเป็นีสิ่วนีหนีึ�งในีการีช่วยลด หรีือไม่เพิ�มภูาวะต่างๆ ต่อสิภูาพ

แวดล้อม ทุั�งทุางตรีงและทุางอ้อม

• หนีว่ยงานีทุี�เกี�ยวขอ้งและทุมีงานีเตรีียมการีปอ้งกนัีและเฝา้รีะวงั ฟงั ตดิตาม

ข้อมูลข่าวสิารีอยู่ตลอดเวลาเพ่อให้ทุรีาบุสิถานีการีณ์

• ปรีะกาศใช้มาตรีการีป้องกันีการีแพรี่รีะบุาดในีอาคารีสิำานีักงานีและการี

ปฏิิบัุติตัวของพนัีกงานีและผืู้มาติดต่ออย่างเคร่ีงครัีด ตามทุี�กรีมควบุคุมโรีค

และหนี่วยงานีภูาครีัฐกำาหนีด

• ให้พนีักงานีปฏิิบุัติงานี ณ ทุี�พักอาศัย (Work from Home)

มีผืลกรีะทุบุต่อมนีุษย์ได้ทุั�งทุางตรีงและทุางอ้อม ในี 2 ลักษณะ คือ

1) มลพิษสิิ�งแวดล้อมในีทุางวิทุยาศาสิตร์ีหรีือทุางชีวภูาพ หมายถึง “สิภูาพ

แวดล้อมทุี�มมีลสิารี (pollutants) ทุี�เป็นีพิษจนีมีผืลต่อสุิขภูาพอนีามัยของมนุีษย์ 

และสิิ�งมชีีวิตทุั�งพืชและสัิตว์” หรืีอ “ภูาวะแวดล้อมทุี�มสิีิ�งแวดล้อมบุางอย่างทุี�

เกดิขึ�นีโดยธรีรีมชาต ิแต่มมีากเกนิีขดีจำากดัจนีมพีษิภูยัต่อมนีษุย์ พชื และสัิตว์” 

(carrying capacity)

2) มลพิษสิิ�งแวดล้อมทุางสิังคม หมายถึง “ความผืิดปกติในีบุุคคล หรีือ

กลุ่มของบุุคคลในีสิังคมนีั�นี จนีทุำาให้สิภูาพสิังคมเสิ่อมสิภูาพไปจากเดิม” 

หรีือ “ภูาวะแวดล้อมทุางสัิงคมทุี�ตัวควบุคุมทุางสัิงคม (Social regulators)

ขาดปรีะสิิทุธภิูาพหรีอืไมศ่กัดิ�สิิทุธิ� ทุำาให้สิภูาพสัิงคมมแีต่ปญัหา ไมน่่ีาอยูอ่าศยั” 

เม่อเกดิเหตกุารีณ์ภูยัพบัิุตจิากโรีครีะบุาดทุำาให้ไม่สิามารีถทุำางานีทุี�สิำานีกังานีใหญ่ 

หรืีอสิาขาได้ รีวมถึงในีการีเดนิีทุางมายังทุี�ทุำางานีของพนัีกงานีมีความเสีิ�ยงเช่นีกันี 

สิ่งผืลกรีะทุบุกับุการีให้บุรีิการีกับุลูกค้า

ควัามเส่่�ยู่งด้านส่ภาวัะแวัดล้อม ส่ภาพภ่มิอากาศและมลพิษั

ควัามเส่่�ยู่งจากโรุครุะบีาด
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 พรี้อมกันีนีี� บุรีิษัทุยังได้รีับุการีรีับุรีองมาตรีฐานีสิากล ISO27001:2013 ซึ�งเป็นีบุรีิษัทุในีกลุ่มธุรีกิจปรีะกันีชีวิตอันีดับุต้นีๆ  ทุี�ได้รีับุการีรีับุรีองมาตรีฐานีตั�งแต่

ปี 2015 ในีด้านีการีรัีกษาความมั�นีคงปลอดภูัยเทุคโนีโลยีสิารีสินีเทุศ ครีอบุคลุมทุั�งศูนีย์คอมพิวเตอรี์ การีพัฒนีารีะบุบุงานีสิารีสินีเทุศ การีควบุคุมการีปฏิิบุัติงานี

ในีสิ่วนีของกรีมธรีรีม์ปรีะกันีชีวิตรีายบุุคคลและปรีะกันีภูัยกลุ่ม งานีด้านีการีจัดการีสิินีไหมทุดแทุนีและศูนีย์บุรีิการีรีับุแจ้งปัญหา 

 ในีปี 2016 บุรีิษัทุยังได้รีับุการีรีับุรีองมาตรีฐานีสิากล ISO22301:2012 ซึ�งเป็นีมาตรีฐานีด้านีการีบุรีิหารีความต่อเนี่องทุางธุรีกิจ โดยบุรีิษัทุจัดให้มีศูนีย์ข้อมูล

สิำารีอง (Second Site) และศนูียป์ฎบิุตักิารีสิำารีอง ทุี�เชอ่มโยงรีะบุบุเครีอืขา่ยและขอ้มลูสิารีสินีเทุศอยูต่ลอดเวลา เพอ่เตรีียมความพรีอ้มรีองรีบัุการีเกดิเหตฉุกุเฉนิี

ในีสิถานีการีณ์ต่างๆ ทุี�อาจเกิดขึ�นี และเพ่อให้การีปฎิบุัติงานีมีปรีะสิิทุธิผืลมากยิ�งขึ�นี บุรีิษัทุมีการีซ้อมแผืนีการีบุรีิหารีความต่อเนี่องทุางธุรีกิจตามมาตรีฐานีสิากล

เป็นีปรีะจำาทุุกปี จึงเป็นีสิิ�งทุี�แสิดงให้เห็นีว่าบุรีิษัทุให้ความสิำาคัญในีการีบุรีิหารีจัดการีรีะบุบุสิารีสินีเทุศให้สิามารีถดำาเนีินีการีได้อย่างต่อเนี่องและมีปรีะสิิทุธิภูาพ

 ในีอีกด้านีหนีึ�งของการีรีักษาความปลอดภูัยข้อมูลทุี�เกี�ยวข้องกับุการีของการีพัฒนีารีะบุบุงานีสิารีสินีเทุศและฐานีข้อมูลทุี�มีความสิำาคัญของบุรีิษัทุ ได้รัีบุการี

