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VISION
& MISSION

วิส่ัยท่ัศน์ / VISION ภารกิิจ / MISSION

บริษััทัม่ควิามมุ�งมั�น์ท่ั�จะเป็น์ผูู้�น์ำาใน์กิารสัร�างควิามมั�น์คง

ทัางกิารเงิน์ให�กัิบประชีาชีน์ทุักิกิลุ�ม ดู�วิยกิารปกิป้อง

คุณค�าชีีวิิต ให�คำาแน์ะน์ำาดู�าน์กิารวิางแผู้น์ทัางกิารเงิน์และ

บริกิารท่ั�ประทัับใจผู้�าน์ตัวิแทัน์ คู�ค�า และพนั์กิงาน์ท่ั�ม่ควิาม

จริงใจและม่ควิามรู�ระดัูบแน์วิหน์�าของประเทัศ

To make people realize the benefits of 

the life insurance and choose insurance 

coverage which is suitable for their

financial position and value of life.

The Company is determined to be a leader 

in establishing financial security for all 

groups of people and protecting their 

value of life by offering financial advice 

and impressive service through its sincere 

agents, partners, and employees who are 

experts in the field.

ให�ประชีาชีน์เหน็์ประโยชีน์ก์ิารประกินั์ชีวีิติ และทัำาประกินั์

ชีีวิิตให�เหมาะสัมกิับฐาน์ะทัางกิารเงิน์และคุณค�าชีีวิิต

วิิสัยทััศน์์ ภารกิิจ
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CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS /
CHAIRMAN OF EXECUTIVE BOARD
OF DIRECTORS AND
CHAIRMAN OF THE GOOD CORPORATE 
GOVERNANCE COMMITTEE

Messages From

สารจากิประธาน์กิรรมกิาร /
ประธาน์กิรรมกิารบัริหารและ
ประธาน์คณะกิรรมกิารกิำากัิบัดููแลกิิจกิารท่ั�ดู่

	 บริิษััท	 กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต	 จำำ�กัด	 (มห�ชีน)	

ได้ดำ�เนินธุุริกิจำม�เป็นริะยะเวิล�	 68	 ปี	 บริิษััท

ยังคงยึดมั�นและมุ�งมั�นที�จำะเป็นผู้้้นำ�ในก�ริสร้ิ�ง

ควิ�มมั�นคงท�งก�ริเงินให้กับปริะชี�ชีนทุกกลุ�ม

โดยมุ�งเน้นก�ริให้คำ�แนะนำ�ด้�นก�ริวิ�งแผู้น

ท�งก�ริเงินอย��งริอบด้�นสำ�หรัิบทุกชี�วิงวัิย

ด้วิยผู้ลิตภััณฑ์์ปริะกันชีีวิิต	 ผู้ลิตภััณฑ์์เพ่อ

ก�ริลงทุน	 และผู้ลิตภััณฑ์์อ่นๆ	 ของบริิษััท	

	 อย��งไริก็ต�มภั�ยใต้ภั�วิะแวิดล้อมที�เปลี�ยนไป

ทั�งท�งด้�นก�ริแข�งขันท��มกล�งสภั�วิะเศริษัฐกิจำ

ที�ท้�ท�ย	 ปริะกอบกับก�ริเปลี�ยนแปลงท�งด้�น

เทคโนโลยี	 ริวิมถึึงพฤติกริริมของผู้้้บริิโภัคที�มี

แนวิโน้มก�ริใช้ีบริิก�ริผู้��นชี�องท�งออนไลน์ม�กขึ�น

ไม�วิ��จำะเป็นก�ริแลกรัิบสิทธิุปริะโยชีน์ผู้��น

Mobile	 Application	 ก�ริชีำ�ริะเบี�ยปริะกัน

ชีีวิิตผู้��น	 Internet	 Banking	 หรืิอก�ริเลือกรัิบ

กริมธุริริม์แบบ	Electronic	(E-policy)	บริิษััทจึำง

ต้องมีก�ริปรัิบตัวิและพัฒน�ร้ิปแบบก�ริดำ�เนิน

ธุุริกิจำในหล�กหล�ยแง�มุม	 เพ่อให้สอดคล้องกับ

ควิ�มต้องก�ริและควิ�มค�ดหวัิงของผู้้้บริิโภัค

อย��งมีปริะสิทธิุภั�พยิ�งขึ�น	 เพ่อยืนหยัดให้

บริิก�ริปริะชี�ชีนชี�วิไทยอย��งยั�งยืนในริะยะย�วิ	

	 ในปี	 2562	 บริิษััทได้กำ�หนดนโยบ�ยก�ริ

ดำ�เนินธุุริกิจำเพ่อสร้ิ�งอน�คตที�ยั�งยืน	 (Driving	

A	 Sustainable	 Future)	 โดยมุ�งก�ริสร้ิ�ง

ควิ�มสมดุลในก�ริบริิห�ริจัำดก�ริที�คริอบคลุม

พัฒน�ก�ริในทุกมิติขององค์กริ	 ควิ�มรัิบผิู้ด

ชีอบต�อสิ�งแวิดล้อมและก�ริสร้ิ�งควิ�มมั�นคงให้

แก�สังคม	 ผู้��นก�ริดำ�เนินง�นอย��งมีศักยภั�พ

ทั�งในด้�นก�ริยกริะดับง�นบริิก�ริและก�ริปรัิบ

ใช้ีนวัิตกริริมท�งเทคโนโลยี	 โดยได้พัฒน�

BLA	 Happy	 Life	 ซึึ่�งเป็นโมบ�ยแอปพลิเคชัีน

เพ่อเพิ�มควิ�มสะดวิกให้แก�ผู้้้เอ�ปริะกันภััยในก�ริ

ติดต�อขอรัิบบริิก�ริสิทธิุปริะโยชีน์	ชีำ�ริะเบี�ยปริะกัน

ภััย	ด้ข้อม้ลกริมธุริริม์ปริะกันภััย	และพัฒน�ริะบบ

ก�ริจัำดก�ริคลังข้อม้ลเพ่อริองรัิบก�ริทำ�ง�นใน

เชิีงวิิเคริ�ะห์เพ่อพัฒน�ก�ริออกแบบผู้ลิตภััณฑ์์

และบริิก�ริในอน�คตและในด้�นก�ริสร้ิ�งควิ�ม

มั�นคงให้แก�สังคม	 ผู้��นก�ริให้ควิ�มร้้ิด้�นก�ริ

วิ�งแผู้นท�งก�ริเงินของตัวิแทนบริิษััท	 โดยมี

เป้�ปริะสงค์ให้ตัวิแทนส�ม�ริถึถึ��ยทอดควิ�ม

ร้้ิด้�นก�ริวิ�งแผู้นท�งก�ริเงินให้กับปริะชี�ชีน

ซึึ่�งจำะเป็นพื�นฐ�นที�ชี�วิยสร้ิ�งควิ�มมั�นคงให้กับ

ปริะชี�ชีนในสังคมได้	 ริวิมไปถึึงก�ริสนับสนุน

ก�ริพัฒน�ทรัิพย�กริบุคคลผู้��นโคริงก�ริทุนก�ริ

ศึกษั�	 โดยมอบทุนก�ริศึกษั�ริะดับปริิญญ�ตรีิ

ปริิญญ�โท	 ทั�งภั�ยในปริะเทศและต��งปริะเทศ

ให้แก�นิสิต	 นักศึกษั�	 บุคคลทั�วิไป	 เพ่อให้ได้มี

โอก�สพัฒน�ศักยภั�พของตนเอง	 นอกจำ�กนี�

บริิษััทยังได้ส�งเสริิมก�ริสร้ิ�งจิำตสำ�นึกรัิกและ

ด้แลรัิกษั�สิ�งแวิดล้อมให้กับบุคล�กริภั�ยใน

องค์กริ	 ริวิมไปถึึงล้กค้�และปริะชี�ชีนทั�วิไป

ผู้��นโคริงก�ริต��งๆ	 ที�จัำดทำ�ต�อเน่องตลอดทั�งปี

	 บริิษััทขอขอบคุณผู้้้มีส�วินได้เสียทุกท��นที�

ให้ก�ริสนับสนุนบริิษััทม�โดยตลอด	 และขอให้

คำ�มั�นแก�ผู้้้มีส�วินได้เสียทุกท��นวิ��บริิษััทจำะมุ�ง

มั�นส�นต�อก�ริยกริะดับก�ริพัฒน�ก�ริให้บริิก�ริ

ควิบค้�ไปกับก�ริให้ควิ�มสำ�คัญในก�ริพัฒน�

สังคม	 สิ�งแวิดล้อม	 อย��งต�อเน่องและยั�งยืน	
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	 Bangkok	Life	Assurance	PCL	has	been	

operating	our	business	for	68	years.	The	

Company	dedicated	and	determined	to	be	

a	 leader	 in	establishing	financial	security	

for	 all	 groups	of	 people	 by	 focusing	on	

providing	comprehensive	financial	advice	

for	all	age	ranges	through	our	life	insurance	

products,	investment	products	and	others.

	 However,	under	the	changed	environments	

of	competing	amidst	challenging	economic	

conditions	 together	 with	 changes	 in	

technology	 and	 behaviors	 of	 consumers	

who	 have	 increasing	 tendency	 to	 use	

services	through	online	channels,	whether	

it	be	to	redeem	privileges	through	Mobile	

Application,	to	pay	life	insurance	premiums	

through	 Internet	 Banking	 or	 to	 choose	

to	 obtain	 policies	 electronically	 in	 the	

form	of	E-policy,	 the	Company	 therefore	

needs	 to	 adjust	 ourselves	 and	 develop	

the	 format	 of	 our	 business	 operations	

on	 various	 aspects	 to	 be	 in	 line	 with	

consumers’	requirements	and	expectation	

more	efficiently	in	order	to	be	steadfast	in	

providing	service	to	Thai	people	sustainably.

	 In	 2019	 the	 Company	 had	 specified	

our	business	operation	policy	of	Driving	a	

Sustainable	Future	with	a	view	to	creating	

balance	in	our	management	which	covers	

all	 dimensions	 of	 development,	 our

responsibility	 towards	 the	 environment,	

and	 creation	 of	 security	 for	 society	

through	enhancing	services	and	embracing	

innovation	technologies.	We	have	developed	

Happy	Life	which	is	a	mobile	application	

that	 provides	 more	 convenience	 to	

the	 Insured	 in	 requesting	 for	 special	

service,	making	premium	payment,	viewing	

insurance	 policy	 information.	 We	 also	

developed	a	data	management	system	to	

support	the	analytical	study	necessary	for	

product	designs	and	services	enhancement	

in	 the	 future.	 We	 build	 security	 for	

society	 by	 providing	 financial	 planning	

knowledge	 to	 our	 agents	 with	 the	 goal	

that	they	can	transfer	the	same	knowledge	

to	 the	 public	 as	 it	 is	 a	 foundation	 to	

help	 create	 security	 for	 people	 in	 the	

society.	We	also	support	human	resources	

development	through	scholarship	project	by	

awarding	scholarships	at	Bachelor’s	and	

Master’s	 degrees	 levels	 both	 nationally	

and	 internationally	 so	 that	 students	 and	

the	general	public	may	have	a	chance	to	

develop	 their	 potentials.	 In	 addition,	 the	

Company	fosters	awareness	in	loving	and	

caring	for	the	environment	to	our	employees	

as	 well	 as	 customers	 and	 the	 general	

public	through	various	projects	which	are	

organized	continually	throughout	the	year.

	 The	 Company	 would	 like	 to	 thank	 all	

our	 stakeholders	 for	 their	 continuous	

support	 to	 the	Company	 and	we	would	

like	 to	 assure	 you	 that	 the	 Company	

wi l l 	 cont inue	 to	 push	 for	 fur ther	

development	in	services	as	well	as	place	

importance	 on	 social	 and	 environmental	

development	continuously	and	sustainably.

ดร.ศิิริ การเจริญดี
Dr. Siri Ganjarerndee

คมคาย ธููสรานนท์์
Komkai Thusaranon

ประธูานกรรมการ
Chairman of the Board of Directors

ประธูานกรรมการบริหารและ
ประธูานกรรมการกำากับดูแลกิจการที์�ดี
Chairman of Executive Board of 
Directors and
Chairman of the Good Corporate 
Governance Committee
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LET’S GET TO KNOW 
BANGKOK LIFE
ASSURANCE PCL
รู�จักิกิรุงเทัพประกัิน์ชีีวิิต

ผลิตภัณฑ์์และ
กิารบัริกิารหลักิ
ของบัริษััทัท่ั�สำาคัญ

Company’s
Main Products 
and Services

	 บริิษััท	 กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต	 จำำ�กัด	 (มห�ชีน)	 เป็นบริิษััทจำดทะเบียนในตล�ดหลักทรัิพย์แห�ง

ปริะเทศไทย	(หลักทริัพย์	“BLA”)	ที�อย้�เคียงข้�งปริะชี�ชีนชี�วิไทยม�น�นกวิ��	68	ปี	โดยบริิษััท

ใหบ้ริิก�ริด�้นก�ริวิ�งแผู้นก�ริเงินอย��งริอบด�้นสำ�หริบัทกุชี�วิงวัิย	ดว้ิยผู้ลติภัณัฑ์ป์ริะกนัชีีวิิตและ

ผู้ลิตภััณฑ์์ปริะกันสุขภั�พของบริิษััท	 และผู้ลิตภััณฑ์์ปริะกันวิิน�ศภััยและกองทุนริวิมของบริิษััท

พันธุมิตริ

	 บริิษััทมีสำ�นักง�นใหญ�ตั�งอย้�	23/115-121	ซึ่อยศ้นย์วิิจำัย	ถึนนพริะริ�ม	9	แขวิงบ�งกะปิ	เขต

ห้วิยขวิ�ง	กริุงเทพมห�นคริ	และมีสำ�นักง�นส�ข�	 67	แห�งคริอบคลุมทั�วิปริะเทศ	 เพ่ออำ�นวิย

ควิ�มสะดวิกและก�ริเข้�ถึึงบริิก�ริของบริิษััทตลอดจำน	 เพ่อริองรัิบก�ริขย�ยตัวิของฐ�นล้กค้�	

ตัวิแทนปริะกันชีีวิิต	และที�ปริึกษั�ก�ริเงิน

	 Bangkok	Life	Assurance	PCL	is	listed	on	the	Stock	Exchange	of	Thailand	(SET	

“BLA”)	and	has	been	alongside	Thai	people	for	over	68	years.	The	Company	provides	

comprehensive	financial	planning	service	for	all	age	ranges	with	our	Company’s	life	

and	health	insurance	products	as	well	as	non-life	insurance	products	and	mutual	

funds	of	our	partner	companies.

	 The	Company’s	Head	Office	is	located	at	No.	23/115-121,	Soi	Sun	Wichai,	Rama	

9	Road,	Bangkapi	Sub-district,	Huaykwang	District,	Bangkok.	We	have	67	branch	

offices	nationwide	for	our	customers’	convenience	in	accessing	our	services	and	for	

supporting	the	expansion	of	our	customers	insurance	agents,	and	financial	advisors	

base.

Y

E

A

R

S
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ผู้ลิตภัณฑ์์ประกัิน์ชีีวิิต
Life Insurance Products

 

	 	 •	เพ่อคุ้มคริองชีีวิิต

	 	 •	เพ่อก�ริออมและสะสมทริัพย์

	 	 •	เพ่อก�ริศึกษั�บุตริ

	 	 •	เพ่อคุ้มคริองก�ริริักษั�พย�บ�ล

	 	 •	เพ่อคุ้มคริองโริคริ้�ยแริง

	 	 •	เพ่อคุ้มคริองทุพพลภั�พ

	 	 •	เพ่อคุ้มคริองอุบัติเหตุ

	 	 •	เพ่อวิ�งแผู้นก�ริเกษัียณ

	 •	Life	coverage

	 •	Saving	and	endowment

	 •	Child	education

	 •		Medical	treatment	coverage

	 •	Critical	illness	coverage

	 •	Disability	coverage

	 •	Accident	coverage

	 •	Retirement	planning

	 	 •	กองทุนริวิม

	 	 •	Mutual	Fund

 

	 	 •	แผู้นคุ้มคริองสินเชี่อ

	 	 •	ปริะกันภััยทริัพย์สิน

	 	 •	Mortage	Insurance

	 	 •	Property	insurance

ผู้ลิตภัณฑ์์เพ่�อกิารลงทุัน์
Investment Product

บริกิารอื�น์ๆ
Other Services

ท่ั�มา : UN World Population 

Prospects (2015)

Map of Thailand showing

the distribution network

of our branch offices
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รางวัิลบัริษััทัประกัิน์ชีีวิิต
ท่ั�ม่กิารบัริหารงาน์ดู่เดู่น์
อัน์ดัูบั 3  ปี 2561

	 บริิษััท	กริุงเทพปริะกันชีีวิิต	จำำ�กัด	(มห�ชีน)	ได้ริับคัดเลือกจำ�กสำ�นักง�น

คณะกริริมก�ริกำ�กับและส�งเสริิมก�ริปริะกอบธุุริกิจำปริะกันภััย	(คปภั.)	ให้ริับ

ริ�งวิัลบริิษััทปริะกันชีีวิิตที�มีก�ริบริิห�ริง�นดีเด�น	 อันดับ	 3	 ปริะจำำ�ปี	 2561	

เพ่อส�งเสริิมบทบ�ทของอุตส�หกริริมปริะกันภััยให้เป็นที�เชี่อถึือ	ศริัทธุ�	และ

เป็นที�ยอมริับของปริะชี�ชีน	 โดยมีเกณฑ์์ก�ริคัดสริริจำ�กบริิษััทปริะกันภััยที�มี

ก�ริบริิห�ริง�นอย��งมืออ�ชีีพ	มีศักยภั�พก�ริดำ�เนินง�น	มีฐ�นะท�งก�ริเงิน

ที�มั�นคง	และมีธุริริม�ภัิบ�ลเป็นเลิศ

	 Bangkok	Life	Assurance	was	awarded	The	3
rd
	Best	Life	Insurance	

Company	Award	 in	2018	for	Outstanding	Management	 from	the	

Office	of	Insurance	Commission	(OIC).	The	award	aims	to	promote	

be	trust	belief	and	acceptance	in	life	insurance	industry	among	the	

public,	with	the	selection	criteria	that	take	into	account	insurance	

companies	 with	 professional	management,	 operational	 potential,	

stable	financial	status,	and	good	governance.

THE 3RD BEST
LIFE INSURANCE COMPANY AWARD 
FOR OUTSTANDING MANAGEMENT
OF THE YEAR 2018
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	 กวิ��	68	ปี	ที�กริุงเทพปริะกันชีีวิิตได้มุ�งมั�นสริ้�งควิ�มมั�นคงท�งก�ริเงินให้

แก�ปริะชี�ชีนม�โดยตลอดจำน	 ถึึงวิันนี�ที�เป็นยุคสมัยแห�งควิ�มเปลี�ยนแปลง

อย��งริวิดเริ็วิ	 (Disruptive	 Era)	 กริุงเทพปริะกันชีีวิิตยังคงเดินหน้�ปริับตัวิ

เตริียมพริ้อมอย้�เสมอ	 เพริ�ะเริ�เช่ีอวิ��ควิ�มมั�นคงเป็นสิ�งที�ต้องสร้ิ�งอย��ง

ต�อเน่อง	 เพ่อให้ล้กค้�ทุกคนมั�นใจำได้วิ��เริ�จำะมุ�งไปส้�ก�ริเติบโตอย��งยั�งยืน

ด้วิยกัน	

	 บริิษััท	 กริุงเทพปริะกันชีีวิิตมุ�งมั�นในก�ริพัฒน�ธุุริกิจำให้เจำริิญเติบโตบน

ริ�กฐ�นที�มั�นคงทั�งในด้�นเศริษัฐกิจำ	 สังคม	 และสิ�งแวิดล้อม	 ก�ริสนับสนุน

ควิ�มริ้้ด้�นก�ริวิ�งแผู้นท�งก�ริเงินให้แก�ปริะชี�ชีนทุกกลุ�ม	 ก�รินำ�เสนอ

ผู้ลิตภััณฑ์์และบริิก�ริที�ส�ม�ริถึสริ้�งควิ�มมั�นคงให้คริอบคริัวิ	 ตลอดจำนก�ริ

ส�งเสริิมก�ริเข�้ถึึงบริิก�ริท�งก�ริเงนิผู้��นดจิำทิลัแพลตฟอร์ิม	ซึ่ึ�งจำะมสี�วินชี�วิย

ผู้ลักดันให้สังคมไทยเข้�ส้�สังคมไริ้เงินสดต�มนโยบ�ยของริัฐบ�ล

	 It	is	more	than	68	years	that	Bangkok	Life	Assurance	has	been	

driven	to	create	financial	security	for	the	people,	and	even	in	this	

Disruptive	 Era,	 Bangkok	 Life	 Assurance	 is	 still	 moving	 forward	

and	always	adjusting	ourselves	in	preparation,	as	we	believe	that	

security	is	something	which	must	be	continuously	created	so	all	our	

customers	can	be	confident	that	we	are	moving	towards	sustainable	

growth	together.

	 Bangkok	Life	Assurance	PCL	is	driven	to	develop	our	business	

to	a	sustainable	growth	economically,	socially	and	environmentally,	

to	encourage	knowledge	about	financial	planning	to	people	in	all	

walks	 of	 life,	 to	 recommend	 products	 and	 services	 which	 can	

create	security	for	the	family	as	well	as	support	access	to	financial	

services	through	digital	platforms	which	will	help	drive	Thai	society	

into	cashless	society	according	to	the	government’s	policy.

	 จำ�กพฤติกริริมของผู้้้บริิโภัคที�เปลี�ยนแปลงไปอันเน่องจำ�กปัจำจำัยด้�น

ปริะชี�กริศ�สตร์ิ	ด้�นเศริษัฐกจิำ	ด้�นสังคม	และควิ�มก้�วิหน้�ท�งเทคโนโลยี

บริิษััทจึำงมุ�งพัฒน�ด้�นผู้ลิตภััณฑ์์และด้�นบริิก�ริริวิมถึึงแพลตฟอร์ิมเพ่อ

เชี่อมต�อกับล้กค้�	 ตัวิแทนปริะกันชีีวิิตและที�ปริึกษั�ท�งก�ริเงิน	 เพ่อสริ้�ง

ปริะสบก�ริณ์และควิ�มสัมพันธ์ุแบบบ้ริณ�ก�ริ	 และเพ่อก�ริต�อยอดที�จำะนำ�

ไปส้�ปริะโยชีน์ส้งสุดของทุกภั�คส�วินในสังคม	 ในปี	 2562	บริิษััทได้ปริะก�ศ

ก�ริเป็นองค์กริแห�งก�ริเปลี�ยนแปลง	(Change	Organization)	เพ่ออน�คต

ที�ยั�งยืน	 ภั�ยใต้โคริงก�ริยกริะดับคุณภั�พและม�ตริฐ�นก�ริบริิก�ริ	 ที�มีเป้�

หม�ยส้งสุดในก�ริเป็นผู้้้นำ�ด้�นก�ริสร้ิ�งควิ�มมั�นคงให้กับพี�น้องปริะชี�ชีน

ชี�วิไทย	 และไปส้�ก�ริมีส�วินชี�วิยสร้ิ�งควิ�มมั�นคงให้แก�ริะบบเศริษัฐกิจำของ

ปริะเทศ

	 บริิษััทเช่ีอมั�นวิ��ยุทธุศ�สตร์ิดังกล��วิจำะเสริิมสร้ิ�งกริะบวินก�ริดำ�เนินง�น

และวัิฒนธุริริมองค์กริใหม�ที�พนักง�น	 ตัวิแทนปริะกันชีีวิิต	 และที�ปรึิกษั�ก�ริเงิน

ปฏิิบัติหน้�ที�และให้บริิก�ริอย��งริวิดเริ็วิ	 มีปริะสิทธุิภั�พอย��งมืออ�ชีีพในวิง

กวิ้�งม�กยิ�งขึ�น	ด้วิยก�รินำ�เทคโนโลยีใหม�ๆ	ม�ใชี้สนับสนุนง�น

	 Due	to	changes	in	consumer	behaviors	resulting	from	population,	

economic,	 social	 and	 technological	 progress	 factors,	 BLA	 has	

focused	on	products	and	services	as	well	as	platforms	to	connect	

with	customers,	life	insurance	agents	and	financial	advisors	in	order	

to	create	integrated	experience	and	relations	for	further	development	

which	will	lead	to	the	highest	benefits	for	every	sector	in	society.	

In	2019,	the	Company	has	announced	ourselves	to	be	a	Change	

Organization	for	a	sustainable	future	under	the	project	to	enhance	

the	quality	and	service	standard	with	the	ultimate	goal	of	being	the	

leader	in	creating	security	for	our	Thai	people	and	moving	towards	

helping	to	create	sustainability	for	the	country’s	economic	system.

	 BLA	 believes	 that	 this	 strategy	 will	 strengthen	 the	 operational	

process	and	new	organizational	culture	where	employees,	life	insurance	

agents	and	financial	advisors	will	carry	out	their	duties	and	provide	

services	quickly	and	with	professional	efficiency	in	a	wider	circle	with	

the	incorporation	of	new	technologies	to	support	their	work.

ยุท์ธูศิาสตร์ Strategies

A LIFE INSURANCE
COMPANY WITH A
DRIVE FOR A
SUSTAINABLE FUTURE

66
YEAR
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กระบวนการ
เปลี�ยนผ่่านองค์กรของบริษััท์

Company’s
Change Process

	 ก�ริเปลี�ยนแปลงอย��งริวิดเริ็วิของควิ�มก้�วิหน้�ท�งเทคโนโลยี	 สภั�วิะ

ก�ริแข�งขัน	และสภั�พแวิดล้อมภั�ยนอกอ่นๆ	ทำ�ใหบ้ริิษััทต้องพฒัน�ปริบัปริงุ

โคริงสริ้�งและริ้ปแบบก�ริทำ�ง�นภั�ยในองค์กริอย��งสมำ��เสมอ	 โดยมีกริอบ

ริะยะเวิล�ดำ�เนินง�น	 3	 ปี	 (2562	 -	 2564)	 มุ�งเน้นก�ริปรัิบปริุงริ�กฐ�น

ขององค์กริ	ควิบค้�กับก�ริปริับเปลี�ยนโคริงสริ้�งท�งธุุริกิจำที�มุ�งเน้นก�ริขย�ย

ชี�องท�งจำัดจำำ�หน่�ย		และควิ�มหล�กหล�ยของสินค้�และบริิก�ริ	

	 The	 rapid	 change	 in	 technological	 advancement,	 competition,	

and	other	external	environments	cause	the	Company	to	regularly	

develop	and	improve	its	structure	and	format	of	operations	within	our	

organization.	Our	three-year	operational	framework	(2019-2021)	aims	

at	improving	the	organizational	foundation	together	with	changing	

business	structure	which	now	aims	at	expanding	our	distribution	

channels	and	diversity	of	products	and	services.

	 ก�ริพัฒน�ริ�กฐ�นขององค์กริเพ่อเพิ�มขีดควิ�มส�ม�ริถึ

	 ในก�ริแข�งขันอย��งยั�งยืนในริะยะย�วิ

	 •	บริิก�ริที�ยึดล้กค้�เป็นศ้นย์กล�ง

	 •	แพลตฟอริ์มดิจำิทัลและกริะบวินก�ริอัตโนมัติ

	 •	ก�ริกำ�กับด้แลและบริิห�ริควิ�มเสี�ยงที�ดี

	 •	คุณภั�พและทัศนคติของบุคล�กริ

	 •	โคริงสริ้�งและก�ริจำัดก�ริที�คล�องตัวิ

	 •	ก�ริมีส�วินริ�วิมในก�ริส�งเสริิมสังคม

	 TO	SUSTAINABLY	INCREASE

	 COMPETITIVENESS	IN	THE	LONG	RUN

	 •	Customer-centric	services

	 •	Digital	platform	and	automatic	processes

	 •	Good	Governance	and	riskmanagement

	 •	Quality	and	attitudes	of	personnel

	 •	Flexible	structure	and	management

	 •	Social	contribution

	 คุณค��จำ�กโคริงก�ริ

 ‘CHANGE FOR FUTURE’

	 •	ลดต้นทุนก�ริให้บริิก�ริ

	 •	ขย�ยฐ�นล้กค้�ผู้��นชี�องท�งใหม�

	 •	สริ้�งควิ�มผู้้กพันกับองค์กริ

	 VALUE	FROM

 ‘CHANGE FOR FUTURE’

	 •	Reducing	cost	of	service

	 •	Expanding	customer	base	through	new	channels

	 •	Creating	organizational	bond

การพััฒนารากฐานองค์กร
Organizational Development

การก้าวสู่ยุคดิจิทั์ล
Entering the Digital Age

8 SUSTAINABILITY REPORT 2019





Driving
Brand
Value

Driving
Organization with
Innovation

มุ�งมั�น์เป็น์ผูู้�น์ำา ผูู้�ยึดูมั�น์ใน์คุณค�าดู�าน์กิารวิางแผู้น์

กิารเงิน์อัน์เปี�ยมกิลยุทัธ์อย�างมืออาชีีพ พร�อม

พัฒน์าผู้ลิตภัณฑ์์และบริกิารอย�างต�อเนื์�อง

Determined to be a leader driven in the 

value of financial planning and ready to 

continuously develop products and

services.

Determined to drive the organization to 

conform to the digital age by not ceasing 

to improve ourselves, willing to acquire 

new knowledge, and always opening up 

to accept new things.

มุ�งมั�น์ขับเคลื�อน์องค์กิรให�สัอดูคล�องกัิบยุค

ดิูจิทััล ดู�วิยกิารไม�หยุดูพัฒน์าตัวิเอง พร�อม

เรียน์รู� และเปิดูรับสิั�งใหม�ๆ อยู�เสัมอ

ในปีี 2562 น้� กรุุงเทพปีรุะกันชีีวิิต
ได้้กำ�หนด้นโยบ�ยก�รุด้ำ�เนินธุุรุกิจ
เพ่�อสรุ้�งอน�คตท้�ยั�งยืน
(Driving a Sustainable Future) 
4 ด้้�น ดั้งต่อไปีน้�

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

1 2
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Driving
Customer
Engagement

Driving
a Sustainable
Future

Determined to respond to every customer’s 

needs with attentive services and

additional convenience with wide-ranging 

communication channels.

Determined to create an all-round

sustainable future by creating financial

security and good health for Thai people 

along with environmental friendly business 

operations.

มุ�งมั�น์ตอบสัน์องทุักิควิามต�องกิารของลูกิค�า

ทุักิคน์ ดู�วิยกิารให�บริกิารท่ั�เอาใจใสั� และเพ่�ม

ควิามสัะดูวิกิสับายดู�วิยชี�องทัางกิารติดูต�อ

สืั�อสัารท่ั�ครอบคลุม

3 4

มุ�งมั�น์สัร�างอน์าคตทั่�ยั�งยืน์รอบดู�าน์ ดู�วิยกิาร

สัร�างควิามมั�น์คงทัางกิารเงิน์และสัร�างสุัขภาพท่ั�ดู่

เพ่�อคน์ไทัย ควิบคู�ไปกัิบกิารทัำางาน์อย�างเป็น์มิตร

กัิบสิั�งแวิดูล�อม
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SUSTAINABILITY
CONCEPT OF BANGKOK 
LIFE ASSURANCE PCL
แน์วิควิามคิดูดู�าน์ควิามยั�งยืน์ของ
กิรุงเทัพประกัิน์ชีีวิิต

	 บริิษััท	 กริุงเทพปริะกันชีีวิิตให้ควิ�มสำ�คัญกับก�ริผู้นวิกแนวิคิดด้�นควิ�ม

ยั�งยืนเข้�ไปเป็นส�วินหนึ�งของกลยุทธ์ุท�งธุุริกิจำ	 โดยมุ�งเน้นก�ริสร้ิ�งควิ�ม

สมดุลในด้�นก�ริบริิห�ริจำัดก�ริที�คริอบคลุม	3	มิติ	อันได้แก�	ก�ริพัฒน�อย��ง

ก้�วิกริะโดดขององค์กริ	ควิ�มริับผู้ิดชีอบต�อสิ�งแวิดล้อม	และก�ริสริ�้งควิ�ม

มั�นคงให้แก�สังคม	 ซึ่ึ�งก�ริดำ�เนินธุุริกิจำภั�ยใต้แนวิคิดด้�นควิ�มยั�งยืนนั�นตั�ง

อย้�บนริ�กฐ�นของก�ริสริ้�งควิ�มมั�นคงท�งเศริษัฐกิจำให้แก�สังคม	 ผู้��นก�ริ

ใหบ้ริิก�ริด้�นก�ริปริะกันชีีวิิตและก�ริวิ�งแผู้นท�งก�ริเงินที�เหม�ะสมสำ�หริบั

แต�ละชี�วิงวิัย	ส�งเสริิมให้ปริะชี�ชีนไทยทุกกลุ�มส�ม�ริถึเข้�ถึึงผู้ลิตภััณฑ์์และ

บริิก�ริ	 และมีควิ�มร้้ิในก�ริวิ�งแผู้นท�งก�ริเงินให้กับตนเองและคริอบครัิวิ

ตลอดจำนสริ�้งคณุค��และเพิ�มควิ�มไวิว้ิ�งใจำใหก้บัผู้้ม้สี�วินไดเ้สยีทกุกลุ�ม	เพอ่

มุ�งส้�ก�ริเปน็	“ผู้้น้ำ�ในก�ริสริ�้งควิ�มมั�นคงท�งก�ริเงนิใหกั้บปริะชี�ชีน”	ต�ม

ภั�ริกิจำของบริิษััท	

	 Bangkok	 Life	 Assurance	 places	 importance	 on	 incorporating	

sustainability	concept	as	part	of	our	business	strategies,	focusing	

on	creating	a	balanced,	three-dimensional	management	approach	

which	includes	rapid	development	of	the	organization,	environmental	

responsibility	 and	 creating	 stability	 for	 the	 society.	 Conducting	

business	 under	 the	 sustainability	 concept	 is	 based	 on	 creating	

economic	stability	for	society	by	providing	life	insurance	services	

and	financial	planning	suitable	to	people	in	various	age	ranges.	We	

encourage	every	group	of	Thai	people	to	have	access	to	insurance	

products	and	services	and	have	knowledge	in	financial	planning	

for	themselves	and	their	families.	We	add	value	and	trust	for	all	

stakeholders	and	commit	to	becoming	“The	leader	in	establishing	

financial	stability	for	the	people”	as	per	our	mission.
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มุ�งสูั�กิารเป็น์บริษััทัประกัิน์ชีีวิิต

ท่ั�ประชีาชีน์ไวิ�วิางใจใน์บริกิารท่ั�สุัดู

คือเสั�น์ทัางสูั�ควิามยั�งยืน์

Driving	towards	being	a	life	insurance	company

whose	services	are	most	trusted	by

the	people	is	a	road	to	sustainability

เป็น์บริษััทัประกัิน์ชีีวิิต

ท่ั�พัฒน์าตัวิแทัน์ น์ายหน์�า

และท่ั�ปรึกิษัากิารเงิน์สูั�มืออาชีีพ

Being	a	life	insurance	company

which	enhances	agents,	brokers

and	financial	advisors’professional

เป็น์องค์กิรท่ั�

ดููแลพนั์กิงาน์

Being	an	organization

which	cares	for	its	employees

เป็น์องค์กิรท่ั�ให�ควิามสัำาคัญ

กัิบกิารลงทุัน์อย�างยั�งยืน์

Being	an	organization

places	importance	on

sustainable	investments

เป็น์องค์กิรท่ั�รับผิู้ดูชีอบ

ต�อสัังคมและสิั�งแวิดูล�อม

Being	an	organization

which	is	responsible	for	society

and	environment

ผูู้�แน์ะน์ำากิารวิางแผู้น์

กิารเงิน์ท่ั�ลูกิค�าเลือกิ

Financial	planning	advisor

chosen	by	customers
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	 บริิษััท	กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต	จำำ�กัด	(มห�ชีน)	(“บริิษััท”)	จัำดทำ�ริ�ยง�นควิ�ม

ยั�งยืนฉบับนี�เป็นปีแริก	 เพ่อเป็นชี�องท�งหนึ�งในก�ริส่อส�ริให้ผู้้้มีส�วินได้เสีย

ทริ�บถึึงควิ�มมุ�งมั�นและผู้ลก�ริดำ�เนินง�นต�มกริอบยุทธุศ�สตร์ิด้�นควิ�ม

ยั�งยืนของบริิษััท	 โดยนำ�เสนอผู้ลก�ริดำ�เนินง�นด้�นควิ�มยั�งยืนในภั�พริวิม

คริอบคลุมมิติเศริษัฐกิจำ	สังคมสิ�งแวิดล้อม	และธุริริม�ภัิบ�ล	ของบริิษััทและ

บริิษััทย�อย	

	 This	is	the	1
st
	Sustainability	Report	produced	by	Bangkok	Life	

Assurance	PCL	(“the	Company”)	as	a	channel	in	communicating	

to	 stakeholders	 the	 determination	 and	 performance	 under	 the	

sustainability	strategic	framework	of	the	Company	by	presenting	

the	 overall	 sustainability	 performance	 covering	 the	 dimensions	

of	 economy,	 society,	 environment	 and	 good	 governance	 of	 the	

Company	and	our	subsidiaries.

	 บริิษััทได้จำัดทำ�ริ�ยง�นโดยพิจำ�ริณ�จำ�กปัจำจำัยทั�งภั�ยในและภั�ยนอกที�

เกี�ยวิข้องกับก�ริดำ�เนินธุุริกิจำปริะกันชีีวิิต	 เพ่อปริะเมินปริะเด็นควิ�มยั�งยืนที�

สำ�คัญ	โดยมีกริะบวินก�ริและขั�นตอนที�ตั�งมั�นบนหลักก�ริสำ�คัญ	10	ปริะก�ริ	

ปริะกอบด้วิย	ก�ริมสี�วินริ�วิมของผู้้ม้สี�วินไดเ้สยี	(Stakeholder	Inclusiveness)	

ก�ริพิจำ�ริณ�บริิบทแห�งควิ�มยั�งยืน	(Sustainability	Context)	ก�ริปริะเมิน

ปริะเด็นควิ�มยั�งยืนที�สำ�คัญ	(Materiality)	ควิ�มคริบถึ้วินสมบ้ริณ์ของข้อม้ล	

(Completeness)	ควิ�มถ้ึกตอ้งของข้อมล้ที�เปดิเผู้ย	(Accuracy)	ควิ�มสมดุล

ของผู้ลก�ริดำ�เนินง�นทั�งเชีิงบวิกและเชิีงลบ	 (Balance)	 ควิ�มชีัดเจำนของ

ข้อม้ลและควิ�มเข้�ใจำง��ยต�อผู้้้มีส�วินได้เสียทุกกลุ�ม	 (Clarity)	ก�ริมีข้อม้ลที�

ส�ม�ริถึเปรีิยบเทียบได้	เพ่อแสดงถึึงแนวิโน้มของก�ริดำ�เนินก�ริง�นที�ผู้��นม�

(Comparability)	 ควิ�มน่�เช่ีอถืึอของข้อม้ลและเนื�อห�	 (Reliability)	 และ

ขอบเขตของเวิล�ในก�ริริ�ยง�นเพ่อเป็นข้อม้ลปริะกอบก�ริตัดสินใจำของผู้้้มี

ส�วินไดเ้สยี	(Timeliness)	โดยมกีริะบวินก�ริและขั�นตอนก�ริปริะเมนิปริะเดน็

ควิ�มยั�งยืนที�สำ�คัญ	ดังนี�

	 The	 Company	 had	 prepared	 the	 Report	 by	 considering	 both	

internal	 and	external	 factors	 concerning	 life	 assurance	business	

operations	 in	 order	 to	 assess	 major	 sustainability	 issues.	 We	

had	selected	processes	and	steps	which	focus	on	10	significant	

factors	comprising	Stakeholder	inclusiveness,	Sustainability	context,	

Materiality,	Completeness,	Accuracy,	Balance,	Clarity,	Comparability,	

Reliability,	and	Timeliness.	The	processes	and	steps	in	assessing	

the	sustainability	issues	are	as	follows:

เกี�ยวกับรายงานฉบับนี� About this Report

กระบวนการกำาหนด
เน้�อหาในรายงาน

Process In Determining
The Contents of the Report

การทบทวนและ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Continual review and

development

การตรวจสอบ

ความถูกต้อง

Verification

การจัดลำาดับประเด็น

ด้านความมั่นคงท่่สำาคัญ

Prioritizing significant

stability issues

การระบุประเด็น

ท่่ม่นัยสำาคัญ

Specifying significant

issues

1 2 3 4
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การระบุประเด็นท่่ม่นัยสำาคัญ

Identify significant issues

บริิษััทได้ทบทวินปริะเด็นด้�นควิ�มยั�งยืนที�สำ�คัญต�อก�ริดำ�เนิน

ธุุริกิจำขององค์กริและผู้้้มีส�วินได้เสีย	 โดยคำ�นึงถึึงปัจำจำัยภั�ยใน

อ�ทิ	 กลยุทธุ์ท�งธุุริกิจำ	 เป้�หม�ยของบริิษััท	 ปัจำจำัยภั�ยนอก	 อ�ทิ

แนวิโน้มก�ริเปลี�ยนแปลงของโลก	 และทิศท�งของอุตส�หกริริมที�

เกี�ยวิข้อง	 ปริะเด็นที�อ�จำมีผู้ลกริะทบต�อผู้้้มีส�วินได้เสีย	 ทั�งในด้�น

เศริษัฐกิจำ	สังคมและสิ�งแวิดล้อมที�ควิริให้ควิ�มสนใจำ	ตลอดจำนแนวิโน้ม

ก�ริพัฒน�ด้�นควิ�มยั�งยืนของภั�คธุุริกิจำปริะกันชีีวิิตในภั้มิภั�ค

The	Company	has	reviewed	sustainability	issues	which	are	

significant	to	the	Company	and	the	stakeholders’	business	

operations	by	considering	internal	factors	such	as	business	

strategies,	the	Company’s	goals;	external	factors	such	as	the	

changing	world	trends	and	direction	of	relevant	industries,	

issues	which	may	affect	stakeholders	concerning	economy,	

society	and	environment	which	should	be	studied	along	with	

trends	in	development	of	sustainability	of	the	regional	life	

insurance	business.