รีับุรีองตามมาตรีฐานีหลักเกณฑ์์การีพัฒนีารีะบุบุทุี�เป็นีสิากล โดยเริี�มตั�งแต่การีรีวบุรีวมความต้องการี การีวิเครีาะห์ความเป็นีไปได้ ออกแบุบุและพัฒนีารีะบุบุ 

ทุดสิอบุผืลลพัธ ์จนีถงึการีนีำารีะบุบุขึ�นีใช้งานีจรีงิ ไมเ่พียงเทุา่นีี�บุรีษิทัุยงัเพิ�มมาตรีการีรีกัษาความปลอดภูยัรีะบุบุดว้ยการีใหผ้ืูต้รีวจสิอบุภูายนีอกทุี�ไดร้ีบัุมาตรีฐานีดา้นี

การีตรีวจสิอบุความมั�งคงปลอดภูยัรีะบุบุสิารีสินีเทุศ เปน็ีผืูต้รีวจหาชอ่งโหวข่องรีะบุบุงานีของบุรีษิทัุ ซึ�งทุำาใหม้ั�นีใจไดว้า่รีะบุบุงานีของบุรีษิทัุเปน็ีไปตามมาตรีฐานี

การีรีักษาความมั�นีคงปลอดภูัยรีะบุบุสิารีสินีเทุศ รีวมถึงมีกรีะบุวนีการีปรีะเมินีความเสิี�ยงและทุบุทุวนีมาตรีการีอย่างสิมำ�าเสิมอ และ/หรีือเม่อมีการีเปลี�ยนีแปลง

อย่างมีนีัยสิำาคัญ

 บุรีิษทัุใชแ้นีวทุางการีดำาเนีินีงานีด้านีไซเบุอรี์แบุบุเชิงรีุก ครีอบุคลุมตั�งแต่การีป้องกนัีการีบุุกรีุกโจมตีจากภูายนีอก (อินีเทุอรีเ์นี็ต) และภูายในีเครีือข่ายบุรีิษทัุ 

มรีีะบุบุการีแจง้เตอืนีและตรีวจสิอบุความผิืดปกต ิจนีถึงการีตอบุสินีองตอ่เหตกุารีณท์ุี�กรีะทุบุต่อความมั�งคงปลอดภัูยสิารีสินีเทุศทุี�รีวดเรีว็และมปีรีะสิทิุธภิูาพ ตาม

หลกัมาตรีฐานีสิากล NIST Cybersecurity Frameworks  พรีอ้มทุั�งพัฒนีาเทุคโนีโลยี บุคุลากรี กรีะบุวนีการีตรีวจสิอบุภูยัด้านีไซเบุอร์ีอย่างต่อเนีอ่ง เพอ่ใหบุ้ริีษัทุ

สิามารีถรีับุมือสิถานีการีณ์และป้องกันีการีสิูญเสิียได้อย่างมีปรีะสิิทุธิภูาพ และควบุคู่ไปกับุการีพัฒนีาโครีงสิรี้างและรีะเบุียบุการีกำากับุดูแลอย่างทุั�วถึง บุรีิษัทุยัง

มุ่งสิรี้างวัฒนีธรีรีมเรี่องความปลอดภูัยของข้อมูลภูายในีองค์กรี เพ่อให้พนีักงานีทุุกรีะดับุตรีะหนีักถึงความสิำาคัญในีการีรีักษาความปลอดภูัยของข้อมูล พรี้อม

ทุั�งมุ่งเนี้นีให้พนีักงานีมีองค์ความรู้ีในีเรี่องดังกล่าว โดยบุริีษัทุได้จัดให้มีการีฝึกอบุรีมการีสิร้ีางความตรีะหนัีกรู้ีด้านีความปลอดภัูยเชิงรีุก (Proactive Security 

Awareness) ให้กับุพนีักงานีทุุกรีะดับุ

Confidentiality

Information
SecurityIntegrity Availability

แน์วิปฏิิบัติดู�าน์เทัคโน์โลย่

 ด้วยบุรีิบุทุวิธีการีดำาเนีินีธุรีกิจในีปัจจุบุันีทุี�ข้อมูลสิ่วนีใหญ่ขององค์กรีจะถูกเก็บุอยู่ในีรีูปแบุบุอิเล็กทุรีอนีิกสิ์ บุรีิษัทุจึงให้ความสิำาคัญอย่างยิ�งต่อความมั�นีคง

ปลอดภัูยสิารีสินีเทุศ และความเปน็ีส่ิวนีตัวของข้อมลูส่ิวนีบุคุคลของลูกคา้ โดยบุริีษทัุได้กำาหนีดนีโยบุายความมั�นีคงปลอดภัูยของสิารีสินีเทุศและนีโยบุายคุม้ครีอง

ข้อมูลสิ่วนีบุุคคลของบุรีิษัทุ เพ่อให้พนีักงานี ผืู้บุรีิหารี ตัวแทุนีปรีะกันีชีวิต นีายหนี้าปรีะกันีชีวิต คู่ค้า พันีธมิตรีทุางธุรีกิจ และผืู้ถือหุ้นี ได้รีับุทุรีาบุและปฏิิบุัติตาม 

ภูายใต้แนีวปฏิิบุัติด้านีความปลอดภัูยเทุคโนีโลยีสิารีสินีเทุศ บุนีพื�นีฐานีของหลักการี Confidentiality-Integrity-Availability (CIA) ทุั�งนีี� นีโยบุายดังกล่าวได้

กำาหนีดบุทุบุาทุหนี้าทุี�และความรีับุผืิดชอบุทุี�ชัดเจนีสิำาหรีับุการีพัฒนีา การีนีำาไปใช้ และการีติดตามการีปฏิิบุัติตามนีโยบุายความมั�นีคงปลอดภูัยสิารีสินีเทุศ โดยมี

คณะกรีรีมการีจัดการีทุำาหนีา้ทุี�กลั�นีกรีอง และสินัีบุสินุีนีให้มกีารีดำาเนีนิีงานีเป็นีไปตามนีโยบุาย พร้ีอมทุั�งทุบุทุวนีและปรีะเมินีรีะดับุความเหมาะสิมของรีะบุบุรัีกษา

ความปลอดภูยัสิารีสินีเทุศใหส้ิอดคลอ้งกบัุยทุุธศาสิตรีก์ารีดำาเนีนิีธรุีกิจของบุรีษัิทุ และมหีนีว่ยงานีตรีวจสิอบุทุี�เปน็ีหนีว่ยงานีภูายในีและหนีว่ยงานีภูายนีอกบุรีษิทัุ

ทุำาหนี้าทุี�ตรีวจสิอบุ และให้คำาแนีะนีำาในีการีปรีับุปรีุงการีรีักษาความปลอดภูัยให้มีปรีะสิิทุธิภูาพอีกด้วย
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 สิำาหรีับุในีปี 2563 ทุางบุรีิษัทุจัดให้ศูนีย์ปฏิิบุัติการีความมั�นีคงปลอดภูัย (Security Operation Center - SOC) ทุี�มีมาตรีฐานี พรี้อมทุั�งผืู้เชี�ยวชาญด้านี

การีรีักษาความปลอดภูัยรีะบุบุสิารีสินีเทุศ เพ่อจะดูแลเฝ้ารีะวังภูัยคุกคามต่อรีะบุบุเทุคโนีโลยีสิารีสินีเทุศของบุรีิษัทุ และตอบุสินีองต่อการีบุุกรีุกได้อย่างรีวดเรี็ว

แบุบุทุันีทุี (real-time) ตลอด 24 ชั�วโมง เพ่อสิรี้างความมั�นีใจในีการีรีักษาความปลอดภูัยรีะบุบุสิารีสินีเทุศ และเป็นีไปตาม พ.รี.บุ.ความมั�งคงปลอดภูัยไซเบุอรี์ 

พ.รี.บุ. คุ้มครีองข้อมูลสิ่วนีบุุคคล และข้อกำาหนีด กฎเกณฑ์์ของหนี่วยงานีรีัฐทุี�กำากับุดูแล รีวมถึงจัดทุำาแผืนีการีดำาเนีินีโครีงการีเตรีียมความพรี้อมด้านีการีรีับุมือ

กับุภูัยด้านีไซเบุอรี์ (Cybersecurity Preparedness) ผื่านีการีทุำาการีทุดสิอบุภูายในีองค์กรี อาทุิ ฟิชชิ�ง (Phishing Exercise) เพ่อทุดสิอบุศักยภูาพขององค์กรี

ในีการีรีับุมือและตอบุสินีองต่อภูัยคุกคามจากสิถานีการีณ์ดังกล่าว ตลอดจนีการีซ้อมแผืนีฉุกเฉินีเป็นีปรีะจำาทุุกปีโดยรีวมถึงสิถานีการีณ์ทุี�รีะบุบุข้อมูลถูกบุุกรีุก 

โจมตี รีะบุบุล่ม ติดไวรีัสิ จนีรีะบุบุเกิดความเสิียหาย ข้อมูลอาจสิูญหาย และ/หรีือรีะบุบุหยุดชะงัก โดยสิถานีการีณ์ดังกล่าว บุรีิษัทุจะใช้แผืนีฉุกเฉินีเพ่อใช้ข้อมูล

สิำารีองจากศูนีย์ Data center ของบุรีิษัทุ เพ่อให้รีะบุบุการีบุรีิการีลูกค้าทุี�กำาหนีดลำาดับุความสิำาคัญให้เป็นีรีะบุบุแรีกทุี�จะต้องเรีียกคืนีภูายในี 2 ชั�วโมง (RTO) 

และกู้คืนีรีะบุบุรีะบุบุอ่นีๆ ในีลำาดับุถัดไป ทุั�งนีี�ครีอบุคลุมถึงการีเตรีียมความพรี้อมในีแผืนีฉุกเฉินีของผืู้ให้บุรีิการีภูายนีอก และ/หรีือคู่ค้าด้วย ขณะเดียวกันีหาก

การีเกิดเหตุเป็นีกรีณีการีบุุกรีุกและเข้าถึงข้อมูลสิ่วนีบุุคลล บุรีิษัทุได้จัดทุำา “คู่มือปฏิิบุัติงานี การีแจ้งเหตุการีณ์ภูัยคุกคามทุางไซเบุอรี์และเทุคโนีโลยีสิารีสินีเทุศ 

และเหตุละเมิดข้อมูลสิ่วนีบุุคคล” เพ่อการีแจ้งเหตุต่อหนี่วยงานีกำากับุดูแลธุรีกิจองค์กรีต่างๆ ทุี�เกี�ยวข้องตามทุี�กฎหมายกำาหนีด อาทุิ พ.รี.บุ. รีักษาความมั�นีคง

ปลอดภูัยทุางไซเบุอรี์ และ พ.รี.บุ. คุ้มครีองข้อมูลสิ่วนีบุุคคล เป็นีต้นี

 นีอกจากนีี� บุรีษิทัุยงัมสีิว่นีรีว่มในีการีทุดสิอบุแผืนีการีรีบัุมอืภูยัคกุคามทุางไซเบุอรีใ์นีกลุม่บุรีษิทัุปรีะกนัีชวีติและปรีะกนัีวนิีาศภูยั กบัุสิำานีกังานีคณะกรีรีมการี

กำากับุและสิ่งเสิริีมการีปรีะกอบุธุรีกิจปรีะกันีภัูย (คปภู.) เพ่อเพิ�มศักยภูาพในีการีดำาเนีินีงานีด้านีความปลอดภัูยมั�นีคงปลอดภัูยทุางไซเบุอร์ีในีภูาคอุตสิาหกรีรีม

การีปรีะกันีภูัยให้มีปรีะสิิทุธิภูาพสิูงสิุด รีวมถึงการีเข้ารี่วมสิัมมนีาเชิงปฏิิบุัติการีด้านีความมั�นีคงปลอดภูัยไซเบุอรี์ให้กับุคณะกรีรีมการีของภูาคการีเงินี (Cyber 

Resilience Leadership: Tone from the Top) ทุี�ธนีาคารีแห่งปรีะเทุศไทุย ทุี�จัดขึ�นีโดยธนีาคารีแห่งปรีะเทุศไทุย รี่วมกับุสิำานีักงานีคณะกรีรีมการีกำากับุหลัก