การตรวจสอบความถูกต้อง

Verification

บริิษััทได้ดำ�เนินก�ริตริวิจำสอบควิ�มคริบถึ้วินและควิ�มถ้ึกต้องของ

ก�ริจำดัลำ�ดบัปริะเดน็ด�้นควิ�มยั�งยนืที�สำ�คญั	และห�ควิ�มสอดคลอ้ง

กับแนวิท�งตัวิชีี�วิัดที�กำ�หนด	ริ�วิมกับหน่วิยง�นที�เกี�ยวิข้อง	พริ้อมทั�ง

นำ�เสนอต�อคณะกริริมก�ริบริิห�ริเพ่อพิจำ�ริณ�อนุมัติ

The	Company	has	verified	the	completeness	and	accuracy	

of	 the	 priorities	 concerning	 significant	 sustainability	 and	

has	arranged	 the	consistencies	with	 the	guideline	of	 the	

indicators	defined	together	with	relevant	departments.	These	

have	been	submitted	to	the	Executive	Board	of	Directors	

for	consideration	and	approval.

การจัดลำาดับประเด็นด้านความยั่งยืนท่่สำาคัญ

Prioritizing significant sustainability issues

ผู้้้บริิห�ริริะดับส้งของบริิษััทและตัวิแทนหน่วิยง�นต��ง	ๆ	ริ�วิมริะดม

ควิ�มคิดเห็นเพ่อจำัดริะดับควิ�มสำ�คัญของปริะเด็นด้�นควิ�มยั�งยืน

ของบริิษััททั�งในริะยะสั�นและริะยะย�วิ	โดยคำ�นึงถึึงผู้ลกริะทบ	2	ด้�น

ได้แก�ผู้ลกริะทบต�อผู้้้มีส�วินได้เสีย	 และผู้ลกริะทบต�อบริิษััทบริิษััทได้

ดำ�เนินก�ริริับฟังควิ�มคิดเห็นจำ�กผู้้้มีส�วินได้เสียภั�ยนอกจำ�กชี�อง

ริับข้อม้ลข��วิส�ริต��งๆ	 เพ่อให้เข้�ใจำควิ�มค�ดหวิังของผู้้้มีส�วินได้

เสียภั�ยนอกถึึงปริะเด็นด้�นควิ�มยั�งยืนที�สำ�คัญ	 โดยบริิษััทจำะนำ�

ข้อคิดเห็นที�ได้ม�ปริับปริุงและพัฒน�ก�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทเพ่อ

ควิ�มยั�งยืนต�อไป

The	Company’s	high-level	management	and	representatives	of	

various	departments	brainstormed	to	prioritize	the	Company’s	

short-term	and	long-term	sustainability	issues	by	considering	2	

aspects	of	impact,	the	impacts	upon	stakeholders	and	impacts	

upon	the	Company.	The	Company	duly	listened	to	the	opinions	

of	external	stakeholders	from	various	communication	sharing	

channels	with	a	view	to	understanding	the	expectation	of	external	

stakeholders	on	the	issue	of	sustainability	which	is	significant.	

The	Company	will	use	these	opinions	to	improve	and	sustainably	

develop	our	Company’s	operations.

การทบทวนและการพัฒนาอย่างต่อเน่อง

Continual review and development

บริิษััทได้จำัดให้มีก�ริทบทวินกริะบวินก�ริจัำดทำ�และเปิดเผู้ยข้อม้ล

ในริ�ยง�นควิ�มยั�งยืนอย��งต�อเน่อง	 และน้อมริับคำ�เสนอแนะจำ�ก

ทกุภั�คส�วินที�ไดร้ิบั	เพอ่นำ�ไปปรัิบปรุิงเนื�อห�และร้ิปแบบก�ริเปิดเผู้ย

ผู้ลก�ริดำ�เนินง�นด้�นควิ�มยั�งยืนของบริิษััทในริ�ยง�นฉบับต�อไป

The	Company	has	arranged	to	continually	review	the	process	

of	preparing	and	disclosing	information	in	the	Sustainability	

Report	 and	 welcome	 suggestions	 from	 every	 section	

which	will	be	used	to	improve	the	contents	and	format	in	

disclosing	the	performance	of	the	Company’s	sustainability	

in	our	next	Report.
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การมีส่วนร่วมกับผู้่มีส่วนได้เสีย
และความคาดหวัง

Participation with Stakeholders
and Expectation

ลููกิค้า

Customers

รูปแบบการมีส่วนร่วม
กับผู้่มีส่วนได้เสีย

ข้อคิดเห็นและความคาดหวัง
ของผู้่มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างแนวท์าง
การตอบสนองของบริษััท์

Manner of Engagement
with Stakeholders

Opinions and Expectations
of Stakeholders

Example of the Company’s
Ways of Meeting Needs

•	ก�ริปริะเมินควิ�มผู้้กพันของล้กค้�ต�อบริิษััท

•	ก�ริจำ ัดเสวิน�ควิ�มริ ้ ้ด ้ �นก�ริวิ�งแผู้น

	 ก�ริเงินสำ�หรัิบย�มเกษัยีณ	ก�ริรัิกษั�สขุภั�พ	

	 และผู้ลิตภััณฑ์์ปริะกันภััยและเคริ่องมือท�ง

	 ก�ริเงิน

•	ก�ริส่อส�ริให้ควิ�มริ้ ้เกี �ยวิกับก�ริวิ�งแผู้น

	 ท�งก�ริเงินแก�ล้กค้�ผู้��นส่อออนไลน์

•	ก�ริสำ�ริวิจำควิ�มพึงพอใจำของล้กค้�ผู้��นชี�อง

	 ท�งโทริศัพท์

•	ก�ริริับเริ่องริ้องเริียนและก�ริให้บริิก�ริผู้��น

	 ศ้นย์บริิก�ริล้กค้�และเคริือข��ยส�ข�

•	Assessing	customers’engagement	with	

	 the	Company

•	Organizing	talks	on	financial	planning	for	

	 retirement,	 keeping	 good	 health ,	

	 insurance	products	 and	 financial	 tools

•	Communicating	knowledge	about	

	 financial	planning	to	customers	through	

	 social	media

•	Surveying	customer	satisfaction	via	

	 telephone	channel

•	Handling	customer	complaints	and	giving

	 services	 through	 Call	 Center	 and	

	 branch	network

ก�ริสร้ิ�งริะบบนิเวิศด้�นก�ริวิ�งแผู้นก�ริเงินที�

คริอบคลมุ	ก�ริบริิห�ริควิ�มเสี�ยงและก�ริสะสม

ควิ�มมั�งคั�งที�เหม�ะสมกับปริะชี�ชีนแต�ละกลุ�ม

และแต�ละชี�วิงวัิย	 	 เป็นก�ริดำ�เนินง�นหลักที�

บริิษััทให้ควิ�มสำ�คัญและมีผู้ลก�ริดำ�เนินง�น

ที�ชีัดเจำนด้วิยก�ริสริ้�งพันธุมิตริท�งธุุริกิจำ	 และ

ก�ริปรัิบใช้ีเทคโนโลยีดิจำิทัลเพ่อก�ริตอบสนอง

โจำทย์ควิ�มต้องก�ริที�แท้จำริิงและสอดริับกับ

ไลฟ์สไตล์ของล้กค้�ในยุคปัจำจำุบัน

Creating	 an	 ecosystem	 concerning	

financial	 planning	 which	 covers	 risk	

management	 and	 wealth	 accumulation	

appropriate	for	each	group	of	people	and	

at	each	age	range	is	a	major	operation	

prioritized	 by	 the	 Company	 with	 clear	

work	 performance.	 This	 was	 done	 by	

establishing	business	partners	and	using	

digital	technology	which	meets	the	actual	

needs	and	serve	the	present-day	lifestyle	

of	customers.

พัฒน�นวิัตกริริมและส�งมอบผู้ลิตภััณฑ์์และ

ก�ริบริิก�ริเพ่อตอบสนองควิ�มต้องก�ริของ

ล้กค้�ทุกกลุ�มอย��งต�อเน่อง	 ควิบค้�กับก�ริฝึึก

อบริมพนักง�นเพ่อริักษั�และยกริะดับขีดควิ�ม

ส�ม�ริถึและม�ตริฐ�นก�ริให้บริิก�ริ	 ริวิมถึึง

ม�ตริก�ริในก�ริปกป้องควิ�มเป็นส�วินตัวิของ

ล้กค้�อย��งเคริ�งคริัด

ทั�งนี�บริิษััทสริ้�งกริะบวินก�ริดำ�เนินง�นและ

นำ�เสนอผู้ลิตภััณฑ์์ท�งก�ริเงินที�เป็นริะบบ

และสนับสนุนควิ�มต้องก�ริ	 ควิบค้�กับก�ริให้

คำ�แนะนำ�ท�งก�ริเงินที�ชี�วิยล้กค้�สร้ิ�งวิินัย

ท�งก�ริเงินและเตรีิยมควิ�มพร้ิอมสำ�หริับ

อน�คตในวิัยเกษัียณ

Continually	 developing	 innovations	 and	

delivering	products	and	services	to	meet	

the	needs	of	every	group	of	customers	

besides	 training	 employees	 in	 order	 to	

maintain	 and	 enhance	 their	 capabilities	

and	service	standards	as	well	as	standards	

in	strictly	protecting	customers’	privacy.

In	 this	 respect,	 the	 Company	 creates	

operation	processes	and	offers	financial	

products	 which	 are	 systematic	 and	

supportive	 to	 needs,	 together	 with	

giving	 financial	 advice	 which	 helps	

customers	build	financial	disciplines	and	

preparedness	 for	 the	 future	 after	 their	

retirement.
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ต่ัวแทันประก่ินชีีวิตัแลูะท่ั�ปรึกิษากิารเงิน

Insurance Agents and Financial Advisors

รูปแบบการมีส่วนร่วม
กับผู้่มีส่วนได้เสีย

ข้อคิดเห็นและความคาดหวัง
ของผู้่มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างแนวท์าง
การตอบสนองของบริษััท์

Manner of Engagement
with Stakeholders

Opinions and Expectations
of Stakeholders

Example of the Company’s
Ways of Meeting Needs

•	ก�ริส่อส�รินโยบ�ยและข��วิส�ริผู้��นก�ริ

	 ปริะชีุมและส่ออิเล็กทริอนิกส์

•	ก�ริปริะชีุมริ�วิมกับตัวิแทนปริะกันชีีวิิตและ

	 ที�ปริึกษั�ก�ริเงิน	ก�ริจำัดสัมมน�	และก�ริ

	 จำัดกิจำกริริมเพ่อสังคม

•	ก�ริปริะเมินผู้ลก�ริปฏิิบัติง�น

•	ก�ริปริะก�ศเกียริติคุณตัวิแทนปริะกันชีีวิิต

	 และที�ปริึกษั�ก�ริเงิน

•	ชี�องท�งแจ้ำงเบ�ะแสก�ริทุจำริิตหรืิอก�ริปริะพฤติ	

	 มิชีอบ

•	Commun ica t ion	o f 	po l i c ies	and	

	 information	via	meetings	and	digital	

	 media

•	Meetings	with	insurance	agents	and	

	 financial	advisors,	organizing	seminars	

	 and	activities	for	society

•	Performance	assessment

• Presentation	of	awards	to	insurance	

	 agents	and	financial	advisors

• Whistle-blowing	corruption	or	misconducts

ก�ริปริบัทศิท�งก�ริดำ�เนนิธุรุิกิจำส้�ก�ริเปน็ดจิำทิลั

แพลตฟอริ์ม	 ส�งผู้ลกริะทบต�อบทบ�ทหน้�ที�

ของตัวิแทนปริะกันชีีวิิตและที�ปริึกษั�ก�ริเงิน

เพ่อสร้ิ�งควิ�มเข้�ใจำและก�ริเตรีิยมควิ�มพร้ิอม

ผู้้้บริิห�ริริะดับส้งภั�ยในองค์กริได้ส่อส�ริก�ริ

เปลี�ยนแปลงดังกล��วิอย��งชัีดเจำนและต�อ

เนอ่งกบัก�ริสนบัสนนุก�ริทำ�ง�นเพอ่ใหต้วัิแทน

ปริะกันชีีวิิตส�ม�ริถึเข้�ถึึงกลุ�มเป�้หม�ยไดม้�ก

ขึ�น	ริวิมทั�งให้โอก�สแก�ตวัิแทนปริะกนัชีีวิิตและ

ที�ปริึกษั�ก�ริเงินในก�ริพัฒน�ศักยภั�พและ

เติบโตไปกับบริิษััท	

Adjustment	of	business	operation	direction	

to	 digital	 platform	 has	 impacted	 the	

roles	 and	 duties	 of	 insurance	 agents	

and	financial	advisors.	In	order	to	create	

understanding	 and	 preparedness,	 high-

level	management	in	the	organization	has	

communicated	 the	said	changes	clearly	

and	 continually	 together	 with	 support	

of	 work	 performance	 so	 that	 insurance	

agents	 may	 access	 their	 targets	 more	

readily.	This	includes	giving	opportunities	

to	insurance	agents	and	financial	advisors	

to	 develop	 their	 potentials	 and	 grow	

alongside	the	Company.

มีแผู้นพัฒน�ตัวิแทนปริะกันชีีวิิตและที�ปริึกษั�

ก�ริเงิน	 และจำัดอบริมตัวิแทนปริะกันชีีวิิตและ

ที�ปริึกษั�ก�ริเงินอย��งต�อเน่อง	ริวิมถึึงก�ริด้แล

สภั�พแวิดลอ้มในก�ริทำ�ง�นของตวัิแทนปริะกัน

ชีีวิิตและที�ปรึิกษั�ก�ริเงิน	 ให้มีควิ�มสะดวิก

ริวิดเริ็วิ	ถึ้กต้องและแม�นยำ�	และสนับสนุนด้วิย

ผู้ลิตภััณฑ์์ที�มีควิ�มส�ม�ริถึในก�ริแข�งขันและ

ตริงกับควิ�มต้องก�ริของล้กค้�

Set	up	development	plans	for	insurance	

agents	and	financial	advisors	and	organize	

continual	 trainings	 for	 insurance	 agents	

and	financial	advisors	as	well	as	look	after	

work	environment	of	insurance	agents	and	

financial	advisors	to	render	convenience,	

speed	 and	 accuracy.	 These	 are	 also	

augmented	by	competitive	products	which	

correspond	to	customers’	needs.
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พน่กิงาน

Employees

รูปแบบการมีส่วนร่วม
กับผู้่มีส่วนได้เสีย

ข้อคิดเห็นและความคาดหวัง
ของผู้่มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างแนวท์าง
การตอบสนองของบริษััท์

Manner of Engagement
with Stakeholders

Opinions and Expectations
of Stakeholders

Example of the Company’s
Ways of Meeting Needs

•	ก�ริส่อส�รินโยบ�ยและข��วิส�ริผู้��นก�ริ

	 ปริะชีุมและส่ออิเล็กทริอนิกส์

•	ก�ริปริะชีุมริ�วิมกับพนักง�น	ก�ริจำัดสัมมน�	

	 และก�ริจำัดกิจำกริริมเพ่อสังคม

•	ก�ริปริะเมินผู้ลก�ริปฏิิบัติง�น

•	โคริงก�ริพัฒน�บุคล�กริ

•	ก�ริปริะเมินควิ�มผู้้กพันของพนักง�น

•	ก�ริปริะก�ศเกียริติคุณพนักง�น

•		ชี�องท�งแจ้ำงเบ�ะแสก�ริทุจำริิตหรืิอก�ริปริะพฤติ

	 มิชีอบ

•	ริ�วิมเลือกตั �งคณะกริริมก�ริสวิัสดิก�ริ	มี

	 ส�วินริ�วิมแสดงควิ�มคิดเห็นและเสนอแนะ

	 สวิัสดิก�ริต��งๆ

•	เล ือกต ั �งคณะกริริมก�ริควิ�มปลอดภั ัย

	 อ�ชีีวิอน�มัย	 และสภั�พแวิดล้อมในก�ริ

	 ทำ�ง�น

•	Communicate	policies	and	information	

	 via	meetings	and	digital	media

•	Meetings	with	employees,	organizing	

	 seminars	and	activities	for	society

•	Assessing	the	performance

•	Personnel	development	project

•	Assessing	employee	engagement

•	Presentation	of	awards	to	employees

•	Whistle-blowing	of	corrupt ion	or	

	 misconduct

•	Part ic ipat ing	in	e lect ing	Wel fare	

	 Comm i t t e e 	a n d 	t a k i n g 	p a r t 	t o

	 volunteer	opinions	and	advice	

	 about	various	welfares

•	Electing	Occupational	Safety,	Health	

	 and	Environment	Committee.

ก�ริปริบัทศิท�งก�ริดำ�เนนิธุรุิกิจำส้�ก�ริเปน็ดจิำทิลั

แพลตฟอร์ิมส�งผู้ลกริะทบต�อบทบ�ทหน้�ที�ของ

พนักง�นบริิษััทบ�งกลุ�มอย��งหลีกเลี�ยงมิได้	

เพอ่สริ�้งควิ�มเข�้ใจำและก�ริเตรีิยมควิ�มพริอ้ม

ภั�ยในองค์กริ		ผู้้้บริิห�ริริะดับส้งภั�ยในองค์กริ

ไดส้อ่ส�ริก�ริเปลี�ยนแปลงดังกล��วิอย��งชัีดเจำน

และต�อเน่อง	 อย��งไริก็ต�มบริิษััทมีพนักง�น

ที�ปฏิิบัติหน้�ที�ในหล�ยส�วินง�นที�มีบทบ�ท

แตกต��งกัน	 พนักง�นบ�งคนยังมีควิ�มกังวิล

เกี�ยวิกับก�ริลดอตัริ�จ้ำ�งง�นขององค์กริ		บริิษััท

ควิริสริ้�งควิ�มมั�นใจำด้�นก�ริจำ้�งง�น	ควิบค้�ไป

กับก�ริให้โอก�สแก�พนักง�นทุกริะดับในก�ริ

พัฒน�ศักยภั�พและเติบโตไปกับบริิษััท

Adjustment	of	business	operation	direction	

to	becoming	digital	platform	has	inevitably	

impacted	 the	 roles	and	duties	of	 some	

groups	of	employees.	In	order	to	create	

understanding	 and	 preparedness	 within	

the	organization,	high-level	management	

of	 the	 organization	 has	 communicated	

the	said	changes	clearly	and	continually.	

However,	the	Company’s	employees	carry	

out	 their	 duties	 in	 many	 sections	 and	

have	 different	 roles.	 Some	 employees	

are	 concerned	 about	 the	 Company’s	

workforce	reduction.	The	Company	should	

create	employment	security	together	with	

giving	 opportunities	 to	 every	 level	 of	

employees	 to	 develop	 their	 capabilities	

and	grow	alongside	the	Company.

มแีผู้นพัฒน�พนกัง�นและจำดัอบริมใหพ้นักง�น

อย��งต�อเน่องเพ่อพัฒน�ศักยภั�พและให้โอก�ส

เติบโตไปกับบริิษััท	ริวิมถึึงก�ริด้แลสภั�พแวิดล้อม

ในก�ริทำ�ง�นของพนักง�นให้มีควิ�มปลอดภััย	

ถึ้กสุขลักษัณะ	และเอื�อต�อก�ริทำ�ง�น

There	 should	 be	 plans	 for	 employee	

development	 and	 continual	 training	 in	

order	to	develop	employees’	capabilities

with	 the	 opportunity	 to	 grow	 alongside	

the	Company.	Attention	should	be	given	

to	 employees’	 work	 environment	 which	

should	be	safe,	 sanitary	and	conducive	

to	work.
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ผูู้้ถืือหุ้้้น

รูปแบบการมีส่วนร่วม
กับผู้่มีส่วนได้เสีย

ข้อคิดเห็นและความคาดหวัง
ของผู้่มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างแนวท์าง
การตอบสนองของบริษััท์

•	ก�ริปริะชีุมส�มัญผู้้้ถึือหุ้นปริะจำำ�ปี

•	ก�ริปริะชีุมวิิส�มัญผู้้้ถึือหุ้น

•	ริ�ยง�นต�มแบบ	56-1

•	ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี	(แบบ	56-2)

•	ก�รินำ�เสนอข��วิส�ริส้�ส�ธุ�ริณชีน

•	ก�ริปริะก�ศผู้ลปริะกอบก�ริริ�ยไตริม�ส

•	ก�ริพบปะนักลงทุนริ�ยบุคคล

•	ก�ริพ้ดคุยและตอบข้อซึ่ักถึ�มกับนักลงทุน

	 ผู้��นท�งโทริศัพท์

•	ก�ริพบปะนักวิิเคริ�ะห์หลักทริัพย์

•	ก�ริจำัดโริ้ดโชีวิ์ในต��งปริะเทศ

บริิษััทกำ�ลังอย้�ริะหวิ��งก�ริดำ�เนนิโคริงก�ริขย�ย

ผู้ลผู้ลิตจำ�กกริมธุริริม์ปริะกันชีีวิิตแบบที�เน้นให้

ควิ�มคุ้มคริองแทนแบบสะสมทริัพย์	 ก�ริยก

ริะดับคุณภั�พบริิก�ริผู้��นดิจำิทัลแพลตฟอร์ิม

ควิบค้�กับก�ริเตรีิยมควิ�มพร้ิอมสำ�หรัิบก�ริ

บังคับใช้ีม�ตริฐ�นบัญชีีฉบับใหม�	 (TFRS	 17)	

ซึ่ึ�งเป็นจำุดเปลี�ยนสำ�คัญต�อก�ริดำ�เนินธุุริกิจำ

ในอน�คตของบริิษััท	 โดยมีก�ริปรัิบปรุิงแผู้น

ท�งก�ริตล�ดที�สำ�คัญ	 ทั�งนี�	 เพ่อให้มั�นใจำวิ��

ผู้ลก�ริดำ�เนินง�นนั�นจำะเป็นไปอย��งสอดคล้อง

และคุม้ค��กับก�ริลงทุน	บริิษััทควิริมียทุธุศ�สตร์ิ

และกริะบวินก�ริปริะเมินและบริิห�ริจัำดก�ริ

ควิ�มเสี�ยงที� เหม�ะสม	 ภั�ยใต้กริอบและ

แนวิท�งก�ริกำ�กับด้แลกิจำก�ริที�ดี

ดำ�เนินธุุริกิจำภั�ยใต้กริอบก�ริบริิห�ริจำัดก�ริ

ควิ�มเสี�ยง	 และต�มหลักก�ริกำ�กับกิจำก�ริที�ดี	

ตลอดจำนเปิดเผู้ยข้อม้ลอย��งถ้ึกต้อง	 คริบถ้ึวิน	

เพียงพอ	และทันก�ริณ์

Shareholders

Manner of Engagement
with Stakeholders

Opinions and Expectations
of Stakeholders

Example of the Company’s
Ways of Meeting Needs

•	Annual	General	Meeting	of	Shareholders

•	Extraordinary	Meeting	of	Shareholders

•	Annual	Report	56-1

•	Annual	Report	(Form	56-2)

•	Public	disclosure	on	important		information

•	Announcement	of	quarterly	results

•	Meeting	individual	investors

•	Discussions	and	answering	investors’

		 queries	by	phone

•	Meeting	securities	analysts

•	Organizing	overseas	roadshows

The	 Company	 is	 working	 on	 a	 project	

to	 expand	 insurance	 policy	 productivity	

by	 focusing	 on	 risk	 protection	 rather	

than	savings,	enhance	the	service	quality	

through	 digital	 platform,	 coupled	 with	

the	 preparation	 for	 enforced	 use	 of	

Thailand	 Financial	 Reporting	 Standard	

TFRS	17	which	 is	 an	 important	 turning	

point	 for	 the	 future	business	operations	

of	 the	 Company,	 as	 it	 necessitates	

major	improvements	of	the	market	plan.	

Therefore,	 in	order	 to	be	confident	 that	

the	 resultant	 performance	 will	 conform	

and	 be	 worthy	 of	 the	 investment,	 the	

Company	 should	 have	 an	 appropriate	

strategy	 for	 assessing	 the	 process	 and	

risk	management	within	good	corporate	

government	framework.

Operate	business	under	risk	management	

framework	and	good	corporate	governance	

as	well	 as	disclose	accurate,	 complete,	

adequate	and	timely	information.
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ส่ังคมแลูะสิั�งแวดลู้อม

Society and Environment

รูปแบบการมีส่วนร่วม
กับผู้่มีส่วนได้เสีย

ข้อคิดเห็นและความคาดหวัง
ของผู้่มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างแนวท์าง
การตอบสนองของบริษััท์

Manner of Engagement
with Stakeholders

Opinions and Expectations
of Stakeholders

Example of the Company’s
Ways of Meeting Needs

•	ก�ริดำ�เนินโคริงก�ริของบริิษััทและโคริงก�ริ

	 ต�วิิเศษัมุ�งเน้นก�ริลดใชี้ถึุงพล�สติกเพ่อลด

	 จำำ�นวินขยะที�เป็นภััยต�อสิ�งแวิดล้อม

•	ก�ริส่อส�ริ	ให้คำ�แนะนำ�	และควิ�มริ้้ด้�น

	 ก�ริวิ�งแผู้นท�งก�ริเงินผู้��นส่อออนไลน์

	 ชี�องท�งอิเล็กทริอนิกส์	และชี�องท�งตัวิแทน	

	 และที�ปริึกษั�ก�ริเงิน

•	ก�ริสำ�ริวิจำควิ�มต้องก�ริของชุีมชีนและสังคม

•	ก�ริส�งเสริิมให้พันธุมิตริริ�วิมดำ�เนินกิจำกริริม

	 เพ่อสังคมกับบริิษััท

•	ก�ริสืบส�นปริะเพณีและวิัฒนธุริริมไทย

•	ก�ริใช้ีเทคโนโลยีเพ่อลดก�ริใช้ีทรัิพย�กริ

	 ธุริริมชี�ติ

•	Operating	 Company’s	 projects	 and

	 Magic	 Eyes	 project	 which	 focus	 on

	 reduction	of	plastic	bag	usage	to	reduce		

	 environmentally	harmful	wastes

•	Communicating,	giving	advice,	and	

	 knowledge	on	financial	planning	via	

	 social	media,	electronics	channels,	and	

	 via	agent	and	financial	advisor	channels.

•	Surveying	the	needs	of	community	

	 and	society

•	Encouraging	business	partners	to	

	 participate	in	activities	for	society	with	

	 the	Company.

•	Carrying	on	Thai	tradition	sand	cultures.

•	Using	technology	to	reduce	natural	

	 resource	consumption.

ด้วิยบทบ�ทหน้�ที�ในก�ริให้บริิก�ริด้�นปริะกันภััย

และก�ริวิ�งแผู้นก�ริเงินมีส�วินชี�วิยยกริะดับ

ควิ�มมั�นคงท�งก�ริเงินให้แก�คนในสังคมไทย

ควิบค้�กบัก�ริบริิห�ริจัำดก�ริผู้ลกริะทบด้�นสังคม

และสิ�งแวิดล้อมอันเกิดจำ�กก�ริดำ�เนินง�นของ

บริิษััท	 อีกทั�งบริิษััทควิริส�งเสริิมก�ริเข้�ถึึงก�ริ

บริิห�ริท�งก�ริเงินของบริิษััทอย��งทั�วิถึึงและมี

ปริะสิทธุิภั�พ

Through	 the	 roles	 and	 duties	 of	 giving	

insurance	service	and	financial	planning,	

the	Company	plays	a	part	in	raising	the	

level	 of	 financial	 security	 to	 the	 Thai	

society	alongside	management	of	social	

and	environmental	 impacts	 arising	 from	

the	Company’s	operations.	Furthermore,	

the	Company	should	promote	access	to	

the	 Company’s	 financial	 management	

thoroughly	and	efficiently.

ส�งเสริิมและดำ�เนินกิจำกริริมที�ก�อให้เกิดปริะโยชีน์

ต�อชุีมชีน	 สังคมและสิ�งแวิดล้อม	 ส�งเสริิมให้

พนักง�นมีจำิตอ�ส�และเข้�ริ�วิมกิจำกริริมอย��ง

สมำ��เสมอ	 ริวิมถึึงก�รินำ�เสนอผู้ลิตภััณฑ์์และ

บริิก�ริ	ตลอดจำนใหค้วิ�มริ้ท้�งก�ริเงนิแก�ชีมุชีน

อย��งมีริะบบผู้��นส่อออนไลน์และชี�องท�ง

อิเล็กทริอนิกส์ที�ชี�วิยให้ปริะชี�ชีนส�ม�ริถึเข้�

ถึึงและมีควิ�มเข้�ใจำในก�ริบริิห�ริจำัดก�ริก�ริ

เงินม�กยิ�งขึ�น

Promoting	and	carrying	out	activities	which	

benefit	the	communities,	society,	and	the	

environment.	 Encouraging	 employees	

to	volunteer	and	 regularly	participate	 in	

activities	as	well	as	introducing	products	

and	services	and	giving	financial	knowledge	

to	the	community	systematically	through	

social	 media	 and	 electronics	 channels	

which	 help	 the	 public	 access	 and	

understand	better	how	 to	manage	 their	

money.
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หุ้น่วยงานกิำาก่ิบดูแลู

รูปแบบการมีส่วนร่วม
กับผู้่มีส่วนได้เสีย

ข้อคิดเห็นและความคาดหวัง
ของผู้่มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างแนวท์าง
การตอบสนองของบริษััท์

•	ติดต�อปริะส�นง�นกับหน่วิยง�นท�งก�ริที�

	 กำ�กับด้แลธุุริกิจำอย��งต�อเน่อง

•	ริ�วิมปริะชุีมรัิบฟังแนวินโยบ�ยของหน่วิยง�น

	 กำ�กับธุุริกิจำและหน่วิยง�นริ�ชีก�ริอ่น	ๆ

•	ริับก�ริตริวิจำสอบจำ�กหน่วิยง�นท�งก�ริ

•	ริ�วิมรัิบฟังและแสดงควิ�มคิดเห็นต�อแนวิท�ง

	 ปฏิิบัติและกฎเกณฑ์์อย้�ริะหวิ��งก�ริพัฒน�	

	 ปริับปริุง

•	แสดงควิ�มคิดเห็นผู้��นเวิทีแสดงควิ�มคิดเห็น

	 ต��งๆ	

บริิษััทดำ�เนนิก�ริปริบัปริงุและพัฒน�ก�ริดำ�เนนิ

ง�นในทุกด้�นให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดและ

เจำตน�ริมณ์ของกฎหม�ยที�เกี�ยวิข้องกับธุุริกิจำ

อย��งต�อเน่องภั�ยในเวิล�ที�กฎหม�ยกำ�หนด

กำ�หนดกริอบก�ริบริิห�ริควิ�มเสี�ยงองค์กริ

ต�มม�ตริฐ�นส�กล	 ภั�ยใต้ริะดับเงินกองทุน

ที�ริองรัิบควิ�มเสี�ยงได้อย��งเหม�ะสมต�ม

หลักก�ริปริะเมินควิ�มเสี�ยงและควิ�มมั�นคง

ท�งก�ริเงิน	 เพ่อให้ก�ริดำ�เนินง�นทั�งองค์กริ

เป็นไปต�มนโยบ�ยแนวิท�งก�ริบริิห�ริควิ�ม

เสี�ยง	ริวิมถึึงเสริิมสร้ิ�งกลไกในก�ริบริิห�ริควิ�ม

เสี�ยงอย��งเป็นริะบบ

Regulatory Agencies

Manner of Engagement
with Stakeholders

Opinions and Expectations
of Stakeholders

Example of the Company’s
Ways of Meeting Needs

•	Continuously	collaborate	with	public	

	 sector’s	regulatory	agencies

•	Attend	meetings	to	hear	policies	of	

	 the	agencies	supervising	the	business	

	 and	of	other	government	agencies

•	Be	subject	to	examinations	from	

	 government	agencies

•	Participate	and	express	opinions	

	 concerning	guidelines	and	regulations	

	 which	are	being	developed	and	improved

• Express	opinions	through	various	

	 opinion-giving	platforms.

The	 Company	 improves	 and	 develops	

its	 business	 operation	 in	 every	 aspect	

to	conform	to	regulations	and	intentions	

of	 relevant	 legal	 rules	 concerning	 its	

business	continually	within	the	time	span	

as	stipulated	by	law.

Define	the	organization’s	risk-management	

framework	in	accordance	with	international	

standards	under	the	 level	of	the	capital	

which	supports	the	risk	appropriately	as	

per	the	principles	of	risk	assessment	and	

financial	 stability	 so	 that	 operations	 of	

the	entire	organization	are	according	 to	

the	policy	of	risk	management	guidelines	

as	well	as	systematically	reinforcing	the	

mechanism	of	risk	management.
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Assessment
of Sustainability
Aspects
กิารประเมิน์ประเด็ูน์ควิามยั�งยืน์

ผู้่ถ้ือหุ้น ตัวแท์น พันักงาน พัันธูมิตร นักลงทุ์นลูกค้า
ชุุมชุน / สังคม 
/ สิ�งแวดล้อม

หน่วยงานราชุการ / 
หน่วยงานกำากับ

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

สริ้�งหลักปริะกันที�เหม�ะสม

กับ	Aging	Society

ก�ริพัฒน�ก�ริให้บริิก�ริโดย

มีล้กค้�เป็นศ้นย์กล�ง

ก�ริปริับตัวิเข้�ส้�ยุค	Digital

ก�ริกำ�กับด้แลกิจำก�ริที�ดี

ก�ริบริิห�ริควิ�มเสี�ยง

ควิ�มปลอดภััยของข้อม้ล	

และริะบบปฏิิบัติก�ริ	Digital

ก�ริจำัดก�ริข้อม้ลส�วินบุคคล

ก�ริยกริะดับพฤติกริริมท�ง

ก�ริตล�ดของธุุริกิจำปริะกันภััย

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ให้ควิ�มร้้ิด้�นก�ริวิ�งแผู้นท�ง

ก�ริเงินและธุุริกิจำปริะกันชีีวิิต

ก�ริเปดิโอก�สก�ริเข�้ถึึงก�ริ

ปริะกันชีีวิิตอย��งทั�วิถึึง

ส�งเสริิมสุขภั�พปริะชี�ชีน

สนับสนุนเย�วิชีน

ก�ริพัฒน�ศักยภั�พและดแ้ล

ริักษั�บุคล�กริขององค์กริ

ก�ริจัำดก�ริสิ�งแวิดล้อม

สริ้�งจำิตสำ�นึกริักและด้แล

ริักษั�สิ�งแวิดล้อม

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Share
holders

Agents Employees Partners InvestorsCustomers
Community / 

Society / 
Environment

Govt.agencies /
Regulatory
Agencies

Economy

Society

Environment

Creating	appropriate	security	

for	the	aging	

Customer-centric	 service	

development	

Adaptation	to	digital	age	

Good	Corporate	Governances

Risk	management

Data	 and	 digital	 operating	

system	security

Personal	information	manage-

ment

Improvement	 of	 marketing	

behav io rs	 o f 	 insurance	

business

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Provide	knowledge	on	financial	

planning	and	insurance	business

Provide	widespread	opportunity	

in	accessing	life	insurance

Enhancing	public	health

Support	youth	activities

Develop	potentials	and	maintain	

organization’s	personnel

Environmental	management

Foster	 awareness	 of	 loving	

and	caring	for	the	environment

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Prioritizing the Sustainability
Aspects

กิารจัดูลำาดัูบัควิามสำาคัญประเด็ูน์
ดู�าน์ควิามยั�งยืน์

ค
วา

ม
สำา

คั
ญ

ต่
อ
ผ่

มี
ส่ว

น
ได้

เสี
ย

Im
p
or

ta
n
ce
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or

 s
ta

ke
h
ol

d
er

s

น้อย
Not a lot

มาก
A lot

มาก
A lot

11, 12, 14, 15 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 13

มากที์�สุด
Maximum

ความสำาคัญต่อบริษััท์ กรุงเท์พัประกนัชีุวิต จำากัด (มหาชุน)
Importance for Bangkok Life Assurance PCL
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บริิษััท	 กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต	 จำำ�กัด	 (มห�ชีน)	 ได้เริิ�มนำ�	

SDGs	 เข้�เป็นส�วินหนึ�งของกริะบวินก�ริดำ�เนินง�นของ

บริิษััท	 โดยมี	 10	 เป้�หม�ย	 จำ�กทั�งหมด	 17	 เป้�หม�ย

ดังนี�

Bangkok	 Life	 Assurance	 PCL	 has	 started	 to	

incorporate	 SDGs	 in	 the	 Company’s	 business	

operations,	employing	10	goals	out	of	a	total	of	17	

goals,	as	follows:

Supporting the United
Nations Sustainable
Development Goals:
UN SDGs

การสนัับสนัุนัเป้้าหมาย
การพััฒนัาที่่�ยั�งยืนัของสหป้ระชาชาติิ
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บัริษััทั กิรุงเทัพประกัิน์ชีีวิิตกัิบั
กิารสนั์บัสนุ์น์เป้าหมายกิาร
พัฒน์าอย่างยั�งยืน์ขององค์กิาร
สหประชีาชีาติ

เป้าหมายการพััฒนาที์�ยั�งย้น
ขององค์การสหประชุาชุาติ

United Nations Sustainable
Development Goals

การดำาเนินงานของบริษััท์
Company’s Implementation

ความเชุ่�อมโยงกับประเด็นความยั�งย้นที์�สำาคัญ
Significant Connection
to Sustainability Issue

เป้าหมายท่่ 1 

ขจำัดควิ�มย�กจำนทุกริ้ปแบบทุกสถึ�นที�

Goal 1: End	poverty	in	all	its	forms	everywhere

เป้าหมายท่่ 3

ก�ริส�งเสริิมสุขภั�พและก�ริเป็นอย้�ที�ดี

Goal 3: Promote	healthy	life	and	well-being

ส�งเสริิมใหป้ริะชี�ชีนทำ�ปริะกนัชีีวิิตใหเ้หม�ะสม

กบัฐ�นะท�งก�ริเงนิและคณุค��ชีีวิิต	เพอ่บริิห�ริ

ควิ�มเสี�ยงของตนเองและคริอบครัิวิในกริณีที�

เกดิเหตุก�ริณ์ไม�ค�ดฝัึน	และให้ควิ�มร้้ิด�้นก�ริ

วิ�งแผู้นก�ริเงนิแก�ลก้ค�้และปริะชี�ชีนสำ�หริบั

ทุกชี�วิงอ�ยุจำนถึึงวิัยเกษัียณผู้��นชี�องท�งต��งๆ

Encourage	people	to	take	out	insurance	

coverage	 appropriate	 to	 their	 financial	

status	 and	 value	 of	 life	 to	 manage	

their	own	and	their	family’s	risk	in	case	

of	 unforeseen	 incident	 and	 educate	

customers	and	people	of	every	age	range	

up	till	retirement	age	on	financial	planning	

through	various	channels.

ส�งเสริิมควิ�มร้้ิท�งก�ริเงิน	 และก�ริวิ�งแผู้น

ก�ริเงินริะยะย�วิ	ริวิมทั�งก�ริริักษั�สุขภั�พ

Promote	financial	knowledge	and	long-term	

financial	planning	as	well	as	healthcare.

•		ก�ริเข้�ถึึงบริิก�ริท�งก�ริเงินและก�ริปริะกันชีีวิิต	

	 และส�งเสริิมควิ�มร้้ิด้�นก�ริวิ�งแผู้นก�ริเงิน

•	ก�ริขย�ยฐ�นล้กค้�

•	ก�ริส�งเสริิมสภั�พแวิดล้อมในชีุมชีน

• Access	to	financial	services	and	life		

	 insurance,	and	promote	knowledge	on	

	 financial	planning

• Expand	customer	database

• Enhance	environment	in	the	community

•	ก�ริให้ควิ�มริ้้ท�งก�ริเงิน

•	ก�ริออกแบบผู้ลิตภััณฑ์์ที�คริอบคลุม

• Provide	financial	knowledge

• Design	comprehensive	products

Bangkok Life Assurance PCL
supports the United Nations
Sustainable Development Goals
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เป้าหมายท่่ 4

ริับริองก�ริศึกษั�ที�เท��เทียมและทั�วิถึึง	

ส�งเสริิมก�ริเริียนริ้้ตลอดชีีวิิตแก�ทุกคน

Goal 4: Ensure	 equitable	 and	 lifelong	

learning	opportunities	for	everyone

เป้าหมายท่่ 8

ส�งเสริิมก�ริเติบโตท�งเศริษัฐกิจำที�ต�อเน่อง

คริอบคลุมและยั�งยืน	ก�ริจำ้�งง�นที�มีคุณค��

Goal 8: Promote	inclusive	and	sustainable	

economic	growth	and	decent	work	for	all

เป้าหมายท่่ 9

พัฒน�โคริงสร้ิ�งพื�นฐ�นที�พ ร้ิอมรัิบก�ริ

เปลี�ยนแปลง	 ส�งเสริิมก�ริปริับตัวิให้เป็น

อุตส�หกริริมอย��งยั�งยืนและทั�วิถึึง	 และ

สนับสนุนนวิัตกริริม

Goal 9: Build	resilient	infrastructure,	promote	

sustainable	business	and	foster	innovation

พัฒน�บุคล�กริ	 ตัวิแทนและน�ยหน้�ปริะกัน

ชีีวิิตและส�งเสริิมก�ริเริียนริ้้

Develop	 potentials	 of	 personnel,	 life	

insurance	agents	and	brokers	and	promote	

knowledge

นำ�เสนอปริะกันชีีวิิตและผู้ลิตภััณฑ์์ก�ริลงทุน

ที�คริอบคลุมทุกกลุ�มล้กค้�และทุกชี�วิงชีีวิิต

ซึ่ึ�งก�อให้เกิดควิ�มมั�นคงท�งเศริษัฐกิจำและ

ก�ริจำ้�งง�นทั�วิปริะเทศไทย	 นอกจำ�กนี�บริิษััท

มีกริะบวินก�ริจ้ำ�งง�นที� เป็นธุริริมและมี

กริะบวินก�ริพัฒน�ควิ�มส�ม�ริถึบุคล�กริ

ริวิมทั�งสริ้�งสภั�พแวิดล้อมในสถึ�นที�ทำ�ง�น

ที�ปลอดภััยและเอื�อต�อก�ริมีคุณภั�พชีีวิิตที�ดี

ของพนักง�นทุกคน	 ตลอดจำนมีก�ริจำ้�งง�นผู้้้

ทุพพลภั�พ

Present	 life	 insurance	 and	 comprehensive	

investment	products	to	all	customer	groups	of	

all	age	ranges	which	creates	economic	security	

and	employment	nationwide.	Furthermore,	the	

Company	has	a	fair	employee	hiring	process	

as	well	as	personnel	development	process.	We	

have	also	created	a	safe	work	environment	

suitable	 for	 good	quality	 of	 life	 for	 all	 our	

employees	and	hire	people	with	disabilities.

สริ้�งสริริค์เทคโนโลยีเพ่อก�ริบริิก�ริที�แม�นยำ�	

สะดวิกริวิดเริ็วิ	มีปริะสิทธุิภั�พ	เพ่อตอบสนอง

ควิ�มตอ้งก�ริของบคุล�กริขององคก์ริและของ

ล้กค้�	 ริวิมไปถึึงก�ริสนับสนุนก�ริต�อยอดด้�น

นวิัตกริริม

Create	 technologies	 for	 accurate,	

convenient	and	efficient	services	to	meet	

the	needs	of	the	organization’s	personnel	

and	 customers	 as	 well	 as	 promote	

extension	of	innovation.

•	ก�ริเข้�ถึึงบริิก�ริท�งก�ริเงินและส�งเสริิมก�ริ

	 เริียนริ้้ก�ริวิ�งแผู้นก�ริเงิน

•	ก�ริเริียนริ้ ้ด้�นก�ริวิ�งแผู้นก�ริเงินและ

	 ก�ริปริะกันชีีวิิตให้เหม�ะสมกับฐ�นะท�ง

	 ก�ริเงินและคุณค��ชีีวิิต

•	Access	 to	 financial	 services	 and	

	 promotion	 of	 f inancial	 planning	

	 knowledge

•	Knowledge	in	financial	planning	and	life	

	 securing	 insurance	 appropriate	 for	

	 financial	status	and	value	of	life

•	ก�ริปฏิิบัติด้�นสิทธุิแริงง�น

•	สุขภั�พ	ควิ�มปลอดภััย

•	ก�ริสริริห�และริักษั�บุคคลที�มีศักยภั�พ

•	ก�ริพัฒน�ศักยภั�พบุคล�กริ	และก�ริวิ�งแผู้น

	 ด้�นทรัิพย�กริบุคคล

•	ก�ริส�งเสริิมสุขภั�พของชีุมชีน

• Our	practice	concerning	labor	rights

• Health	and	safety

• Hiring	and	retaining	personnel	with	good

 potentials

• Developing	employee	potentials	and	

	 planning	human	resources

• Fostering	community	health

•	เทคโนโลยีดิจำิทัล

•	ผู้ลิตภััณฑ์์	ก�ริให้บริิก�ริ	และก�ริสริ้�ง

	 ปริะสบก�ริณ์ที�ดีต�อล้กค้�

•	ควิ�มปลอดภััยของข้อม้ลและริะบบปฏิิบัติก�ริ

• Digital	technology

• Products,	services,	and	good	experiences	

	 for	customers

• Safe	data	and	operational	process
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เป้าหมายท่่ 10

ก�ริลดควิ�มเหล่อมลำ��

Goal 10: Reduced	inequalities

เป้าหมายท่่ 12

ก�ริผู้ลิตและบริิโภัคอย��งมีควิ�มริับผู้ิดชีอบ

Goal 12:	Responsible	consumption	and	

production

เป้าหมายท่่ 13

ก�ริริับมือก�ริเปลี�ยนแปลงสภั�พภั้มิอ�ก�ศ

Goal 13: Take	urgent	action	to	combat	

climate	change	and	its	impacts

ก�ริส�งเสริิมก�ริศึกษั�ของเย�วิชีน

ก�ริส�งเสริิมด้�นก�ริออม

Promote	youth	education;	promote	saving

ก�ริส�งเสริิมก�ริใชี้บริิก�ริผู้��นชี�องท�งออนไลน์

โดยไม�ต้องเดินท�งม�ด้วิยตนเอง	ทำ�ให้ปริะหยัด

ทริัพย�กริพลังง�น

Promotion	 of	 services	 through	 online	

channels	without	any	need	to	appear	in	

person,	which	saves	energy	resources.

มุ�งมั�นเป็นส�วินหนึ�งในก�ริบริริเท�ผู้ลกริะทบ

จำ�กก�ริเปลี�ยนแปลงสภั�พภั้มิอ�ก�ศผู้��น

ก�ริบริิห�ริจัำดก�ริทรัิพย�กริภั�ยในองค์กริให้

เกิดปริะสิทธิุภั�พส้งสุด	 ตลอดจำนส�งเสริิมให้

พนกัง�นตริะหนกัถึึงควิ�มสำ�คญัของผู้ลกริะทบ

และริ�วิมกันบริริเท�ผู้ลกริะทบดังกล��วิผู้��นก�ริมี

ส�วินริ�วิมกิจำกริริมต��งๆ

Determined	 to	 be	 a	 part	 in	 reducing	

impacts	from	climate	change	through	the	

most	efficient	handling	of	resources	within	

the	organization	as	well	as	encouraging	

employees’	awareness	of	the	significance	

of	 the	 impacts	and	 jointly	 reduce	these	

impacts	 through	participation	 in	 various	

activities.

•	ก�ริปล้กฝึังคุณค��ที�ดีแก�เด็กและเย�วิชีน

•	ก�ริออมและลงทุนผู้��นผู้ลิตภััณฑ์์ท�ง

	 ก�ริเงินต��งๆ

• Instill	good	values	in	children	and	youth

• Saving	and	investing	through	various	

	 financial	products

•	ริะบบออนไลน์เพ่อให้บริิก�ริอย��งคริอบคลุม

• Online	system	for	inclusive	services

•	ก�ริบริิห�ริจัำดก�ริทรัิพย�กริภั�ยในองค์กริ

•	กิจำกริริมเพ่อสังคมและสิ�งแวิดล้อม

•	ส�งเสริิมก�ริส่อส�ริผู้��นชี�องท�งอิเล็กทริอนิกส์

	 และก�ริออกเอกส�ริสำ�คัญในร้ิปแบบอิเล็ก-

	 ทริอนิกส์	เพ่อลดก�ริตัดต้นไม้ทำ�ล�ยป่�เพ่อ

	 ทำ�กริะด�ษั

•	ส�งเสริิมก�ริลดก�ริใช้ีถุึงพล�สติก

•	Management	of	resources	within	the	

	 organization

•	Social	and	environmental	activities

•	Encourage	communication	through	

	 electronics	channels	and	issuance	of	

	 important	documents	in	electronics	form	

	 to	reduce	trees	being	cut	down	to	make	

	 papers

•	Drive	to	reduce	plastic	bag	usage.					

เป้าหมายการพััฒนาที์�ยั�งย้น
ขององค์การสหประชุาชุาติ

United Nations Sustainable
Development Goals

การดำาเนินงานของบริษััท์
Company’s Implementation

ความเชุ่�อมโยงกับประเด็นความยั�งย้นที์�สำาคัญ
Significant Connection
to Sustainability Issue
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เป้าหมายท่่ 15

ชีีวิิตบนพื�นดิน

Goal 15:	Life	on	Land

เป้าหมายท่่ 17

พันธุมิตริส้�ควิ�มสำ�เริ็จำ

Goal 17: Partnerships	for	the	Goals

ก�ริลดก�ริใชีห้ริอืนำ�วิสัดกุลบัม�ใชีใ้หม�เพอ่ก�ริ

ใชีท้รัิพย�กริธุริริมชี�ตอิย��งคุม้ค��และเหม�ะสม	

เพ่อลดผู้ลกริะทบในริะยะย�วิ

Reducing	the	use	of	or	recycling	materials	

in	order	to	use	natural	resources	worthily	

and	 appropriately	 to	 reduce	 long-term	

impacts

ริ�วิมกับพันธุมิตริในก�ริสร้ิ�งก�ริเข้�ถึึงผู้ลิตภััณฑ์์

ท�งก�ริเงินของกลุ�มเป้�หม�ย	 และก�ริให้

บริิก�ริที�มคีณุภั�พที�ตอบโจำทยท์กุควิ�มตอ้งก�ริ

Collaborating	 with	 partners	 in	 creating	

access	 to	 financial	 products	 by	 target	

group	and	providing	quality	services	which	

meet	the	needs	in	every	aspect.

ดำ�เนินโคริงก�ริส�งเสริิมก�ริปริะหยัดพลังง�น

ไฟฟ้�	นำ��	และลดก�ริใชี้กริะด�ษั

Proceed	with	the	project	to	save	electric	

power	 and	 water	 and	 to	 reduce	 paper	

usage.

ควิ�มริ�วิมมือกับตัวิแทนปริะกันชีีวิิต	 น�ยหน้�

ปริะกันชีีวิิต	น�ยหน�้ปริะกนัวิิน�ศภัยั	และสถึ�น

พย�บ�ลทั�วิปริะเทศในก�ริใหบ้ริิก�ริที�ตอบสนอง

ควิ�มต้องก�ริของล้กค้�และบุคคลในชุีมชีน

อย��งทั�วิถึึง	ริวิดเริ็วิ	และเหนือควิ�มค�ดหม�ย

Cooperate	 with	 life	 insurance	 agents,	

life	insurance	brokers,	non-life	insurance	

brokers,	and	clinics	and	nursing	homes	

nationwide	 in	 giving	 services	 which	

meet	 the	 need	 of	 customers	 and	

community	 members	 all	 over	 speedily	

and	unexpectedly.
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ผู้่แนะนำาการวางแผ่น
การเงินที์�ลูกค้าเล้อก
Financial planning advisor

chosen by customers

SUSTAINABILITY
PERFORMANCE 2019
ผลกิารดูำาเนิ์น์งาน์ดู�าน์ควิามยั�งยืน์
ปี 2562

ม่้งสู่ักิารเป็น...
DRIVING TOWARDS

BEING...

ทัรัพย์สัิน์ลงทัุน์ 323,787 ล�าน์บาทั

• พัน์ธบัตรรัฐบาล = 42.9%

• ตราสัารหน์่�ภาคเอกิชีน์ = 34.3%

 (THSI = 50%)

• ตราสัารทัุน์ = 8.8%

 (THSI = 66.7%)

Invested capital 323,787 million baht

•Government Bonds = 42.9%

•Corporate Debt Securities = 34.3% 

 (THSI = 50%)

•Equity Instrument = 8.8%

 (THSI = 66.7%)

จำาน์วิน์ลูกิค�า  >1 ลู้านคน

• อัตรากิารเติบโตของฐาน์ลูกิค�า

 ประกัิน์สุัขภาพและโรคร�ายแรง 

 +8.6%

• ลูกิค�าใน์ชี�องทัางกิารขายตรง

 ชี�องทัางกิารขายผู้�าน์เครือข�าย

 พัน์ธมิตร และชี�องทัางกิาร

 ขายดิูจิทััล เพ่�มขึ�น์ +8.1%

 ใน์ปี 2562

Number of customers

>1 million people

• Growth rate of health insurance 

 and  critical illness customers 

 +8.6%

• Customers derived from direct 

 sales channel, partner network 

 and through digital sales increased  

 by +8.1% in 2019.

ให้ความสำาคัญกับ
การลงทุ์นอย่างยั�งย้น

Places importance
on sustainable investments

ม่้งสู่ักิารเป็น...
DRIVING TOWARDS

BEING...
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บริษััท์ประกันชีุวิตที์�พััฒนา
ตัวแท์น นายหน้า และ

ที์�ปรึกษัาการเงินสู่ม้ออาชีุพั
Being a life insurance company

which	enhances	agents,	brokers

and	financial	advisors’	professional

องค์กรที์�ดูแลพันักงาน
An organization which
cares for its employees

องค์กรที์�รับผิ่ดชุอบ
ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม

An organization which is responsible
for society and environment

จำาน์วิน์ MDRT 106 คน

จำาน์วิน์ TNQA 281 คน

จำาน์วิน์ IQA 282 คน 

จำาน์วิน์ CFP 18 คน

จำาน์วิน์ AFPT 95 คน

จำาน์วิน์ IP/IC 1,404 คน

จำาน์วิน์หลักิสูัตรอบรมรวิม

673 หุ้ลู่กิสูัตัร

จำาน์วิน์พนั์กิงาน์ 1,215 คน

• อัตราค�าเฉล่�ยของอายุงาน์ 12 ปี

ทัรัพยากิรธรรมชีาติ

• จำาน์วิน์กิระดูาษัรีไซเคิล

 41,007.60 กิิโลูกิร่ม

• จำาน์วิน์ถุุงผู้�าและอุปกิรณ์บรรจุอาหาร

 ท่ั�น์ำากิลับมาใชี�ใหม�ไดู� 16,733 ชิี�น

Number of MDRT: 106   persons

Number of TNQA:  281   persons

Number of IQA:      282   persons

Number of CFP:     18   persons

Number of AFPT:    95   persons

Number of IP/IC:    1,404 persons

Total number of training courses: 

673 courses

Number of employees: 1,215 persons

•  Average years of service 12 years

Natural Resources

•Quantity of recycled paper: 

 41,007.60 kilograms

• Quantity of reused cloth bags and 

 food containers: 16,733 pieces

ม้่งสัู่กิารเป็น...
DRIVING TOWARDS

BEING...

ม่้งสู่ักิารเป็น...
DRIVING TOWARDS

BEING...

ม่้งสู่ักิารเป็น...
DRIVING TOWARDS

BEING...
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ม่้งสู่ักิารเป็น...
DRIVING TOWARDS

BEING...

ผู้่แนะนำาการวางแผ่น
การเงินที์�ลูกค้าเล้อก
Financial planning advisor

chosen by customers

เป้�หม�ย	SDG

SDG	GOALS

เส่ยงสะทั�อน์จากิลูกิค�า Customer Feedback

ประเด็ูน์ควิาม
ยั�งยืน์ท่ั�สำาคัญ

Significant
Sustainability Aspects

“เทคโนโลยีดิจำิทัลมีควิ�มสำ�คัญอย��งม�กต�อก�ริดำ�เนิน

ธุุริกิจำในยุคปัจำจำุบัน	 บริิษััท	 กริุงเทพปริะกันชีีวิิตควิริ

พัฒน�และใช้ีปริะโยชีน์จำ�กเทคโนโลยีดังกล��วิในก�ริ

ทำ�ควิ�มเข้�ใจำล้กค้�เพ่อส�งมอบผู้ลิตภััณฑ์์	 และบริิก�ริ

ที�ตอบโจำทย์ควิ�มต้องก�ริของล้กค้�ทุกกลุ�มและทุกชี�วิง

วิัยได้อย��งคริอบคลุม”

“Digital	 technology	 is	 of	 great	 importance	 in	

business	 operations	 nowadays.	 Bangkok	 Life	

Assurance	 should	 develop	 and	 make	 use	 of	

such	 technology	 to	 understand	 customers	 and	

be	able	to	present	products	and	services	which	

comprehensively	meet	the	needs	of	customers	of	

every	group	and	every	age	range.”

•	ก�ริสริ้�งหลักปริะกันที�เหม�ะสมต�อก�ริเข้�ส้�สังคม

	 ผู้้้ส้งวิัย	(Aging	Society)	ของปริะเทศไทย

•		ผู้ลิตภััณฑ์์และก�ริให้บริิก�ริ	/

	 ก�ริสริ้�งปริะสบก�ริณ์ที�ดีต�อล้กค้�

•	ก�ริขย�ยฐ�นล้กค้�

•	เทคโนโลยีดิจำิทัล

•	ก�ริบริิห�ริจำัดก�ริภั�พลักษัณ์องค์กริ

•	Creating	appropriate	security	for	Thailand’s	

	 aging	society

•	Products	and	services	/	Create	good	experience	

	 for	customers

•	Expansion	of	customer	base

•	Digital	technology

•	Managing	the	organization’s	image
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	 จำ�กก�ริค�ดก�ริณ์วิ��ปริะเทศไทยจำะก้�วิเข้�ส้�สังคมปริะชี�กริส้งวัิย	 โดย

จำ�กก�ริศึกษั�ของ	UN	World	Population	Prospects	ในปี	2558	พบวิ��

ปริะเทศไทยมีสัดส�วินปริะชี�กริที�อ�ยุตั�งแต�	 65	 ปีขึ�นไป	 เท��กับริ้อยละ	 13	

ของปริะชี�กริไทยทั�งหมดในปี	2563	และจำะเพิ�มเป็นริ้อยละ	26	ในอีก	20	ปี

ข�้งหน�้	ปริะกอบกบัปริะชี�ชีนในวัิยทำ�ง�นจำะมสีดัส�วินที�ลดลงจำ�กอตัริ�ก�ริ

เกิดของปริะชี�กริในปริะเทศที�ตำ��

	 Projections	 show	 that	 Thailand	 is	 entering	 aging	 society.	 The	

study	of	the	UN	World	Population	Prospects	conducted	in	2015	

found	that	people	aged	65	years	and	older	accounted	for	13	percent	

of	the	entire	population	in	Thailand	in	2020,	and	will	rise	to	26	percent	

in	the	next	20	years.	In	relation	to	this,	the	working	population	will	

also	decline	due	to	the	country’s	low	birth	rate.

	 บริิษััทจำึงให้ควิ�มสำ�คัญในก�ริริ�วิมสร้ิ�งควิ�มมั�นคงท�งก�ริเงินให้แก�

ปริะชี�ชีน	 ด้วิยก�ริให้ควิ�มร้้ิควิ�มเข้�ใจำเกี�ยวิกับคุณค��ของก�ริวิ�งแผู้นก�ริเงิน

ตั�งแต�ยงัอย้�ในวิยัทำ�ง�น	เพอ่ใหป้ริะชี�ชีนมรีิะยะเวิล�สะสมทริพัยส์นิที�เพยีง

พอจำนส�ม�ริถึใช้ีเป็นแหล�งเงินสำ�ริองสำ�หริับไว้ิใช้ีในย�มเกษีัยณ	 อีกทั�งใน

กริณีที�มีคริอบคริัวิ	 บริิษััทสนับสนุนให้ปริะชี�ชีนริ้้จำักปริะโยชีน์ของก�ริทำ�

ปริะกนัชีีวิิตโดยเฉพ�ะเพอ่คุม้คริองและสริ�้งควิ�มมั�นคงใหก้บัคนข�้งหลงัใน

ย�มที�ผู้้น้ำ�หริอืสม�ชีกิในคริอบคริวัิตอ้งจำ�กไปก�อนวิยัอนัควิริ	สำ�หริบัป	ี2562	

บริิษััทได้ดำ�เนินก�ริด้�นต��งๆ	เพอ่สนับสนุนก�ริสร้ิ�งควิ�มมั�นคงท�งก�ริเงิน

หลังก�ริเกษัียณอ�ยุ	ดังนี�

	 Under	the	circumstances,	 the	Company	places	 importance	on	

helping	 to	 create	 financial	 security	 for	 the	 people	 by	 providing	

knowledge	and	understanding	about	the	value	of	financial	planning	

during	working	 age	 so	 that	 people	 have	 an	 interval	 of	 time	 to	

accumulate	 sufficient	 wealth	 that	 can	 be	 used	 as	 a	 source	 of	

reserve	fund	after	retirement.	In	the	case	of	families,	the	Company	

encourages	 people	 to	 recognize	 the	 benefits	 of	 life	 insurance	

coverage	especially	for	protection	and	creating	security	for	loved	

ones	who	are	left	behind	when	the	head	of	the	family	or	a	member	

of	the	family	departs	before	time.	In	2019,	the	Company	implemented	

measures	to	encourage	financial	security	after	retirement	as	follows:

การสร้างหลักประกันที์�เหมาะสมต่อ
การก้าวเข้าสู่สังคมผู้่สูงวัย

(Aging Society) ของประเท์ศิไท์ย

Creating Appropriate Security
for Thailand’s Aging Society

สัดส่วนผู้่สูงอายุต่อประชุากรทั์�งหมด (%)
ในกลุ่มประเท์ศิอาเซีียน
Proportion of the elderly to the entire
population (%) in ASEAN countries

ประมาณกิารสััดูสั�วิน์ประชีากิรไทัยตามกิลุ�มอายุ
Estimation of proportion of Thai population 
per age groups

ท่ั�มา : UN World Population Prospects (2015)
Source: UN World Population Prospects (2015)
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สัดส่วนของแบบประกันที์�คุ้มครองถึืงอายุ 80 ปีขึ�นไป
ในชุ่องท์างตัวแท์นประกันชีุวิต ในปี 2562

Proportion of insurance plans
which have coverage up to 80 years and over

via life insurance agent channel in 2019

อายุ 80 ปีขึ�นไป Aged 80 years and over

อายุ 90 ปีขึ�นไป Age 90 years and over

68% 68%

36% 36%

การขยายอายุการรับประกันภััยให้รองรับผูู้้สูงวัย

	 เพ่อให้สอดริับกับสังคมผู้้้ส้งอ�ยุบริิษััทมีแผู้นที�จำะขย�ยอ�ยุก�ริรัิบปริะกัน

ภััยของแต�ละผู้ลิตภััณฑ์์	 โดยเปิดโอก�สให้ล้กค้�ส้งวิัยส�ม�ริถึเข้�ถึึง	 และ

เลือกควิ�มคุ้มคริองที�เหม�ะสมกับตนเองได้	 จำ�กเดิมที�แบบปริะกันมีเกณฑ์์

อ�ยกุ�ริริบัปริะกนัภัยัถึึงอ�ย	ุ65	ป	ีบริิษััทไดท้ำ�ก�ริขย�ยอ�ยรุิบัปริะกนัภัยัให้

เพิ�มขึ�น	นอกจำ�กนี�บริิษััทพิจำ�ริณ�ขย�ยอ�ยุควิ�มคุ้มคริองอีกด้วิย	ก�ริขย�ย

อ�ยุก�ริรัิบปริะกันภััยและขย�ยอ�ยุควิ�มคุ้มคริองนอกจำ�กจำะเพิ�มโอก�สให้

ผู้้้ส้งอ�ยุมีโอก�สได้ริับควิ�มคุ้มคริองม�กขึ�น	 ยังเป็นเคริ่องมือก�ริออมที�ดี

และชี�วิยให้ผู้้้ส้งอ�ยุริับมือกับภั�ริะค��ใชี้จำ��ยส�วินตัวิที�จำะเกิดขึ�นในอน�คตได้

Extension of insurable age to accommodate the Elderly

	 In	order	to	serve	the	Aging	Society,	the	Company	has	plans	to	

extend	the	insurable	age	of	each	product	by	giving	the	opportunity	

to	elderly	customers	 to	access	and	select	appropriate	coverage	

for	themselves.	From	the	former	age	limit	of	65	years	specified	in	

the	 insurance	criteria,	 the	Company	has	extended	 the	 insurable	

age	and	has,	moreover,	considered	expanding	the	coverage	age	

also.	Extension	of	insurable	age	and	coverage	age	not	only	gives	

the	elderly	the	opportunity	to	get	more	coverage	opportunity,	but	

it	is	also	a	good	savings	tool	and	helps	the	elderly	deal	with	the	

burden	of	personal	expenditures	which	will	occur	in	the	future.

การพัฒนาแบบประกันประเภัทบำานาญของบริษัท

	 บริิษััทพัฒน�ผู้ลิตภััณฑ์์เพ่อริองรัิบก�ริก้�วิส้�สังคมปริะชี�กริส้งวิัยด้วิย

เล็งเห็นถึึงควิ�มสำ�คัญของก�ริออมตั�งแต�วัินนี�	 โดยมุ�งหม�ยพัฒน�แบบ

ผู้ลิตภััณฑ์์ที�ตอบโจำทย์ล้กค้�ที�มีค��ใชี้จำ��ยต��งกัน	 บีแอลเอ	 บำ�น�ญ	 99	 ถึ้ก

ออกแบบม�เพ่อก�ริเตรีิยมพริ้อมสำ�หริับชีีวิิตหลังเกษีัยณ	 โดยส�ม�ริถึรัิบ

บำ�น�ญตั�งแต�อ�ย	ุ60	ป	ีจำนถึึงอ�ย	ุ99	ป	ีส�ม�ริถึเลอืกริบับำ�น�ญริ�ยป	ี24%	

ต�อปี	หริือริ�ยเดือน	2.025%	ต�อเดือน		บริิษััทยังได้พัฒน�แบบปริะกันเพ่อ

ก�ริออมทริัพย์ริะยะย�วิ	และก�ริวิ�งแผู้นก�ริเงินผู้��นแนวิคิด	3B	Link

Advancement of Company’s Pension Insurance

	 The	Company	has	developed	a	product	to	support	the	advance	

of	the	Aging	Society,	as	we	foresaw	the	importance	of	immediate	

saving	and	aimed	to	develop	a	product	which	meets	the	need	of	

customers	who	have	different	expenditures.	BLA	Pension	99	has	

been	designed	to	prepare	for	life	on	retirement.	Pension	may	be	

collected	from	the	age	of	60	years	until	99	years.	Choice	can	be	

made	for	either	an	annual	pension	of	24	percent	per	year	or	monthly	

pension	of	2.025	percent	per	month.	In	addition,	the	Company	has	

developed	a	long-term	endowment	insurance	and	financial	planning	

via	the	3B	Link	concept.
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	 นอกจำ�กก�ริพฒัน�แบบปริะกนัและบริิก�ริสำ�หริบัผู้้ส้้งอ�ย	ุบริิษััทยงัพฒัน�

ผู้ลิตภััณฑ์์สุขภั�พ	 บีแอลเอ	 เพริสทีจำ	 เฮลธ์ุ	 ที�มุ�งเน้นให้ควิ�มคุ้มคริองริอบ

ด้�น	ทั�งผู้้้ป่วิยใน	ผู้้้ป่วิยนอก	ผู้้้ป่วิยฉุกเฉิน	ทุกที�ทั�วิโลก	จำนถึึงอ�ยุ	99	ปี	โดย

แบบปริะกัน	บีแอลเอ	เพริสทีจำ	เฮลธุ์	มีควิ�มคุ้มคริองแบบคริอบคลุมตั�งแต�

10	 ล้�นบ�ท	 ถึึง	 100	 ล้�นบ�ท	 และคริอบคลุมก�ริรัิกษั�พย�บ�ลทั�วิโลก

ทำ�ให้บริิษััทมีแบบปริะกันสุขภั�พที�คริอบคลุมควิ�มต้องก�ริของปริะชี�ชีนที�

แตกต��งกัน		

	 Apart	from	developing	insurance	products	and	services	for	the	

elderly,	the	Company	has	also	developed	BLA	Prestige	Health,	a	

health	product	which	focuses	on	all-around	coverage	for	inpatients,	

outpatients,	 emergency	 room	 patients	 worldwide	 up	 to	 age	 99	

years.	BLA	Prestige	Health	has	a	comprehensive	coverage	from	10	

million	baht	up	to	100	million	baht	and	covers	worldwide	medical	

treatment.	Overall,	the	Company’s	health	insurances	serve	to	cover	

a	variety	of	requirements	of	the	people.

ผ่ลิตภััณฑ์์

Product

สุขภัาพั 2011
HEALTH 2011

บีแอลเอ รักษ์ัสุขภัาพั
BLA RAKSUKAPAB

เฮลธ์ูพัลัส
HEALTH PLUS

บีแอลเอ เพัรสที์จ เฮลธ์ู
BLA PRESTIGE HEALTH

อายุที์�คุ้มครอง
Coverage Age

พ้ั�นที์�ที์�คุ้มครอง
Coverage Area

ลักษัณะความคุ้มครอง
Nature of Coverage

1 เด้อน – 80 ปี
1 month – 
80 years

ไท์ย
Thailand

วงเงินค่ารักษัาตาม
ประเภัท์ของค่ารักษัา
Medical treatment 
cost according to 
type of treatment

6 ปี – 80 ปี
6 years –
80 years

ไท์ย
Thailand

จ่ายตามสัดส่วน
ของค่ารักษัา
Payment in proportion 
to medical treatment 
cost

6 เด้อน – 80 ปี
6 months –
80 years

ไท์ย
Thailand

เหมาจ่าย
Lump sum payment

11 ปี – 99 ปี
11 years –
99 years

ทั์�วโลก
Worldwide

เหมาจ่าย
ทุ์นคุ้มครองสูง
Lump sum payment
High coverage sum

ผ่ลิตภััณฑ์์และการบริการ / การสร้าง
ประสบการณ์ที์�ดีให้แก่ลูกค้า

Products And Services / Create 
Good Experience For Customers
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	 นอกเหนือจำ�กแบบปริะกันสุขภั�พที�คริอบคลุมปริะชี�ชีนทุกริะดับแล้วิ	

บริิษััทยังได้พัฒน�แบบปริะกันเพ่อคุ้มคริองด้�นโริคริ้�ยแริง		ทั�งแบบเฉพ�ะ

เจำ�ะจำงกลุ�มโริค	คือ	BLA	Cancer	Max	ที�คริอบคลุมโริคมะเริ็งในชี�วิงที�ต้อง

ริกัษั�จำนถึึงริะยะพกัฟ้�น	และแบบปริะกนั	BLA	Super	Care	ที�คริอบคลมุโริค

ริ้�ยแริงที�ให้ควิ�มคุ้มคริองกลุ�มโริคแยกจำ�กกัน		6	กลุ�ม	ห�กเกิดควิ�มเจำ็บ

ป่วิยในกลุ�มโริคใดและได้ริับค��สินไหมในกลุ�มโริคนั�นแล้วิ	 ก็ยังคงได้ริับก�ริ

คุ้มคริองในกลุ�มโริคที�เหลือ		

	 Apart	from	health	insurance	plans	with	price	points	for	everyone,	

the	Company	 has	 also	 developed	 critical	 illness	 plans	 both	 for	

specific	illness	group,	that	is,	BLA	Cancer	Max	which	covers	cancer	

from	treatment	stage	up	till	rehabilitation	period,	and	BLA	Super	

Care	which	covers	critical	illnesses	which	provides	coverage	for	6	

different	groups	of	illnesses,	that	is,	if	treatment	has	been	made	

for	a	group	of	illnesses	and	reimbursement	has	been	made	for	that	

illness	group,	it	is	still	possible	to	receive	coverage	for	the	remaining	

illness	groups.

	 นอกจำ�กนี�ยังได้พัฒน�แบบปริะกันโริคริ้�ยแริงแบบกลุ�มที�ข�ยตริงให้กับ

กลุ�มลก้ค�้ปริะกันกลุ�ม	ทำ�ใหม้เีบี�ยปริะกันภัยัที�ตำ��ลงจำ�กก�ริที�ไม�ต้องมตีน้ทนุ

ด้�นก�ริข�ย	 และบริิษััทยังได้รัิบเป็นผู้้้บริิห�ริธุุริกริริมที�เกิดจำ�กสวัิสดิก�ริ

ปริะกันกลุ�มอีกด้วิย

	 In	addition,	we	have	developed	a	group	critical	illness	plan	for	

direct	sales	to	group	insurance	customers	with	lower	premium	as	

there	is	no	sales	cost.	Our	Company	has	moreover	been	chosen	to	

manage	the	business	transactions	arising	from	the	group	insurance	

welfare.

BLA Cancer Max BLA Super Care

อายุที์�คุ้มครอง
Insurable Age

ลักษัณะความคุ้มครอง
Nature of Coverage

แรกเกิด – 90 ปี
0 – 90 years

สัดส่วนของจำานวนเงินเอาประกันภััย และรับ
ค่าชุดเชุยรายวันตามเง่�อนไข
Proportion of sum insured and 
receive daily compensation according 
to conditions

1 ปี – 80 ปี
1 year – 80 years

จำานวนเงินเอาประกันภััยของแต่ละกลุ่มโรค 
(รวม 6 กลุ่มโรค)
Sum insured of each illness group 
(altogether 6 illness groups)

ใน์ปี 2562
บริษััทัม่ผูู้�ถืุอกิรมธรรม์ประกัิน์
สุัขภาพและประกัิน์โรคร�ายแรง 
เพ่�มขึึ้�น +8.6%

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

Development of system to serve 
health group customers

	 บริิษััทได้ริ�วิมมือกับบริิษััทเจ้ำ�ของเครืิอข��ยก�ริให้บริิก�ริควิ�มชี�วิยเหลือทั�วิโลก

ภั�ยใต้ชี่อโคริงก�ริ	 BLA	 Every	 Care	 โดยล้กค้�ปริะกันสุขภั�พส�ม�ริถึ

ได้ริับบริิก�ริเสริิมที�จำำ�เป็นตลอด	 24	 ชัี�วิโมง	 คริอบคลุมทุกที�ทั�วิโลก	 ในปี

2562	ซึึ่�งเป็นริะยะแริกของโคริงก�ริ	BLA	Every	Care	บริิก�ริที�ล้กค้�จำะได้รัิบ

ปริะกอบด้วิย

	 The	Company	 is	 collaborating	with	 a	 company	which	 owns	 an	

assistance-rendering	 network	worldwide	 under	 the	BLA	 Every	Care	

project,	where	health	insurance	customers	can	get	24-hour	necessary	

supplementary	 service	with	worldwide	 coverage.	 In	 2019	when	 the	

BLA	EveryCare	project	first	started,	the	services	provided	to	customers	

consisted	of:

	 บริิษััทมุ�งหม�ยให้ผู้ลิตภััณฑ์์บำ�น�ญ	 สุขภั�พ	 และก�ริบริิก�ริด้�นสุขภั�พ

มีส�วินชี�วิยในก�ริส�งเสริิมคุณภั�พชีีวิิตและลดค��ใช้ีจำ��ยส�วินตัวิของผู้้้ส้งวัิย

ริวิมทั�งแบ�งเบ�ภั�ริะค��ใช้ีจำ��ยด้�นสุขภั�พของภั�ครัิฐในริะยะย�วิ

	 The	Company	is	determined	to	make	our	retirement	product,	health	

product	and	health	service	have	a	part	in	enhancing	the	quality	of	life	

and	reducing	personal	expenditures	of	the	elderly	and	thereby	easing	

the	burden	of	healthcare	expenses	on	the	public	sector	in	the	long	run.

• EVERYCARE BEFORE	 บริิก�ริคำ�แนะนำ�ด้�นก�ริแพทย์ท�งโทริศัพท์	 ทั�ง

ภั�ยในปริะเทศไทยและเม่ออย้�ต��งปริะเทศ

• EVERYCARE SPECIAL	บริิก�ริให้ข้อม้ลเกี�ยวิกับสถึ�นพย�บ�ล	(Medical	

Service	Provider	Referral)	อ�ทิ	โริงพย�บ�ล	คลินิก	แพทย์	และทันตแพทย์

บริิก�ริสำ�ริองจำ��ยกริณีจำำ�เป็นต้องเข้�รัิบก�ริรัิกษั�แบบผู้้้ป่วิยในในต��งปริะเทศ

สำ�หรัิบผู้้้ถืึอกริมธุริริม์ที�มีเง่อนไขควิ�มคุ้มคริอง

• EVERYCARE AFTER บริิก�ริจัำดเตรีิยมส�งผู้้้เอ�ปริะกันภััยเข้�รัิกษั�ตัวิใน

โริงพย�บ�ล	และบริิก�ริปริะส�นง�นก�ริห�ผู้้้ด้แลในริะยะพักฟ้�น

• EVERYCARE BEFORE,	medical	advice	by	phone	service	both	

within	Thailand	and	while	traveling	abroad.

• EVERYCARE SPECIAL,	 medical	 service	 provider	 referral	 for	

hospitals,	clinics,	doctors	and	dentists.	Money	 is	also	advanced	

when	necessary	for	policyholders	to	get	treatment	abroad	if	the	

insurance	policy	contains	such	coverage	condition.

• EVERYCARE AFTER,	a	service	which	prepares	the	insured	for	

hospitalization	 and	 collaboration	 in	 finding	 nursing	 care	 service	

during	rehabilitation	period.

ปีแรกิของโครงกิาร BLA
EveryCare ม่ลูกิค�าท่ั�สัามารถุ
ใชี�บริกิาร  รวม 50,000  คน 

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

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

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

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

Create good positive
experiences for customers

	 ก�ริสร้ิ�งปริะสบก�ริณ์ที�ดีให้แก�ล้กค้�เกี�ยวิข้องกับศักยภั�พและควิ�มใส�ใจำ

ของพนักง�น	ตัวิแทนปริะกันชีีวิิตและที�ปรึิกษั�ก�ริเงิน		ก�ริปรัิบใช้ีเทคโนโลยี

และนวัิตกริริมเพ่อสร้ิ�งสริริค์ผู้ลิตภััณฑ์์และก�ริบริิก�ริที�ส�ม�ริถึตอบโจำทย์ควิ�ม

ต้องก�ริของล้กค้�ได้อย��งแท้จำริิง	ตลอดจำนต้องมีชี�องท�งสำ�หรัิบรัิบฟังข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะจำ�กล้กค้�เพ่อนำ�ม�พัฒน�และปรัิบปรุิงผู้ลิตภััณฑ์์และบริิก�ริ

ของบริิษััทอย��งต�อเน่อง	บริิษััทจึำงได้ดำ�เนินง�นใน	5	ด้�นหลักปริะกอบด้วิย

	 Creating	good	experiences	for	customers	involves	the	potentials	and	

attention	of	employees,	life	insurance	agents	and	financial	advisors,	

applying	technology	and	innovation	to	create	products	and	service	which	

can	actually	meet	customers’	need,	and	there	should	be	a	channel	

to	receive	customers’	opinions	and	suggestions	for	use	in	continually	

developing	and	improving	the	Company’s	products	and	services.	In	

this	connection,	the	Company	has	handled	the	following	main	aspects:

การสร้างวัฒนธรรมการให้ความสำาคัญแก่ลกูค้า

	 บริิษััทให้ควิ�มสำ�คัญแก�ก�ริรัิบฟังควิ�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะของล้กค้�

จึำงได้เพิ�มชี�องท�งก�ริรัิบเร่ิองร้ิองเรีิยนที�หล�กหล�ย	 อ�ทิ	 สำ�นักง�นใหญ�

สำ�นักง�นส�ข�	และศ้นย์บริิก�ริล้กค้�	(Customer	Service	Center)	ริวิมถึึง

ก�ริพัฒน�ริะบบก�ริดำ�เนินง�นรัิบเร่ิองร้ิองเรีิยนเพ่อรัิบฟังปัญห�ของล้กค้�

และส�ม�ริถึแก้ไขปัญห�ได้ทันที	 โดยบริิษััทได้ปรัิบใช้ีริะบบก�ริบริิห�ริจัำดก�ริ

ข้อคิดเห็นของล้กค้�แบบคริบวิงจำริ	 (Closed	 Loop	 Feedback)	 ผู้��นคณะ

กริริมก�ริส�งเสริิมก�ริสร้ิ�งควิ�มผู้้กพันของล้กค้�	(Customer	Engagement	

Committee)	ที�ส�ม�ริถึตริวิจำสอบและติดต�มก�ริแก้ไขปัญห�หรืิอข้อร้ิองเรีิยน

ตลอดจำนห�แนวิท�งก�ริป้องกันเพ่อให้เกิดก�ริพัฒน�และปรัิบปรุิงก�ริบริิก�ริ

ได้อย��งต�อเน่องริวิดเร็ิวิ	(สำ�หรัิบกริมธุริริม์ที�ไม�ต้องตริวิจำสุขภั�พ)	เป็นก�ริสร้ิ�ง

โอก�สในก�ริเข้�ถึึงก�ริสร้ิ�งควิ�มมั�นคงผู้��นปริะกันชีีวิิต	 ซึึ่�งเป็นก�ริชี�วิยเพิ�ม

ชี�องท�งก�ริเข้�ถึึงบริิก�ริท�งก�ริเงินของปริะชี�ชีนม�กขึ�น

Create culture of placing importance on customers

	 The	Company	gives	importance	to	hearing	opinions	and	suggestions	

of	customers	and	have,	therefore,	added	various	channels	for	receiving	

complaints;	for	instance,	the	Head	Office,	branch	offices	and	Customer	

Service	Center.	We	also	developed	an	operation	system	for	 receiving	

complaints	in	order	to	hear	problems	our	customer	face	and	can	solve	

them	right	away	by	applying	a	system	called	the	Closed	Loop	Feedback	

system,	which	manages	the	opinions	of	customers	and	passes	them	through	

the	Customer	Engagement	Committee	who	can	check	and	follow	up	to	

solve	the	problems	or	complaints	as	well	as	find	solutions	to	prevent	them	

from	reoccurring	in	order	to	develop	and	adjust	the	service	continuously	

and	quickly	(for	policies	which	require	no	medical	checkup).	This	creates	

opportunity	in	accessing	stability	through	life	insurance	which	helps	increase	

channels	through	which	the	public	can	access	financial	service.

1. การสร้างวัฒนธรรมการให้ความสำาคัญแก่ลูกค้า  

2. การปรับใช้้นวตักรรมทางเทคโนโลย่

3. การยกระดับงานบริการ

4. การสร้างความผูู้กพนักบัลกูค้าท่่ถอืกรมธรรม์

5. การพัฒนาศักยภัาพของตัวแทนประกันช่้วิต 

1. Create culture of placing importance on customers

2. Applying technological innovation

3. Enhancing the level of servicing

4. Create relations with customers who are policyholders

5. Develop the potentials of life insurance representatives

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนศูินย์บริการลูกค้า (Customer Service Center : CSC)

รับท์ราบข้อร้องเรียน / วิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียน
Acknowledge/analyze level of complaint

Level 1 ดำาเนินการ / พิัจารณาโดย CSC
Processed / Considered by CSC

	 •	ติดต�อล้กค้�เพื�อเจำริจำ�ต�อริอง	

		 	 และเสนอท�งเลือกให้แก�ล้กค้�

	 •	สอบถึ�มปริะเด็นเพิ�มเติม

	 •	Contact	customer	to	negotiate

	 	 and	offer	options	to	customer

	 •	Make	additional	enquiry	on

	 	 complaint	issue

ล้กค้�ริับข้อเสนอ	/	ท�งเลือก

Customer	accepts	proposal	/	option

ล้กค้�ริับผู้ลพิจำ�ริณ�

Customer	accepts	result	

of	considerationปิดเคส

Case	closed

ปิดเคส

Case	closed

Level	2

Level	3

หน�วิยง�นพิจำ�ริณ�ตอบกลับ

Feedback	from	Consideration	Unit

แจำ้งควิ�มคืบหน้�	/	ผู้ลก�ริพิจำ�ริณ�

	 •	ล้กค้�

	 •	คปภั.