ทุรีัพย์และตลาดหลักทุรีัพย์ (ก.ล.ต.) และสิำานีักงานีคณะกรีรีมการีกำากับุและสิ่งเสิรีิมการีปรีะกอบุธุรีกิจปรีะกันีภูัย (คปภู.) เพ่อการีแลกเปลี�ยนีปรีะสิบุการีณ์และ

มุมมองในีเรี่อง การีบุรีิหารีจัดการีความเสิี�ยงและเตรีียมความพรี้อมในีการีรีับุมือภูัยคุกคามไซเบุอรี์ นีอกจากนีี�ยังมีการีแลกเปลี�ยนีความรู้ี และกรีณีศึกษาด้านี

ความมั�นีคงปลอดภูัยทุางไซเบุอรี์กับุหนี่วยงานีภูายนีอก อาทุิ ศูนีย์ปรีะสิานีการีรีักษาความมั�นีคงปลอดภูัยรีะบุบุคอมพิวเตอรี์ปรีะเทุศไทุย (Thailand Computer 

Security Incident Response Team: ThaiCERT) ศนูียป์รีะสิานีงานีการีรีกัษาความมั�นีคงปลอดภูยัเทุคโนีโลยสีิารีสินีเทุศภูาคปรีะกนัีชวีติ (Thailand Insurance 

Sector Computer Emergency Response: TI-CERT)

ก�รระบ้

ค้ว�มเสี�ยง

ก�รป้องกันี

ค้ว�มเสี�ยง

ตัรวจำสอบ

แล์ะเฝ้้�ระวัง

ก�รตัอบ

สนีองเหุ้ต้ั

ก�รพ้�นีฟู้ 

ค้ว�มเสียหุ้�ย

NIST Cybersecurity Frameworks

การร่กษัาความเป็นส่วนต่วของล้กค้า

 ในด้้านการด้้แลร่กษัาข้อม้ลส่วนบุคคลของล้กค้า บริษ่ัทำให้้ความสำาค่ญอย่างยิ�งต่อการด้้แลและจ่ด้การข้อม้ลส่วนบุคคล

ของล้กค้าให้้มีความปลอด้ภ่ัยส้งสุด้ และมีแนวทำางการด้ำาเนินงานทีำ�เป็นไปตาม พ.ร.บ คุ้มครองข้อม้ลส่วนบุคคล ข้อกำาห้นด้

ของสำาน่กงานกำาก่บและส่งเสริมการประกอบธุุรกิจประก่นภ่ัย สำาน่กงานกำาก่บห้ล่กทำร่พย์และตลาด้ห้ล่กทำร่พย์ และกฎห้มายอื�นๆ 

ทีำ�เกี�ยวข้อง รวมถึงแนวปฏิิบ่ติด้้านการให้้บริการล้กค้าอย่างเป็นธุรรมของห้น่วยงานกำาก่บด้้แลธุุรกิจ โด้ยบริษ่ัทำได้้จ่ด้ทำำาและ

ทำบทำวนนโยบายการปฏิิบ่ติต่อล้กค้าอย่างเป็นธุรรม (Market Conduct) นโยบายคุ้มครองข้อม้ลส่วนบุคคล (Personal Data 

Protection Policy) และนโยบายด้้านความม่�นคงปลอด้ภ่ัยทำางไซึ่เบอร์และเทำคโนโลยีสารสนเทำศของบริษ่ัทำ ห้ล่กปฏิิบ่ติการ

ร่กษัาความล่บและการเปิด้เผู้ยข้อม้ลส่วนบุคคลของล้กค้า ซ่ึ่�งกำาห้นด้แนวทำางการด้้แลร่กษัาความปลอด้ภ่ัยของข้อม้ลล้กค้า 

กำาห้นด้ห้น้าทีำ�ความร่บผิู้ด้ชอบของห้น่วยงานทีำ�เกี�ยวข้องในการเก็บรวบรวม ใช้ ห้ร้อเปิด้เผู้ยข้อม้ลส่วนบุคคลของล้กค้า เพ่�อ

ร่กษัาความปลอด้ภ่ัยของข้อม้ลส่วนบุคคลของล้กค้าอย่างมีประสิทำธิุภัาพ ตลอด้จนกำาห้นด้แนวทำางและห้ล่กปฏิิบ่ติในการ

ค่ด้เลือกค่้ค้าทีำ�จะต้องมีนโยบายในการด้ำาเนินธุุรกิจตามทีำ�กฎห้มายกำาห้นด้

 บริษ่ัทำเคารพในสิทำธิุความเป็นส่วนต่วและการร่กษัาความล่บของล้กค้าทุำกราย โด้ยมีแนวปฏิิบ่ติในการด้้แลและเก็บร่กษัา

ข้อม้ลของล้กค้าอย่างปลอด้ภ่ัย โด้ยคำานึงถึงความเป็นส่วนต่วของล้กค้าการร่กษัาความล่บ รวมถึงมุ่งป้องก่นไม่ให้้มีการนำา

ข้อม้ลส่วนบุคคล และ/ห้ร้อข้อม้ลเกี�ยวก่บการขอเอาประก่นภ่ัยไปใช้โด้ยไม่ได้้ร่บความยินยอมจากล้กค้า ท่ำ�งนี� ในการขอความ
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 บุริีษัทุให้ความสิำาคัญต่อการีปรีะกอบุธุรีกิจอย่างโปรี่งใสิและสิอดคล้องกับุ

นีโยบุายต่อต้านีการีทุุจรีิตและสิินีบุนี จึงปรีะกาศเป็นีหลักปฏิิบุัติด้านีการีงดมอบุ

และรัีบุของขวัญ โดยให้พนีักงานีทุุกรีะดับุงดให้หรีือรีับุของขวัญ ของกำานีัล หรืีอ

ผืลปรีะโยชนีอ์น่ีแกบุ่รีษิทัุและองคก์รีตา่งๆ เวน้ีแตเ่นีอ่งในีโอกาสิสิำาคญัโดยกำาหนีด

ให้มีมูลค่าไม่เกินี 2,000 บุาทุต่อรีายต่อปี ทุั�งนีี� เพ่อเป็นีการีเสิรีิมสิรี้างวัฒนีธรีรีม