		บันทึกผู้ลก�ริพิจำ�ริณ�ในทะเบียน

	 Notify	progress	/	result

	 of	consideration

	 •	Customer

	 •	OIC

	 Record	result	of	consideration

	 in	registration

แจำ้งผู้ลให้ล้กค้�	/	ศปภั.	ทริ�บ

Customer	accepts	result	

of	consideration

เสนอกริริมก�ริผู้้้จำัดก�ริใหญ�พิจำ�ริณ�

Submit	to	President

for	consideration

	 เสนอผู้้้บริิห�ริส�ย

	 ปริะกันชีีวิิตพิจำ�ริณ�

	 Submit	to	Life	

	 Insurance	Executive

	 Head	of	Life	

	 Operations	Division

	 for	consideratioin

	 Submit	to	other	units	for		

			consideration	(Examiner	Audit,	

	 ApplicationUnderwriting/Indemnity

	 Claim	Approval,	Policy	

	 Management,	Accounting/Finance,

	 LBDU,	Personnel,	Others)

Level 2 นำาเสนอพิัจารณา
Submit for consideration

Level 3 เสนอผู้่บริหารระดับสูง
Submit to Customer Engagement Committee

หม�ยเหตุ	 :	กลุ�มล้กค้�	LBDU	จำัดก�ริข้อริ้องเริียนโดยฝึ่�ยปฏิิบัติก�ริชี�องท�งก�ริข�ย	และมีริะยะ

เวิล�ดำ�เนินก�ริต�มที�	ก.ล.ต.	กำ�หนด

LBDU	customer	group	deals	with	complaint	by	Sales	Channel	Operations	Sales	Distribution	

Operation	Department	deals	with	complaints	from	LBDU	customers.	There	is	a	timeline	

stipulated	by	the	SEC.	with	operation	duration	according	to	stipulation	of	ค.อ.ค.

Y

Y

N

N

	 ส�งหน�วิยง�นอื�นพจิำ�ริณ�

	 (ตริวิจำสอบ	รัิบปริะกัน	/	สินไหม

	 บริิห�ริง�น	กธุ.	บัญชีี	/	ก�ริเงิน

	 LBDU	บุคล�กริ	อื�น )ๆ
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การปรบัใช้้เทคโนโลย่และนวัตกรรม

	 บริิษััทเหน็ถึึงควิ�มสำ�คัญของก�ริส�งมอบบริิก�ริเพ่อสร้ิ�งปริะสบก�ริณ์ในก�ริ

ทำ�ปริะกันชีีวิิตของล้กค้�ให้เป็นไปได้อย��งริวิดเร็ิวิ	โดยนำ�โมบ�ยแอปพลิเคชัีน

เทคโนโลยี	 SmartGo	 และ	 SmartApp	 ม�ใช้ีในก�รินำ�เสนอข้อม้ลสำ�คัญ

เกี�ยวิกับผู้ลิตภััณฑ์์	 โดยล้กค้�ส�ม�ริถึสมัคริทำ�ปริะกันชีีวิิตและได้รัิบผู้ลก�ริ

พจิำ�ริณ�รัิบปริะกันภััยเบื�องต้นได้อย��งริวิดเริว็ิ

	 ในด้�นก�ริให้บริิก�ริแก�ล้กค้�ผู้้้เอ�ปริะกันภััย	 บริิษััทได้พัฒน�เว็ิบ

แอปพลเิคชัีน	SmartCustomer	บนเวิบ็ไซึ่ต์ของบริิษััทคอื	www.bangkoklife.com	

ริวิมถึึงพัฒน�โมบ�ยแอปพลเิคชัีน	BLA	Happy	Life	เพ่อเพิ�มควิ�มสะดวิกใน

ก�ริให้บริิก�ริผู้��นโทริศัพท์มอืถืึอหริอือุปกริณ์พกพ�ของลก้ค้�ได้ตลอดเวิล�และ

ทุกสถึ�นที�	โดยบริิษััทได้แบ�งก�ริพัฒน�ออกเป็นเฟสต��งๆ	เพ่อควิ�มริวิดเริว็ิใน

ก�ริให้บริิก�ริแก�ผู้้เ้อ�ปริะกันภััย	และทำ�ให้ส�ม�ริถึปรัิบปรุิงควิ�มสะดวิกในก�ริ

ใช้ีง�นและเพิ�มก�ริบริิก�ริแก�ผู้้เ้อ�ปริะกันภััยได้ต�อเน่อง	

Applying Technology and Innovation

	 The	Company	sees	the	importance	of	providing	service	to	customers	

so	they	can	experience	fast	process	when	taking	out	life	assurance.	We,	

therefore,	put	to	use	the	mobile	application	technologies	SmartGo	and	

SmartApp	 to	present	 important	product	 information	 to	customers	so	

they	can	apply	for	life	insurance	and	receive	notification	concerning	their	

application	within	a	short	time.

	 In	 serving	 customers	who	 take	 out	 insurance,	 the	Company	 has	

developed	 a	 web	 application	 SmartCustomer	 on	 our	 Company’s	

Website	www.bangkoklife.com	 and	 have	 developed	 the	Happy	 Life	

mobile	application	 for	more	convenience	 in	providing	service	via	 the	

customer’s	mobile	phone	or	portable	device	at	all	times	and	everywhere.	

The	Company	divided	the	development	into	different	phases	for	speed	

in	servicing	our	insured	which	enables	us	to	improve	the	convenience	in	

using	and	continuously	increase	service	to	the	insured.

การยกระดับงานบริการ

	 บริิษััทได้ปรัิบปรุิงและพัฒน�กริะบวินก�ริให้บริิก�ริเพ่ออำ�นวิยควิ�มสะดวิก

ให้ลก้ค้�ม�กยิ�งขึ�นในก�ริตดิต�อ	Call	Center	โดยก�ริขย�ยริะยะเวิล�ก�ริให้

บริิก�ริเป็น	24	ชัี�วิโมง	นอกจำ�กก�ริตดิต�อท�งโทริศัพท์และก�ริดำ�เนนิก�ริผู้��น

แอปพลเิคชัีนเทคโนโลยีแล้วิ	 บริิษััทกำ�หนดให้ศ้นย์บริิก�ริลก้ค้�	 (Customer	

Service	Center)	มีหน้�ที�รัิบเร่ิองสนับสนุนก�ริให้บริิก�ริกับลก้ค้�ที�ตดิต�อผู้��น

ชี�องท�งอ่นๆ	เพ่อให้คริอบคลุมและมีก�ริบริิก�ริในม�ตริฐ�นเดียวิกัน		

Upgrade of our Services

	 The	Company	has	improved	and	developed	our	service	process	

to	enable	customers	to	receive	more	convenience	when	contacting	

the	Call	Center	by	extending	our	service	to	24	hours.	Apart	from	

telephone	contact	and	operation	through	the	technology	applications,	

the	Company	 has	 assigned	 to	 our	Customer	Service	Center	 the	

responsibility	of	inclusively	servicing	customers	through	other	channels	

as	well	to	ensure	the	same	standard	of	service.

แน์วิโน์�มกิารเพ่�มลดูของจำาน์วิน์สัายโทัรเข�า Call Center เฉล่�ย/ปี
The Trend of Average Incoming Calls made to Call Center per Year
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% of Customer Satisfaction at EXCELLENT Level
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 สำาหรับการให้บริการด้านประกันสุขภัาพและโรคร้ายแรง บริษัทได้

พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรโรงพยาบาลและปรับปรุงระบบการดำาเนินการ

ด้านสินไหม เพ่อเพิ่มประสิทธิภัาพการให้บริการแก่ลูกค้าท่่ม่ประกันด้าน

สุขภัาพต่างๆ โดย

การพฒันาระบบโรงพยาบาลเครือข่าย Network Hospital

	 เพ่อตอบสนองควิ�มต้องก�ริของล้กค้�ที�หล�กหล�ย	 บริิษััทได้ริ�วิมกับ

โริงพย�บ�ลชีั�นนำ�ทั�วิปริะเทศจำำ�นวิน	281	 โริงพย�บ�ล	 (ข้อม้ลจำ�ก	www.

bangkoklife.com)	 เพ่อให้บริิก�ริล้กค้�ได้คริอบคลุมในทุกภั้มิภั�ค	 พริ้อม

ทั�งบริิก�ริพิเศษัสำ�หริับล้กค้�ของบริิษััทห�กเข้�ไปริับก�ริริักษั�ที�โริงพย�บ�ล

ค้�สัญญ�	 เชี�น	 ก�ริไม�ต้องสำ�ริองเงินค��รัิกษั�พย�บ�ลเม่อเข้�รัิกษั�ที�

โริงพย�บ�ลค้�สัญญ�	เป็นต้น	โดยบริษิััทได้ทำ�บันทึกขอ้ตกลงกบัโริงพย�บ�ล

ต��งๆ	เพ่อขย�ยก�ริบริิก�ริเหล��นี�

Development of Network Hospital System

	 In	order	to	meet	the	various	customer	requirements	the	Company	

has	cooperated	with	281	leading	hospitals	nationwide	(Source	of	

information	www.bangkoklife.com)	so	that	customer	service	will	cover	

every	region,	with	special	services	for	the	Company’s	customers	

when	being	 treated	at	partner	hospitals,	such	as,	not	having	 to	

advance	money	for	treatments	when	being	treated	at	our	partner	

hospital.	In	this	respect,	the	Company	has	made	a	Memorandum	

of	Understanding	with	various	hospital	to	expand	these	services.

 With respect to services concerning health and critical illness 

insurance, the Company has developed a hospital partnership 

network and improved our claim process system in order to 

increase efficiency in servicing our various health insurance 

customers by

	 นอกจำ�กนั�น	 บริิษััทยังได้จำัดให้มีก�ริมอบริ�งวิัล	 Hospital	 Award	 แก�

โริงพย�บ�ลค้�สัญญ�เพ่อริ�วิมกันยกริะดับก�ริบริิก�ริในด้�นต��งๆ	 ที�เป็น

ปริะโยชีน์ต�อผู้้้ถึือกริมธุริริม์ปริะกันสุขภั�พของบริิษััท

	 Furthermore,	 the	 Company	 organized	 a	 Hospital	 Award	

presentation	to	our	partnership	hospitals	to	jointly	upgrade	various	

aspects	of	services	which	are	beneficial	to	the	Company’s	health	

insurance	policyholders.

บมจ.กรุงเท์พัประกันชีุวิตกับโรงพัยาบาลเวิลด์เมดิคอลร่วมลงนามบันทึ์กข้อตกลงความร่วมม้อท์างธุูรกิจ (MOU)
เพ้ั�อเพิั�มความสะดวกสบายและมอบบริการด้านสุขภัาพัที์�มีคุณภัาพัสูงแก่ลูกค้าผู้่เอาประกัน

Bangkok Life Insurance PCL and World Medical Hospital jointly signed a Memorandum of Understanding (MOU)

to provide more convenience and present high quality health services to insured customers
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โรงพยาบาลท่่ข้�นรับรางวัลด่เด่นในสาขาต่างๆ ได้แก่

โริงพย�บ�ลเวิิลด์เมดิคอล	 โริงพย�บ�ลปิยะเวิท	 โริงพย�บ�ลกริุงเทพ

โริงพย�บ�ลจำุฬ�ลงกริณ์	 สภั�ก�ชี�ดไทย	 โริงพย�บ�ลบำ�ริุงริ�ษัฎริ์

โริงพย�บ�ลเอกอุดริ	 โริงพย�บ�ลเวิชีธุ�นี	 โริงพย�บ�ลยันฮี	 โริงพย�บ�ล

โอเวิอริ์บริุ�ค	และโริงพย�บ�ลแมคคอริ์มิค

Following hospitals were presented a Hospital Award in various 

categories

World	 Medical	 Hospital,	 Piyavate	 Hospital,	 Bangkok	 Hospital,	

Chulalongkorn	Hospital,	The	Thai	Red	Cross	Society,	Bumrungrad	

Hospital,	Aek	Udon	International	Hospital,	Vejthani	Hospital,	Yanhee	

Hospital,	Overbrook	Hospital,	and	McCormick	Hospital.

• ระบบบริการด้านการเร่ยกร้องสินไหม (Claim System)

	 บริิษััทเลง็เหน็ถึึงควิ�มสำ�คัญในก�ริบริิก�ริลก้ค้�เร่ิองก�ริเรีิยกร้ิองสนิไหมจึำง

ได้พัฒน�ริะบบสนิไหม	 (Claim	 System)	 เพ่อให้เจ้ำ�หน้�ที�โริงพย�บ�ลและ

เจ้ำ�หน้�ที�สนิไหมส�ม�ริถึตดิต�อส่อส�ริกันได้อย��งริวิดเริว็ิ	โดยมีก�ริแจ้ำงเตอืน

ผู้��นริะบบแบบ	Real-Time	พร้ิอมทั�งแสดงข้อมล้สทิธุกิ�ริเรีิยกร้ิองสนิไหมผู้��น

ท�งริะบบดังกล��วิ	เพ่อให้เจ้ำ�หน้�ที�โริงพย�บ�ลส�ม�ริถึตริวิจำสอบสิทธุกิ�ริเรีิยก

ร้ิองสนิไหมของลก้ค้�	โดยไม�ต้องตดิต�อบริิษััทผู้��นท�งโทริศัพท์หริอืโทริส�ริ	ซึึ่�ง

จำะส�งผู้ลให้กริะบวินก�ริเรีิยกร้ิองสินไหมมีควิ�มถ้ึกต้องและริวิดเร็ิวิม�กยิ�งขึ�น

• Claim System

	 The	 Company	 foresees	 the	 importance	 of	 servicing	 customer	

concerning	 indemnity	 claims	 and	 have	 therefore	 developed	 the	

Claim	System	to	allow	hospital	officials	and	indemnity	assessors	to	

communicate	quickly	with	a	real-time	notification	through	the	system	

together	with	display	of	insurance	coverage	so	that	hospital	official	

may	check	the	customer’s	indemnity	right	without	having	to	contact	

the	Company	via	phone	or	fax.	This	results	in	an	indemnity	claim	

process	being	more	accurate	and	quicker.

• การสร้างความผูู้กพนักบัลกูค้าท่่ถอืกรมธรรม์

	 กรุิงเทพปริะกันชีีวิิตได้จัำดตั�ง	 BLA	 Happy	 Life	 Club	 สำ�หรัิบลก้ค้�และ

คริอบครัิวิ	 เพ่อชี�วิยให้ล้กค้�มีควิ�มพึงพอใจำและเข้�ถึึงก�ริวิ�งแผู้นก�ริเงิน

และสุขภั�พได้อย��งมีปริะสิทธุิภั�พ	 ผู้��นโคริงก�ริและกิจำกริริมล้กค้�ต��งๆ

ที�ส�งเสริิมควิ�มสุขของคริอบครัิวิ	ควิ�มร้้ิท�งก�ริเงนิ	และก�ริมีสุขภั�พที�ดีโดย

ในปี	2562	มีกิจำกริริมที�สนับสนุนก�ริสร้ิ�งควิ�มมั�นคงท�งก�ริเงนิ	และก�ริส�ง

เสริิมสุขภั�พ	ดังนี�

• Building Relationships with policy holder

	 Bangkok	Life	Insurance	set	up	the	BLA	Happy	Life	Club	to	enable	

customers	 and	 their	 families	 to	 feel	 satisfied	 and	appreciative	of	

financial	 and	health	planning	 efficiently	 through	 various	 customer	

projects	and	activities	which	enhanced	family	happiness,	 financial	

knowledge	 and	 good	 health.	 In	 2019	 the	 following	 activities	

encouraging	the	creation	of	financial	security	and	health	promotion	

were	organized:

– การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน :	 กิจำกริริมส�งเสริิมควิ�มริ้้ต��งๆ

ที�จำัดขึ�น	เชี�น	ง�นมหกริริมก�ริเงินทั�วิปริะเทศ	ริวิมทั�งก�ริให้บริิก�ริด้�น

วิ�งแผู้นก�ริเงินจำ�กตัวิแทนและที�ปรึิกษั�ก�ริเงินของบริิษััทริวิมทั�งก�ริ

จำดัทำ�นติยส�ริควิ�มริ้เ้พอ่ใหล้ก้ค�้ไดร้ิบัควิ�มริ้ด้�้นก�ริเงนิและด�้นอน่ๆ

– การส่งเสริมสุขภัาพ : บริิษััทจัำดให้มีโคริงก�ริตริวิจำสุขภั�พปริะจำำ�ปี

สำ�หรัิบกลุ�มล้กค้�ที�มีคุณสมบัติต�มที�กำ�หนด	 และจำัดทำ�โคริงก�ริ	 BLA	

Every	 Care	 เพ่อเพิ�มบริิก�ริก�ริด้แลด้�นสุขภั�พแก�ล้กค้�	 นอกจำ�กนี�

ลก้ค้�ยงัได้สทิธุเิข้�ริ�วิมกจิำกริริมส�งเสริิมสุขภั�พต��งๆ	ที�บริิษััทจัำดขึ�น	เชี�น

กริุงเทพปริะกันชีีวิิตฮ�ริ์ฟม�ริ�ธุอน	 หริือเข้�ริ�วิมก�ริสัมมน�กับองค์กริ

ด้�นสุขภั�พที�บริิษััทริ�วิมจำัดกิจำกริริมต��งๆ	แก�ล้กค้�	ในปี	2562	บริิษััทได้

ริ�วิมกับโริงพย�บ�ลพันธุมิตริเพ่อให้ควิ�มริ้้แก�ปริะชี�ชีน	เชี�น

– Promotion of Financial Knowledge :	 Various	 knowledge	

supplementary	activities	were	organized	by,	such	as	the	nationwide	

Money	Expo;	financial	planning	services	were	also	provided	by	

the	Company’s	agents	and	financial	advisors	along	with	issuing	

of	informative	magazines	to	give	financial	and	other	knowledge	

to	customers.

– Health Promotion : The	company	arranged	annual	physical	

checkup	 for	 qualified	 customer	 groups	 as	 well	 as	 organized	

BLA	Every	Care	project	to	augment	our	service	of	looking	after	

customers’	health.	Furthermore,	customers	received	the	opportunity	

to	participate	in	the	various	health	promotion	activities	organized	by	

the	Company	such	as	the	Bangkok	Life	Assurance	Half	Marathon	

or	participated	in	health	organization	seminars	arranged	by	the	

Company	for	customers.	In	2019,	the	Company	participated	with	

partnership	hospital	to	provide	knowledge	to	the	public;	for	instance

ใน์ปี 2562
บริษััทัไดู�จ�ายเงิน์ผู้ลประโยชีน์์และ
เงิน์สิัน์ไหมต�างๆ แกิ�ผูู้�เอาประกัิน์
มากิกิว่า 6 แสันราย

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

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) 41



• กรุงเทพประกันช้่วิตร่วมกับโรงพยาบาลปิยะเวทจัดกิจกรรมให้ความรู้

กบัสมาชิ้กคลับในการปรับเปล่่ยนพฤติกรรมและเรย่นรู้วิธ่ควบคุมนำ�าตาล

ในเลือด ลดความเส่่ยงเบาหวาน และเคล็ดลับการดูแลสุขภัาพด้วย

โภัช้นาการท่่ถูกต้อง

• Bangkok Life Assurance cooperated with Piyavate Hospital in 

organizing activities which provided knowledge on behavioral 

change together with studies on blood sugar control, reducing 

risks of diabetes, and tips on healthy living through good nutrition.

• กิจกรรมห่วงใยใส่ใจสุขภัาพ โดยร่วมกับสุขใจบอด่�ฟิิตเวลเนส

เช้ิญสมาช้ิกคลับร่วมฟ้ิ�นฟิูสมรรถภัาพร่างกายให้กลับมาแข็งแรง และม่

คณุภัาพช้วิ่ตท่ด่่ข้�น ทา่มกลางธรรมช้าติ ณ สขุใจ บอด่�ฟิิตเวลเนส สระบุร่

• Caring for health activities: In cooperation with Sukjai Bodyfit 

Wellness, invited Club members to restore their bodies to full 

fitness with better quality of life in the midst of nature at Sukjai 

Bodyfit Wellness, Saraburi.

	 บริิษััทส�งเสริิมให้มีก�ริให้บริิก�ริผู้��นแอปพลิเคชัีน	BLA	Happy	Life	และ

LINE	 Official	 อย��งต�อเน่อง	 เพ่อก้�วิส้�ก�ริเป็น	 InsureTech	 อย��งเตม็ร้ิป

แบบ	โดยในปี	2562	แอปพลิเคชัีน	BLA	Happy	Life	ถึอืเป็นหนึ�งในโคริงก�ริ

หลักด้�นดจิำทัิลทริ�นส์ฟอร์ิเมชัีน	(Digital	Transformation)	ทั�งนี�	ในปี	2562	

ก�ริบริิก�ริที�สะดวิกและริวิดเริว็ิสำ�หรัิบลก้ค้�บนชี�องท�งโมบ�ยแอปพลเิคชัีน

(Mobile	Application)	และ	LINE	ปริะกอบด้วิย

1.ด้านสิทธิพิเศษและกิจกรรมขอบคุณลูกค้า (CRM) ล้กค้�ส�ม�ริถึแลก

ริับสิทธิุ�ได้ทุกที�ทุกเวิล�	 และส�ม�ริถึติดต�มข��วิส�ริกิจำกริริมสำ�หรัิบล้กค้�ที�

บริิษััทจำัดเตริียมให้	หริือเลือกอ��นนิตยส�ริออนไลน์	 (E-magazine)	 ริวิมถึึง

บริิก�ริผู้้้ชี�วิยส�วินบุคคล	(Personal	Assistant)	ที�ให้บริิก�ริ	24	ชีั�วิโมง	ซึ่ึ�ง

ลก้ค�้ส�ม�ริถึกดเพอ่ใชีบ้ริิก�ริเหล��นี�ไดท้กุที�ทกุเวิล�บนแอปพลเิคชัีนดงักล��วิ	

2.ด้านข้อมูลกรมธรรม์และบริการแนะนำาแบบประกันท่่เหมาะสม	 ล้กค้�

ส�ม�ริถึเข้�ถึึงข้อม้ลกริมธุริริม์ของตนเองได้ตลอดเวิล�ผู้��นชี�องท�งโมบ�ย

แอปพลิเคชีัน	(Mobile	Application)	และ	LINE	นอกจำ�กนี�	ล้กค้�ส�ม�ริถึ

แจำ้งควิ�มปริะสงค์ขอเปลี�ยนแปลงกริมธุริริม์และเริียกริ้องสินไหม	พริ้อมทั�ง

ชีำ�ริะเบี�ยปริะกนัปตี�อและส�ม�ริถึตริวิจำสอบสถึ�นะของก�ริเริยีกริอ้งสนิไหม

นอกจำ�กนี�	 ยังมีบริิก�ริแนะนำ�แบบปริะกันที�เหม�ะสมให้กับล้กค้�เพ่อเพิ�ม

ควิ�มคุ้มคริองต�มควิ�มต้องก�ริของล้กค้�แต�ละริ�ย	

3.ด้านการบริการอ่นๆ ทั�งด้านข้อมูลการติดต่อบริษัท	 เชี�น	 ก�ริค้นห�

ส�ข�ของบริิษััท	 หรืิอค้นห�โริงพย�บ�ลค้�สัญญ�นั�น	 ล้กค้�ส�ม�ริถึใชี้ชี�อง

ท�งดังกล��วิในก�ริค้นห�ได้ทุกที�ทุกเวิล�	 นอกจำ�กนี�	 ด้�นเอกส�รินั�น

บริิษััทมีบริิก�ริด�วิน์โหลดเอกส�ริและแบบฟอริ์มต��งๆ	 เข�น	 หนังสือริับริอง

ก�ริชีำ�ริะเบี�ย	เป็นต้น

	 The	Company	promotes	continuous	service	through	BLA	Happy	

Life	application	and	LINE	Official	 in	order	 to	completely	 turn	 into	

InsureTech.	In	2019	BLA	Happy	Life	application	can	be	considered	

one	of	the	main	digital	 transformation	projects.	 In	this	respect,	 in	

2019	services	which	are	convenient	and	fast	for	customers	on	Mobile	

Application	and	LINE	consist	of:

1.Customer privileges and thank-you activities (CRM): Customers	

may	redeem	their	rights	anywhere	and	at	any	time	and	can	follow	

news	on	activities	for	customers	which	the	Company	has	prepared	

or	choose	to	read	E-magazine	as	well	as	use	the	Personal	Assistant	

service	which	gives	24-hour	service;	customers	can	access	 this	

service	anywhere	and	at	any	time	on	the	stated	application.

2.Information on insurance policy and advisory service 

concerning appropriate insurance coverage: Customers	 can	

always	access	their	own	insurance	policy	information	through	their	

Mobile	Application	and	LINE.	Furthermore,	customers	may	notify	

their	 intention	to	alter	the	policy	and	claim	indemnity	as	well	as	

make	their	annual	premium	payment	and	check	the	status	of	their	

indemnity	claim.	Moreover,	there	is	a	service	advising	appropriate	

insurance	coverage	 for	 the	customer	supplemental	according	 to	

each	customer’s	requirement.

3.Other services,	either	concerning	information	for	contacting	the	

Company	such	as	searching	for	branch	offices	or	for	partnership	

hospitals,	these	channels	can	be	used	for	the	search	anywhere	and	at

any	time.	In	addition,	with	respect	to	documents,	the	Company	has	

a	download	service	for	various	documents	and	forms	such	as	a	

certificate	of	insurance	premium	payments,	etc.
ณ สิ�นปี 2562

มีจำานวนผู้่ใชุ้งานโมบายแอปพัลิเคชัุน (Mobile Application) 

และ LINE จำานวนประมาณ 57,000 ดาวน์โหลด และ 3.5 ลู้าน 

ตามลำาดับ บริษััท์ให้ความสำาคัญต่อการยกระดับกระบวนการ

ดำาเนินธุูรกรรมและการบริการด้วยนวัตกรรมและเท์คโนโลยี

สมัยใหม่ที์�สามารถืสร้างประสบการณ์ที์�ดี และตอบโจท์ย์ความ

ต้องการที์�แตกต่างของลูกค้าในแต่ละกลุ่มอย่างแท้์จริง

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

	 ภั�ยใต้บริิบทก�ริดำ�เนินธุุริกิจำที�เทคโนโลยีและนวัิตกริริมเข้�ม�มีบทบ�ท

ในก�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทอย��งมีนัยสำ�คัญ	 และส�งผู้ลต�อควิ�มต้องก�ริ

และไลฟ์สไตล์ใหม�ของตัวิแทนปริะกันชีีวิิต	 บริิษััทจำึงได้นำ�เทคโนโลยีเข้�ม�

ชี�วิยสนับสนุนก�ริทำ�ง�นของตัวิแทนปริะกันชีีวิิตในด้�นก�ริจัำดเก็บและก�ริ

นำ�เสนอขอ้ม้ลต�อล้กค้�	ก�ริเข�้ริ�วิมอบริมสมัมน�	และก�ริริบัริ้ข้��วิส�ริที�ง��ย

ต�อก�ริเข้�ถึึงม�กขึ�น	เพ่อปริะโยชีน์ในก�ริเสริิมควิ�มริ้้และก�ริพัฒน�ทักษัะ

ก�ริให้บริิก�ริเชีิงลึก	ผู้��น	BLA	Station	Application	ซึ่ึ�งเป็นริะบบดิจำิทัลที�

ถ้ึกพัฒน�ขึ�นในปี	 2562	 สำ�หริับตัวิแทนปริะกันชีีวิิต	 โดยเนื�อห�บ�งเริ่องก็

ส�ม�ริถึเข้�ถึึงได้โดยบุคลทั�วิไปที�สนใจำ

• Enhancing life insurance agents’ potentials

	 Under	the	context	of	operating	business	in	which	technology	and	

innovation	play	significant	roles	in	carrying	out	the	Company’s	business	

and	impact	the	needs	and	new	lifestyle	of	life	insurance	agents,	the	

Company	has	introduced	technology	to	help	promote	the	work	of	the	

life	insurance	agents	with	respect	to	storing	and	presenting	information	

to	customers,	participating	in	trainings	and	seminars	and	acknowledging	

information	which	are	more	easily	accessible.	This	is	for	the	benefit	in	

of	supplementing	 the	knowledge	and	developing	skills	 for	providing	

in-depth	 service	 through	BLA	Station	Application	which	 is	 a	 digital	

system	developed	in	2019	for	life	insurance	agents.	The	contents	of	

some	subjects	can	also	be	accessed	by	interested	public	in	general.

จำานวน MDRT
Number of MDRT

จำานวน TNQA
Number of TNQA

จำานวน IQA
Number of IQA

106 คน
106 persons

281 คน
281 persons

288 คน
288 persons

จำานวน CFP
Number of CFP

จำานวน AFPT
Number of AFPT

จำานวน IP/IC
Number of IP/IC

18 คน
18 persons

95 คน
95 persons

1,404 คน
1,404 persons

การขยายฐานลูกค้า Expansion Of Customer Base

	 คนรุิ�นใหม�นยิมใชีช้ี�องท�งดจิำทิลัในก�ริทำ�ธุรุิกริริมต��งๆ	ม�กขึ�น	บริิษััทจำงึได้

พัฒน�ชี�องท�งข�ยออนไลน์เพ่อนำ�เสนอผู้ลิตภััณฑ์์ที�ตอบควิ�มต้องก�ริของ

คนรุิ�นใหม�	 อ�ทิ	 แบบปริะกันสะสมทริัพย์เพ่อก�ริใชี้สิทธุิลดหย�อนท�งภั�ษัี	

และแบบปริะกันคุ้มคริองโริคริ้�ยแริง		ทำ�ให้ส�ม�ริถึตัดสินใจำทำ�ปริะกันด้วิย

ตนเองได้ตลอด	 24	 ชัี�วิโมง	 ริองรัิบวิิถีึชีีวิิตของคนรุิ�นใหม�	 ปัจำจำุบันชี�องท�ง

ออนไลน์ยังเป็นชี�วิงเริิ�มต้นเป็นชี�องท�งที�เสริิมท�งเลอืกให้กับกลุ�มเป้�หม�ยแต�

ค�ดวิ��จำะมีก�ริเติบโตต�มควิ�มต้องก�ริของคนริุ�นใหม�ในอน�คต	เม่อล้กค้�

ส�ม�ริถึตดัสนิเลอืกแบบปริะกนั	ใชีบ้ริิก�ริด�้นกริมธุริริม	์ชีำ�ริะเบี�ย	และเริยีก

ริ้องสินไหม	ผู้��นริะบบดิจำิทัล

	 As	the	new	generation	are	leaning	more	towards	digital	channels	to	

carry	out	various	transactions,	the	Company	has	developed	online	sales	

channel	to	present	products	which	meet	the	need	of	the	new	generation	

such	as	savings	 insurance	plan	 for	 tax	deductions	and	critical	 illness	

insurance	plan.	This	means	that	they	can	independently	decide	to	take	

out	insurance	coverage	throughout	24	hours,	resonating	the	lifestyle	of	the	

new	generation.	Although	online	channel	is	only	at	its	beginning	stage,	it	

still	provides	an	alternative	channel	for	the	target	customers.	We	expect	

this	channel	to	grow	in	tandem	with	the	needs	of	the	future	generation	

when	the	customers	can	make	a	decision	to	select	the	insurance	plan,	

enjoy	policy	services,	make	premium	payments	and	claims	via	a	digital	

system.

	 บริิษััทมุ�งขย�ยฐ�นลก้ค้�ใหม�ๆ 	 โดยก�ริดำ�เนนิธุุริกริริมผู้��นเทคโนโลยีชัี�นนำ�

เพ่อส�งมอบปริะสบก�ริณ์ที�ดีที�สุดให้แก�ล้กค้�ทุกกลุ�ม	 ก�ริดำ�เนินง�นดัง

กล��วิไม�เพียงชี�วิยให้ล้กค้�ของบริิษััทและผู้้้มีส�วินได้เสียส�ม�ริถึเข้�ถึึง

บริิก�ริปริะกนัชีีวิิตไดม้�กขึ�น	แต�ยงัสริ�้งก�ริเตบิโตใหท้ั�งแก�บริิษััทและริะบบ

เศริษัฐกิจำของปริะเทศไทย

	 The	 Company	 aims	 at	 expanding	 new	 customer	 database	 by	

conducting	transaction	through	first-class	technology	in	order	to	transmit	

the	 best	 experience	 to	 every	 group	 of	 customers.	 The	mentioned	

operation	not	only	will	enable	the	Company’s	customers	and	stakeholders	

to	gain	access	to	life	insurance	services	more	readily	but	will	create	

growth	both	for	the	Company	and	the	economy	system	of	Thailand.

การขยายฐานลูกค้า
ผ่่านชุ่องท์างดิจิทั์ลแพัลตฟิอร์ม

Expansion of customer base
through digital platform

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) 43



	 เพ่อยกริะดับศักยภั�พและขีดควิ�มส�ม�ริถึขององค์กริ	 บริิษััทได้สริ้�ง

พันธุมิตริและเคริือข��ยควิ�มริ�วิมมือกับหน่วิยง�นภั�ยนอกอย��งต�อเน่อง

โดยมุ�งหวิงัวิ��ควิ�มริ�วิมมอืดังกล��วิจำะส�ม�ริถึเสริิมสริ�้งควิ�มส�ม�ริถึในก�ริ

แข�งขันและชี�องท�งในก�ริดำ�เนินธุุริกิจำให้แก�ล้กค้�ของบริิษััทได้

	 To	 enhance	 the	 organizational	 potentials	 and	 capability,	 the	

Company	 has	 been	 continuously	 building	 up	 partnership	 and	

cooperation	network	with	external	agencies	with	the	expectation	

that	the	cooperation	may	strengthen	our	competitive	capability	and	

channel	of	business	operations	for	the	Company’s	customers.

การขยายฐานลูกค้า
ผ่่านเคร่อข่ายพัันธูมิตร

Expansion of customer base
via partnership network

ชี�องทัางกิารขายตรง ชี�องทัาง
กิารขายผู้�าน์เครือข�ายพัน์ธมิตร 
และชี�องทัางกิารขายดิูจิทััล
เพ่�มขึึ้�น +8.1% ในปี 2562

เท์คโนโลยีดิจิทั์ล Digital Technology

	 ปัจำจำุบันเทคโนโลยีดิจำิทัลมีบทบ�ทสำ�คัญอย��งยิ�งต�อก�ริดำ�เนินธุุริกิจำและ

สริ้�งควิ�มได้เปรีิยบในเชิีงก�ริแข�งขัน	 บริิษััทได้กำ�หนดนโยบ�ย	 Digital	

Transformation	เพอ่พฒัน�ด�้นดจิำทิลัผู้��นก�ริสร้ิ�งแพลตฟอร์ิมดจิำทิลัแบบ

คริบวิงจำริ	ตลอดจำนสริ้�งริะบบนิเวิศด้�นก�ริปริะกันชีีวิิตเพ่อยกริะดับก�ริให้

บริิก�ริปริะกันชีีวิิตและก�ริก้�วิส้�สังคมไริ้กริะด�ษัในอน�คต

	 เพ่อใหก้�รินำ�เทคโนโลยดีจิำทิลัม�ปริะยกุตใ์ชีใ้นองคก์ริ	ส�ม�ริถึตอบสนอง

กลยทุธุก์�ริดำ�เนนิธุรุิกจิำไดอ้ย��งมปีริะสทิธุภิั�พ	ทั�งในด�้นก�ริดำ�เนนิง�น	และ

ก�ริใชีป้ริะโยชีน์จำ�กขอ้มล้ในด้�นต��งๆ	เพอ่ริองรัิบก�ริเปลี�ยนแปลงของภั�วิะ

แวิดล้อมก�ริปริะกอบธุุริกิจำและพฤติกริริมของผู้้้บริิโภัคที�เปลี�ยนแปลงไป

ริวิมถึึงชี�วิยสนับสนุนธุุริกิจำใหม�ๆ	 ที�จำะเกิดขึ�นในอน�คต	 ซึ่ึ�งจำะส�งผู้ลให้ธุุริกิจำ

ส�ม�ริถึแข�งชีนัและเตบิโตไดอ้ย��งยั�งยนื	บริิษััทจึำงไดม้กี�ริวิ�งแผู้นก�ริพฒัน�

โคริงสร้ิ�งพื�นฐ�นด้�นดิจำิทัลเพ่อริองริับกลยุทธุ์ก�ริดำ�เนินง�นของบริิษััท

ทั�งในริะยะสั�นและในริะยะย�วิ	โดยมีริะยะเวิล�ก�ริดำ�เนินก�ริต�มแผู้นง�น	

3	ปี	ตั�งแต�	พ.ศ.	2562	–	2564

	 แผู้นง�นด้�นดิจำิทัลนี�แบ�งออกเป็น	7	ส�วิน	โดยเริิ�มตั�งแต�ก�ริวิ�งริ�กฐ�น

ของริะบบง�นที�เกี�ยวิข้องไปจำนถึึงก�ริพัฒน�บุคล�กริในองค์กริ	ได้แก�

	 Presently	digital	technology	plays	an	important	role	in	business	

operations	 and	 creates	 a	 competitive	 edge.	 The	 Company	 has	

formulated	 the	Digital	 Transformation	policy	 in	 order	 to	digitally	

develop	through	the	creation	of	one-stop	service	digital	platform	

as	well	as	an	ecosystem	for	life	insurance	to	enhance	life	insurance	

service	and	move	towards	a	paperless	society	in	the	future.

	 In	order	for	the	application	of	digital	technology	in	the	organization	

to	 fulfil	 business	 operation	 strategy	 efficiently	 both	 in	 respect	

of	 operation,	 for	 the	 use	 of	 various	 information	 to	 support	 the	

changes	 of	 the	 changed	 business	 operation	 environment	 and	

changed	consumer	behaviors,	and	for	the	endorsement	of	emerging	

businesses	of	the	future	which	will	result	in	the	businesses	being	

competitive	and	growing	sustainably,	the	Company	therefore	plans	

to	develop	the	basic	digital	structure	 to	support	 the	strategy	of	

the	Company’s	operation	both	short-term	and	long-term,	with	an	

operational	duration	for	the	plan	of	3	years	from	2019-2021.

	 This	digital	plan	is	divided	into	7	parts,	starting	from	laying	down	

the	foundation	of	related	work	systems	up	till	until	development	of	

the	personnel	in	the	organization,	as	follows:

1.การวางรากฐานระบบการจัดการข้อมูล

ซึ่ึ�งเป็นก�ริพัฒน�ริะบบคลังข้อม้ลและเคร่ิองมือที�ใช้ีจำัดก�ริร้ิปแบบริวิมถึึง

ก�ริรัิบ-ส�งข้อมล้ที�เหม�ะสมและมปีริะสทิธุภิั�พ	เพอ่ริองรัิบก�ริทำ�ง�นในเชิีง

วิิเคริ�ะห์	(Data	Management	Foundation)

2.ติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้้งานแพลตฟิอร์มออนไลน์

เพ่อนำ�ม�พัฒน�ปริับปริุงริะบบและร้ิปแบบก�ริแสดงผู้ลที�สอดคล้องและ

ริองริับกับควิ�มต้องก�ริของผู้้้ใชี้ง�น	(Tracking	Online	Data)

3.วางกลยุทธ์การตลาดแบบเฉพาะเจาะจงโดยวิเคราะห์จากเส้นทาง

ของผูู้้บริโภัค

เพอ่ส�ม�ริถึนำ�เสนอขอ้มล้ต��งๆ		ที�ตริงกบัควิ�มสนใจำ	และมอบปริะสบก�ริณ์

ที�ดีให้แก�ล้กค้�และผู้้้มุ�งหวิัง	(Personalized	Customer	Journey)

1.Data Management Foundation:

This	is	a	development	of	the	Data	Warehouse	and	equipment	which	

are	used	to	manage	the	format	 including	the	receiving-transmitting	

of	information	which	is	suitable	and	efficient	in	order	to	support	the	

analytical	work.

2.Tracking Online Data:

This	will	be	used	to	develop	and	improve	the	system	and	display	format	

which	meet	and	support	the	users’	requirement.