องค์กรีทุี�มีจรีรียาบุรีรีณและความโปรี่งใสิ

ใน์ปี 2563

ของจำำ�นีวนีผู้้�บริหุ้�รแล์ะพนัีกง�นีบริษัทำ
ได�ยืนียันีก�รทำบทำวนีก�รปฏิิบัติั

ตั�มจำรรย�บรรณธ้รกิจำ
โดยค้รอบค้ล้์มถึืงหุ้ลั์กก�รต่ัอตั��นี

ก�รท้ำจำริตัค้อร์รัปชัื่นี

100%

การยกระด่้บพฤติกรรมทำางการตลาด้ของธุุรกิจประก่นภ่ัย

กิารต่อต�าน์กิารทุัจริตคอร์รัปชัีน์

แน์วิปฏิิบัติดู�าน์กิารต่อต�าน์กิารทุัจริตคอร์รัปชัีน์

 บริษ่ัทำประกาศนโยบายต่อต้านการทุำจริตคอร์ร่ปช่นของบริษ่ัทำ โด้ยมุ่งปล้กฝัังแนวปฏิิบ่ติทีำ�ดี้เพ่�อให้้เกิด้เป็นว่ฒนธุรรม

องค์กร ผู่้านการสร้างระบบการกำาก่บด้้แลกิจการทีำ�ดี้และการปฏิิบ่ติตามจรรยาบรรณในการด้ำาเนินธุุรกิจ พร้อมท่ำ�งกำาห้นด้

โครงสร้างองค์กร บทำบาทำ และความร่บผิู้ด้ชอบในการกำาก่บด้้แลทีำ�มีระบบควบคุมภัายในและการบริห้ารความเสี�ยงทีำ�มี

ประสิทำธิุภัาพ เพ่�อป้องก่นการด้ำาเนินงานอ่นก่อให้้เกิด้เห้ตุทุำจริตคอร์ร่ปช่น

 บุรีิษัทุปรีะกาศนีโยบุายต่อต้านีการีทุุจรีิตคอรี์รีัปชันี พรี้อมทุั�งดำาเนีินีการีปรีับุปรีุงมาตรีการีต่อต้านีคอรี์รีัปชันีให้สิอดคล้องกับุการีเปลี�ยนีแปลงตามข้อกำาหนีด

ทุางกฎหมายและบุรีบิุทุในีการีดำาเนีนิีธรุีกจิ รีวมถงึสิอ่สิารีนีโยบุายและแนีวปฏิบิุตัทิุี�ดใีหค้ณะกรีรีมการี ผืูบุ้รีหิารีและพนีกังานีทุกุรีะดบัุในีองคก์รีรีบัุทุรีาบุ และนีำาไป

ปฏิิบุัติตามอย่างเครีง่ครีดั ซึ�งเนีื�อหาของนีโยบุายดังกล่าว ครีอบุคลุมรีปูแบุบุการีคอรีร์ีปัชนัีและสิินีบุนีทุี�สิำาคัญไวอ้ย่างชดัเจนี ทุั�งการีชว่ยเหลือทุางการีเมือง การี

บุรีิจาคเพ่อการีกุศล การีให้เงินีสินีับุสินีุนี การีจ่ายค่าอำานีวยความสิะดวก รีวมไปถึงค่าของขวัญ ค่าบุรีิการีต้อนีรีับุ และค่าใช้จ่ายอ่นีๆ ทุี�อาจนีำาไปสิู่การีคอรี์รีัปชันี 

ตลอดจนีการีจ้างงานีเจ้าหนี้าทุี�รีัฐ

 ทุั�งนีี� ในีป ี2563 บุรีษิทัุไมม่กีรีณกีลา่วโทุษ หรีอืรีอ้งเรีียนีทุี�เกี�ยวขอ้งกบัุการีคอรีร์ีปัชนัีและสิินีบุนีจากสิำานีกังานีกำากบัุและสิง่เสิรีมิการีปรีะกอบุธรุีกจิปรีะกนัีภูยั 

สิำานีักงานีป้องกันีและปรีาบุปรีามการีฟอกเงินี สิำานีักงานีคณะกรีรีมการีป้องกันีและปรีาบุปรีามการีทุุจรีิตแห่งชาติ และสิำานีักงานีคณะกรีรีมการีกำากับุหลักทุรีัพย์

และตลาดหลักทุรีัพย์

ยินยอมจากล้กค้า บริษ่ัทำได้้แจ้งให้้ล้กค้าทำราบถึงว่ตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ ห้ร้อเปิด้เผู้ยข้อม้ลส่วนบุคคลของล้กค้า

อย่างช่ด้เจน ในกรณทีีำ�พบข้อม้ลส่วนบุคคลผิู้ด้พลาด้ห้ร้อไม่ถ้กต้อง ล้กค้าสามารถตดิ้ต่อศ้นย์บริการข้อม้ลทำางโทำรศ่พท์ำ (Call 

Center) ของบริษ่ัทำ เพ่�อแก้ไขข้อม้ลให้้ถ้กต้องได้้

 กิจกรรมสร้างการตระห้น่กร้้ด้้านการคุ้มครองข้อม้ลส่วนบุคคล บริษ่ัทำมุ่งเน้นการสร้างความตระห้น่กร้้ด้้านการคุ้มครอง

ข้อม้ลส่วนบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื�อง สำาห้ร่บคณะกรรมการบริษ่ัทำ ผู้้้บริห้าร พน่กงาน และต่วแทำนประก่นชีวิตผู่้านกิจกรรม

การฝึักอบรม ส่มมนา กิจกรรมประชุมแม่ท่ำพและทีำ�ปร่กษัาทำางการเงิน และผู่้านช่องทำางอิเล็กทำรอนิกส์ อาทิำ แอปพลิเคช่น BLA 

Station และการ์ต้นแอนิเมช่นเกี�ยวก่บ Code of Conduct ขององค์กร เป็นต้น
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กิารบริหารจัดูกิารเร้�องร�องเรียน์และกิรณ่ทุัจริต

 ภูายใต้ Whistleblower Guideline บุรีิษัทุสินีับุสินีุนีให้พนีักงานีและบุุคลภูายนีอกทุี�เกี�ยวข้องแจ้งเบุาะแสิ หรีือข้อมูลการีกรีะทุำาทุี�ไม่สิอดคล้องกับุแนีวปฏิิบุัติ

และจรีรียาบุรีรีณในีการีดำาเนีินีธุรีกิจของบุรีิษัทุผื่านีหลากหลายช่องทุาง เช่นี อีเมล จดหมาย โทุรีศัพทุ์ และบุนีหนี้าเว็บุไซต์ของบุรีิษัทุ ซึ�งบุรีิษัทุมีนีโยบุายรีักษา

ความลับุโดยไม่เปิดเผืยตัวตนีของผืู้รีายงานี รีวมถึงมีกรีะบุวนีการีจัดการีเรี่องรี้องเรีียนีอย่างเป็นีรีะบุบุ ด้วยการีกำาหนีดหนี่วยงานีทุี�มีความความชำานีาญเฉพาะ

ในีการีตรีวจสิอบุข้อเทุจ็จริีง เพอ่ทุำาหน้ีาทุี�สิอบุสิวนีเหตุการีณ์หรืีอกรีณอียา่งทัุนีทุ่วงทีุ และรีายงานีผืลการีดำาเนิีนีงานีต่อคณะกรีรีมการีพิจารีณาโทุษทุางวินียั และ

รีายงานีผืลการีพิจารีณาเพ่อให้คณะกรีรีมการีตรีวจสิอบุรีับุทุรีาบุทุุก 3 เดือนี 

 ในีปี 2563 บุรีิษัทุ ได้รีับุรีายงานีเบุาะแสิ หรีือข้อรี้องเรีียนี 2 รีายการี อย่างไรีก็ตามจากผืลการีตรีวจสิอบุพบุว่าไม่เกี�ยวข้องกับุการีทุุจรีิต หรีือละเมิดนีโยบุาย

กำากับุดูแลกิจการีทุี�ดีของบุรีิษัทุ

พนักงานหรุือบีุคคลภายู่นอกแจ้งเบีาะแส่หรุือเรุ่องรุ้องเรุ่ยู่นเก่�ยู่วักับีการุกรุะทำาผู้ิดกรุณ่ปฏิิบีัติงานบีกพรุ�องหรุือผู้ิดพลาดและกรุณ่ทุจรุิตผู้�านชี�องทาง

ไปรุษัณ่ยู่์

ฝ่ายตรีวจสิอบุภูายในี หรีือสิำานีักกำากับุการีปฏิิบุัติงาน

บุรีิษัทุ กรีุงเทุพปรีะกันีชีวิต จำากัด (มหาชนี)

1415 ถนีนีกรีุงเทุพ-นีนีทุบุุรีี แขวงวงศ์สิว่าง

เขตบุางซ่อ กรีุงเทุพมหานีครี 10800

โทุรีศัพทุ์

โทุรีสิารี

โทุรีศัพทุ์

โทุรีสิารี

0-2777-8230, 8233-4

0-2777-8237

auditor@bangkoklife.com

0-2777-8861

0-2777-8605

compliance@bangkoklife.com

อ่เมล/เบีอรุ์โทรุศัพท์

ฝ่ายตรีวจสิอบุภูายในี

สิำานีักกำากับุปฏิิบุัติงานี

จริยธรรมใน์กิารดูำาเนิ์น์ธุรกิิจ

 บุริีษทัุไดด้ำาเนีนิีการียกรีะดบัุการีกำากบัุดแูลการีใหบุ้รีกิารีลกูคา้อยา่งเปน็ีธรีรีม (Market Conduct) โดยบุรีษิทัุไดจ้ดัตั�งคณะกรีรีมการีกำากบัุการีปฏิบิุตัติอ่ลกูคา้ 

ซึ�งปรีะกอบุด้วยกรีรีมการีและผืู้บุริีหารีรีะดับุสูิง โดยในีปี 2563 คณะกรีรีมการีกำากับุการีปฏิิบัุติต่อลูกค้าได้มีการีจัดปรีะชุม 1 ครัี�ง เพ่อทุำาหน้ีาทุี�ในีการีควบุคุม 

ติดตาม และกำากับุดูแลคุณภูาพการีเสินีอขายผืลิตภูัณฑ์์และการีบุรีิการีลูกค้าจากทุุกช่องทุางอย่างเป็นีรีะบุบุ ดำาเนีินีไปในีทุิศทุางเดียวกันี และทุันีต่อเหตุการีณ์ 

เพ่อธำารีงไว้ซึ�งความเป็นีธรีรีม โดยการีปฏิิบุัติหนี้าทุี�ของคณะกรีรีมการีนีี�จะถูกรีายงานีต่อคณะกรีรีมการีกำากับุดูแลกิจการีทุี�ดีและคณะกรีรีมการีบุรีิษัทุต่อไป ทุั�งนีี� 

เพ่อแสิดงถึงความมุ่งมั�นีของบุรีิษัทุในีการีกำากบัุดูแลการีดำาเนีินีงานีให้เป็นีไปอย่างมีจรีิยธรีรีมและความรีับุผืิดชอบุต่อผืู้มีสิ่วนีได้เสิียทุุกกลุ่ม โดยบุรีิษัทุได้กำาหนีด

ให้มีคณะกรีรีมการีตรีวจสิอบุ ซึ�งปรีะกอบุไปด้วยกรีรีมการีอิสิรีะทุั�งหมด ทุำาหนี้าทุี�กำากับุดูแลการีปฏิิบุัติตามกฎเกณฑ์์ หลักจรีิยธรีรีม และจรีรียาบุรีรีณของบุรีิษัทุ 

 นีอกจากนีี� บุรีิษัทุยังสิ่งเสิริีมการีดำาเนิีนีธุรีกิจรี่วมกับุตัวแทุนีนีายหน้ีาและบุริีษัทุพันีธมิตรีทุี�ให้ความสิำาคัญต่อการีดำาเนีินีธุรีกิจอย่างมีคุณธรีรีมและด้วยความ

รีับุผืิดชอบุต่อสิังคมและสิิ�งแวดล้อม ผื่านีการีอบุรีมสิัมมนีาเกี�ยวกับุการีปฏิิบุัติต่อลูกค้าอย่างเป็นีธรีรีม ทุั�งทุี�จัดอบุรีมในีห้องเรีียนีและการีสิ่อสิารีผื่านีรีะบุบุดิจิทุัล

กิารป้องกัิน์และปราบปรามกิารฟอกิเงิน์

 บริษ่ัทำมุ่งยกระด่้บการด้ำาเนินงานด้้านการป้องก่นและปราบปรามการฟอกเงินและการสน่บสนุนทำางการเงินแก่การก่อการ

ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธุทีำ�มีอานุภัาพทำำาลายล้างส้งเพ่�อให้้สอด้ร่บก่บบริบทำในการด้ำาเนินธุุรกิจประก่นชีวิต ซ่ึ่�งรวมถึง

การเปลี�ยนแปลงทำางกฎห้มายและแนวปฏิิบ่ติตามมาตรฐานสากล ด้้วยการพ่ฒนาระบบปฏิิบ่ติการ การนำาเทำคโนโลยีมาใช้ใน

การตรวจสอบและพิส้จน์ทำราบต่วตนล้กค้า ตลอด้จนปร่บปรุงกระบวนการด้ำาเนินงานภัายในองค์กรอย่างต่อเนื�อง เพ่�อให้้มี

ประสิทำธิุภัาพและประสิทำธิุผู้ลส้งสุด้
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กิารกิำากัิบดููแลกิารให�บริกิารลูกิค�าอย่างเป็น์ธรรม

 การกำาก่บด้้แลทุำกห้น่วยงานขององค์กรปฎิบ่ติต่อล้กค้าอย่างเป็นธุรรมถือเป็นนโยบายห้ล่กทีำ�บริษ่ัทำ กรุงเทำพประก่นชีวิตทีำ�

ให้้ความสำาค่ญตลอด้มา เพราะความเช้�อม่�นและความไวว้างใจของล้กค้าเป็นรากฐานอ่นมีค่าสำาห้ร่บการประกอบธุุรกจิประก่น

ชีวิต  ในปีทีำ�ผู่้านมา บริษ่ัทำได้้พ่ฒนาปร่บปรุงห้ล่กเกณฑ์์การปฏิิบ่ติต่อล้กค้าด้้วยความเป็นธุรรมอย่างต่อเนื�อง การด้ำาเนินการ

ของบริษ่ัทำครอบคลุมต่�งแต่ การสร้างว่ฒนธุรรมองคก์รและการกำาห้นด้บทำบาทำห้นา้ทีำ�ของผู้้้บริห้าร การพ่ฒนาผู้ลติภ่ัณฑ์์ การ

กำาห้นด้เกณฑ์์การจา่ยค่าตอบแทำน กระบวนการเสนอขาย การสื�อสารและการให้้ความร้แ้ก่พน่กงานและผู้้เ้สนอขาย  การด้้แล

ข้อม้ลของล้กค้า การบริห้ารจ่ด้การข้อร้องเรียน การควบคุม การกำาก่บและตรวจสอบ และการกำาห้นด้แผู้นรองร่บเห้ตุการณ์

ฉุกเฉินเพ่�อการบริห้ารอย่างต่อเนื�อง 

 อีกท่ำ�ง บริษ่ัทำได้้ยึด้ถือกฎเกณฑ์์และแนวปฏิิบ่ติด้้านการกำาก่บด้้แลให้้บริการล้กค้าอย่างเป็นธุรรมของสำาน่กงานคณะ

กรรมการกำาก่บห้ล่กทำร่พย์และตลาด้ห้ล่กทำร่พย์ และสำาน่กงานคณะกรรมการกำาก่บและส่งเสริมการประกอบธุุรกิจประก่น

ภ่ัยอย่างเคร่งคร่ด้ ซ่ึ่�งแนวปฏิิบ่ติของท่ำ�งสองห้น่วยงานมีเนื�อห้าสอด้คล้องก่น  อีกท่ำ�ง บริษ่ัทำได้้สอด้แทำรกห้ล่กการปฏิิบ่ติต่อ

ล้กค้าอย่างเป็นธุรรมไว้ในจรรณยาบรรณของบริษ่ัทำ และมุ่งพ่ฒนานว่ตกรรมทำางเทำคโนโลยีเพ่�อให้้ผู้้้เสนอขายทุำกคนสามารถ

เสนอขายผู้ลิตภ่ัณฑ์์ของบริษ่ัทำโด้ยยึด้ม่�นในการร่กษัาผู้ลประโยชน์ของล้กค้า นำาเสนอสิ�งทีำ�เห้มาะสมทีำ�สุด้ให้้ก่บล้กค้าอย่างเป็น

ธุรรม และไม่แสวงห้าประโยชน์จากความไม่ร้้ของล้กค้า

 ปัจจุบ่นประเทำศไทำยมีอ่ตราการเพิ�มข่�นของผู้้้ส้งอายุอย่างรวด้เร็ว ผู้้้ส้งอายุจ่งเป็นปัจจ่ยห้นึ�งทีำ�บริษ่ัทำประก่นชีวิตให้้ความ

สำาค่ญ และบริษ่ัทำในฐานะผู้้้ประกอบธุุรกิจประก่นชีวิตและให้้บริการนายห้น้า ค้า จ่ด้จำาห้น่ายห้ล่กทำร่พย์ทีำ�เป็นห้น่วยลงทุำน จ่ง

เล็งเห็้นความสำาค่ญก่บล้กค้าทีำ�มีความเปราะบาง (vulnerable investor) โด้ยเฉพาะผู้้้ส้งอายุ บริษ่ัทำจ่งจ่ด้ให้้มีแนวปฏิิบ่ติให้้

สอด้คล้องก่บห้ล่กเกณฑ์์สำาน่กงานคณะกรรมการกำาก่บและส่งเสริมการประกอบธุุรกิจประก่นภ่ัย และสำาน่กงานคณะกรรมการ

กำาก่บห้ล่กทำร่พย์และตลาด้ห้ล่กทำร่พย์ ทีำ�มีกระบวนการพิเศษัในการติด้ต่อโด้ยบริษ่ัทำคำานึงถึงประโยชน์ของล้กค้าเป็นสำาค่ญ 

และเพ่�อให้้แน่ใจว่าล้กค้าทีำ�มีความเปราะบางได้้ร่บการบริการทีำ�ครอบคลุมบริษ่ัทำมีกระบวนการ Confirmation call ก่บล้กค้า

ทีำ�สม่ครทำำาประก่นชีวิตก่บบริษ่ัทำ สำาห้ร่บ ธุุรกิจนายห้น้า ค้า จ่ด้จำาห้น่ายห้ล่กทำร่พย์ทีำ�เป็นห้น่วยลงทุำน บริษ่ัทำมีกระบวนการให้้