3.Personalized Customer Journey:

This	can	be	used	to	present	various	information	which	matches	the	

Direct sales channel,
Sales through partnership
network channel, and Digital 
sales channel increased by 
+8.1% in 2019
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	 บริิษััทเล็งเห็นถึึงควิ�มสำ�คัญของก�ริสริ้�งแพลตฟอร์ิมเพ่อให้ล้กค้�

ส�ม�ริถึห�ข้อมล้ผู้ลิตภัณัฑ์	์เปรีิยบเทียบริ�ค�	ไปจำนถึึงส�ม�ริถึซืึ่�อผู้ลติภัณัฑ์์

ผู้��นชี�องท�งออนไลน์ได้	 จำึงสร้ิ�งสริริค์ริะบบ	 SmartInsured	 ขึ�น	 ล้กค้�

ส�ม�ริถึเลือกด้ข้อม้ลผู้ลิตภััณฑ์์ที�ตริงกับควิ�มต้องก�ริของตนเอง	 และมี

เคร่ิองมือชี�วิยคำ�นวิณภั�ษีัเพ่อแนะนำ�ผู้ลิตภััณฑ์์ที�เหม�ะสมกับผู้้้ที�ต้องก�ริ

วิ�งแผู้นภั�ษัีอีกด้วิย	 นับเป็นบริิษััทแริกในปริะเทศไทยที�ส�ม�ริถึเสนอข�ย

ผู้ลิตภััณฑ์์ปริะกันชีีวิิตผู้��นชี�องท�งออนไลน์ได้อย��งเต็มร้ิปแบบคริบถ้ึวิน

กริะบวินก�ริข�ยเพ่อตอบริับผู้้้บริิโภัคในยุคดิจำิทัล	 ซึ่ึ�งล้กค้�ส�ม�ริถึเข้�

ถึึงข้อม้ลผู้ลปริะโยชีน์ควิ�มคุ้มคริอง	 เง่อนไขก�ริรัิบปริะกันและข้อยกเว้ิน

ควิ�มคุ้มคริอง	 และคำ�นวิณเบี�ยปริะกันภััยได้ด้วิยตนเอง	 ซึ่ึ�งถึือได้วิ��เป็น

ควิ�มโปริ�งใสที�ล้กค้�จำะได้รัิบก�อนที�จำะพิจำ�ริณ�ตัดสินใจำทำ�ปริะกัน	 โดยทุก

กริะบวินก�ริตั�งแต�ก�ริเลือกแบบปริะกันภััย	 ก�ริชีำ�ริะเงิน	 และก�ริริับมอบ

กริมธุริริม์	 ส�ม�ริถึดำ�เนินก�ริได้บนแพลตฟอริ์มออนไลน์ทั�งหมด	 เป็นก�ริ

ลดก�ริใชี้ทริัพย�กริธุริริมชี�ติได้ด้วิยวิิธุีหนึ�ง	

	 ชี�องท�งข�ยออนไลน์ของบริิษััทได้มีก�ริพัฒน�ปรัิบปรุิงกริะบวินก�ริซืึ่�อ

ปริะกันออนไลน์อย��งต�อเน่อง	 เพ่อให้ล้กค้�มีควิ�มสะดวิกม�กยิ�งขึ�น	 มี

กริะบวินก�ริตริวิจำสอบยืนยันตัวิตนท�งอเิลก็ทริอนิกส์	 (e-KYC)	 ที�น่�เช่ีอถึอื

ริวิมถึึงก�ริพัฒน�ปรัิบปรุิงให้ลก้ค้�ได้รัิบปริะสบก�ริณ์ก�ริใช้ีง�นที�ดีและริองรัิบ

ก�ริเข้�ถึึงได้ด้วิยอุปกริณ์ที�หล�กหล�ย	 เชี�น	 สม�ร์ิทโฟน	 แทบ็เลต็	 เป็นต้น

	 The	Company	 foresees	 the	 importance	of	building	a	platform	

where	customers	can	find	product	information,	compare	prices	and	

even	buy	products	via	online	channel.	We	have,	therefore,	created	

the	Smartinsured	system;	customers	can	choose	to	study	product	

information	which	corresponds	to	their	own	needs.	There	is	also	a	

tax	calculating	tool	which	leads	to	an	introduction	of	the	product	

suitable	for	those	who	engage	in	a	tax	planning.	We	are	the	first	

company	in	Thailand	which	can	offer	life	insurance	product	via	online	

channel	as	a	full-service	sales	process	to	respond	to	consumers	

of	the	digital	age.	Customers	can	access	information	concerning	

benefits,	coverage,	insurance	underwriting	conditions	and	coverage	

exclusions,	and	calculate	insurance	premium	by	themselves	which	

can	be	considered	a	transparency	which	customer	will	obtain	before	

they	consider	and	decide	to	take	out	insurance.	Every	process	from	

selection	of	coverage	plan,	payment	and	acceptance	of	policy	can	

entirely	be	carried	out	on	the	online	platform	which	is	one	way	of	

reducing	the	use	of	natural	resources.

	 The	Company’s	online	sales	channel	has	been	developed,	and	

continuous	improvements	have	been	carried	out	in	order	to	make	

it	more	convenient	for	customers	to	buy	online	insurance.	There	

is	 a	 reliable	 process	 which	 verifies	 identify	 through	 e-KYC	 or	

electronic	Know	Your	Customer	technology.	Also	development	and	

improvements	ensure	that	customers	receive	good	experience	in	

using	this	channel	where	access	is	supported	by	various	devices	

such	as	Smartphone,	Tablet,	etc.

ระบบการขายดิจิทั์ล Digital Sales System

4.นำาปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้้ในระบบงาน

เพ่อใชี้ในก�ริวิิเคริ�ะห์ปริะเมินผู้ลข้อม้ล	 ตลอดจำนชี�วิยริองรัิบง�นด้�นก�ริ

บริิก�ริ	(AI	Projects	for	Backend)

5.ปรับเปล่่ยนรูปแบบการทำางานในองค์กรอย่างม่กลยุทธ์

โดยใชี้เทคโนโลยีเข้�ชี�วิยเพ่อเพิ�มปริะสิทธุิภั�พ	ริวิมถึึงก�ริอบริมบุคล�กริใน

องค์กริเพ่อสริ�้งควิ�มเข้�ใจำและเสริิมทกัษัะก�ริทำ�ง�นในร้ิปแบบใหม�	(Digital	

Transformation	and	AI	Training)

6.สรา้งท่มงานท่ม่ค่วามรูค้วามสามารถในดา้นการใช้ข้อ้มลูในเช้งิวเิคราะห์

เพ่อพัฒน�และขับเคล่อนเทคโนโลยีในองค์กริ	(Build	an	In-house	Team)

7.พฒันากลยทุธก์ารดำาเนนิงานของบรษิทัโดยใช้เ้ทคโนโลย่มาช้ว่ยรองรับ

ตลอดจำนก�ริสอ่ส�ริที�เปน็ไปในทศิท�งเดยีวิกนัทั�งภั�ยในและภั�ยนอกองคก์ริ

เพ่อก�ริขับเคล่อนอย��งมีปริะสิทธิุภั�พ	 (Develop	 an	 AI	 Strategy	 and	

Develop	Internal	and	External	Communications)

customer’s	interest	and	provide	good	experience	to	customers	and	

prospects.

4.AI Projects for Backend:

This	is	used	for	data	analysis	and	evaluation	as	well	as	services	support.

5.Digital Transformation and AI Training:

Technology	is	used	to	increase	efficiency	as	well	as	training	personnel	

in	the	organization	in	order	to	create	understanding	and	build	up	skills	

for	working	under	the	new	format.

6.Build an in-house Team:

Build	an	in-house	team	which	is	adept	at	using	analytical	information	

to	develop	and	bring	technology	into	play	in	the	organization.

7.Develop an AI Strategy and Develop Internal and External 

Communications:

Ensure	that	internal	and	external	communication	takes	the	same	

direction	to	enhance	efficiency	in	operation.

	 Throughout	 2019,	 the	 Company	 had	made	 preparations	 for	 the	

structure	of	the	system	and	set	up	a	digital	technology	unit	and	a	

platform	development	committee	to	lay	down	the	structure	and	develop	

the	digital	work	system	which	are	in	sync.	These	of	the	following:

	 ในปี	2562	ที�ผู้��นม�	บริิษััทได้มีก�ริเตริียมง�นในส�วินของโคริงสริ้�งริะบบ

และได้จัำดตั�งหน่วิยง�นด้�นดิจำิทัลเทคโนโลยีและคณะทำ�ง�นด้�นพัฒน�

แพลตฟอร์ิม	เพ่อวิ�งโคริงสร้ิ�งและพัฒน�ริะบบก�ริทำ�ง�นดิจิำทัลที�เช่ีอมโยงกัน	

ปริะกอบด้วิย
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	 นอกเหนือจำ�กก�ริให้บริิก�ริผู้��นชี�องท�งดิจำิทัลที�ล้กค้�ส�ม�ริถึดำ�เนิน

ก�ริด้�นธุุริกริริมต��งๆ	 ด้วิยตนเองแล้วิ	 บริิษััทได้ดำ�เนินก�ริติดตั�ง	 Data	

Warehouse	 พริ้อมทั�งเพิ�มเติมและแก้ไขข้อม้ลในฐ�นข้อม้ลให้เป็นข้อม้ล

ที�ถ้ึกต้องและเป็นปัจำจำุบันเพ่อให้หน่วิยง�นต��งๆ	 ส�ม�ริถึดึงข้อม้ลไปใชี้ได้

อย��งสะดวิกริวิดเริ็วิ	 นอกจำ�กนี�	 โคริงก�ริดังกล��วิยังมีแผู้นต�อยอดในเริ่อง

ก�ริป้องกันก�ริทุจำริิตของก�ริเริียกร้ิองสินไหม	 ก�ริพิจำ�ริณ�ริับปริะกันแบบ	

Automated	Underwriting	ที�ริะบบส�ม�ริถึรัิบปริะกนัและออกเลขกริมธุริริม์

ได้อย��งริวิดเริ็วิห�กเป็นไปต�มเง่อนไขก�ริพิจำ�ริณ�ริับปริะกันที�กำ�หนด	โดย

ขั�นตอนทั�งหมดไม�ต้องผู้��นผู้้้พิจำ�ริณ�	 ริวิมไปถึึงก�รินำ�ข้อม้ลไปใช้ีในง�น

คณิตศ�สตริ์ปริะกันภััย	 เพ่อให้นักคณิตศ�สตริ์ปริะกันภััยส�ม�ริถึดึงข้อม้ล

ม�ใชี้ได้อย��งถึ้กต้องและริวิดเริ็วิ	

	 ในป	ี2562	บริิษััทผู้��นก�ริริบัริองม�ตริฐ�น	ISO/IEC	27001:2013	ด�้นก�ริ

บริิห�ริจำัดก�ริควิ�มมั�นคงปลอดภััยส�ริสนเทศ	หริือ	Information	Security	

Management	System	 เป็นคริั�งที�	 2	ซึ่ึ�งคริอบคลุมในเริ่องของก�ริบริิห�ริ

ง�นและก�ริดำ�เนินง�นของศ้นย์คอมพิวิเตอริ์หลักและศ้นย์คอมพิวิเตอริ์

สำ�ริอง	 ก�ริพัฒน�ซึ่อฟต์แวิริ์ในธุุริกิจำปริะกันชีีวิิต	 ก�ริดำ�เนินง�นของส�ย

ปริะกันชีีวิิตและปริะกันกลุ�ม	ก�ริดำ�เนินง�นของส�ข�ทั�วิปริะเทศ	ให้มีควิ�ม

ปลอดภัยัด้�นก�ริจำดัเกบ็ริะบบฐ�นข้อมล้	และก�ริปกปอ้งขอ้มล้ของลก้ค�้จำ�ก

ภััยคุกค�มท�งโลกไซึ่เบอริ์

	 Besides	 providing	 service	 through	 digital	 channel	 by	 which	

customers	can	carry	out	transactions	by	themselves,	the	Company	

has	proceeded	to	install	a	Data	Warehouse	along	with	adding	and	

correcting	information	in	the	database	so	that	it	is	accurate	and	

current	allowing	various	internal	departments	to	retrieve	the	data	

for	convenient	and	speedy	usage.	Furthermore,	there	is	a	plan	to	

extend	this	project	to	include	prevention	of	insurance	fraud	as	well	

as	automatic	underwriting	 in	which	 the	system	can	approve	an	

insurance	application	and	issue	the	policy	number	quickly	if	it	meets	

the	stipulated	underwriting	conditions.	All	these	steps	require	no	

further	human	consideration.	Also,	the	data	will	be	used	in	Actuarial	

work	so	that	the	Actuary	may	retrieve	the	data	for	accurate	and	

speedy	usage.

	 In	2019,	 the	Company	was	awarded	 the	 ISO/IEC	27001:2013	

Certification	in	the	field	of	Information	Security	Management	System	

for	the	2
nd
	time	which	includes	management	and	operation	of	the	

main	computer	center	and	the	reserved	computer	center,	software	

development	in	life	insurance	business,	operation	of	life	insurance	

and	group	 insurance,	operation	of	branch	offices	nationwide,	so	

that	there	is	database	storage	security	and	protection	of	customer	

data	from	cyber	threats.

ระบบการให้บริการดิจิทั์ล Digital Service System

สั�วิน์แบ�งตลาดูเบ่�ยรับใหม�
ชี�องทัางออน์ไลน์์ ปี 2562
เท่ัาก่ิบ 9.5%

Market share of
new Premium payment 
through online channels
in 2019 equaled 9.5%
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การบริหารจัดการภัาพัลักษัณ์องค์กร Managing the Organization’s Image

	 สิ�งที�ธุุริกิจำต้องเผู้ชีิญคือผู้ลกริะทบจำ�กก�ริแข�งขันท�งธุุริกิจำ	 ควิ�ม

เปลี�ยนแปลงและเหตุก�ริณ์ต��งๆ	 	 บริิษััทจำึงต้องพัฒน�ควิ�มส�ม�ริถึใน

ก�ริริบัมอืต�อก�ริเปลี�ยนแปลงต��งๆ	ชีอ่เสยีงและภั�พลกัษัณข์ององคก์ริเปน็

สิ�งที�บริิษััทให้ควิ�มสำ�คัญและเป็นหนึ�งในยุทธุศ�สตริ์ที�จำะใชี้ในก�ริริับมือก�ริ

เปลี�ยนแปลงต��งๆ	ท�งธุุริกิจำ	ชี่อเสียงขององค์กริชี�วิยให้เกิดควิ�มเชี่อมั�นใน

แบบปริะกนัของบริิษััท	และชี�วิยใหเ้กดิควิ�มริ้ส้กึผู้ก้พนัริะหวิ��งลก้ค�้กบับริิษััท	

ชีอ่เสยีงและภั�พลกัษัณเ์ปน็สิ�งที�ปริ�กฏิในใจำลก้ค�้กลุ�มเป�้หม�ยที�เกี�ยวิข้อง

	 ในแผู้นก�ริจำัดก�ริท�งกลยุทธุ์	 (Strategic	 Management)	 ของบริิษััท

ผู้้้บริิห�ริได้กำ�หนดให้มีก�ริปริะเมินและตริวิจำสอบช่ีอเสียงและภั�พลักษัณ์

ของบริิษััท	ทัศนคติและควิ�มคิดเห็นของล้กค้�	กลุ�มเป้�หม�ย	และผู้้้มีส�วิน

ไดเ้สยีต��งๆ	เพอ่ใชีใ้นก�ริพฒัน�แผู้นก�ริดำ�เนนิก�ริในก�ริสอ่ส�ริเพอ่คณุค��

ของภั�พลักษัณ์บริิษััท	จำ�กก�ริศึกษั�ในปี	 2561	พบวิ��ปริะชี�ชีนกวิ��	99%	

ริ้้จำักกรุิงเทพปริะกันชีีวิิต	 ในขณะที�	 36%	 ให้กริุงเทพปริะกันชีีวิิตเป็นตริ�

สินค้�ที�ริ้้สึกชี่นชีอบ

	 What	 a	 business	 must	 face	 is	 the	 impact	 from	 business	

competition,	various	changes	and	situations.	The	company	must	

therefore	enhance	 its	 ability	 to	cope	with	 various	changes.	 The	

organization’s	reputation	and	image	is	the	thing	which	the	Company	

places	importance	on	and	is	one	of	the	strategies	used	to	deal	with	

the	various	changes	in	business.	The	organization’s	reputation	helps	

create	trust	in	our	insurance	products	as	well	as	helps	create	a	

feeling	of	attachment	between	customers	and	Company	as	reputation	

and	image	appear	in	the	mind	of	the	concerned	target	customer	

group.

	 In	the	Company’s	Strategic	Management,	the	management	has	

stipulated	 that	 there	be	assessment	and	checking	of	 reputation	

and	 image	 of	 the	 Company,	 attitude	 and	 opinions	 of	 various	

customers,	target	groups	and	stakeholders	which	will	be	used	in	

the	development	of	our	communication	action	plan	for	the	value	of	

the	Company’s	image.	The	study	in	2018	showed	that	more	than	

99%	of	 the	people	knew	of	Bangkok	Life	Assurance	while	36%	

viewed	Bangkok	Life	Assurance	as	a	brand	they	appreciated.

ดัชุนีชีุ�วัด ปี 2561 (ไตรมาส 2)
2018 Index (2nd quarter)

การรู้จักกรุงเท์พัประกันชีุวิต
Knowledge of Bangkok Life 
Assurance

การเป็นแบรนด์ที์�ชุ่�นชุอบ
Appreciated Brand

สัดส่วนของผู้่ตอบ
Proportion of Respondents

99%

36%
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ม้่งสัู่กิารเป็น...
DRIVING TOWARDS

BEING...

	 ในปี	2562	บริิษััทจำงึไดด้ำ�เนนิก�ริวิิจำยัเพอ่ใชีใ้นก�ริวิ�งแผู้นก�ริสริ�้งควิ�ม

แข็งแกริ�งด้�นชี่อเสียงและภั�พลักษัณ์ของบริิษััทต�มแผู้นยุทธุศ�สตริ์		โดย

พบวิ��ในมมุมองของกลุ�มเป้�หม�ยบริษิัทัมีจำุดเด�นที�เป็นบริษิัทัที�มีควิ�มมั�นคง

ย�วิน�น	มคีวิ�มเชีี�ยวิชี�ญในเริอ่งก�ริเงินก�ริปริะกันภัยั	มสี�ข�ที�คริอบคลมุ

ทั�วิปริะเทศ	 มีบริิก�ริที�ดีจำ�กตัวิแทนปริะกันชีีวิิตและที�ปรึิกษั�ก�ริเงินของ

บริิษััท	 และเป็นบริิษััทที�จำ��ยค��สินไหมได้ง��ยไม�มีปัญห�	 อย��งไริก็ต�มกลุ�ม

เป้�หม�ยบ�งส�วินยังมีควิ�มสับสนในก�ริแยกกริุงเทพปริะกันชีีวิิตจำ�กกลุ�ม

ธุรุิกิจำก�ริเงิน	และในบ�งพื�นที�มคีวิ�มร้้ิจำกับริิษััทค�อนข้�งตำ��เมอ่เทยีบกับบริิษััท

ปริะกนัชีีวิิตขน�ดใหญ�อน่ๆ		ซึ่ึ�งบริิษััทไดน้ำ�ผู้ลก�ริศกึษั�นี�ไปใชีใ้นก�ริวิ�งแผู้น

ยุทธุศ�สตริ์ในก�ริสริ้�งภั�พลักษัณ์ต�อไป

	 สำ�หริบัป	ี2562	บริิษััทไดก้ำ�หนดแผู้นก�ริสอ่ส�ริเพอ่สนบัสนนุแนวิท�งก�ริ

ดำ�เนินธุรุิกิจำด�้นปริะกันสขุภั�พ		ซึ่ึ�งบริิษััทได้เปิดตวัิแบบปริะกันสขุภั�พใหม�ๆ

เพ่อให้คริอบคลุมควิ�มต้องก�ริของล้กค้�ทุกกลุ�ม	 และได้พัฒน�โคริงก�ริ	

BLA	Every	Care	เพ่อเพิ�มบริิก�ริด้�นสุขภั�พแก�ผู้้้ถึือกริมธุริริม์สุขภั�พของ

บริิษััท	 บริิษััทจึำงได้ทำ�ก�ริส่อส�ริเพ่อสริ้�งควิ�มรัิบร้้ิในแบบปริะกันสุขภั�พ

ใหม�	บีแอลเอ	เพริสทีจำ	เฮลธุ์	(BLA	Prestige	Health)	ริวิมทั�งก�ริเข้�ริ�วิม

ในกิจำกริริมท�งก�ริเงินต��งๆ	อย��งต�อเน่อง	เพ่อเสริิมสริ้�งภั�พลักษัณ์ควิ�ม

เป็นผู้้้เชีี�ยวิชี�ญในก�ริให้คำ�ปริึกษั�ด้�นก�ริวิ�งแผู้นก�ริเงิน

	 In	2019	the	Company	organized	a	survey	for	use	in	planning	the	

creation	of	strong	Reputation	and	Image	of	the	Company	as	per	our	

Strategic	Plan.	It	was	found	that	according	to	the	points	of	view	of	

the	target	group,	the	Company’s	strength	lay	in	our	long	established	

stability,	 our	 expertise	with	 respect	 to	 finance	 and	 insurance,	 our	

nationwide	branch	offices,	the	good	services	given	by	the	Company’s	

life	insurance	agents	and	financial	advisors,	and	is	a	Company	which	

reimburses	the	indemnity	easily	and	without	problem.	Nevertheless,	

part	of	the	target	group	were	still	confused	about	separating	Bangkok	

Life	Assurance	from	the	financial	business	group,	and	in	some	areas	

there	was	quite	low	knowledge	of	the	Company	compared	to	other	

large-size	life	assurance	companies.	The	Company	used	the	result	of	

the	survey	for	further	Strategic	Plan	in	creating	image.

	 As	for	2019,	the	Company	had	specified	communication	plan	to	

support	our	way	of	operating	our	health	insurance.	The	Company	has	

launched	some	new	health	insurance	plans	to	cover	the	requirement	

of	every	group	of	customers	and	have	developed	the	BLA	Every	Care	

project	to	increase	health	service	for	holders	of	the	Company’s	health	

policies.	The	Company,	therefore,	communicated	to	create	knowledge	

in	 a	 new	 health	 insurance	 plan,	 BLA	 Prestige	 Health,	 as	 well	 as	

continuously	participated	in	various	financial	activities	in	order	to	create	

an	image	of	being	an	expert	in	providing	financial	planning	advice.

องค์กรที์�ให้ความสำาคัญ
กับการลงทุ์นอย่างยั�งย้น

An Organization Places importance

on sustainable investments
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ม้่งสัู่กิารเป็น...
DRIVING TOWARDS

BEING...

เส่ยงสะทั�อน์จากิสังคม

ประเด็ูน์ควิาม
ยั�งยืน์ท่ั�สำาคัญ

“สังคมค�ดหวัิงให้นักลงทุนสถึ�บันมีส�วินริ�วิมสนับสนุนก�ริ

พัฒน�โคริงสร้ิ�งพื�นฐ�นของปริะเทศไทย	และให้ควิ�มสำ�คัญ

กับก�ริลงทุนในธุุริกิจำที�สร้ิ�งผู้ลกริะทบเชิีงบวิกต�อสังคมและ

สิ�งแวิดล้อม”

•	ก�ริลงทนุในกองทุนริวิมโคริงสร้ิ�งพื�นฐ�นเพอ่อน�คต

	 ปริะเทศไทย

•	 ก�ริลงทุนในหุ้นยั�งยืน	 (THSI)	 และกองทุนริวิมหุ้น

	 ธุริริม�ภัิบ�ลไทย

•	 ก�ริลงทุนในตริ�ส�ริหนี�สีเขียวิของบริิษััทที�ปริะกอบ

	 ธุุริกิจำพลังง�นสะอ�ด	(Green	Bond	Investment)

เป้�หม�ย	SDGs

SDGs	GOALS

Social Feedback

Significant
Sustainability Aspects

“Society	 expects	 institutional	 investors	 to	

help	 support	 the	 development	 of	 Thailand’s	

infrastructure	 and	 give	 importance	 to	 investing	

in	 business	which	 creates	 positive	 impacts	 on	

society	and	environment.”

•	Thailand	Future	Fund	(TFFIF)	investment

•	Thailand	Sustainability	Investment	

	 (THSI)	and	Thai	CG	Fund	Investment

•	Green	Bond	Investment

องค์กรที์�ให้ความสำาคัญ
กับการลงทุ์นอย่างยั�งย้น

An Organization Places importance

on sustainable investments

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) 49



	 ก�ริลงทุนอย��งยั�งยนื	คอืก�ริลงทุนโดยพจิำ�ริณ�ผู้ลกริะทบริอบด้�น	 ซึึ่�งนอกจำ�ก

จำะคำ�นึงถึึงผู้ลตอบแทนที�จำะได้รัิบ	 และควิ�มส�ม�ริถึในก�ริทำ�กำ�ไริของธุุริกจิำแล้วิ

ยังต้องคำ�นึงถึึงผู้ลกริะทบด้�นสังคม	สิ�งแวิดล้อม	และธุริริม�ภิับ�ลที�ดีด้วิย	โดยท้�ย

ที�สุดปัจำจัำยเหล��นี�กจ็ำะส�งผู้ลให้บริิษััทส�ม�ริถึเตบิโตอย��งยั�งยนื	 ปัจำจุำบันนักลงทุน

โดยเฉพ�ะนักลงทุนสถึ�บันและนักลงทุนต��งปริะเทศให้ควิ�มสำ�คัญกับก�ริลงทุนใน

บริิษััทที�มีแนวิท�งก�ริดำ�เนนิธุุริกจิำที�น่�เช่ีอถึอืและเป็นไปเพ่อควิ�มยั�งยนืทั�งของกจิำก�ริ

และสังคมโดยริวิมม�กขึ�น	 โดยค�ดหวัิงวิ��บริิษััทที�ลงทุนไปนั�นจำะส�ม�ริถึดำ�เนนิธุุริกิจำ

และมีผู้ลกำ�ไริอย��งยั�งยนื	 มีธุริริม�ภับิ�ล	และมีส�วินริ�วิมในก�ริส�งเสริิมและพัฒน�

สังคมตลอดจำนส�ม�ริถึสร้ิ�งผู้ลตอบแทนท�งก�ริลงทุนได้อย��งเหม�ะสมในริะยะย�วิ

	 สำ�หรัิบก�ริลงทุนของบริิษััทซึึ่�งดำ�เนนิธุุริกจิำปริะกันชีีวิิต	 มีก�ริลงทุนโดยนำ�เงนิที�

ได้รัิบจำ�กผู้้ถ้ึอืกริมธุริริม์ไปลงทุนอย��งเหม�ะสมเพ่อให้ได้ผู้ลตอบแทนที�สอดคล้องกับ

ภั�ริะผู้ลปริะโยชีน์ที�จำะต้องจำ��ยคนืให้ผู้้ถื้ึอกริมธุริริม์ในอน�คต	บริิษััทปริะกันชีีวิิตจึำง

มีภั�ริะหน้�ที�และควิ�มรัิบผิู้ดชีอบต�อภั�ริะผู้ก้พันในริะยะย�วิที�มีต�อผู้้้ถืึอกริมธุริริม์

ดังนั�นนโยบ�ยก�ริลงทุนจึำงยึดหลักควิ�มมั�นคงท�งก�ริเงนิเป็นสำ�คัญตลอดจำนต้อง

มีควิ�มริะมัดริะวัิง	และควิ�มรัิบผิู้ดชีอบในก�ริลงทุน

	 บริิษััท	กรุิงเทพปริะกันชีีวิิตเลง็เหน็ควิ�มสำ�คัญที�เพิ�มม�กขึ�นต�อแนวิคิดก�ริลงทุน

อย��งยั�งยืน	 และเช่ีอมั�นวิ��แนวิคิดดังกล��วิจำะส�งผู้ลให้บริิษััท	 ได้รัิบผู้ลตอบแทนที�

เหม�ะสมจำ�กก�ริลงทุน	 ขณะเดียวิกันก็ส�ม�ริถึลดควิ�มผัู้นผู้วินจำ�กก�ริลงทุนใน

ริะยะย�วิและยังก�อให้เกิดปริะโยชีน์ต�อสังคมส�วินริวิมที�เริ�ใช้ีชีีวิิตและดำ�เนินธุุริกิจำอย้�

ดังนั�นบริิษััทจึำงได้เพิ�มควิ�มสำ�คัญในก�ริพจิำ�ริณ�ปัจำจัำยด้�นสังคม	 สิ�งแวิดล้อม	และ

ธุริริม�ภับิ�ล	ริ�วิมไปกับปัจำจัำยพื�นฐ�นต��งๆ	ของบริิษััทที�จำะเข้�ลงทุน	เพ่อให้มั�นใจำได้วิ��

หลักทรัิพย์ที�จำะลงทุนนั�นมีปัจำจัำยพื�นฐ�นที�เหม�ะสม	 มีธุริริม�ภับิ�ลในก�ริดำ�เนนิธุุริกิจำ	

สร้ิ�งผู้ลกริะทบเชิีงบวิกต�อสังคมและสิ�งแวิดล้อม	 โดยบริิษััทได้มีก�ริลงทุนในกองทุน

ริวิมโคริงสร้ิ�งพื�นฐ�นเพ่ออน�คตปริะเทศไทย	กองทุนริวิมหุ้นธุริริม�ภับิ�ลไทย	และ

ตริ�ส�ริหนี�สีเขียวิของบริิษััทที�ปริะกอบธุุริกิจำพลังง�นสะอ�ด	มีริ�ยละเอียด	ดังนี�

การลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานเพ่ออนาคตประเทศไทย

 จำ�กนโยบ�ยในก�ริพัฒน�ปริะเทศที�มีควิ�มจำำ�เป็นและต้องดำ�เนินก�ริ

อย��งเริ�งด�วินหล�ยโคริงก�ริ	โดยเฉพ�ะกจิำก�ริโคริงสริ�้งพื�นฐ�น	เพอ่ริองริบั

ก�ริขย�ยตัวิของเมืองและก�ริเติบโตท�งเศริษัฐกิจำในปริะเทศ	 ซึ่ึ�งล้วินเป็น

โคริงก�ริขน�ดใหญ�ที�ใชี้เงินลงทุนส้ง	 ที�ผู้��นม�ภั�คริัฐเลือกใชี้แหล�งเงินทุน

จำ�กก�ริก้้ยืมเงินเป็นหลักทำ�ให้หนี�ส�ธุ�ริณะเพิ�มขึ�น	 ริัฐบ�ลจำึงต้องบริิห�ริ

จำัดก�ริภั�ริะก�ริคลังเหล��นี�ควิบค้�กับก�ริลงทุนพัฒน�โคริงสร้ิ�งพื�นฐ�นของ

ปริะเทศในขณะเดยีวิกนั	ก�ริริะดมทนุผู้��นกองทนุริวิมโคริงสริ�้งพื�นฐ�นเพอ่

อน�คตปริะเทศไทยจำึงถึือกำ�เนิดขึ�นเพ่อเป็นส�วินสำ�คัญในก�ริพัฒน�กิจำก�ริ

โคริงสร้ิ�งพื�นฐ�นและก�ริยกริะดับคุณภั�พชีีวิิตของปริะชี�ชีน	 บริิษััทได้

เล็งเห็นถึึงควิ�มสำ�คัญในก�ริพัฒน�โคริงสริ้�งพื�นฐ�นของปริะเทศ	 ก�ริ

บริิห�ริหนี�ของภั�ครัิฐ	และก�ริยกริะดบัคุณภั�พชีีวิิตของปริะชี�ชีน	จึำงไดร้ิ�วิม

ลงทุนในกองทุนริวิมโคริงสริ้�งพื�นฐ�นเพ่ออน�คตปริะเทศไทยตั�งแต�เริิ�มต้น

กองทุนในวิันที�	30	ตุล�คม	2561	ต�อเน่องถึึงปัจำจำุบัน

การลงทุนในหุ้นยั่งยืน (THSI) และกองทุนรวมหุ้นธรรมาภัิบาลไทย

 จำ�กที�บริิษััทเล็งเห็นควิ�มสำ�คัญของแนวิคิดก�ริลงทุนอย��งยั�งยืน	 ดังนั�น

ก�ริวิิเคริ�ะห์ก�ริลงทุนของบริิษััท	จึำงได้ให้ควิ�มสำ�คญักับก�ริวิิเคริ�ะห์ควิ�ม

ยั�งยนืของบริิษััทที�จำะเข�้ลงทนุ	โดยไดล้งทนุในบริิษััทที�อย้�ในริ�ยชีอ่หุน้ยั�งยนืที�

จำัดทำ�โดยตล�ดหลักทริัพย์แห�งปริะเทศไทย	ซึ่ึ�งได้คัดเลือกบริิษััทจำดทะเบียน

ที�มกี�ริดำ�เนินธุรุิกจิำโดยคำ�นงึถึึงสิ�งแวิดลอ้ม	มคีวิ�มริบัผู้ดิชีอบต�อสงัคม	และ

ก�ริบริิห�ริง�นต�มหลักธุริริม�ภัิบ�ล	 โดยบริิษััทที�ได้ริับก�ริคัดเลือกให้อย้�ใน

ริ�ยชี่อหุ้นยั�งยืนถึอืได้วิ��เป็นบริิษัทัที�มีศักยภั�พในก�ริดำ�เนนิธุุริกจิำและพร้ิอม

รัิบควิ�มเปลี�ยนแปลงที�จำะเกดิขึ�นในอน�คต	นอกจำ�กนี�บริิษััทยังมกี�ริลงทนุใน

	 Sustainable	investment	means	investments	which	take	into	account	

the	 all-around	 impacts;	 that	 is,	 apart	 from	 considering	 the	 result	

to	 be	 received	 and	 the	 profit-making	 capability	 of	 the	 business,	

social,	environmental	and	good	governance	impacts	also	have	to	be	

considered,	as	finally	these	factors	will	affect	the	sustainable	growth	of	

the	Company.	Presently,	investors,	especially	institutional	investors	and	

foreign	investors,	place	more	importance	on	investing	in	companies	

which	have	trends	in	carrying	out	their	business	credibly	and	for	the	

sustainability	of	both	their	business	and	society	on	the	whole	because	

they	expect	the	companies	they	have	invested	in	to	be	able	to	carry	

out	business	with	sustainable	profit,	with	good	governance,	and	to	

take	part	 in	supporting	and	developing	society	as	well	as	be	able	

to	create	returns	on	their	 investment	appropriately	 in	 the	 long	run.

	 With	 respect	 to	 investments	 by	 companies	 which	 operate	 life	

insurance	business,	the	investment	involves	investing	money	obtained	

from	policyholders	 appropriately	 in	 order	 to	 get	 returns	which	 are	

consistent	with	the	benefit	obligations	which	have	to	be	paid	back	to	

policyholders	in	the	future.	Life	insurance	companies	therefore	have	

the	obligation	and	responsibility	for	the	long-term	commitment	made	

to	policyholders.	Therefore,	the	investment	strategy	must	adhere	to	the	

principle	of	financial	security	as	a	priority	together	with	caution	and	

responsibility	in	the	investment.

	 Bangkok	 Life	 Assurance	 foresees	 the	 increased	 importance	 of	

sustainable	investment	concept	and	believe	that	this	concept	will	result	

in	 the	Company	 receiving	appropriate	 returns	 from	 the	 investment	

and	at	the	same	time	can	reduce	the	fluctuation	from	the	long-term	

investment.	This	will	also	create	benefits	 to	society	at	 large	where	

we	are	living	and	operating	our	business.	Therefore,	the	Company	is	

placing	more	importance	on	considering	the	social,	environmental	and	

good	governance	factors	as	well	as	the	various	basic	factors	of	the	

companies	which	we	will	invest	in	to	make	sure	that	the	assets	we	

are	investing	in	have	suitable	basic	factors,	with	good	governance	in	

their	business	operation	which	creates	positive	impacts	to	society	and	

environment.	In	this	respect,	the	Company	has	invested	in	the	Thailand	

Future	Fund	(TFFIF),	Thai	CG	Fund	and	the	Green	Bond	Investment	

as	per	the	following	details:

Thailand Future Fund (TFFIF) Investment

	 There	are	many	country	development	policies	which	are	essential	

and	urgently	need	to	be	carried	out	especially	infrastructure	projects	

to	support	city	expansion	and	the	country	economic	growth,	all	of	

which	are	mega	projects	requiring	high	investments.	During	the	past,	

the	sources	of	funds	principally	chosen	by	the	public	sector	were	loans	

which	resulted	in	increased	public	debts.	The	government	therefore	

had	 to	manage	 these	 fiscal	 burdens	 and	 simultaneously	 invest	 in	

developing	the	country’s	infrastructure.	Raising	money	through	Thailand	

Future	Fund	(TFFIF)	was	thereby	established	as	an	important	part	in	

the	development	of	infrastructure	activities	as	well	as	raising	the	quality	

of	life	of	the	public.	The	Company	sees	the	importance	in	developing	

the	country’s	infrastructure,	in	public	debt	management,	and	in	raising	
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กองทนุริวิมหุน้ธุริริม�ภับิ�ลไทย	ซึ่ึ�งเปน็กองทนุที�มกี�ริลงทนุในตริ�ส�ริทนุของ

บริิษััทที�มีก�ริกำ�กับด้แลกิจำก�ริที�ดี	 ดำ�เนินง�นอย��งโปริ�งใส	 มีแนวิท�งก�ริ

บริิห�ริควิ�มเสี�ยงที�ชีัดเจำน	 ริวิมถึึงบริิษััทที�ได้ริับก�ริรัิบริองเป็นสม�ชิีกแนวิ

ริ�วิมปฏิิบัติของภั�คเอกชีนไทยในก�ริต�อต้�นก�ริทุจำริิตคอริ์ริัปชีัน	 (CAC)	 มี

ก�ริจำัดอันดับ	CG	Scoring	ของสม�คมส�งเสริิมสถึ�บันกริริมก�ริบริิษััทไทย	

โดยบริิษััทไดล้งทนุในกองทนุริวิมหุน้ธุริริม�ภับิ�ลไทยซึ่ึ�งบริิห�ริโดยบริิษััทหลกั

ทริัพย์จำัดก�ริกองทุนริวิมในปริะเทศ	ตั�งแต�ปี	2561	ต�อเน่องถึึงปัจำจำุบัน

การลงทุนในตราสารหน่�ส่เข่ยวของบริษัทท่่ประกอบธุรกิจ

พลังงานสะอาด (Green Bond Investment) 

	 จำ�กที�ควิ�มต้องก�ริในใชี้พลังง�นทดแทนและพลังง�นสะอ�ดทั�งในริะดับ

โลกและริะดับปริะเทศมีแนวิโน้มส้งขึ�นและก�ริสนับสนุนจำ�กภั�ครัิฐ	 ผู้นวิก

กับก�ริพัฒน�ก�ริของเทคโนโลยีที�ชี�วิยให้ก�ริผู้ลิตพลังง�นหมุนเวิียนเป็น

ไปอย��งมีปริะสิทธุิภั�พม�กขึ�นควิบค้�ไปกับต้นทุนก�ริผู้ลิตที�ลดตำ��ลง	 ส�งผู้ล

ให้ภั�คเอกชีนสนใจำเข้�ม�ลงทุนในธุุริกิจำพลังง�นสะอ�ดเพิ�มม�กขึ�น	 และ

เน่องจำ�กก�ริลงทุนท�งด้�นพลังง�นมักต้องก�ริเงินลงทุนที�ส้ง	 ภั�คเอกชีน

จำึงได้ริะดมทุนผู้��นก�ริออกตริ�ส�ริหนี�	 โดยตริ�ส�ริหนี�ที�ออกเพ่อริะดมทุน

ไปใชี้ในโคริงก�ริที�เป็นมิตริกับสิ�งแวิดล้อมจำะมีชี่อเริียกโดยเฉพ�ะวิ��ตริ�ส�ริ

หนี�สีเขียวิ	หริือ	Green	Bond	ซึ่ึ�งมีคุณลักษัณะเหมือนกับตริ�ส�ริหนี�ทั�วิไป

บริิษััทไดส้นบัสนนุธุรุิกิจำที�เปน็มิตริต�อสิ�งแวิดลอ้มผู้��นก�ริลงทนุในตริ�ส�ริหนี�

สีเขียวิ	หริือ	Green	Bond	ของกลุ�มพลังง�นท�งเลือกที�เป็นพลังง�นสะอ�ด

และเป็นมติริต�อสิ�งแวิดลอ้ม	เชี�น	พลงัง�นแสงอ�ทิตย	์พลงัง�นลม	และ	อ่นๆ	

ที�เกี�ยวิข้องกับก�ริอนุริักษั์สิ�งแวิดล้อมอย��งต�อเน่อง	 โดยได้เริิ�มลงทุนตั�งแต�

ปี	2558	ต�อเน่องถึึงปัจำจำุบัน

สัดส่วนการลงทุน ณ สิ�นปี 2562

Investment Ratio at end of 2019

•	สินทริัพย์ลงทุนของ	บมจำ.	กริุงเทพปริะกันชีีวิิต	ณ	สิ�นปี	2562	มี

	 จำำ�นวินเท��กับ	323,787	ล้�นบ�ท	แบ�งเป็นก�ริลงทุนในพันธุบัตริ

	 ริฐับ�ลในสัดส�วิน	42.9%	สำ�หริบัก�ริลงทุนในสนิทรัิพยท์ี�มสีดัส�วิน

	 ส้งที�สุด	2	อันดับถึัดม�	ได้แก�	ตริ�ส�ริหนี�ภั�คเอกชีนและตริ�ส�ริ

	 ทุน	 โดยมีสัดส�วินก�ริลงทุนอย้�ที�	 34.3%	และ	8.8%	ต�มลำ�ดับ

•	สัดส�วินเงนิลงทุนในตริ�ส�ริหนี�ภั�คเอกชีนของบริิษััทที�อย้�ในริ�ยช่ีอ

	 หุ้นยั�งยืน	 (THSI)	 เทียบกับเงินลงทุนในตริ�ส�ริหนี�ภั�คเอกชีน	

	 ทั�งหมด	=	50.6%

•	สัดส�วินเงินลงทุนในหุ้นไทยที�อย้�ในริ�ยชี่อหุ้นยั�งยืน	(THSI)	เทียบ

	 กับเงินลงทุนในหุ้นไทยทั�งหมด	=	66.7%

•	Bangkok	Life	Assurance	PCL’s	capital	assets	as	of	end	of	

	 2019	equal	323,787	million	baht,	categorized	into	investment	

	 in	 government	 bonds	 at	 the	 proportion	 of	 42.9%.	 The	

	 2
nd	
highest	 proportions	 was	 the	 investment	 in	 private	

	 sector	bonds	and	equities	with	investment	ratios	of	34.3%	

	 and	8.8%	respectively.

•	The	proportion	of	investment	in	private	sector	bonds	which	

	 are	listed	in	THSI	compared	to	total	investment	in	the	private	

	 sector	bonds	=	50.6%.

•	The	proportion	of	 investment	 in	Thai	shares	listed	in	THSI,	

	 compared	 to	 total	 investment	 in	 Thai	 shares	 =	 66.7%.

the	level	of	the	people’s	quality	of	life	and	has,	therefore,	participated	

in	continuously	investing	in	the	Thailand	Future	Fund	(TFFIF)	since	the	

start	of	the	Fund	on	30	October	2018	until	now.

Thailand Sustainability Investment (THSI) and Thai CG 

Fund Investment

	 As	the	Company	anticipates	the	importance	of	sustainable	investment	

concept,	the	analysis	of	the	Company’s	investment,	therefore,	places	

importance	on	analyzing	the	sustainability	of	companies	which	we	will	

invest	in.	We	have	in	this	respect	invested	in	companies	listed	in	the	

SET	Sustainability	List	produced	by	the	Stock	Exchange	of	Thailand	

which	had	chosen	registered	companies	which	operate	their	business	

with	environmental	awareness,	with	responsibility	to	society	and	with	

good	governance.	Companies	chosen	under	the	Sustainability	List	can	

be	considered	companies	with	potentials	in	operating	their	business	

who	are	prepared	for	future	changes.	The	Company	is	also	investing	

in	the	Thai	CG	Fund	Investment	which	is	a	Fund	which	invest	in	equity	

instruments	of	companies	with	good	corporate	governance,	operate	

with	transparency,	and	had	clear	risk	management	methods,	as	well	as	

companies	which	have	been	certified	as	members	of	Thailand	private	

sector’s	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption	(CAC)	with	CG	

Scoring	by	the	Thai	 Institute	of	Directors	(IOD).	The	Company	has	

invested	in	the	Thai	CG	Fund	Investment	managed	by	SET	Mutual	

Fund	Co.	since	2018	up	till	the	present	time.

Green Bond Investment

The	increased	trends	of	using	renewable	energy	as	well	as	clean	energy	

both	on	global	and	national	levels	with	encouragement	from	the	public	

sector,	combined	with	development	of	technologies	which	help	produce	

renewable	energy	more	efficiently	and	coupled	with	the	decrease	in	

manufacturing	cost,	generated	more	and	more	interest	by	the	private	

sector	to	invest	in	clean	energy	business.	Also,	as	investments	in	energy	

always	 require	high	cost,	 the	private	sector	 issued	Bonds	 to	 raise	

money	for	use	in	environment-friendly	projects	under	the	specific	name	

of	Green	Bond	which	has	the	same	characteristic	as	ordinary	bonds.	

Our	Company	has	been	fostering	environment-friendly	businesses	by	

investing	in	Green	Bonds	issued	by	the	renewable	energy	group	as	

the	energy	 is	clean	and	environment-friendly	such	as	solar	energy,	

wind	energy,	and	others	which	concern	continuous	preservation	of	the	

environment.	We	have	continually	invested	in	Green	Bond	since	the	

year	1995	up	to	the	current	time.
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ม่้งสู่ักิารเป็น...
DRIVING TOWARDS

BEING...

องค์กรที์�ใส่ใจพันักงาน
An organization

which cares its employees

เส่ยงสะทั�อน์
จากิพนั์กิงาน์

ประเด็ูน์ควิาม
ยั�งยืน์ท่ั�สำาคัญ

“ก�ริเข้�ม�ของเทคโนโลยีส�งผู้ลกริะทบต�อบทบ�ทและ

หน้�ที�ของพนักง�นเป็นอย��งม�ก	 จึำงอย�กให้บริิษััทให้

โอก�สกับพนักง�นทุกริะดับในก�ริพัฒน�ทักษัะและ

ศักยภั�พในก�ริทำ�ง�นยุคดิจำิทัลเพ่อให้พนักง�นส�ม�ริถึ

เติบโตไปพริ้อมกับบริิษััท	 และพวิกเริ�ก็พร้ิอมที�จำะปรัิบ

เปลี�ยนวิิธุกี�ริทำ�ง�นแบบใหม�ๆ 	เพอ่ใหส้อดคล้องกบัวิิสยั

ทัศน์และเป้�หม�ยของผู้้้บริิห�ริและบริิษััท”

•	ก�ริพัฒน�ศักยภั�พบุคล�กริ	และก�ริวิ�งแผู้นด้�น

	 ทริัพย�กริบุคคล

•	วิัฒนธุริริมและค��นิยมองค์กริ

•	ก�ริสริ้�งควิ�มผู้้กพันภั�ยในองค์กริ

•	ก�ริสริริห�และริักษั�บุคล�กริที�มีศักยภั�พ

•	สุขภั�พและควิ�มปลอดภััยของพนักง�น

•	ก�ริปฏิิบัติด้�นสิทธุิแริงง�น

Employee Feedback

Significant
Sustainability Aspects

“The	entrance	of	technology	has	a	high	impact	on	

the	roles	and	duties	of	employees.	The	Company	

is	thus	requested	to	give	opportunity	to	employees	

at	every	level	in	developing	skills	and	potentials	for	

working	in	the	digital	age	so	that	employees	may	grow	

alongside	the	Company.	We	are	prepared	to	adjust	

to	new	working	methods	so	as	to	conform	to	the	

vision	and	goals	of	management	and	the	Company.”

•	Development	of	personnel’s	potentials	and	

	 human	resources	planning

•	Organizational	culture	and	values

•	Creating	bonds	within	the	organization

•	Searching	for	and	preserving	personnel	with		

 potentials

•	Employees’	health	and	safety

•	Good	Labour	Practice

เป้�หม�ย	SDGs

SDGs	GOALS
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	 ก�ริเปลี�ยนแปลงท�งเทคโนโลยีที�มีบทบ�ทต�อก�ริดำ�เนินธุุริกิจำในปัจำจำุบัน

ในปี	 2562	 บริิษััทจึำงกำ�หนดยุทธุศ�สตร์ิ	 Change	 for	 the	 Future	 ที�จำะ

นำ�พ�องค์กริก้�วิทันก�ริพัฒน�ท�งเทคโนโลยี	 ก�ริบริิห�ริจัำดก�ริและก�ริ

วิ�งแผู้นด้�นทริัพย�กริบุคคลจำึงมีควิ�มสำ�คัญ	 บริิษััทจำึงมุ�งพัฒน�ศักยภั�พ

ของพนักง�นทุกริะดับให้พริ้อมริับมือกับควิ�มท้�ท�ยในอน�คต		

	 Technological	changes	plays	a	critical	role	in	business	operations	

nowadays.	In	2019,	the	Company	decided	on	a	strategy	called	Change	

for	 the	Future	which	will	 drive	 the	organization	 to	 stay	abreast	of	

technology	development.	Management	and	human	resources	planning	

are	significant,	and	the	Company	is	therefore	thriving	to	develop	the	

potentials	of	employees	at	every	level	to	be	prepared	for	future	challenge.

การพััฒนาศัิกยภัาพับุคลากร /
การวางแผ่นด้านท์รัพัยากรบุคคล

Developing Personnel’s Potentials / 
Planning of Human Resources

	 ก�ริก้�วิเข้�ส้�ยุคดิจำิทัลจำำ�เป็นต้องผู้ลักดันให้พนักง�นและตัวิแทนต่นตัวิ

ด้�นนวิัตกริริม	ในปีที�ผู้��นม�	บริิษััทเห็นชีอบให้แต�งตั�ง	BLA	Synergy	Team	

หริอือกีชีอ่หนึ�งวิ��	BLAST	โดยเป็นทมีที�ริวิบริวิมคนรุิ�นใหม�ในบริิษััท	และเปดิ

โอก�สให้ริิเริิ�มสริ�้งสริริค์	ปริบัปริงุ	เปลี�ยนแปลงก�ริทำ�ง�นในองคก์ริและก�ริ

ให้บริิก�ริล้กค้�	 ตัวิแทน	 ริวิมถึึงค้�ค้�ได้อย��งมีปริะสิทธิุภั�พยิ�งขึ�น	 BLAST	

ปริะกอบไปด้วิยพนักง�นจำ�กหล�กหล�ยหน่วิยง�น	จำึงทำ�ให้สม�ชีิกในแต�ละ

ทีมมีแนวิควิ�มคิด	 ควิ�มเชีี�ยวิชี�ญในส�ยง�น	 และทักษัะที�แตกต��งกัน

แต�ควิ�มแตกต��งเหล��นี�ชี�วิยเสริิมให้	 BLAST	 ส�ม�ริถึริ�วิมกันวิิเคริ�ะห์

และริิเริิ�มโคริงก�ริที�จำะสร้ิ�งควิ�มเปลี�ยนแปลงที�ก�อให้เกิดพลังควิ�มคิด

และผู้ลกริะทบเชีิงบวิกในบริิษััทได้เป็นอย��งดี	

	 หนึ�งในโคริงก�ริที�สริ้�งสริริค์โดย	 BLAST	 คือ	 ก�ริปริะกวิดแข�งขัน	 Big	

Idea	 ซึ่ึ�งเปิดโอก�สให้พนักง�นเข้�ริ�วิมก�ริแข�งขันเพ่อนำ�เสนอแนวิคิด

ของตนผู้��นกริะบวินก�ริดังนี�

	 Stepping	into	the	digital	age	necessitates	alerting	employees	and	

agents	to	welcome	innovation.	In	the	past	year,	the	Company	encouraged	

the	formation	of	the	BLA	Synergy	Team,	known	as	BLAST,	which	is	a	

team	that	gathered	the	Company’s	new	generation	and	gave	them	the	

opportunity	to	initiate,	create,	improve,	and	change	work	procedures	

within	 the	 organization	 as	well	 as	 the	 services	 given	 by	 customer	

service,	agents	and	partners	to	become	more	efficient.	BLAST	comprises	

employees	from	various	work	units,	resulting	in	all	team	members	being	

able	to	contribute	their	diversified	views,	expertise	and	skills,	and	these	

differences	enabled	BLAST	members	to	help	one	another	analyze	and	

initiate	projects	that	could	cause	changes	to	create	energy	in	their	design	

thinking	which	led	to	positive	and	beneficial	effect	on	the	Company.

	 One	of	the	creative	projects	generated	by	BLAST	was	the	Big	Idea	

Competition	which	gave	employees	the	opportunity	of	competing	in	

presenting	their	concepts	through	the	following	procedures:

1. ค้นหาปัญหาท่่พบในการทำางานหรือในองค์กรไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็ก

 หรือใหญ่

2. วิเคราะห์ถ้งปัญหาท่่พบ

3. นำาเสนอโครงการโดยช้่�แจงถง้วธิก่ารในการแกป้ญัหา และนำานวตักรรม

 เข้ามาปรับใช้้ ซึ่้่งการประกวดน่�ม่พนักงานให้ความสนใจส่งโครงการ

 เข้าประกวดถ้ง 25 โครงการ และผูู้้เข้าประกวดทุกท่านจะได้เข้ารับ

 การฝึึกอบรม เพ่อเสริมทักษะความรู้ดังต่อไปน่�

1. Look for problems in the work routine or in the organization, 

 either small or large

2. Analyze the problem faced

3. Present the project by pointing out ways to solve the problem 

 and applying innovation to carry it out. This competition 

 was well received by employees and 25 projects were entered 

 in the competition. Subsequently, all the competitors had the 

 opportunity to be trained and increase/elevate their skills and 

 knowledge in:

การสร้างทั์กษัะแห่งอนาคต
Digital Culture / Big Idea /
BLAST / Design Thinking

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

BLAST / Design Thinking

–	ธุุริกิจำ	Health	Startup	–	Chiiwii	โดยมีจำุดปริะสงค์ให้พนักง�นเข้�ใจำ

	 ถึึงธุุริกิจำ	Startup	ซึ่ึ�งเป็นโมเดลธุุริกิจำที�เกิดขึ�นใหม�	อีกทั�งยังชี�วิยเสริิม

	 แนวิควิ�มคดิถึึงธุรุิกจิำสขุภั�พวิ��ไม�ไดจ้ำำ�กัดอย้�แค�ที�โริงพย�บ�ลซึ่ึ�งเปน็

	 หนึ�งค้�ค้�ขององค์กริ

–	ก�รินำ�เสนอไอเดีย	(Pitch	Idea)	โดยมีจำุดปริะสงค์เพ่อให้พนักง�น

	 เรีิยนริ้จ้ำกัก�รินำ�เสนอไอเดยีในวิิธุกี�ริที�ถ้ึกตอ้ง	กริะชีบั	และทำ�ใหผู้้้ร้ิบั

	 ฟังไอเดียสนใจำ	

–	ทักษัะด้�นก�รินำ�เสนอง�น	(Presentation	Skills)	โดยมีจำุดปริะสงค์

	 เพ่อเสริิมสริ้�งทักษัะก�รินำ�เสนอง�นให้แก�พนักง�น

–	Health	Startup	business	–	Chiiwii	has	the	aim	of	acquainting	

	 employees	with	a	business	startup	which	is	an	emerging	

	 business	model	that	also	helps	supplement	the	concept	that	

	 health	business	is	not	restricted	only	to	hospitals,	one	of	the	

	 organization’s	partner.

–	Idea	pitching,	with	the	aim	of	educating	employees	in	the	art	

	 of	presenting	ideas	accurately	and	concisely	so	that	it	captures	

	 the	audience’s	interest.

–	Presentation	skills,	which	aims	at	enhancing	employee’s	skill	

	 in	making	a	presentation.
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TEST

สำ�หริบัไอเดยีที�ชีนะก�ริปริะกวิด	5	ลำ�ดบัแริก	จำะไดน้ำ�ไปพฒัน�เปน็โคริงก�ริ

ในบริิษััท	ซึ่ึ�งได้แก�

1.	โคริงก�ริจำัดทำ�	Data	Book	และ	Agent	Tool	จำ�ก	Big	Data	เพ่อชี�วิย

	 	เตือนก�ริทุจำริิตเกี�ยวิกับก�ริเริียกริ้องสินไหม

2.	โคริงก�ริเพิ�มควิ�มผู้้กพันของพนักง�นโดยใชี้	wearable	device	เพ่อ

	 ตดิต�มขอ้มล้ด้�นสขุภั�พของพนักง�น	ริวิมถึึงภั�วิะควิ�มเครีิยดที�อ�จำเกิด

	 จำ�กก�ริทำ�ง�น

3.	โคริงก�ริ	Health	Care	Platform	เพ่อชี�วิยอำ�นวิยควิ�มสะดวิกแก�ล้กค้�

	 	ในก�ริห�สถึ�นพย�บ�ลและบุคล�กริท�งก�ริแพทย์ที�เหม�ะสม	

4.	โคริงก�ริแจำง้ยนืยนัก�ริริบักริมธุริริม์ผู้��น	Mobile	Application	เพอ่อำ�นวิย

	 	ควิ�มสะดวิกของลก้ค้�	และลดขั�นตอนก�ริทำ�ง�นของพนักง�น	ริวิมถึึงลด

		 	ก�ริใชี้ทริัพย�กริกริะด�ษั	และค��ขนส�ง	

5.	โคริงก�ริ	BLA	Chanel	ก�ริส่อส�ริผู้��น	YouTube	Channel	และ	Facebook	

	 	เพ่อให้ปริะชี�ชีนเข้�ถึึงก�ริปริะกันชีีวิิต	และตริะหนักถึึงควิ�มสำ�คัญของ

	 	ก�ริทำ�ปริะกันชีีวิิต	อีกทั�งเป็นแหล�งริวิมข้อม้ล	Lifestyle	ต��งๆ

The	following	first	5	winning	ideas	will	be	developed	into	the	Company’s	

projects:

1.	Data	Book	and	Agent	Tool	project	from	Big	Data	which	gives	warning	

	 about	indemnity	claim	frauds.

2.	Employee	Relationship	Enhancement	project	by	using	a	wearable	

	 device	to	follow	up	employee’s	health	data	as	well	as	work	stress

3.	Health	Care	Platform	project	to	help	facilitate	customers	in	finding	

	 appropriate	nursing	homes	and	clinic	as	well	as	medical	personnel.

4.	Project	to	confirm	receipt	of	Insurance	policy	through	mobile	

	 application	for	customer’s	convenience	which	reduces	employees’	

	 work	procedures	as	well	as	the	use	of	natural	resource	of	papers	

	 and	postage	cost.

5.	BLA	Channel	Project	which	is	communication	through	YouTube	

	 Channel	and	Facebook	to	allow	people	access	and	become	aware	of

	 the	importance	of	life	insurance;	it	also	acts	as	a	source	of	various	

	 lifestyle	information.

PROTOTYPEIDEATEDEFINEEMPATHIZE

	 ควิ�มต้องก�ริและพฤติกริริมของล้กค้�ในปัจำจุำบันส�ม�ริถึปรัิบเปลี�ยนได้

อย��งริวิดเริ็วิ	บริิษััทจำึงมุ�งปล้กฝึังให้พนักง�นเข้�ใจำปัญห�และควิ�มต้องก�ริ

ที�แท้จำริิงของล้กค้�	โดยไม�ยึดติดกับตัวิผู้ลิตภััณฑ์์หริือบริิก�ริ	เพ่อเสริิมสริ้�ง

กริะบวินก�ริทำ�ง�นร้ิปแบบใหม�ให้มีปริะสิทธุิภั�พ	 และส�ม�ริถึนำ�เสนอ

ผู้ลิตภััณฑ์์และบริิก�ริที�ตอบโจำทย์ควิ�มต้องก�ริของล้กค้�อย��งแท้จำริิง	ด้วิย

เหตุนี�	 บริิษััทจำึงออกแบบหลักส้ตริฝึึกอบริมกริะบวินก�ริคิดเชีิงออกแบบให้

กับพนักง�นทุกริะดับ	 โดยปล้กฝึังกริะบวินก�ริคิดดังกล��วิตั�งแต�ภั�พริวิมที�

เริิ�มจำ�กก�ริทำ�ควิ�มเข้�ใจำลก้ค�้อย��งลึกซึึ่�ง	ก�ริค้นห�ไอเดียและแนวิคิดเพ่อ

นำ�ไปทดลอง	ก�ริทำ�ตัวิเป็นต้นแบบและก�ริทดสอบไอเดีย	โดยบริิษััทเชี่อวิ��

กริะบวินก�ริคดิเชีงิออกแบบจำะชี�วิยผู้ลกัดนัใหพ้นกัง�นมแีนวิคดิริิเริิ�มที�จำะนำ�

ไปส้�นวิัตกริริมที�จำะชี�วิยพัฒน�ก�ริดำ�เนินง�นภั�ยในอน�คตให้ดียิ�งขึ�น

	 Customer	 needs	 and	 behaviors	 nowadays	 can	 change	 rather	

quickly.	It	is	the	Company’s	aim	to	instill	in	employees	the	need	to	

understand	customers’	actual	problems	and	requirements	without	

clinging	to	products	or	services	to	create	an	efficient,	new	form	

of	working	process.	 In	this	way,	 they	can	present	products	and	

services	which	truly	meet	customers’	needs.		The	Company	therefore	

designed	a	training	course	on	Design	Thinking	Process	for	employees	

of	all	levels	and	implanted	this	thinking	process	starting	from	the	

overall	picture	of	understanding	customers	thoroughly,	searching	

for	ideas	and	concepts	for	testing,	using	oneself	as	role	model,	and	

testing	the	idea.		The	Company	believes	that	this	design	thinking	

process	will	help	propel	employees’	initiative	concept,	leading	to	

innovation	which	will	help	develop	and	improve	future	operations.	

หลักสูตรพััฒนาศัิกยภัาพัสำาหรับ
ผู้่บริหารทุ์กระดับ เพ้ั�อกระบวนการคิด

เชิุงออกแบบ (Design Thinking)

Potentials Development
Training Course on Design Thinking 
Process for Executives of all Levels 
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	 บริิษััทได้มุ�งเน้นก�ริพัฒน�พนักง�น	และตอบโจำทย์ควิ�มต้องก�ริของก�ริ

พัฒน�ส�ยอ�ชีีพ	 ริวิมถึึงสมริริถึนะหลัก	 (Core	Competency)	 สมริริถึนะ

ผู้้น้ำ�	(Leadership	Competency)	สมริริถึนะต�มบทบ�ทหน�้ที�	(Functional	

Competency)	และกลยุทธุ์ขององค์กริ	(Strategy)	ผู้��นกริะบวินก�ริจำัดทำ�

แผู้นก�ริฝึึกอบริมและพัฒน�พนักง�น	 (Training	 &	 Development	 Plan)	

โดยมีขั�นตอนในก�ริดำ�เนินก�ริตั�งแต�ก�ริห�ควิ�มจำำ�เป็นในก�ริฝึึกอบริม	

(Identify	Training	Needs)	ของแต�ละตำ�แหน่งง�นผู้��นริะบบก�ริปริะเมิน

ผู้ลก�ริปฏิิบัติง�นโดยผู้้้บังคับบัญชี�และส�วินฝึึกอบริมและพัฒน�บุคล�กริ		

ก�ริจำัดทำ�แผู้นง�นฝึึกอบริมปริะจำำ�ปี	(Training	Yearly	Plan)	ก�ริออกแบบ

และพัฒน�หลักส้ตริฝึึกอบริม	 (Design	 and	 Develop	 Course	 Outline)	

ก�ริบริิห�ริโคริงก�ริฝึึกอบริม	 (Training	 Management)	 และก�ริติดต�ม

และปริะเมินผู้ลก�ริฝึึกอบริม	(Training	Evaluation	and	Follow	Up)	โดย

เลือกวิิธุีก�ริหริือริ้ปแบบที�ใชี้ในก�ริพัฒน�บุคล�กริ	 ต�มควิ�มเหม�ะสมของ

เนื�อห�และผู้้้เข้�อบริม	ดังนี�

	 The	 Company	 aims	 at	 employee	 development	 and	 meeting	

the	needs	for	career	development	as	well	as	Core	Competency,	

Leadership	Competency,	Functional	Competency	and	Organizational	

Strategy	through	our	process	of	Employee	Training	&	Development	

Plan.	The	process	involves	identifying	the	training	needs	of	each	

position,	performance	evaluation	by	the	supervisor	and	the	training	

and	personnel	development	section,	annual	training	plan,	designing	

and	developing	course	outline,	training	management	and	training	

evaluation	and	follow	up.		Method	or	form	used	for	the	personnel	

development	is	selected	according	to	the	suitability	of	the	contents	

and	the	trainees	as	follows:

การฝึึกอบรมและ
พััฒนาพันักงาน

EMPLOYEE TRAINING
AND DEVELOPMENT

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

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

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

Design Thingking 
Process
- Prototype & Test 
Presentation

Present your work to
BLA Management

Learning Journey : From Ideas to Product / Service

DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 PITCHING

17th Sep 18th Sep 25th Sep3rd Sep
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• การจัดอบรมภัายใน (In-house Training)

	 โดยออกแบบหลกัสต้ริใหเ้หม�ะสมสำ�หริบัผู้้เ้ริยีน	ซึ่ึ�งพจิำ�ริณ�จำ�กสมริริถึนะ

และควิ�มจำำ�เป็นในก�ริฝึึกอบริม	 (Training	 Need)	 มีก�ริสริริห�วิิทย�กริ

ที�มีควิ�มร้้ิควิ�มเชีี�ยวิชี�ญ	 ร้ิปแบบกริะบวินก�ริเรีิยนริ้้ที�เหม�ะสม	 เพ่อให้

พนักง�นเกิดควิ�มริ้้และทักษัะในก�ริทำ�ง�นที�ดีขึ�น	 เป็นก�ริพัฒน�ศักยภั�พ

พนักง�นที�ส�งผู้ลลัพธุ์ที�ดีต�อองค์กริ	

	 นอกจำ�กนี�บริิษััทยังมุ�งเน้นในเริ่องก�ริให้ควิ�มริ้้เกี�ยวิกับผู้ลิตภััณฑ์์	 และ

ก�ริวิ�งแผู้นก�ริเงินอย��งริอบด้�น	 เพ่อให้บุคล�กริได้นำ�องค์ควิ�มร้้ิที�ได้ริับ

นั�นไปใชี้ในก�ริปฏิิบัติง�น	ก�ริดำ�เนินชีีวิิต	และยังส�ม�ริถึเผู้ยแพริ�ควิ�มริ้้ส้�

คริอบคริัวิ	ชีุมชีน	และสังคม	เพ่อให้มีคุณภั�พชีีวิิตที�ดีขึ�นได้

• การอบรมภัายนอก (Public Training) 

	 เป็นก�ริพฒัน�ควิ�มริ้ท้�งด�้นวิิชี�ชีีพโดยตริงของพนกัง�นที�จำะตอ้งพฒัน�

ควิ�มร้้ิทกัษัะควิ�มชีำ�น�ญให้ทนัต�อก�ริเปลี�ยนแปลงที�เกดิขึ�น		ทั�งนี�เพอ่ควิ�ม

เปน็มืออ�ชีีพที�พริอ้มสำ�หริบัก�ริทำ�ง�นในแต�ละตำ�แหนง่ง�นอย��งแทจ้ำริิง	ซึ่ึ�ง

จำะทำ�ให้องค์กริมีบุคล�กริที�มีควิ�มริ้้ทักษัะควิ�มชีำ�น�ญโดยแท้จำริิง

• การพัฒนาตนเอง (Self Development)

	 เป็นก�ริเปิดโอก�สให้ผู้้้บริิห�ริและพนักง�น	 ได้ศึกษั�ห�ควิ�มริ้้จำ�กแหล�ง

ควิ�มริ้้ต��งๆ	 เชี�น	 จำ�กก�ริอ��นหนังสือ	 ควิ�มริ้้จำ�กอินเทอริ์เน็ต	 หริือแหล�ง

ควิ�มร้้ิอ่นๆ	 ต�มควิ�มต้องก�ริโดยยึดหลักก�ริเรีิยนริ้้ต�มอัธุย�ศัย	 และนำ�

ม�แลกเปลี�ยนเรีิยนร้้ิซึึ่�งกันและกัน	 ส�งเสริิมให้ผู้้้บริิห�ริและพนักง�นได้นำ�

เสนอไอเดียควิ�มคิดสริ้�งสริริค์ใหม�ๆ	 เพ่อเป็นก�ริจำุดปริะก�ยควิ�มคิดและ

นำ�ม�ใชี้ในก�ริทำ�ง�นโดยผู้��นโคริงก�ริต��งๆ	ของบริิษััท

	 นอกจำ�กนี�	 บริิษััทยังมีก�ริส�งเสริิมให้กับพนักง�นในก�ริเข้�ริ�วิมปริะชีุม

สัมมน�/ด้ง�นทั�งในและต��งปริะเทศ	 และฝึึกอบริมควิ�มร้้ิท�งด้�นวิิชี�ก�ริ	

ทั�งที�เกี�ยวิขอ้งกบัง�นโดยตริงและโดยออ้ม	ริวิมทั�งใหก้�ริสนบัสนนุก�ริศกึษั�

หลักส้ตริท�งด้�นวิิชี�ชีีพต��งๆ	ที�จำะชี�วิยสนับสนุนก�ริดำ�เนินธุุริกิจำของบริิษััท

ในริะยะย�วิ	เชี�น	LOMA	(Life	Office	Association),	ICA	(International	

Claim	Association),	CFA	(Chartered	Financial	Analyst),	CISA	(Certified	

Investment	 and	 Securities	 Analyst),	 AFPT	 (Associate	 Financial	

Planner	Thailand),	CFP	(Certified	Financial	Planner),	ASA	(Associate	

of	the	Society	of	Atuaries),	FSA	(Fellow	of	the	Society	of	Acturies),	

IC	(Investment	Consultant),	IP	(Investment	Planner),	TOEIC	(Test	

of	English	 for	 International	Communication)	เพ่อพัฒน�ควิ�มริ้้ควิ�ม

ส�ม�ริถึของพนักง�นที�มอีย้�ในปัจำจำบุนั	ใหพ้ร้ิอมรัิบมอืกับสภั�พก�ริแข�งขันใน

อตุส�หกริริมอย��งสมำ��เสมอ	และยงัมแีผู้นก�ริจำดัทำ�ริะบบก�ริเริยีนก�ริสอน

ผู้��นสอ่ออนไลน	์(E-learning)	เพอ่เปน็อกีชี�องท�งในก�ริพฒัน�ควิ�มริ้ค้วิ�ม

ส�ม�ริถึของบุคล�กริอย��งยั�งยืน

	 ก�ริจัำดทำ�แผู้นก�ริฝึึกอบริมและพัฒน�พนักง�น	(Training	&	Development	

Plan)	ของบริิษััทนั�นเปน็ก�ริพฒัน�ศกัยภั�พและเพิ�มพ้นควิ�มริ้	้ควิ�มส�ม�ริถึ	

ทกัษัะ	โดยเนน้ก�ริพัฒน�อย��งต�อเน่องและสอดคล้องกับควิ�มจำำ�เป็นในก�ริ

ฝึึกอบริมของพนักง�น	 เพ่อให้ก้�วิทันโลกเทคโนโลยีในปัจำจุำบันและอน�คต

ปริะกอบไปด้วิย

•	 หลักส้ตริม�ตริฐ�นบังคับ	 (Core	 Program)	 เป็นหลักส้ตริที�มุ�งพัฒน�

ด้�นควิ�มริ้้	ควิ�มส�ม�ริถึ	ทักษัะ	และทัศนคติ	ของพนักง�นทุกริะดับ	ต�ม

สมริริถึนะหลัก	(Core	Competency)	ขององค์กริ	ต�มโคริงสริ้�งหลักส้ตริ

ฝึึกอบริมปริะจำำ�ตำ�แหน่ง	(Training	Road	Map)	เชี�นหลักส้ตริ	Company	

Basic	Knowledge		หริือหลักส้ตริท�งด้�นกฎหม�ย	

• In-House Training. Courses	are	designed	to	fit	the	trainees	on	

the	basis	of	their	aptitude	and	training	needs,	while	trainers	are	

selected	by	 their	 knowledge	and	expertise	on	 the	 subject,	with	

appropriate	training	format	and	process	so	employees	can	benefit	

from	the	training	and	have	better	working	skills,	which	is	a	way	

of	developing	employees’	potentials	with	good	consequences	to	

the	organization.

	 The	 Company	 also	 focuses	 on	 imparting	 knowledge	 about	

products	and	comprehensive	financial	planning	to	enable	personnel	

to	utilize	the	knowledge	gained	for	their	work,	their	living,	and	even	

transmit	it	to	their	family,	to	the	community	and	society	thereby	

generating	a	better	quality	of	life.

• External Training or Public Training is	for	directly	developing	the	

occupational	knowledge	of	employees		who	have	to	improve	their	

knowledge,	skill	and	proficiency	to	keep	abreast	of	the	changes	that	

occur	and	to	become	professionals	who	are	prepared	for	actually	

working	 in	 their	 specific	 job	 positions	 so	 that	 the	 organization	

can	 have	 personnel	 who	 are	 really	 knowledgeable,	 skillful,	 and	

professional.

• Self-Development opens	up	the	opportunity	for	executives	and	

employee	 to	 study	 and	 research	 new	 information	 from	 various	

knowledge	sources	such	as	by	reading	books,	by	surfing	on	the	

internet	or	other	learning	resources	according	to	their	liking	under	the	

principle	of	learning	at	their	leisure	and	exchanging	the	knowledge	

among	colleagues.	This	will	encourage	executives	and	employees	

to	present	new	and	creative	ideas	which	stimulate	their	thinking	and	

can	be	used	at	the	workplace	through	various	Company’s	projects.

	 Furthermore,	the	Company	is	encouraging	employees	to	participate	

in	meetings,	seminars/study	trips	both	inland	and	abroad	and	attend	

academic	 training	 courses	 which	 directly	 or	 indirectly	 concern	

their	work,	and	also	permits	employees	to	attend	training	courses	

concerning	various	professions	which	will	support	the	Company’s	

business	operation	in	the	long	run;	for	instance	courses	organized	by	

LOMA	(Life	Office	Association),	ICA	(International	Claim	Association),	

CFA	(Chartered	Financial	Analyst),	CISA	(Certified	Investment	and	

Securities	Analyst),	AFPT	 (Associate	Financial	Planner	Thailand),	

CFP	(Certified	Financial	Planner),	ASA	(Associate	of	the	Society	of	

Actuaries),	FSA	(Fellow	of	the	Society	of	Actuaries),	IC	(Investment	

Consultant),	 IP	 (Investment	Planner),	TOEIC	 (Test	of	English	 for	

International	 Communication)	 in	 order	 to	 enhance	 employees’	

current	knowledge	and	capability	so	that	they	are	well	prepared	

to	deal	with	the	competitive	conditions	 in	the	 industry.	Also	the	

Company	has	plans	in	organizing	an	E-learning	training	system	as	

another	channel	in	sustainably	developing	personnel’s	knowledge	

and	capability.

									The	Company’s	Training	and	Development	Plan	for	developing	

the	 potentials	 and	 enhancing	 knowledge	 and	 capability,	 skill,	

with	emphasis	on	continuous	development	and	conformity	to	the	

needs	for	employee	training	to	keep	up	with	the	current	and	future	

technology	world	consists	of:
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•	 Leadership	 Development	 Program	 เป็นหลักส้ตริด้�นก�ริเริียนร้้ิใน

เริ่องก�ริริ้้จำักตัวิเองและทำ�ง�นริ�วิมกับผู้้้อ่นได้อย��งมีปริะสิทธุิภั�พ	 โดยแบ�ง

เป็น	Leading	Self,	Leading	Team,	Leading	Function	และ	Leading	

Organization	โดยขึ�นอย้�กับควิ�มจำำ�เป็นต�มตำ�แหน่งง�น	(Position)

•	Functional	Development	Program	เป็นหลักส้ตริด้�นก�ริพัฒน�ทักษัะ

ต�มบทบ�ทหน้�ที�ในก�ริปฏิิบัติง�น	 สำ�หรัิบพนักง�นทุกตำ�แหน่ง	 ทุกริะดับ	

ต�มลกัษัณะง�นที�ริบัผู้ดิชีอบ	(Function)	เพอ่พฒัน�ทกัษัะหรืิอควิ�มริ้ใ้นง�น	

ที�จำำ�เป็นต�อก�ริปฏิิบัติง�น	โดยส�ม�ริถึเริียนริ้้ริ�วิมกันในทุกแผู้นก

•	Core	 Program,	 which	 is	 a	 course	 focusing	 on	 developing	

knowledge,	capability,	skill	and	attitude	of	every	level	of	employee	

according	 to	 the	 core	 competency	 of	 the	 organization	 and	 the	

training	road	map	such	as	the	Company	Basic	Knowledge	or	legal	

training	course.

•	Leadership	Development	Program,	which	is	a	training	course	on	

knowing	oneself	and	working	alongside	others	efficiently.		This	is	

divided	 into	Leading	Self,	Leading	Team,	Leading	Function,	and	

Leading	Organization,	and	depends	on	the	necessity	and	the	job	

position.

•	Functional	Development	Program,	which	is	a	training	course	on	

developing	skills	according	to	the	role	and	duties	in	working	and	is	

for	employees	of	every	position,	every	level,	according	to	their	work	

function,	to	develop	skill	or	work	knowledge	which	is	necessary	for	

carrying	out	their	function.	This	course	can	be	jointly	attended	by	

every	department.

	 บริิษััท	 ได้ตริะหนักถึึงก�ริดำ�เนินธุุริกิจำในสภั�วิะปัจำจุำบัน	 ปัจำจำัยหลักที�จำะ

ทำ�ให้องค์กริมีควิ�มได้เปริียบในก�ริแข�งขัน	 (Competitive	 Advantage)	

คือ	 ควิ�มส�ม�ริถึขององค์กริในก�ริจัำดก�ริควิ�มร้้ิควิ�มเชีี�ยวิชี�ญใน

ผู้ลิตภััณฑ์์/กริะบวินก�ริของตน	 ให้ตอบสนองควิ�มต้องก�ริของล้กค้�ได้

อย��งมีปริะสิทธุิภั�พ		เริ่องของเศริษัฐกิจำฐ�นควิ�มริ้้	(Knowledge	-	based	

Economy	 –	 KBE)	 จำึงจำำ�เป็นต�อก�ริใชี้องค์ควิ�มริ้้ม�สริ้�งผู้ลผู้ลิตให้เกิด

มล้ค��เพิ�มม�กยิ�งขึ�น	ทั�งนี�ริวิมถึึงเทคนิค	กลไก	ริะบบก�ริจัำดก�ริ	เพอ่สนบัสนุน

ให้ก�ริทำ�ง�นมีปริะสิทธุิภั�พยิ�งขึ�น	 โดยอ�ศัยเคริ่องมือที�หล�กหล�ย	 เชี�น

Activity	based	Learning,	Story	based	Learning,	Case	Sharing	และ

Workshop	ริวิมถึึง	On	the	Job	Training	ที�จำะกริะตุน้ใหเ้กิดก�ริแลกเปลี�ยน

ซึึ่�งกันและกัน	โดยมีเป้�หม�ยเพ่อให้เกิด	ร้ิปแบบก�ริจัำดก�ริควิ�มร้้ิ	(KM	Model)	

ซึ่ึ�งส�ม�ริถึนำ�ไปขย�ยผู้ลและปฏิิบัติได้อย��งต�อเน่องและยั�งยืนในอน�คต	

	 ทั�งนี�	 บริิษััทได้ส�งเสริิมก�ริจัำดก�ริควิ�มร้้ิภั�ยในองค์กริ	 (Knowledge	

Management)	 โดยสนับสนุนให้ผู้้้บริิห�ริและพนักง�นมีส�วินริ�วิมในก�ริ

ถึ��ยทอดและแลกเปลี�ยนปริะสบก�ริณ์ควิ�มร้้ิผู้��นกริะบวินก�ริต��งๆ	 มีก�ริ

ใชี้ง�นริะบบ	 KM	 เพ่อแลกเปลี�ยนข้อม้ลท�งด้�นควิ�มร้้ิ	 (Knowledge)		

ปริะสบก�ริณ์ก�ริทำ�ง�น	 (Case	 Study)	 เทคนิควิิธุีก�ริปฏิิบัติง�น	 (How	

to)	 ค้�มือก�ริปฏิิบัติง�น	 (Work	 Instruction)	 และวิิธุีก�ริปฏิิบัติที�เป็นเลิศ

(Best	 Practice)	 นอกจำ�กนี�	 ยังได้มีก�ริสริ้�งและพัฒน�ริะบบผู้้้เชีี�ยวิชี�ญ

เพ่อเป็นก�ริส�งเสริิมและสนับสนุนให้ผู้้้เชีี�ยวิชี�ญในฐ�นะ	 “ผู้้้ริ้้	 ผู้้้เผู้ยแพริ�

และผู้้้เป็นแบบอย��ง”	 ได้นำ�องค์ควิ�มริ้้ไปถึ��ยทอดและพัฒน�ง�นให้มี

คณุภั�พม�กขึ�น		พริอ้มเปน็ตัวิอย��งในก�ริสริ�้งแริงบนัด�ลใจำใหผู้้้ป้ฏิบัิตงิ�น

รุิ�นหลังได้เรีิยนริ้	้ฝึึกฝึน	และมีโอก�สก้�วิเข้�ส้�ก�ริเป็นผู้้เ้ชีี�ยวิชี�ญในรุิ�นต�อไป		

พริ้อมที�จำะก้�วิไปส้�องค์กริแห�งก�ริเริียนริ้้ในอน�คต		โดยผู้��นศ้นย์ก�ริเริียนริ้้

กริงุเทพปริะกนัชีีวิิต	และริะบบ	Smarthome	:BLA’S	KM	ซึ่ึ�งเปน็ชี�องท�งใน

ก�ริคน้คว้ิ�ห�ควิ�มริ้แ้ละแลกเปลี�ยนเริยีนริ้	้เปริยีบเสมอืนคลังควิ�มริ้ท้ี�สำ�คญั

ที�จำะชี�วิยส�งเสริิมพัฒน�ควิ�มริ้้ของบุคล�กริในองค์กริอย��งยั�งยืน

	 The	Company	is	aware	that	in	carrying	out	business	operations	in	

the	current	conditions,	the	main	factor	which	will	give	a	competitive	

advantage	 to	 the	 organization	 would	 be	 the	 capability	 of	 the	

organization	in	systematically	managing	its	own	knowledge	and	skills	

in	its	own	products/	procedures	to	meet	customer	needs	efficiently.	

Therefore,	knowledge-based	economy	–	KBE	is	necessary	in	utilizing	

the	knowledge	for	better	value	productivity.		This	includes	techniques,	

mechanism,	and	management	system	to	support	more	efficient	work	

operation	by	using	a	variety	of	tools	such	as	Activities	Based	Learning,	

Stories	Based	Learning,	Case	Sharing	and	Workshop	and	including	

On-the-job	Training	which	will	stimulate	exchanges	among	one	other	

with	an	aim	to	creating	a	KM	Model	which	can	be	utilized	to	extend	

results	and	perform	continuously	and	sustainably	in	the	future.

	 In	this	respect,	the	Company	has	supported	organizational	knowledge	

management	by	encouraging	executives	and	employees’	participation	

in	transmitting	and	exchanging	experiences	and	knowledge	via	various	

processes,	using	KM	system	to	exchange	Knowledge,	Case	Study,	

How	To,	Work	Instruction	and	Best	Practice.		Furthermore,	an	Expert	

System	has		been	created	and	developed	in	order	to	encourage	and	

support	experts	in	their	capacities	as	“Specialists,	Transmitters,	and	

Role	Models”	who	have	transferred	their	knowledge	and	developed	

their	work	more	qualitatively	as	well	as	are	role	models	who	inspire	

their	successors	to	study,	enhance	their	skills	and	have	the	opportunity	

to	step	into	the	role	of	experts	of	the	succeeding	generation	and	

ready	to	progress	into	the	learning	organization	in	the	future	through	

BLA	Knowledge	Center	and	Smarthome	BLA’s	KM	system	which	is	a	

channel	for	knowledge	search	and	exchange	of	knowledge,	comparable	

to	a	major	knowledge	storehouse	which	will	support	and	sustainably	

develop	the	knowledge	of	the	organization’s	personnel.