ล้กค้าทีำ�มีความเปราะบางสามารถแต่งต่�งบุคคลทีำ�ไว้วางใจ (Trusted Person) ห้ร้อผู้้้ร่บมอบอำานาจ (Authorized Person) 

เพ่�อร่วมร่บฟังการเสนอขายผู้ลิตภ่ัณฑ์์

 ในปี 2563 คณะกรรมการกำาก่บด้้แลการปฏิิบ่ติต่อล้กค้า ซ่ึ่�งจ่ด้ต่�งโด้ยคณะกรรรมการบริษ่ัทำเป็นการเฉพาะ ได้้เริ�มปฏิิบ่ติ

ห้น้าทีำ�ด้้านการกำาก่บด้้แลคุณภัาพการเสนอขายผู้ลิตภ่ัณฑ์์และการบริการของผู้้้เสนอขายทุำกช่องทำาง เพ่�อให้้การปฏิิบ่ติต่อ

ล้กค้าสอด้คล้องก่บนโยบายและห้ล่กปฏิิบ่ติเกี�ยวก่บการปฏิิบ่ติต่อล้กค้าอย่างเป็นธุรรม

ระบบกิารพ่สูัจน์์ตัวิตน์ลูกิค�ารูปแบบใหม่

กิารอบรมหลักิสูัตรกิฎีหมายป้องกัิน์และปราบปรามกิารฟอกิเงิน์ให�กัิบพนั์กิงาน์

 ในีปี 2562 บุรีิษัทุปรีะสิบุความสิำาเรี็จในีการีรี่วมทุดสิอบุรีะบุบุพิสิูจนี์ตัวตนีของลูกค้าด้วยวิธีทุางอิเล็กทุรีอนีิกสิ์กับุธนีาคารีแห่งปรีะเทุศไทุย ธนีาคารีพาณิชย์ 

และหนีว่ยงานีภูาครีฐัทุี�เกี�ยวขอ้งภูายใตโ้ครีงการี National Digital ID เพอ่ยกรีะดบัุมาตรีฐานีในีการีพสิิจูนีต์วัตนี หรีอืตรีวจสิอบุเพอ่ทุรีาบุขอ้เทุจ็จรีงิเกี�ยวกบัุลกูคา้

ทุี�ใชบุ้รีกิารีกบัุสิถาบุนัีการีเงนิีหรีอืหนีว่ยงานีภูาครีฐั และชว่ยลดขั�นีตอนีการีเดนิีเอกสิารีของลกูคา้ในีการีขอใชบุ้รีกิารีกบัุสิถาบุนัีการีเงนิี ซึ�งทุำาใหส้ิถาบุนัีการีเงนิีมี

แหล่งข้อมูลทุี�นี่าเช่อถือเพ่อนีำามาใช้ในีการีพิสิูจนี์ตัวตนีลูกค้าให้เป็นีไปตามทุี�กฎหมายกำาหนีด

 บุรีิษัทุได้มีการีจัดอบุรีมหลักสิูตรีการีป้องกันีการีฟอกเงินีการีสินีับุสินีุนีทุางการีเงินีแก่การีก่อการีรี้ายและการีแพรี่ขยาอาวุธทุี�มีอานีุภูาพทุำาลายล้างสิูง พรี้อม

ทุั�งให้ความรู้ีเกี�ยวกับุกฎหมายและแนีวทุางปฏิิบุัติทุี�เกี�ยวข้องแก่ผืู้บุรีิหารีและพนีักงานีทุั�วทุั�งองค์กรี เพ่อให้ทุรีาบุและเข้าใจแนีวทุางปฏิิบุัติทุี�ถูกต้องและสิามารีถ

นีำาความรู้ีทุี�ได้รีับุไปปรีะยุกต์ใช้ในีการีปฏิิบัุติหนี้าทุี�ได้อย่างมั�นีใจ อาทิุ การีให้ความรู้ีเกี�ยวกับุกฎหมาย กฎกรีะทุรีวง และปรีะกาศทุี�เกี�ยวข้องกับุการีฟอกเงินีการี

สินีบัุสินีนุีทุางการีเงนิีแกก่ารีกอ่การีรีา้ยและการีแพรีข่ยายอาวธุทุี�มอีานีภุูาพทุำาลายลา้งสิงู บุทุบุาทุหนีา้ทุี�ของบุรีษิทัุปรีะกนัีชวีติ วธีิการีตรีวจสิอบุเพอ่ทุรีาบุขอ้เทุจ็

จรีิงเกี�ยวกับุลูกค้า เป็นีต้นี โดยผื่านีการีจัดทุำานีโยบุาย แนีวปฏิิบุัติงานี รีวมถึงการีสิ่อความโดยให้ความรีู้ทุั�งในีรีูปแบุบุห้องเรีียนี โดยมีการีจัดทุำาเนีื�อหาให้มีความ

กรีะชับุและเข้าใจง่าย โดยในีปี 2563 จนีถึงปัจจุบุันีมีผืู้บุรีิหารีและพนีักงานีทุี�เกี�ยวข้องกับุการีปฏิิบุัติงานีด้านีโดยตรีงตามทุี�ได้รีับุอนีุมัติจากสิำานีักงานีป้องกันีและ

ปรีาบุปรีามการีฟอกเงินี ผื่านีการีอบุรีมทุั�งสิิ�นี 683 รีาย คิดเป็นี 100% ผืู้บุรีิหารีและพนีักงานีทุี�เกี�ยวข้องทุั�งหมด



ระบบกิารพ่สูัจน์์ตัวิตน์ลูกิค�ารูปแบบใหม่

• ล้กค้าร้้สึกไว้วางใจและเช้�อม่�นว่าบริษ่ัทำให้้บริการอย่างเป็นธุรรม

• ให้้คำาแนะนำาผู้ลิตภ่ัณฑ์์และบริการทีำ�ตรงความต้องการและ
เห้มาะสมก่บล้กค้า

• มุ่งพ่ฒนาการนำาเสนอผู้ลิตภ่ัณฑ์์และบริการทีำ�คำานึงถึงผู้ล
ประโยชน์ของล้กค้าเป็นสำาค่ญ

• มุ่งให้้ล้กค้าได้้ร่บบริการอย่างสะด้วก และถ้กต้องแม่นยำา 
ควบค่้ก่บการด้้แลและแก้ปัญห้าอย่างท่ำนท่ำวงทีำ
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