การจัดการความรู้
SYSTEMATIC KNOWLEDGE

MANAGEMENT: KM
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	 บริิษััทตริะหนักถึึงวัิฒนธุริริมองค์กริที�ชี�วิยส�งเสริิมก�ริดำ�เนินง�นต�ม

กลยุทธ์ุท�งธุรุิกิจำของบริิษััทและขับเคล่อนองค์กริส้�ควิ�มสำ�เร็ิจำต�มเป้�หม�ย

ภั�ยใต้บริิบทของโลกที�มีก�ริเปลี�ยนแปลงอย��งริวิดเริ็วิ	 วัิฒนธุริริมองค์กริ

จำึงเปริียบเสมือนริ�กแก้วิขององค์กริ	 ซึ่ึ�งจำะเป็นตัวิผู้ลักดันและขับเคล่อนให้

องค์กริก้�วิไปส้�ควิ�มสำ�เริ็จำต�มวิิสัยทัศน์	 ภั�ริกิจำ	 และกลยุทธ์ุที�กำ�หนดไวิ้

โดยที�บริิษััทมีโคริงก�ริส�งเสริิมค��นิยมองค์กริ	 (Core	 Value)	 โดยก�ริจัำด

กิจำกริริม	 BLA	 The	 Star	 เพ่อคัดเลือกบุคคลต้นแบบที�มีคุณลักษัณะที�พึง

ปริะสงค์ต�มค��นยิมหลัก	5	ปริะก�ริ	ได้แก�	ศรัิทธุ�	รัิบผิู้ดชีอบ	จำริิงใจำ	พัฒน�ตน

และทำ�ง�นเป็นทีม	 ซึ่ึ�งจำัดต�อเน่องเป็นปริะจำำ�ทุกเดือนเพ่อให้บุคล�กริทุกคน

ได้ตริะหนักถึึงพฤติกริริมที�องค์กริค�ดหวัิง	 และปฏิิบัติไปในทิศท�งเดียวิกัน

จำนกล�ยเป็นวิัฒนธุริริมขององค์กริต�อไปในอน�คต		

	 นอกจำ�กนี�	 บริิษััทยังคำ�นึงถึึงควิ�มแตกต��งริะหวิ��งบุคคล	 ควิ�มหล�ก

หล�ยของลักษัณะง�น	 เส้นท�งก�ริเติบโต	 และควิ�มก้�วิหน้�ในส�ยอ�ชีีพ

(Career	Path)	เพ่อปริะโยชีน์ส้งสุดในก�ริพัฒน�บุคล�กริและองค์กริอย��ง

ยั�งยืนต�อเน่อง	 ริวิมทั�งส�งเสริิมคุณค��ท�งเศริษัฐกิจำและสังคมในธุุริกิจำ

ปริะกันชีีวิิต	ซึ่ึ�งในป	ี2562	เปน็ปทีี�มคีวิ�มท�้ท�ยสำ�หรัิบก�ริพัฒน�บคุล�กริที�

หล�กหล�ย	ท��มกล�งก�ริเปลี�ยนแปลงท�งเทคโนโลยี	และก�ริเตริยีมควิ�ม

พริ้อมบุคล�กริเพ่อริองริับก�ริต�อริ้ปแบบก�ริดำ�เนินธุุริกิจำ	ก�ริให้บริิก�ริและ

นวิตักริริมใหม�ที�มร้ีิปแบบวิิธุกี�ริที�เปลี�ยนแปลงไป	ริวิมถึึงพฤตกิริริมของคนใน

สงัคมไทย	(Digital	Disruption)	บริิษััทจึำงไดมุ้�งเนน้และสนับสนุนใหพ้นกัง�น

มีก�ริพัฒน�ตนเองอย��งต�อเน่องตลอดเวิล�	 ต�มค��นิยมองค์กริเริ่องก�ริ

พัฒน�ตน		โดยให้ก�ริสนับสนุนบุคล�กริในก�ริพัฒน�ควิ�มริ้้	ควิ�มส�ม�ริถึ

ทั�งเริ่องริะยะเวิล�ในก�ริพัฒน�ตนเอง	 ร้ิปแบบก�ริพัฒน�ที�หล�กหล�ยใน

แบบที�ตนเองสนใจำ	(Learning	Styles)		ริวิมไปถึึงค��ใชี้จำ��ยต��งๆ	โดยมีก�ริ

กำ�หนดเร่ิองพัฒน�ตนในก�ริปริะเมินผู้ลก�ริปฏิบัิติง�น	(KPI)	ต�มสมริริถึนะ

หลักขององค์กริ	 (Core	Competency)	 และก�ริพัฒน�ตนเอง	Development		

Plan	ดังนี�

	 The	 Company	 is	 aware	 of	 organizational	 culture	 which	 helps	

promote	operations	as	per	business	 strategies	of	 the	Company	

and	drives	the	organization	to	succeed	in	reaching	its	goal	under	

the	context	of	the	fast	changing	world.	The	organization’s	culture	

is	therefore	comparable	to	the	main	root	of	the	organization	which	

will	 be	 the	 propeller	 which	 drives	 the	 organization	 to	 success	

according	 to	 the	vision,	mission,	and	strategies	stipulated.	 	The	

Company	has	a	Core	Value	project	through	organizing	an	activity	

called	BLA	The	Star	to	select	a	role	model	who	has	5	desirable	and	

popular	 traits:	 	Faith,	Responsibility,	Sincerity,	Self-Development,	

and	Teamwork.		This	project	is	organized	continually	every	month	

so	that	every	personnel	will	become	aware	of	behaviors	expected	

by	the	organization	and	act	in	the	same	direction	until	it	becomes	

an	organizational	culture	in	the	future.

วัฒนธูรรมและค่านิยมองค์กร

Organizational Culture
And Value

PERFORMANCE 
EVALUATION
ประเมิน์จากิ
ผู้ลกิารปฏิิบัติงาน์

CORE
COMPETENCY 
EVALUATION
ค�านิ์ยมองค์กิร 
ศรัทัธา
รับผิู้ดูชีอบ
จริงใจ
พัฒน์าตน์
ทัำางาน์เป็น์ท่ัม

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

DEVELOPMENT 
PLAN
อย�างน์�อย
36 ชัี�วิโมง/ปี

At least
36 hours per year

70%

20%

10%

การประเมินการปฏิิบัติงานประจำาปี (KPI)
Annual Performance Evaluation (KPI)

	 Moreover,	the	Company	takes	into	consideration	the	differences	

between	the	personnel,	the	diverse	natures	of	work,	growth	path,	

and	career	path	for	maximum	benefits	in	developing	the	personnel	

and	the	organization	continually	and	sustainably	as	well	as	promoting	

the	economic	and	social	value	in	the	life	insurance	business.		The	

year	 2019	was	a	 challenging	 year	 for	 developing	 the	 variety	 of	

personnel	amidst	technological	changes	and	preparing	personnel	to	

support	the	extension	of	business	operation,	the	service	providing	

and	new	innovation	which	has	changed	format	and	method	as	well	

as	the	behavior	of	people	in	the	Thai	society	(Digital	Disruption).	

The	 Company	 therefore	 focuses	 and	 encourages	 employees	 to	

continually	 develop	 themselves	 all	 the	 time	 according	 to	 the	

organizational	 value	 concerning	 self-development	 by	 supporting	

personnel	in	their	development	of	knowledge	and	capability	both	

regarding	 the	 duration	 in	 developing	 themselves,	 the	 various	

learning	styles	that	interest	them,	and	the	expenses	involved.		There	

are	stipulations	concerning	self-development	 in	 the	Performance	

Evaluation	(KPI)	according	to	the	organization’s	Core	Competency	

and	the	Development	Plan	as	follows:
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	 บริิษััทไดใ้หค้วิ�มสำ�คญัในเริอ่งของก�ริสอ่ส�ริเปน็อย��งม�ก	ซึ่ึ�งก�ริสอ่ส�ริ

นโยบ�ย	 และข��วิส�ริภั�ยในองค์กริถืึอวิ��เป็นสิ�งสำ�คัญที�จำะชี�วิยสร้ิ�งควิ�ม

เข้�ใจำนโยบ�ยของผู้้้บริิห�ริและองค์กริ	 ทั�งยังเป็นก�ริเช่ีอมควิ�มสัมพันธุ์

ริะหวิ��งบุคล�กริภั�ยในองค์กริตั�งแต�ริะดับบริิห�ริไปถึึงริะดับปฏิบัิตกิ�ริ	ทั�งนี�	

ห�กก�ริส่อส�ริภั�ยในองค์กริมีควิ�มถึ้กต้อง	ชีัดเจำน	และริวิดเริ็วิ	ก็จำะส�งผู้ล

ให้ก�ริปฏิิบัติง�นต�มนโยบ�ยเป็นไปในทิศท�งเดียวิกัน	บุคล�กริในองค์กริมี

ควิ�มเข�้ใจำและเกดิควิ�มพึงพอใจำ	ส�งผู้ลต�อปริะสทิธิุภั�พและปริะสทิธิุผู้ลใน

ก�ริปฏิิบัติทำ�ให้ง�นบริริลุเป้�หม�ยที�วิ�งไวิ้ได้		

	 ที�ผู้��นม�บริิษััทได้มีก�ริส่อส�รินโยบ�ยและข��วิส�ริภั�ยในองค์กริ	 ผู้��น

ก�ริจำัดปริะชีุมและกิจำกริริมต��งๆ	เชี�น	Kick	Off	Business	Strategy	(ต้นปี)

Town	 Hall	 Meeting	 (ริ�ยไตริม�ส)	 ก�ริปริะชีุมหน่วิยง�น	 (ปริะจำำ�เดือน)

และก�ริปริะชุีมย�อยของหน่วิยง�น	 (Team	 Talk)	 (ริ�ยสัปด�ห์)	 เป็นต้น

โดยก�ริจำัดปริะชีุมดังกล��วิบริิษััทใชี้ริะบบก�ริส่อส�ริแบบ	 2	 ท�ง

(Two	-way	Communication)	เน้นก�ริมีส�วินริ�วิมของผู้้บ้ริิห�ริและพนักง�น

ด้วิยวิัฒนธุริริมก�ริส่อส�ริแบบเปิดกวิ้�ง	 โดยพนักง�นทุกคนมีโอก�สในก�ริ

แสดงควิ�มคิดเหน็	สอบถึ�มข้อสงสยัและเสนอแนะข้อมล้ที�เป็นปริะโยชีน์ต�อ

ก�ริทำ�ง�น	ทั�งนี�	พนักง�นยังส�ม�ริถึพ้ดคุยส่อส�ริกับผู้้้บริิห�ริริะดับส้งผู้��น

ชี�องท�งออนไลน์	 เชี�น	ชี�องท�งอีเมล	ก�ริจำัดแบบสำ�ริวิจำหริือแบบสอบถึ�ม

ออนไลน์	 และก�ริส่อส�ริผู้��นกิจำกริริมของบริิษััท	 ซึ่ึ�งจำะเน้นก�ริสริ้�ง

บริริย�ก�ศก�ริส่อส�ริอย��งเป็นกันเองในริะดับผู้้้บริิห�ริและพนักง�น	 เพ่อ

ให้พนักง�นทุกริะดับที�ปริะจำำ�สำ�นักง�นใหญ�และสำ�นักง�นส�ข�ทั�วิปริะเทศ

ได้มีส�วินริ�วิมแสดงควิ�มคิดเห็นทั�งองค์กริ	 พริ้อมเปิดโอก�สในก�ริพ้ดคุย

กับผู้้้บริิห�ริ	 หัวิหน้�ง�นและเพ่อนพนักง�นริะหวิ��งหน่วิยง�นอย��งต�อเน่อง	

	 นอกจำ�กนี� 	 บริิษััทยังให้ก�ริสนับสนุนก�ริแสดงควิ�มคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจำ�กพนักง�นผู้��นก�ริจัำดกิจำกริริมกลุ�มพนักง�นภั�ยใต้โคริงก�ริ	

BLA	Home	ซึ่ึ�งจำดัขึ�นเปน็ปริะจำำ�ทกุปสีำ�หริบัพนกัง�นเข�้ง�นใหม�ที�มอี�ยงุ�น

น้อยกวิ��	1	ปี	และปี	2562	บริิษััทได้มุ�งเน้นกิจำกริริมภั�ยใต้หัวิข้อ	“Business	

Innovation”	 โดยจำัดกลุ�มให้พนักง�นจำ�กหล�ยหน่วิยง�นริ�วิมริะดมควิ�ม

คิดเห็นที�ผู้��นปริะสบก�ริณ์ก�ริทำ�ง�นในอดีตและปัจำจำุบัน	 เพ่อนำ�เสนอ

แนวิท�งก�ริปรัิบปรุิงกริะบวินก�ริทำ�ง�นของหน่วิยง�นให้มปีริะสทิธิุภั�พม�ก

ยิ�งขึ�น	ทั�งนี�	เพ่อริองริับริะบบก�ริทำ�ง�นในอน�คตของโลกยุคดิจำิทัล

	 The	Company	places	much	 importance	on	communication	as	

communication	regarding	policy	and	news	within	the	organization	are	

considered	an	important	thing	which	will	help	create	understanding	

of	 the	policies	of	 the	Management	and	of	 the	organization	and	

also	 create	 a	 bond	 between	 the	 organization’s	 personnel	 from	

management	 level	to	the	operations	level.		 In	this	connection,	 if	

internal	communication	is	accurate,	clear	and	fast	it	will	result	in	

work	operation	according	to	the	policy	flowing	in	the	same	direction	

and	the	personnel	in	the	organization	understanding	and	becoming	

satisfied	which	will	 result	 in	 efficiency	 and	 effectiveness	 of	 the	

operation	so	the	work	can	reach	the	goals	set.

	 During	the	past	the	Company	has	communicated	policies	and	

internal	information	via	meetings	and	various	activities	such	as	Kick	

Off	Business	Strategy	(beginning	of	the	year),	Town	Hall	Meeting	

(quarterly),	Team	meeting	(monthly),	and	Team	Talk	(weekly).		In	

organizing	these	meetings,	the	Company	used	2-way	communication	

with	 a	 focus	 on	 participation	 by	 management	 and	 employees	

under	 wide	 open	 communication	 culture	 where	 all	 employees	

have	 a	 chance	 to	 express	 their	 opinions,	 make	 enquiries	 and	

present	information	which	is	of	benefit	to	work.		In	this	respect,	

employees	are	also	able	to	discuss	and	communicate	with	high-

level	management	through	online	channel	such	as	emails	or	online	

questionnaires	and	communicate	through	the	Company’s	activities	

which	 aim	 at	 creating	 an	 informal	 communication	 atmosphere	

between	management	and	employee	levels	so	that	all	employees	

of	every	level	who	are	employees	of	the	head	office	and	branch	

offices	nationwide	participate	and	express	their	opinions.	Opportunity	

is	 given	 for	 continuous	 communication	 among	 management,	

executives,	supervisors	and	intra-department	colleagues.

	 	Furthermore,	the	Company’s	also	encourages	employees	to	express	

their	views	and	advice	through	the	organization	of	employee	activity	

group	under	the	BLA	Home	Project	which	is	held	regularly	every	year	

for	new	employees	who	have	been	working	with	the	Company	for	

less	than	1	year.	In	2019	the	Company	had	focused	on	an	activity	

under	the	heading	“Business	Innovation”	where	groups	of	employees	

from	various	work	sections	brainstormed	their	work	experiences	from	

the	past	up	to	the	present	in	order	to	present	ways	of	improving	

work	procedures	of	the	departments	to	be	more	efficient	to	support	

the	work	system	of	the	future	under	the	digital	age.

การส้�อสารนโยบาย
และข่าวสารภัายในองค์กร
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	 ภั�ยใตส้ภั�วิะควิ�มเปลี�ยนแปลงและก�ริแข�งขนัอย��งรินุแริง	องคก์ริต้องมี

ก�ริปริับตัวิอย้�ตลอดเวิล�		ทริัพย�กริบุคคลซึ่ึ�งถึือเป็นแริงขับเคล่อนที�สำ�คัญ

ที�ได้ริับผู้ลกริะทบต�มม�ทั�งในด้�นควิ�มกดดันและบริริย�ก�ศในก�ริทำ�ง�น

ควิ�มแตกต��งริะหวิ��ง	Generation	ตลอดจำนก�ริปริบัตวัิ	สิ�งต��งๆ	เหล��นี�ถึอื

เปน็ตวัิบั�นทอน	Engagement	ขององคก์ริ	และอ�จำเปน็ส�เหตทุำ�ใหพ้นกัง�น

ไม�ส�ม�ริถึบริิห�ริและสริ�้งควิ�มสมดลุริะหวิ��งก�ริทำ�ง�นและก�ริดำ�เนนิชีีวิิต

ส�วินตัวิได้

	 บริิษััทตริะหนักถึึงปัญห�ดังกล��วิข้�งต้น	 จึำงได้สริริห�กลยุทธ์ุและวิิธีุก�ริ

ตลอดจำนก�ริพัฒน�ในด้�นต��งๆ	 ที�ส�ม�ริถึเสริิมสร้ิ�งสมริริถึนะที�ทำ�ให้

พนกัง�นบริริลุถึึงควิ�มร้้ิ	ทกัษัะ	ที�ส�ม�ริถึนำ�ม�ปรัิบใช้ีในด้�นก�ริทำ�ง�นและ

ภั�ยในคริอบคริัวิ	 และถึือเป็นก�ริบริิห�ริควิ�มสมดุลได้อย��งมีปริะสิทธุิภั�พ	

และนำ�ไปส้�ควิ�มสุขที�ยั�งยืนในชีีวิิตก�ริทำ�ง�น	และในชีีวิิตคริอบคริัวิ	ตลอด

จำนส�ม�ริถึสริริสร้ิ�งและผู้ลติผู้ลง�นให้กับองค์กริได้บริริลุต�มเป้�หม�ยต�อไป

	 บริิษััทได้มีก�ริจำัดทำ�โคริงก�ริที�สนับสนุนก�ริแสดงออกท�งควิ�มคิดของ

พนักง�นเพ่อสริ้�งควิ�มผู้้กพันกับองค์กริ	 เพ่อปริับปริุงแนวิท�งก�ริทำ�ง�น

และทริ�บถึึงควิ�มคิดเห็นด้�นต��งๆ	 ของพนักง�น	 สำ�หรัิบใช้ีเป็นแนวิท�ง

ก�ริปรัิบปริุงวิิธุีก�ริทำ�ง�นให้ริองริับควิ�มต้องก�ริของพนักง�นเพ่อเพิ�ม

ปริะสิทธิุภั�พในก�ริทำ�ง�นริ�วิมกัน	 เพ่อเตรีิยมควิ�มพร้ิอมในก�ริรัิบมือกับ

ก�ริเปลี�ยนแปลงในอน�คตอย��งยั�งยืน	 ที�มุ�งเน้นก�ริมียุทธุศ�สตริ์ที�ชัีดเจำน

ให้ควิ�มสำ�คัญกับล้กค้�	 (Customer	 Focus)	 โดยบริิษััทได้วิ��จำ้�งบริิษััทที�

ปริึกษั�ชัี�นนำ�ริะดับโลกเป็นผู้้้ดำ�เนินก�ริปริะเมินเพ่อให้ได้ผู้ลก�ริปริะเมินที�

เป็นกล�งและสะท้อนริะดับควิ�มพริ้อมของบริิษััทอย��งแท้จำริิง	 สำ�หริับผู้ล

ก�ริปริะเมินในปี	 2562	 พบวิ��ริะดับควิ�มผู้้กพันของพนักง�นที�มีต�อบริิษััท

อย้�ที�	63	คะแนน	ซึ่ึ�งอย้�ในริะดับใกล้เคียงกับค��เฉลี�ยริะดับควิ�มผู้้กพันของ

บริิษััทในปริะเทศไทย	อย��งไริก็ต�ม	บริิษััทใหค้วิ�มสำ�คญัในก�ริพัฒน�ริะบบ

และก�ริทำ�ง�นภั�ยในที�เอื�อต�อก�ริทำ�ง�นที�มีปริะสิทธุิภั�พให้แก�พนักง�น

ทุกริะดับ	เพ่อให้พนักง�นมีควิ�มผู้้กพันกับบริิษััทอย��งยั�งยืน

	 นอกจำ�กนี�	บริิษััทไดจ้ำดัใหม้กี�ริมอบริ�งวิลัปริะก�ศเกยีริตคิณุพนกัง�นอย��ง

ต�อเน่องเป็นปริะจำำ�เพ่อเป็นขวัิญกำ�ลังใจำ	 และสร้ิ�งแริงจำ้งใจำในก�ริทำ�ง�น

อันจำะส�งผู้ลต�อควิ�มพึงพอใจำ	 ควิ�มผู้้กพันของพนักง�น	 และควิ�มสำ�เริ็จำ

ขององคก์ริต�อไป	เชี�น	ริ�งวัิลเกียริตคิณุพนกัง�นอ�ยงุ�นคริบกำ�หนด	ริ�งวิลั

ชีมเชียพนักง�นที�ปฏิบัิตหิน�้ที�ดว้ิยควิ�มมีวิินยั		ริ�งวัิลชีมเชียพนักง�นที�เปน็

แบบอย��งที�ดใีนก�ริปฏิบิตังิ�น	ซึ่ึ�งสริ�้งควิ�มปริะทบัใจำและสริ�้งภั�พลกัษัณ์

ที�ดีให้กับองค์กริ	ถึือเป็นแบบอย��งที�ดีควิริค��แก�ก�ริยกย�องชีมเชีย

	 Under	the	changing	conditions	and	stiff	competition,	organizations	have	

to	constantly	adjust	themselves.	Human	resources	who	are	considered	

major	driving	force	and	are	impacted	both	by	pressure	and	working	

atmosphere,	generation	gap	and	the	need	for	adjustment,	all	of	which	

are	destroyer	of	the	organization’s	engagement	and	may	be	the	cause	

of	employees	not	being	able	to	manage	and	create	balance	between	

their	working	and	personal	life.

	 The	Company	is	aware	of	the	abovementioned	problem	and	have	

looked	for	strategies	and	ways	including	development	in	various	aspects	

which	can	reinforce	employees’	competency	to	enable	them	attain	the	

knowledge	and	skill	which	they	can	use	to	adapt	to	their	work	and	

within	their	family	and	can	be	considered	an	efficient	management	of	

balance	and	will	lead	to	a	sustainable	happiness	in	their	working	life	

and	family	life	as	well	as	being	able	to	effectively	create	and	produce	

work	to	fulfil	the	organizational	goal.

	 The	Company	has	organized	projects	which	encourage	employees’	

expression	of	ideas	to	build	bonds	with	the	organization	in	order	to	

improve	working	methods	and	know	the	ideas	in	different	aspects	of	

the	employees	to	be	used	as	a	way	to	improve	the	work	method	to	

support	the	needs	of	the	employees	to	increase	efficiency	in	working	

together	to	prepare	to	deal	sustainably	with	the	changes	in	the	future	

which	 focus	on	transparency	of	strategy	and	customer	 focus.		The	

Company	had	contracted	a	leading	world-class	advisory	company	to	

organize	the	assessment	so	that	the	evaluation	result	is	neutral	and	truly	

reflects	the	level	of	readiness	of	the	Company.		Result	of	the	evaluation	

for	2019	showed	the	employee	bond	to	the	Company	to	be	at	the	score	

of	63	which	was	at	a	level	which	is	similar	to	the	average	bond	level	of	

companies	in	Thailand.	Nevertheless,	the	Company	places	importance	

on	 developing	 system	 and	 internal	 working	which	 is	 conducive	 to	

efficient	work	for	employees	at	all	levels	so	that	employees	may	have	

a	sustainable	bond	with	the	Company.

	 Furthermore,	 the	 Company	 awards	 certificate	 of	 appreciate	 to	

employees	continuously	and	regularly	to	boost	the	morale	and	build	

inspiration	in	working	which	will	result	in	satisfaction	and	binding	of	

employees	and	the	success	of	the	organization	such	as	Certificate	of	

Honor	for	employees	on	reaching	retirement,		Certificate	of	Appreciation	

for	 employees	who	 perform	 their	 job	with	 principle,	 Certificate	 of	

Appreciation	for	employees	who	are	good	role	models	in	their	work	

performance	which	makes	good	impression	and	created	good	image	

for	the	organization	which	is	considered	good	example	worthy	of	being	

appreciated.

 Creating Bonds within
the Organization

การสร้างความผู่กพัันภัายในองค์กร
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	 เพ่อเป็นแนวิท�งก�ริเพิ�มขีดควิ�มส�ม�ริถึในก�ริแข�งขันและเสริิมควิ�ม

แข็งแกริ�งให้กับองค์กริ	บริิษััทมุ�งสริริห�บุคล�กริที�มีควิ�มริ้้ควิ�มส�ม�ริถึเข้�

ม�ริ�วิมง�นกบับริิษััท	ภั�ยใตเ้ป�้หม�ยที�ตอ้งก�ริเปน็หนึ�งในห�้องคก์ริชัี�นนำ�ใน

ปริะเทศไทยที�มีผู้้้อย�กเข�้ริ�วิมง�นด้วิย	บริษิัทัจำึงกำ�หนดและดำ�เนินง�นต�ม

ยุทธุศ�สตริ์ก�ริสริริห�และดึงด้ดบุคล�กริเชีิงริุก	ผู้��นก�ริสริ้�งควิ�มริ�วิมมือ

กบัสถึ�บนัก�ริศกึษั�และองคก์ริชัี�นนำ�ในก�ริจำดัโคริงก�ริที�ส�งเสริิมก�ริเตบิโต

ท�งก�ริศึกษั�และเสริิมสริ้�งปริะสบก�ริณ์ของนักศึกษั�ที�มีศักยภั�พริ�วิมกัน	

ควิบค้�ไปกบัก�ริส�งเสริิมก�ริมสี�วินริ�วิมของพนกัง�นผู้��นกจิำกริริมและโคริงก�ริ

ต��งๆ	เพอ่ริกัษั�บคุล�กริเหล��นี�ใหร้ิ�วิมง�นและเตบิโตไปกบับริิษััทอย��งยั�งยนื

	 As	 a	 way	 of	 increasing	 the	 capability	 in	 competing	 and	 in	

strengthening	 the	organization,	 the	Company	 focuses	on	 finding	

competent	 and	 knowledgeable	 personnel	 to	 join	 our	 Company.		

Under	the	goal	of	wanting	to	be	one	of	five	leading	organizations	

in	Thailand	which	people	want	to	work	for,	the	Company	specifies	

and	operates	under	the	Approach	Strategy	 in	searching	for	and	

attracting	personnel	through	creating	cooperation	with	educational	

institutions	and	leading	organizations	in	organizing	projects	which	

promote	 educational	 growth	 and	 strengthen	 the	 experience	 of	

students	who	have	potentials	together.		This	is	carried	out	at	the	

same	 time	 with	 supporting	 participation	 of	 employees	 through	

various	activities	and	projects	to	retain	these	personnel	to	work	

and	sustainably	grow	with	the	Company.

	 ก�ริบริิห�ริผู้ลก�ริปฏิิบัติง�นที�เป็นธุริริม	 บริิษััทเปิดโอก�สให้พนักง�น

มสี�วินริ�วิมในก�ริกำ�หนดแผู้นง�นและตวัิชีี�วิดัผู้ลก�ริปฏิบัิตงิ�นของตนเองริ�วิม

กับหัวิหน้�ง�น	 ให้มีควิ�มสอดคล้องกับเป้�หม�ยของหน่วิยง�นและบริิษััท

(Company	KPI)	โดยบริิษััทได้กำ�หนดริะบบ	ก�ริปริะเมินผู้ลก�ริปฏิิบัติง�นนี�

ไวิป้ลีะ	2	ครัิ�ง	คอืกล�งปแีละปล�ยปีซึ่ึ�งจำะเปน็ก�ริเปดิโอก�สใหผู้้้บ้งัคบับญัชี�

และพนักง�น	ได้ห�ริือริ�วิมกัน	(One-on-one	Session)	เพ่อพัฒน�ปริับปริุง

ก�ริทำ�ง�นให้มปีริะสิทธุภิั�พม�กยิ�งขึ�น	และเพ่อใหม้คีวิ�มเข้�ใจำตริงกันในก�ริ

มุ�งส้�เป้�หม�ยขององค์กริที�ตั�งไวิ้	 ริวิมถึึงเป็นก�ริเสริิมสริ้�งควิ�มสัมพันธุ์อัน

ดีริะหวิ��งผู้้้บังคับบัญชี�และพนักง�น	 อันจำะนำ�ม�ซึึ่�งควิ�มผู้้กพันต�อองค์กริ	

	 จำ�กก�ริปริะเมนิผู้ลก�ริปฏิบัิตงิ�น	จำะทำ�ใหบ้ริิษััทส�ม�ริถึพัฒน�จุำดแขง็และ

จำุดที�ควิริพัฒน�ของพนักง�นริ�ยบุคคล	ซึ่ึ�งบริิษััทได้มีก�รินำ�แผู้นพัฒน�ริ�ย

บุคคล	(Individual	Development	Plan)	หริือ	IDP	ม�ใชี้ในหน่วิยง�นต��งๆ	

จำะชี�วิยให้พนักง�นได้รัิบก�ริพัฒน�อย��งตริงต�มควิ�มจำำ�เป็นและต�อเน่อง	

	 In	order	to	handle	Performance	Appraisal	fairly,	the	Company	has	

given	the	opportunity	for	employees	to	participate	in	specifying	their	

work	plan	and	their	own	key	performance	indicators	together	with	their	

supervisor	to	conform	to	the	goal	of	the	department	and	the	Company’s	

KPI.	The	Company	has	 fixed	 in	 the	system	that	 this	Performance	

Appraisal	be	carried	out	2	times	a	year,	that	is,	in	the	middle	of	the	

year	and	at	the	end	of	the	year	which	gives	the	supervisor	and	the	

employee	the	opportunity	to	have	a	One-on-One	Session	so	that	the	

work	can	be	improved	and	be	more	efficient	and	to	have	the	same	

understanding	of	the	goal	set	by	the	organization.		This	will	at	the	

same	time	strengthen	good	relationship	between	the	supervisor	and	

the	employee	resulting	in	a	bond	with	the	organization.

	 The	performance	appraisal	will	enable	 the	Company	 to	develop	

strengths	and	points	 for	developments	of	 the	 individual	employee,	

and	the	Company	has	presented	the	Individual	Development	Plan	or	

IDP	for	use	in	the	different	departments	to	help	employees	receive	

the	development	they	require	continually.

การสรรหาและรักษัา
บุคลากรที์�มีศัิกยภัาพั

Recruiting and Retaining
Employees with Potentials

การบริหารผ่ลการปฏิิบัติงาน Performance Management System         

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) 61



	 บริิษััทได้จำัดโคริงก�ริพัฒน�ศักยภั�พให้กับนิสิตนักศึกษั�ในสถึ�บันก�ริ

ศึกษั�ต��งๆ	ผู้��นโคริงก�รินักศึกษั�ฝึึกง�นกริุงเทพปริะกันชีีวิิต	เพ่อเป็นก�ริ

เปิดโอก�สให้กับนิสิตนักศึกษั�ได้เริียนริ้้กริะบวินก�ริทำ�ง�นจำริิง	 และได้ริับ

ปริะสบก�ริณ์จำ�กก�ริปฏิบัิติง�นโดยตริง		ส�ม�ริถึนำ�ควิ�มร้้ิที�เริยีนม�ปริะยุกต์

ใชี้ในก�ริฝึึกง�นได้	 อันเป็นก�ริพัฒน�ศักยภั�พและเป็นก�ริเตรีิยมควิ�ม

พริ้อมให้กับนิสิตนักศึกษั�	สำ�หริับเข้�ส้�ชีีวิิตก�ริทำ�ง�นในอน�คต	โดยที�ผู้��น

ม�	 บริิษััทได้ให้ก�ริสนับสนุนโคริงก�รินักศึกษั�ฝึึกง�นม�อย��งต�อเน่องเป็น

ปริะจำำ�ทุกปี		ทั�งในริ้ปแบบของก�ริฝึึกง�นส�ยวิิชี�ชีีพ		ก�ริฝึึกง�นในหน่วิย

ง�นทั�วิไป	ก�ริฝึกึง�นสหกิจำศึกษั�	ริวิมไปถึึงก�ริศึกษั�ดง้�นของมห�วิิทย�ลัย

ต��งๆ	โดยนกัศกึษั�ที�เข�้ริ�วิมโคริงก�ริจำะไดร้ิบัควิ�มริ้ใ้นหวัิข้อต��งๆ	เชี�น	ควิ�ม

ริ้เ้กี�ยวิธุรุิกจิำปริะกนัชีีวิิต	ควิ�มริ้ด้�้นก�ริวิ�งแผู้นท�งก�ริเงนิ	ควิ�มริ้ใ้นหนว่ิย

ง�นต��งๆ	และยงัส�ม�ริถึใชีแ้หล�งเริยีนริ้	้และสิ�งอำ�นวิยควิ�มสะดวิกภั�ยใน

บริิษััทไดเ้หมือนพนักง�นของบริิษััท	นอกจำ�กนี�	นักศกึษั�ฝึกึง�นยังไดม้โีอก�ส

ในก�ริทำ�และนำ�เสนอโคริงก�ริที�ตนเองสนใจำให้แก�ผู้้้บริิห�ริของบริิษััทเพ่อ

เป็นก�ริฝึึกปริะสบก�ริณ์ในก�ริสริ้�งสริริค์ไอเดียและนำ�ควิ�มริ้้ไปต�อยอด

ในก�ริเรีิยน	 ก�ริทำ�ง�น	 และในก�ริใช้ีชีีวิิตในอน�คต	 โดยที�บริิษััทมีควิ�ม

ยินดีที�จำะริับนักศึกษั�ฝึึกง�นที�เข้�ริ�วิมโคริงก�ริและสำ�เริ็จำก�ริศึกษั�แล้วิ

ซึ่ึ�งถืึอเป็นบุคล�กริที�มีคุณภั�พเข้�ริ�วิมเป็นสม�ชิีกของบริิษััทอีกด้วิยโดยในปี	

2562	ที�ผู้��นม�	มีนักศึกษั�เข้�ริ�วิมโคริงก�ริฝึึกง�นส�ยวิิชี�ชีีพจำำ�นวิน	8	คน

ก�ริฝึึกง�นสหกิจำศึกษั�	 จำำ�นวิน	 2	 คน	 และก�ริศึกษั�ด้ง�นหน่วิยง�นด้�น

	 The	 Company	 has	 established	 a	 project	 to	 develop	 potentials	

for	students	of	various	educational	institutions	via	the	Bangkok	Life	

Assurance	Student	Apprenticeship	/	On-the-job	Training	Project	to	give	

students	an	opportunity	to	study	actual	work	process,	get	experience	

from	direct	operation,	and	can	use	the	knowledge	they	have	studied	

to	apply	during	the	job	training,	and	this	potential	development	and	

preparedness	will	enable	students	enter	working	life	in	the	future.		During	

the	past,	the	Company	has	been	continuously	supporting	the	student	

apprenticeship	/	on-the-job	training	project	regularly	every	year	both	in	

the	form	of	vocational	job	training,	job	training	in	office	departments	in	

general,	co-operative	education	job	training,	and	study-visit	by	various	

universities.	Students	who	participate	in	the	project	receive	knowledge	

in	various	subjects	such	as	knowledge	about	life	insurance	business,	

knowledge	about	financial	planning,	knowledge	of	various	departments,	

and	they	can	even	make	use	of	learning	sources	and	facilities	in	the	

Company	just	like	an	employee	of	the	Company.	Furthermore,	internship	

students	have	the	chance	to	create	and	present	projects	which	they	are	

interested	in	to	the	Company’s	executives	as	an	exercise	in	creating	

ideas	as	well	as	use	the	knowledge	gained	to	expand	their	studies,	their	

work	and	their	way	of	life	in	the	future.	Also,	the	Company	is	happy	to	

โครงการนักศึิกษัาฝึึกงาน 
STUDENT APPRENTICESHIP/

ON-THE-JOB TRAINING PROJECT

	 บริิษััทไดต้ริะหนกัถึึงควิ�มสำ�คญัของก�ริศกึษั�	วิ��เปน็ปจัำจำยัพื�นฐ�นสำ�คญั

ในก�ริพัฒน�บุคล�กริให้มีศักยภั�พและคุณภั�พ	 และเพ่อริองรัิบก�ริขย�ย

ตัวิท�งธุุริกิจำให้เติบโตก้�วิหน้�อย��งมั�นคงและยั�งยืน	 บริิษััทจำึงมีนโยบ�ยให้

ทนุก�ริศกึษั�ในริะดับปริิญญ�ตริ	ีและปริิญญ�โท	ทั�งภั�ยในปริะเทศและต��ง

ปริะเทศแก�นิสิต	นักศึกษั�	บุคคลทั�วิไป	ริวิมถึึงบุคล�กริภั�ยในบริิษััท	ให้ได้มี

โอก�สพัฒน�ศักยภั�พของตนเองต�มส�ข�วิิชี�ต��งๆ	เพ่อเป็นก�ริป้พื�นฐ�น

ควิ�มก้�วิหน้�ในอ�ชีีพก�ริทำ�ง�นในอน�คต		โดยที�บริิษััทได้ให้ก�ริสนับสนุน

ทุนก�ริศึกษั�ในส�ข�วิิชี�ชีีพต��งๆ	 ริวิมถึึงค��ใชี้จำ��ยที�ใช้ีในก�ริศึกษั�	 อ�ทิ

ค��หน่วิยกิต	 ค��ธุริริมเนียมก�ริศึกษั�	 ค��เอกส�ริปริะกอบก�ริเริียน	 ริวิมถึึง

ค��ใชี้จำ��ยอ่นๆ	เป็นต้น		โดยที�บริิษััทได้มีก�ริติดต�มปริะส�นง�นและอำ�นวิย

ควิ�มสะดวิกต��งๆ	เพ่อให้นักศึกษั�ได้เริียนริ้้อย��งเต็มที�		นอกจำ�กนี�บริิษััทยัง

มแีผู้นก�ริพัฒน�ส�ยอ�ชีีพที�ริองรัิบกบัตำ�แหน่งง�นที�เหม�ะสมของนักศึกษั�

ที�เข�้ริ�วิมโคริงก�ริและใหโ้อก�สไดร้ิ�วิมง�นกบับริิษััทในริะหวิ��งที�กำ�ลงัริอเข�้

ศึกษั�อีกด้วิย		โดยที�ผู้��นม�บริิษััทได้สนันสนุนทุนก�ริศึกษั�ม�อย��งต�อเน่อง

ทั�งในริะดับปริิญญ�ตริีและปริิญญ�โท	 ริวิมเป็นจำำ�นวินทั�งสิ�น	 23	 คน	 โดย

ในปี	 2562	 ได้มอบทุนก�ริศึกษั�ให้กับบุคล�กริภั�ยในและผู้้้ที�สนใจำทั�วิไปอีก

จำำ�นวิน	2	ทุน	

	 The	Company	is	aware	of	the	importance	of	education	as	it	is	an	

important	basic	factor	in	creating	potentials	and	quality	for	personnel	

development.	 To	 support	 the	 business	 expansion	 to	 grow	 and	

advance	stably	and	sustainably	the	Company	has	a	policy	of	granting	

educational	scholarship	at	Bachelor’s	and	Master’s	Degree	level	both	

for	inland	and	overseas	studies	to	students	and	the	general	public	

including	 the	Company’s	 employees	 to	 give	 them	 the	 chance	 to	

improve	their	own	potentials	on	various	subjects	in	order	to	lay	the	

foundation	for	their	work	progress	in	the	future.	The	Company	supports	

educational	 scholarship	 in	 various	professional	branches	 including	

expenses	incurred	for	the	study	such	as	cost	of	the	credit,	tuition	

fees,	cost	of	handouts	and	other	expenses.	The	Company	follows	

up,	coordinates,	and	facilitates	things	for	the	students	so	they	can	

concentrate	fully	on	the	learning.		Apart	from	this	the	Company	has	

plans	to	develop	the	professions	which	support	the	work	positions	

suitable	for	the	students	who	participate	in	the	project	and	gives	them	

the	opportunity	to	join	the	Company	while	waiting	for	the	study	to	begin.		

In	the	past	the	Company	has	sponsored	educational	scholarships	

continually	both	at	Bachelor’s	and	Masters’	Degree	levels,	altogether	

23	persons.	And	in	2019	the	Company	presented	one	educational	

scholarship	each	to	an	internal	personnel	and	the	general	public.

โครงการทุ์นการศึิกษัา EDUCATIONAL FUND PROJECT
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	 บริิษััทให้ควิ�มสำ�คัญต�อทุกตำ�แหน่งง�นหลักในองค์กริ	 จึำงมีโคริงก�ริพัฒน�

พนักง�นในแต�ละริะดับง�นอย��งต�อเน่อง	เพ่อริองรัิบริะบบก�ริวิ�งแผู้นสบืทอด

ตำ�แหน่ง	(Succession	Planning)	โดยบริิษััทได้ดำ�เนนิก�ริคัดเลอืกบุคคล�กริ

ภั�ยในองค์กริที�เป็น	 “ด�วิเด�น”	 (Talent)	 ที�ส�ม�ริถึสร้ิ�งผู้ลง�นที�ดีเลศิต�ม

ที�องค์กริค�ดหวัิง	 เพ่อให้มีควิ�มพร้ิอมดำ�ริงตำ�แหน่งใดตำ�แหน่งหนึ�งทันทีที�

ตำ�แหน่งนั�นๆ	วิ��งลง	ซึึ่�งก�ริจัำดทำ�	“แผู้นก�ริสืบทอดที�ตำ�แหน่ง”	นั�น	บริิษััทจำะ

เน้นตำ�แหน่งผู้้บ้ริิห�ริริะดับฝ่ึ�ยง�นขึ�นไป	เชี�น	ผู้้บ้ริิห�ริส�ย	ผู้้บ้ริิห�ริฝ่ึ�ย	เป็นต้น	

	 ดังนั�นก�ริวิ�งแผู้นผู้้้สืบทอดตำ�แหน่ง	 (Succession	 Planning)	 จึำงเป็น

โคริงก�ริคัดเลือกและเตรีิยมควิ�มพร้ิอมของบุคล�กริไว้ิเพ่อริองรัิบตำ�แหน่ง

ง�นที�จำะวิ��งลงเน่องจำ�กผู้้ด้ำ�ริงตำ�แหน่งเดมิเกษีัยณอ�ยุ	 หรืิอมีตำ�แหน่งง�น

ใหม�ที�เกดิขึ�น	เพ่อให้องค์กริส�ม�ริถึดำ�เนินธุุริกจิำและง�นในส�วินต��งๆ	ได้อย��ง

ต�อเน่อง	ริวิมทั�งผู้้้ที�ถ้ึกคัดเลอืกเป็นผู้้ส้บืทอด	(Successor)	จำะได้มีเวิล�เตรีิยม

ควิ�มพร้ิอมทั�งด้�นควิ�มริ้	้ ทักษัะ	 ควิ�มส�ม�ริถึในส�ยง�น	 และสำ�คัญที�สุด

คอืด้�นภั�วิะผู้้น้ำ�	 โดยได้รัิบก�ริพัฒน�ผู้้สื้บทอดเป็นริ�ยบุคคล	 (Successor	

Development	Plan)	ริองรัิบก�ริเติบโตขององค์กริและส�งผู้ลต�อควิ�มปริะสบ

ควิ�มสำ�เริจ็ำในภั�พริวิมขององค์กริอย��งยั�งยนื

	 The	Company	places	importance	on	every	main	job	position	in	the	

organization	and	therefore	sets	up	a	project	for	employee	development	

at	each	job	level	in	succession	in	order	to	support	the	Succession	

Planning	system.	The	Company	selects	personnel	in	the	organization	

who	display	“Talent”	and	can	create	excellent	work	as	per	expectation	

of	the	organization	and	prepare	them	to	take	up	a	vacant	position	

as	soon	as	it	becomes	free.	This	Succession	Planning	is	focused	at	

executive	positions	and	above,	such	as	Line	Manager	and	Department	

Executive.

	 Therefore,	the	Succession	Planning	can	be	considered	a	project	for	

selecting	and	preparing	personnel	to	step	into	a	vacant	position	due	

to	retirement	of	the	predecessor	or	to	be	assigned	to	a	new	position	

to	enable	the	organization	carry	out	business	and	work	activities	in	

different	departments	continuously.		In	this	respect,	the	Successors	

will	have	time	to	prepare	themselves	in	the	aspects	of	knowledge,	

skill,	and	capability	in	their	line	of	work,	and	most	importantly	in	the	

aspect	of	leadership.	The	Successor	Development	Plan	will	support	

the	growth	of	the	organization	and	result	in	the	overall	sustainable	

success	of	the	organization.

ระบบการส้บท์อดตำาแหน่งงาน Succession Planning

	 บริิษััทไดพ้ฒัน�ริะบบสมริริถึนะผู้้น้ำ�ในปี	2562	โดยผู้��นกริะบวินก�ริริะดม

ควิ�มคิดเห็นจำ�กผู้้้บริิห�ริฝึ่�ยง�นขึ�นไป	 กำ�หนดสมริริถึนะผู้้้นำ�ขององค์กริ

ที�ควิริมีบทบ�ทสำ�คัญต�อก�ริบริิห�ริจำัดก�ริง�นและทีมง�น	 สมริริถึนะผู้้้นำ�

ดงักล��วิจำงึไดถ้้ึกนำ�ม�ใชีเ้ปน็เคร่ิองมอืในก�ริปริะเมนิศักยภั�พผู้้น้ำ�ในองคก์ริ

โดยผู้ลก�ริปริะเมนิริ�ยบคุคลจำะถ้ึกนำ�ม�พจิำ�ริณ�จำดุเด�นและจำดุที�ตอ้งพัฒน�

ศักยภั�พของผู้้้นำ�ริ�ยนั�นๆ	 เพ่อให้ตริงต�มผู้ลก�ริปริะเมินริ�ยบุคคล	 ทั�งนี�

เพ่อเป็นก�ริเสริิมศักยภั�พให้ผู้้้นำ�มีควิ�มส�ม�ริถึม�กขึ�น	 มีควิ�มพริ้อม

ขับเคล่อนองค์กริไปอย��งมีปริะสิทธุิภั�พ	 ริองริับก�ริเปลี�ยนแปลงในอน�คต	

และยังส�ม�ริถึสนบัสนุนง�นริองรัิบฐ�นลก้ค้�ที�เพิ�มขึ�นในอน�คตอย��งยั�งยืน	

สมริริถึนะผู้้้นำ�ทั�ง	6	ด้�น	ปริะกอบด้วิย	วิิสัยทัศน์	(Visioning)	ก�ริวิิเคริ�ะห์

ปัญห�เพ่อก�ริตัดสินใจำ	 (Decision	 Making)	 ก�ริบริิห�ริก�ริเปลี�ยนแปลง	

(Change	Management)	ก�ริบริิห�ริและพัฒน�พนักง�น	(Managing	and	

Developing	 People)	 ก�ริส่อส�ริ	 (Communication)	 และนวิัตกริริมท�ง

ธุุริกิจำ	(Business	Innovation)

	 The	Company	has	developed	a	Leadership	Competency	system	

in	2019	through	a	brainstorming	process	from	executives	at	the	

levels	of	department	manager	and	above	to	specify	the	leadership	

competency	of	the	organization	who	should	have	a	major	role	in	

managing	work	and	team	members.	This	leadership	competency	

has	therefore	been	used	as	a	tool	in	evaluating	the	potential	of	the	

organization’s	leader.	The	result	of	the	individul	evaluation	will	be	used	

for	consideration	of	the	strengths	and	the	points	for	improvement	

of	that	particular	leader	to	correspond	to	the	personal	evaluation	in	

order	to	augment	the	leadership	potential	to	a	higher	level,	ready	

to	efficiently	drive	the	organization	to	support	future	changes	and	

also	able	to	sustainably	support	the	increased	customer	base	in	

the	 future.	 The	 6	 aspects	 of	 Leadership	 Competency	 comprise	

Visioning,	Decision	Making,	Change	Management,	Managing,	and	

Developing	People,	Communication,	and	Business	Innovation.

สมรรถืนะผู้่นำา LEADERSHIP COMPETENCY

accept	internship	students	who	have	participated	in	the	project	and	have	

completed	their	education	and	are	considered	a	quality	personnel	to	join	

as	a	member	of	the	Company.	In	2019,	we	had	8	students	participating	

in	the	vocational	training	project,	2	students	in	co-operative	education	

job	training,	and	60	students	and	lecturers	from	the	Prince	of	Songkhla	

University	participated	in	a	study-visit	in	the	field	of	mathematics,	risk	

management,	and	life	insurance.

คณิตศ�สตริ์	 ด้�นก�ริบริิห�ริควิ�มเสี�ยง	 และด้�นปริะกันชีีวิิตของอ�จำ�ริย์

และนักศกึษั�จำ�กมห�วิิทย�ลัยสงขล�นคริินทร์ิ	วิิทย�เขตตรัิง	จำำ�นวิน	60	คน

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) 63



	 นอกจำ�กนี�	 ยังมีกจิำกริริมทำ�ควิ�มสะอ�ด	“Big	Cleaning	Day”	 ทุกวัินศุกร์ิ

สุดท้�ยของเดือนที�สิ�นไตริม�ส	โดยคณะกริริมก�ริควิ�มปลอดภััย	อ�ชีีวิอน�มัย

และสภั�พแวิดล้อมในก�ริทำ�ง�น	เพ่อควิ�มปลอดภััยในชีีวิิตก�ริทำ�ง�น	ถ้ึกสุข

อน�มัย	และดแ้ลริะมัดริะวัิงทรัิพย์สินให้มีควิ�มเป็นริะเบียบเรีิยบร้ิอย

	 Apart	from	this,	there	 is	a	cleaning	activity	called	“Big	Cleaning	

Day”	held	every	 last	Friday	of	each	quarterly	month	organized	by	

the	Safety,	Hygiene	and	Environment	at	the	Workplace	Committee	

to	observe	safety	in	the	working	life,	for	hygiene,	and	for	attention	in	

keeping	assets	in	good	order.

การอบรม CPR ของห้องแพทย์ 

	 เพ่อส�งเสริิมควิ�มเข้�ใจำที�ถึ้กต้องเกี�ยวิกับก�ริก้้ชีีพด้วิยวิิธุี	CPR	เพ่อสริ้�ง

ควิ�มปลอดภััยให้กับพนักง�น	 ท�งศ้นย์ก�ริแพทย์ของบริิษััทได้จำัดให้มีก�ริ

อบริมให้ควิ�มร้้ิเริ่องก�ริก้้ชีีพและข้อควิริปฏิิบัติที�ถ้ึกต้องเม่อเกิดเหตุก�ริณ์

ฉุกเฉิน	นอกจำ�กนี�	ศ้นย์ก�ริแพทย์ของบริิษััทยังมีก�ริส�ธุิตขั�นตอนก�ริก้้ชีีพ

พร้ิอมทั�งเปิดโอก�สให้ผู้้้ที�เข้�ริ�วิมกิจำกริริมทดลองทำ�ก�ริก้้ชีีพด้วิยวิิธีุ	 CPR	

ด้วิยตนเองเพ่อให้มีควิ�มเข้�ใจำที�ม�กขึ�น

กิจกรรมโดยห้องแพทย์

	 บริิษััทให้ควิ�มสำ�คัญกับก�ริให้ควิ�มร้้ิตัวิแทนเพ่อส�งเสริิมควิ�มร้้ิเริ่องโริค

ต��งๆ	 และเพ่อให้ตัวิแทนส�ม�ริถึถึ��ยทอดควิ�มริ้้ต�อให้แก�ล้กค้�	 โดยศ้นย์

ก�ริแพทย์ของบริิษััทมกี�ริจำดักจิำกริริมอบริมควิ�มร้้ิเร่ิองโริคต��งๆ	ตลอดทั�งปี

CPR Training at the Medical Room

	 To	promote	correct	understanding	about	resuscitation	by	CPR	

to	 ensure	 safety	 for	 employees,	 the	 Company’s	medical	 center	

organized	 a	 training	 to	 instruct	 about	 resuscitation	 and	 correct	

practices	in	emergencies.		Moreover,	the	Company’s	medical	center	

also	demonstrated	steps	in	resuscitation	and	gave	the	opportunity	

for	participants	to	test	and	carry	out	the	resuscitation	by	CPR	by	

themselves	for	better	understanding.

Activities by the Medical Room

	 The	Company	places	importance	in	instructing	agents	in	order	to	

improve	their	knowledge	about	various	disease	so	that	the	agents	

ชุมรมพุัท์ธูศิาสตร์ Buddhism Club 

ชุมรมรักษ์ัสุขภัาพั Health Club 

ชุมรมฟุิตบอล Football Club   

ชุมรมวิ�งเพ้ั�อสุขภัาพั Run for Your Health Club

ชุมรมปิงปอง Ping Pong Club 

สมาชิุกจำานวน 150 คน 150 members

สมาชิุกจำานวน 70 คน  70 members

สมาชิุกจำานวน 70 คน  70 members

สมาชิุกจำานวน 94 คน  94 members

สมาชิุกจำานวน 29 คน  29 members

welfare	to	employees	and	their	families	as	well	as	carry	out	various	

projects	and	activities	which	promotes	happiness	 in	employees	at	

the	workplace,	with	good	quality	of	life	throughout	their	employment	

with	the	Company.		Employees	are	encouraged	to	give	opinions	and	

present	information	or	make	suggestions	about	fringe	benefits	/	welfares	

through	the	Welfare	Committee	of	the	workplace.

	 With	the	Company’s	heedfulness	in	wanting	all	employees	to	enjoy	

good	health	and	work	under	good	environment,	the	Company	has	

created	various	activities	and	facilities	for	employees,	whether	they	

be	indoor	or	outdoor	sports	center,	hygienic	food	courts	serving	a	

variety	of	nutritious	food,	clubs	for	sports,	recreation	and	arts,	all	of	

which	promote	good	physical	and	mental	health	for	all	employees,	

resulting	in	reduced	number	of	sickness	or	absence	from	work.	The	

Company	encourages	employees	in	the	organization	to	set	up	clubs	

and	has	continuously	given	monetary	support	for	expenses	and	sports	

equipment.		Following	are	the	clubs	set	up	by	employees:

คริอบครัิวิ	ตลอดจำนดำ�เนนิโคริงก�ริและกิจำกริริมต��งๆ	ที�ชี�วิยเสริิมให้พนักง�น

มีควิ�มสุขในก�ริทำ�ง�น	 และมีคุณภั�พชีีวิิตที�ดีตลอดริะยะเวิล�ที�ริ�วิมง�นกับ

บริิษััท	 โดยส�งเสริิมและสนับสนุนให้พนักง�นมีส�วินริ�วิมในก�ริแสดงควิ�มคดิ

เหน็และเสนอแนะข้อมล้หรืิอสวัิสดกิ�ริต��งๆ	ผู้��นท�งคณะกริริมก�ริสวัิสดิก�ริ

ในสถึ�นปริะกอบกิจำก�ริ

	 ด้วิยควิ�มใส�ใจำของบริิษััทที�ต้องก�ริให้พนักง�นทุกคนมีสุขภั�พ	 แข็งแริง

และทำ�ง�นอย้�ในสภั�พแวิดล้อมที�ดี	บริิษััทจึำงสริริค์สร้ิ�งกิจำกริริมและสิ�งอำ�นวิย

ควิ�มสะดวิกต��งๆ	ให้กับพนักง�น	ไม�วิ��จำะเป็นศน้ย์ออกกำ�ลังก�ยทั�งในริ�มและ

กล�งแจ้ำง	ศน้ย์อ�ห�ริที�ถ้ึกสุขลักษัณะและมีอ�ห�ริจำำ�หน่�ยหล�กหล�ย	ถ้ึกต้อง

ต�มหลักโภัชีน�ก�ริ	 สม�คมและชีมริมต��งๆ	 ทั�งด้�นกีฬ�	 สันทน�ก�ริ	 และ

ศลิปวัิฒนธุริริม	ส�งผู้ลให้พนักง�นทุกคนมีสุขภั�พก�ยและสุขภั�พจิำตที�ดี	ส�งผู้ล

ให้อัตริ�ก�ริเจำบ็ป่วิยหริอืข�ดง�นลดน้อยลง	บริิษััทได้ให้ก�ริสนับสนุนพนักง�นใน

องค์กริจัำดตั�งชีมริมพร้ิอมสนับสนุนค��ใช้ีจำ��ยและอุปกริณ์ก�ริกีฬ�อย��งต�อเน่อง

ปริะกอบด้วิยชีมริมต��งๆ	ดังนี�

	 บริิษััทตริะหนักดีวิ��สภั�พแวิดล้อมในก�ริทำ�ง�นที�ปลอดภััยและถ้ึกสุขภั�วิะ

ตลอดจำนส�งเสริิมให้พนักง�นมีควิ�มเป็นอย้�ที�ดี	 ถืึอเป็นก�ริเค�ริพหลักสิทธิุ

มนุษัยชีนขั�นพื�นฐ�นและแนวิปฏิิบัติด้�นแริงง�น	 บริิษััทจึำงด้แลและเอ�ใจำใส�

พนักง�นอย��งใกล้ชีิด	 ด้วิยก�ริรัิบฟังควิ�มต้องก�ริของพนักง�นอย��งทั�วิถึึง

ผู้��นชี�องท�งที�หล�กหล�ย	 นำ�เสนอสวัิสดกิ�ริที�เหม�ะสมสำ�หรัิบพนักง�นและ

				The	Company	is	well	aware	that	safe	and	hygienic	work	environment	

and	fostering	employees’	well-being	are	considered	a	respect	of	basic	

human	right	principles	and	labor	practice.	Therefore,	the	Company	

closely	looks	after	and	pay	attention	to	employees	by	listening	to	the	

needs	of	all	employees	through	various	channels,	presenting	appropriate	

สุขภัาพั ความปลอดภััย
และความเป็นอยู่ที์�ดีของพันักงาน

Health, Safety, and
Well-Being of Employees
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	 บริิษััทให้ควิ�มสำ�คัญต�อก�ริเค�ริพในหลักสิทธิุแริงง�น	 และก�ริปฏิิบัติ

ต�อพนักง�นทุกริะดับอย��งเท��เทียมและเป็นธุริริมโดยไม�แบ�งแยกเพศ	 สีผู้ิวิ

เชืี�อชี�ติ	ศ�สน�	 วัิฒนธุริริม	และก�ริศึกษั�	 อีกทั�งให้อสิริะแก�พนักง�นในก�ริ

เข้�ริ�วิมกจิำกริริมที�ไม�ขัดต�อข้อบังคับก�ริปฎบัิตงิ�นของบริิษััท	 และบริิษััทยังใช้ี

หลักก�ริด้�นแริงง�นสัมพันธ์ุกับพนักง�นทุกริะดับภั�ยในองค์กริโดยฝ่ึ�ยบริิห�ริ

ทรัิพย�กริบุคคล	 มีก�ริจัำดกิจำกริริมสันทน�ก�ริส�นสัมพันธ์ุกับพนักง�นอย��ง

ต�อเน่อง	 และให้สทิธุเิสรีิภั�พกับพนักง�นในก�ริโหวิตหริอืแสดงควิ�มคดิเหน็

อย��งเป็นร้ิปธุริริม

	 The	Company	places	 importance	on	observing	 the	principles	of	

labor	rights	and	equal	and	fair	treatment	of	all	levels	of	employees	

without	discrimination	based	on	sex,	color,	nationality,	religion,	culture,

and	education.	We	also	give	employees	the	freedom	to	participate	in	

activities	which	do	not	go	against	the	work	regulations	of	the	Company.		

Moreover,	 the	Company	practices	 the	principles	of	 labor	 relations	

with	every	 level	 of	 employees	 in	 the	organization.	 In	 this	 respect,	

the	Human	Resources	Department	 continuously	 holds	 recreational	

activities	to	strengthen	relationship	with	employees	and	gives	freedom	

to	employees	in	voting	or	giving	opinions	concretely.

การปฏิิบัติด้านสิท์ธิูแรงงาน Labor Rights Practice

เชี�น	 อบริมให้ควิ�มร้้ิเร่ิองโริคมะเร็ิง	 อบริมให้ควิ�มร้้ิเร่ิองโริคอ้วิน	 เป็นต้น

นอกเหนือจำ�กก�ริให้ควิ�มริ้้แก�ตัวิแทน	ศ้นย์ก�ริแพทย์ยังให้ควิ�มสำ�คัญกับ

พนกัง�นและเสริิมสร้ิ�งวัิฒนธุริริมองค์กริที�ส�งเสริิมสุขภั�พที�ดผีู้��นก�ริแข�งขัน

ลดนำ��หนัก	โดยกิจำกริริมดงักล��วิมกี�ริจัำดอบริมเรืิ�องควิ�มร้้ิท�งโภัชีน�ก�ริและ

ก�ริใชี้	 Application	 สำ�หริับควิบคุมนำ��หนักให้กับผู้้้ที�เข้�ริ�วิมโคริงก�ริลด

นำ��หนัก	 พริ้อมทั�งมีก�ริส�งเสริิมก�ริออกกำ�ลังก�ยให้กับพนักง�นโดยก�ริติด

สตกิเกอร์ิขั�นบันไดเพอ่บอกก�ริเผู้�ผู้ล�ญจำำ�นวินแคลอรีิ�ในแต�ละขั�นที�ก้�วิขึ�น	

นอกจำ�กนี�	ศ้นย์ก�ริแพทย์ของบริิษััทยังมีกิจำกริริมอ่นๆ	เพ่อสนับสนุนสุขภั�พ

ที�ดีของพนักง�น	เชี�น	ก�ริจำัดกิจำกริริมริณริงค์เลิกบุหริี�ให้กับพนักง�น	เป็นต้น

การบริหารจัดการความปลอดภััยในกรณ่ฉุกเฉิน

	 บริิษััทได้จำัดทำ�แผู้นก�ริบริิห�ริและป้องกันในกริณีเกิดเหตุฉุกเฉินและ

ก�ริริะงับอัคคีภััย	 พร้ิอมทั�งจำัดเตริียมทริัพย�กริและอุปกริณ์ที�จำำ�เป็น

สำ�หริับก�ริเตริียมควิ�มพริ้อมในก�ริริองริับสถึ�นก�ริณ์ฉุกเฉินต��งๆ

ทั�งในส�วินอ�ค�ริสำ�นักง�น	 และสำ�นักง�นส�ข�ทั�วิปริะเทศ	 โดยมีก�ริ

จำัดก�ริ	 ควิบคุมตอบสนอง	 ตอบโต้ติดต�อปริะส�นง�นชี�วิยเหลือผู้้้บ�ดเจำ็บ

ริวิมถึึงมีก�ริจำัดทำ�แผู้นก�ริตริวิจำตริ�	 แผู้นก�ริริณริงค์ป้องกันอัคคีภััย

แผู้นก�ริซึ่้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	 และแผู้นก�ริบริริเท�ทุกข์	 พริ้อม

ทั�งด้แลจัำดก�ริสถึ�นที�ทำ�ง�นไม�ให้มีวัิสดุหรืิอลักษัณะของก�ริทำ�ง�นที�

มีโอก�สเป็นต้นเหตุของก�ริเกิดเพลิงไหม้	 และมีก�ริจัำดให้มีก�ริฝึึก

ซึ่้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟปริะจำำ�ปีต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ย

	 •		ก�ริป้องกันก�ริเกิดอคัคภีัยัในองค์กริ	โคริงก�ริซ้ึ่อมอพยพหนีไฟปริะจำำ�ปี

สำ�นกัง�นใหญ�และสำ�นกัง�นส�ข�	(8	ส�ข�)	เพอ่ริณริงคใ์หพ้นกัง�น	ผู้้บ้ริิห�ริ	

และตัวิแทนฝึ่�ยข�ย	ริวิมไปถึงึปริะชี�ชีนในพื�นที�ใกล้เคียงที�มีควิ�มสนใจำเข้�

ริ�วิมได้ตริะหนักและให้ควิ�มสำ�คัญถึึงควิ�มปลอดภััยในชีีวิิตและทรัิพย์สิน

ในสำ�นักง�น	 ส�ม�ริถึป้องกันและริะงับเหตุจำ�กก�ริเกิดอัคคีภััยในเบื�องต้น

ได้อย��งถึ้กต้อง	ตลอดจำนได้ริับควิ�มริ�วิมมือจำ�กกริมสวิัสดิก�ริแริงง�นพื�นที�

(จำังหวิัดหนองค�ย)	 เข้�ริ�วิมสังเกตุก�ริณ์ในก�ริอบริมและฝึึกซึ่้อมอพยพหนี

ไฟของสำ�นักง�นส�ข�หนองค�ยอีกด้วิย

can	transfer	the	knowledge	gained	to	customers.	The	Company’s	

medical	 center	 organizes	 activities	 all	 year	 round	 to	 educate	

participants	 on	 various	 diseases	 and	 sickness	 such	 as	 training	

about	cancer,	obesity,	and	so	on.

	 Apart	from	instructing	the	agents,	the	medical	center	also	gives	

importance	to	employees	and	fortifies	the	organization’s	culture	in	

promoting	good	health	through	a	weight-lifting	competition.	This	

activity	consists	of	giving	knowledge	on	dietetics	and	the	use	of	

application	for	weight	control	for	participants	of	the	weight	control	

project.		An	exercise	project	is	promoted	to	employees	by	fixing	

stickers	on	staircase	steps	to	tell	of	the	amount	of	calories	burnt	

with	each	step	taken.		Furthermore	the	Company’s	medical	center	

organizes	other	activities	to	promote	good	health	for	employees	

such	as	the	stop	smoking	campaign	activity.

Safety in Emergency Management

	 The	 Company	 set	 up	 a	 plan	 in	 managing	 and	 protecting	 in	

emergency	and	firefighting	and	has	prepared	necessary	resources	

and	equipment	for	preparedness	for	various	emergency	incidents	

both	at	the	Head	Office	and	branch	offices	nationwide	under	the	

procedures	of	management,	control,	 response,	strike	back,	contact,

and	collaborate	to	help	the	injured.		Also	there	are	plans	for	patrolling,	

fire	protection	campaign,	fire	drill,	evacuation,	and	rescue	plan.	The	

workplace	is	superintended	so	there	are	no	materials	or	working	

characteristics	which	may	be	a	source	of	fire,	and	fire	drills	are	

annually	organized	according	to	legal	requirements.

	 •		Prevention	of	Fire	in	the	Workplace

Annual	fire	drills	are	held	at	the	Head	Office	and	8	branch	offices	

for	participation	by	employees,	executives	and	sales	representatives	

as	well	as	interested	people	nearby	who	are	interested	to	attend	to	

raise	awareness	in	the	importance	of	safety	for	life	and	properties	

in	 the	 workplace	 to	 be	 able	 to	 initially	 prevent	 and	 deter	 the	

cause	 of	 fire	 correctly.	 We	 received	 cooperation	 from	 officials	

of	the	Department	of	Labour	Protection	and	Welfare	(Nong	Khai	

Province)	who	participated	and	observed	the	fire	drill	at	our	Nong	

Khai	Branch	Office.
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	 ดว้ิยควิ�มมุ�งมั�นและก�ริพัฒน�ง�นด้�นบริิห�ริทริพัย�กริบคุคลในปี	2562

ทำ�ให้บริิษััทได้ริับริ�งวิัลจำ�กง�นปริะก�ศริ�งวิัล	 14
th
	 EMPLOYER	

BRANDING	 AWARDS	 จำัดขึ�นโดยสถึ�บันด้�นก�ริบริิห�ริทริัพย�กริบุคคล

(World	HRD	Congress)	และ	EMPLOYER	BRANDING	 INSTITUTE	

-	 INDIA	 องค์กริด้�นก�ริส�งเสริิมนวิัตกริริมและแนวิปฏิิบัติด้�นกลยุทธุ์ก�ริ

บริิห�ริทริัพย�กริบุคคลริะดับน�น�ชี�ติ	 ซึ่ึ�งเป็นสถึ�บันที�มอบริ�งวิัลให้กับ

องค์กริชัี�นนำ�ทั�วิโลกที�มีก�ริบริิห�ริง�นเกี�ยวิกับทริัพย�กริบุคคลได้อย��ง

ดเียี�ยมและมปีริะสทิธุภิั�พ	พฒัน�ทกัษัะของบคุล�กริไดอ้ย��งเหม�ะสม	และ

ผู้้บ้ริิห�ริที�มสี�วินชี�วิยในก�ริพฒัน�องคก์ริใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธุ	์ริวิมถึึงก�ริ

ส�งเสริิมใหผู้้้ห้ญงิมบีทบ�ทในก�ริเปน็ผู้้น้ำ�ในองคก์ริ	เปน็แบบอย��งที�ดดี�้นก�ริ

พฒัน�ทรัิพย�กริบคุคลและใช้ีก�ริปริะชี�สัมพนัธุใ์นง�นอย��งมีปริะสิทธุภิั�พ	

	 บริิษััท	ได้ริบัริ�งวิลัจำำ�นวิน	2	ริ�งวิลั	ได้แก�	THAILAND	BEST	EMPLOYER	

BRAND	AWARDS	2020	และ	HR	EXCELLENCE	AWARDS	2020	ซึึ่�ง

เกดิจำ�กควิ�มริ�วิมมอืของบคุล�กริภั�ยในองค์กริทกุหน่วิยง�นและทกุริะดบัง�น	

	 ตลอดริะยะเวิล�	68	ป	ีในก�ริดำ�เนนิธุรุิกจิำ	กริงุเทพปริะกนัชีีวิิตมคีวิ�มตั�งใจำ

พัฒน�ควิ�มเป็นเลิศในทุกด้�นอย้�เสมอ	 และจำะมุ�งมั�นพัฒน�ต�อไปอย��งไม�

หยุดนิ�งส้�ก�ริเป็นผู้้้นำ�ด้�นก�ริวิ�งแผู้นก�ริเงินคริบวิงจำริให้กับคนไทยต�อไป

	 With	determination	and	development	of	work	in	human	resources	

management	in	2019,	the	Company	had	been	presented	the	14
th	

EMPLOYER	BRANDING	AWARDS	organized	by	 the	World	HRD	

Congress	 and	 EMPLOYER	 BRANDING	 INSTITUTE	 –	 INDIA,	 an	

international	organization	which	promotes	innovation	and	practices	

of	Human	Resources	strategies	and	an	 institute	which	presents	

awards	 to	 leading	 organizations	worldwide	 that	manage	 human	

resources	with	excellence	and	efficiency,	develop	employees’	skills	

appropriately,	 with	 the	 management	 helping	 in	 developing	 the	

organization	to	conform	with	the	strategies	as	well	as	encouraging	

women’s	 role	 as	 organizational	 leader,	 a	 good	 role	 model	 in	

	 บริิษััทมุ�งเปน็ผู้้น้ำ�ในก�ริดำ�เนนิธุรุิกิจำอย��งเปน็ธุริริม	โดยใหค้วิ�มสำ�คญัต�อ

ก�ริเค�ริพสิทธุิมนุษัยชีนของล้กค้�	พนักง�นชีุมชีน	และค้�ค้�ท�งธุุริกิจำ	ผู้��น

ก�ริตริวิจำสอบและปริะเมนิผู้ลกริะทบในปริะเดน็ด�้นสทิธิุมนษุัยชีนที�อ�จำเกดิ

ขึ�นจำ�กก�ริดำ�เนินธุุริกิจำ	 ริวิมถึึงก�ริเค�ริพสิทธุิแริงง�นและสิทธุิมนุษัยชีน

ของพนักง�นในก�ริจำ้�งง�นและก�ริปฏิบิัติอย��งเท��เทียมและเป็นธุริริม	 ซึ่ึ�ง

บริิษััทได้ริะบุไวิ้อย��งชีัดเจำนในจำริริย�บริริณบริิษััทและกลุ�มธุุริกิจำของบริิษััท	

และนโยบ�ยสิทธุิมนุษัยชีน	ที�ยึดปฏิิบัติต�มกฎหม�ยและม�ตริฐ�นด้�นสิทธุิ

มนุษัยชีนริะหวิ��งปริะเทศที�เกี�ยวิข้อง	 อ�ทิ	 ตริ�ส�ริสิทธุิมนุษัยชีนริะหวิ��ง

ปริะเทศ	(The	International	Bill	of	Human	Rights)	ปฏิิญญ�ส�กลวิ��ด้วิย

สิทธุิมนุษัยชีนแห�งสหปริะชี�ชี�ติ	(The	Universal	Declaration	of	Human	

Rights)	และแนวิท�งและหลักก�ริของสหปริะชี�ชี�ติในเริ่องธุุริกิจำและสิทธุิ

มนุษัยชีน	(UN	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights	:	

UNGP)	 เพ่อแสดงถึึงควิ�มยึดมั�นและแนวิปฏิิบัติที�ดีต�อล้กค้�และพนักง�น	

ตลอดจำนค้�ค้�ท�งธุุริกิจำของบริิษััท

	 The	Company	aims	to	be	a	 leader	 in	operating	business	fairly	

by	placing	 importance	on	respecting	human	rights	of	customers,	

community,	employees	and	business	partners	through	checking	and	

assessing	impacts	in	the	aspect	of	human	rights	which	may	occur	

from	the	business	operations	as	well	as	respect	the	labor	rights	and	

human	rights	in	the	hiring	of	employees	and	equal	and	fair	practice	

to	employees.	These	are	all	specified	clearly	in	the	Codes	of	Conduct	

of	the	Company	and	the	Company’s	business	groups	as	well	as	

the	Human	Rights	Policy	which	adheres	 to	 the	relevant	 law	and	

standards	on	international	human	rights	such	as	The	International	

Bill	of	Human	Rights,	The	Universal	Declaration	of	Human	Rights	and	

the	UN	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights:	UNGP	

in	order	to	show	commitment	and	fair	practice	to	customers	and	

employees	as	well	as	the	Company’s	business	partners.

สิท์ธิูมนุษัยชุน HUMAN RIGHTS

development	 of	 human	 resources	 with	 effective	 use	 of	 public	

relations	in	conjunction	with	work.

	 The	Company	received	2	awards,	THAILAND	BEST	EMPLOYER	

BRAND	AWARDS	2020	and	HR	EXCELLENCE	AWARDS	2020;	these	

awards	are	the	result	of	cooperation	of	the	organization’s	personnel	

from	every	department	and	at	every	level.

	 Throughout	68	years	of	our	business	operations,	Bangkok	Life	

Assurance	has	always	nurtured	the	intention	of	developing	excellence	

in	every	 aspect	 and	we	are	determined	 to	 incessantly	 continue	

our	progress	towards	being	the	leader	in	comprehensive	financial	

planning	for	Thai	people.

รางวัิล THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2020

66 SUSTAINABILITY REPORT 2019



ม่้งสู่ักิารเป็น...
TOWARDS

องค์กรที์�รับผิ่ดชุอบ
ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม

An organization which is responsible
for society and environment

เส่ยงจากิผู�ม่ส่วิน์ไดู�เส่ย 
ดู�าน์สังคม

Feedback From
Stakeholders…On Society

Important
Sustainability Aspects

ประเด็ูน์ควิาม
ยั�งยืน์ท่ั�สำาคัญ

“ในฐ�นะบริิษััทปริะกนัชีีวิิตชัี�นนำ�	 บริิษััทกริงุเทพปริะกนัชีีวิิต

มหีน้�ที�สร้ิ�งควิ�มเปลี�ยนแปลงเชีงิบวิกให้แก�สงัคม	 โดยก�ริ

ให้ควิ�มร้้ิด้�นก�ริทำ�ปริะกนัชีีวิิตให้เหม�ะสมกับฐ�นะท�งก�ริ

เงนิและคณุค��ชีีวิิตควิบค้�กบัก�ริสร้ิ�งควิ�มมั�นคงท�งก�ริเงนิ

ด้วิยก�ริแนะนำ�วิ�งแผู้นท�งก�ริเงินอย��งเหม�ะสม”

“As	a	 leading	 life	 insurance	company,	Bangkok	Life	

Assurance	has	the	duty	to	create	positive	changes	to	

society	by	giving	knowledge	on	life	insurance	plans	which	

suit	the	financial	status	and	quality	of	life	together	with	

building	financial	security	by	giving	advice	on	appropriate	

financial	planning.”

•	Access	to	financial	service	and	promote	financial	

	 knowledge

•	 Promotion	 of	 good	 health	 and	 protection	

	 against	Medical	treatment	expenditures

•	Educational	opportunities	and	fostering	significant	

	 values	 in	 youth	 leading	 toward	 a	 sustainable	

	 development	of	the	country

•	Create	awareness	and	look	after	the	environment

•	ก�ริเข้�ถึึงบริิก�ริท�งก�ริเงินและส�งเสริิมควิ�มร้้ิ

	 ท�งก�ริเงิน

•	ก�ริส�งเสริิมด้�นสุขภั�พและก�ริป้องกันค��ใช้ีจำ��ย

	 ในก�ริริักษั�พย�บ�ล

•	ก�ริเปิดโอก�สด้�นก�ริศึกษั�และปล้กฝึังค��นิยม

	 สำ�คัญให้แก�เย�วิชีนเพ่อนำ�ไปส้�ก�ริพัฒน�ปริะเทศ

	 อย��งยั�งยืน

•	ก�ริสริ้�งจำิตสำ�นึกและก�ริด้แลสิ�งแวิดล้อม

เป้�หม�ย	SDGs

SDGs	GOALS
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	 กรุิงเทพปริะกนัชีีวิิตมุ�งมั�นสร้ิ�งควิ�มมั�นคงให้กับปริะชี�ชีน	ดำ�เนนิธุุริกจิำอย��ง

มคีณุธุริริม	ต�มหลกัก�ริกำ�กบัดแ้ลกจิำก�ริที�ด	ี ยึดหลกัธุริริม�ภับิ�ล	ควิ�มโปริ�งใส

มจีำริิยธุริริม	ควิ�มซ่ึ่อสัตย์สจุำริิต	และตริวิจำสอบได้	 ริวิมทั�งสร้ิ�งคณุค��แก�ทุกฝ่ึ�ยที�

เกี�ยวิข้อง	 ไม�เพยีงให้ควิ�มสำ�คัญด้�นเศริษัฐกจิำหริอืผู้ลตอบแทนจำ�กก�ริปริะกอบ

ธุรุิกจิำเท��นั�น	แต�ยงัให้ควิ�มสำ�คญัด้�นก�ริดแ้ลสังคมและสิ�งแวิดล้อม	ซึึ่�งสะท้อนผู้��น

วิิสยัทศัน์ขององค์กริ	ค��นยิมและนโยบ�ย	สงัคมและสิ�งแวิดล้อม	ที�ยึดถึอืเป็นแนวิ

ท�งปฎิบตัภิั�ยใต้กริอบก�ริพัฒน�อย��งยั�งยนืม�โดยตลอด	บริิษััทยังดำ�เนินง�นโดย

คำ�นึงถึึงก�ริชี�วิยยกริะดบัเศริษัฐกจิำ	ปลก้จำติสำ�นกัริกัสิ�งแวิดล้อม	และสร้ิ�งสริริค์สังคม

	 Bangkok	Life	Assurance	is	determined	to	create	stability	for	the	public,	

operate	business	with	integrity	under	good	corporate	governance	principles,	

apply	principles	of	good	governance,	transparency,	ethics,	honesty,	and	

accountability,	as	well	as	create	values	for	stakeholders.		Not	only	giving	

importance	to	economy	or	returns	on	business	operations,	but	also	placing	

importance	on	caring	for	society	and	environment	which	is	reflected	through	

the	organization’s	vision,	value,	and	policy	on	society	and	the	environment	

which	 the	Company	has	always	adhered	 to	as	a	guideline	under	 the	

framework	of	sustainable	development.	The	Company	also	operates	business	

by	considering	helping	to	enhance	the	economy,	raise	awareness	of	loving	

the	environment	and	creative	society.

	 บริิษััทยึดมั�นก�ริดำ�เนนิธุรุิกจิำต�มกริอบก�ริพฒัน�อย��งยั�งยนื	และได้นำ�สภั�พ

ปัญห�ที�พบในสงัคมไทยม�เป็นกริอบในก�ริดำ�เนนิก�ริ	โดยก�ริริ�วิมสร้ิ�งควิ�ม

มั�นคงในชีีวิิตของปริะชี�ชีนในทกุชี�วิงวิยั	 อกีทั�งยงัมุ�งเน้นก�ริดำ�เนนิง�นที�ชี�วิย

ลดก�ริทำ�ล�ยสิ�งแวิดล้อมและทรัิพย�กริธุริริมชี�ติอย��งจำริิงจัำงและต�อเน่อง

โดยริ�วิมมือกบัค้�ค้�	พันธุมติริท�งธุุริกจิำ	หน่วิยง�นของภั�คริฐัและเอกชีน	และ

ปริะชี�ชีนทั�วิไป	สำ�หริบัก�ริริ�วิมสร้ิ�งควิ�มมั�นคงในชีีวิิตของปริะชี�ชีน	นอกจำ�กนี�

กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต	 ยังได้ส�งเสริิมให้มกี�ริดแ้ลสิ�งแวิดล้อมด้วิยก�ริลดก�ริใช้ี

กริะด�ษัสำ�หริบัเอกส�ริเกี�ยวิกบัปริะกนัชีีวิิตต��งๆ	 ด้วิยก�ริเปลี�ยนเป็นเอกส�ริ

อเิลก็ทริอนกิส์แทน	และเกบ็บนริะบบ	Smart	Tools	ที�บริิษััทจัำดทำ�ขึ�นเพ่อควิ�ม

สะดวิก	 ไม�ต้องเดนิท�งเข้�ม�ยงับริิษััทอกีต�อไป	 เป็นก�ริส�งเสริิมคณุภั�พชีีวิิต

และสิ�งแวิดล้อมของปริะเทศ

	 The	Company	adheres	to	operating	business	under	the	framework	

of	sustainable	development	and	has	utilized	the	problems	found	in	

Thai	society	as	our	operating	framework	by	participating	in	creating	

stability	in	the	lives	of	people	of	all	age	ranges.		We	also	seriously	and	

continuously	intend	to	carry	out	works	which	help	reduce	destruction	of	

the	environment	and	natural	resource	by	cooperating	with	our	trading	

partners,	business	partners,	public	sector	and	private	sector	including	

the	public	in	general	to	collaborate	in	creating	stability	in	people’s	

life.	Apart	from	this,	Bangkok	Life	Assurance	is	also	promoting	care	

for	the	environment	by	reducing	paper	usage	of	various	documents	

concerning	life	insurance	by	switching	to	electronics	documents	instead	

which	are	kept	under	Smart	Tools	system	which	the	Company	created	

for	convenience	so	that	there	is	no	longer	any	need	for	customers	to	

travel	to	the	Company	in	order	to	support	the	quality	of	life	and	the	

country’s	environment.

กรอบการดำาเนินกิจกรรม
เพ้ั�อสังคมตามประเด็นความยั�งย้น

Framework in Carrying out
Social Activities under Aspect

of Sustainability

กิรอบกิารดำาเนินกิิจกิรรมเพ่�อส่ังคมตัามประเด็นความย่�งยืน
Framework in Carrying out Social Activities under Aspect of Sustainability

ด้านเศิรษัฐกิจ
Economy-wise

ด้านสังคม
Society-wise

ด้านสิ�งแวดล้อม
Environment-wise

•	ก�ริส�งเสริิมควิ�มริ้้ท�งก�ริเงิน

•	ก�ริเข้�ถึึงบริิก�ริท�งก�ริเงิน

•	Promote	financial	knowledge

•	Access	to	financial	service

•	ก�ริส�งเสริิมก�ริเริียนร้้ิและพัฒน�เย�วิชีน

•	ก�ริปลก้ฝัึงค��นยิมสำ�คญัท�งด�้นวิฒันธุริริม

•	ก�ริพัฒน�คุณภั�พชีีวิิต	 และสิ�งแวิดล้อม

•	ก�ริพัฒน�ควิ�มริ้้ด้�นก�ริด้แลสุขภั�พของ

	 คนในชีุมชีน

•	Promote	acquisition	of	knowledge	and	

	 youth	development

•	Implant	important	cultural	values

•	Develop	quality	of	life	and	environment

•	Develop	knowledge	in	healthcare	for	

	 community	people

•	ก�ริสริ้�งจำิตสำ�นึกด้�นสิ�งแวิดล้อม

•	ก�ริลด	ละ	เลิกใชี้พลังง�น	และวิัสดุ

	 ไม�จำำ�เป็น

• Raise	awareness	of	the	environment

• Reduce-reject-cease	using	energy	and	

	 unnecessary	materials
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	 องค์กริที�ริบัผู้ดิชีอบต�อสงัคมจำำ�เป็นต้องมกี�ริดำ�เนนิก�ริในวิงกว้ิ�ง	ห�กได้ริบั

ควิ�มริ�วิมมือและสนับสนุนจำ�กผู้้มี้ส�วินได้เสยีจำะทำ�ให้ก�ริดำ�เนินก�ริเกิดผู้ลลัพธ์ุ

ที�ไปถึึงสังคม	โดยริวิมบริิษััทจึำงได้ริ�วิมมอืกับพนัธุมติริและเปิดโอก�สให้พนกัง�น

และตวัิแทนปริะกันชีีวิิตได้เข้�ริ�วิมกิจำกริริมเพ่อสงัคมต��งๆ	 ของบริิษััทอย��งต�อ

เน่อง	และได้ริ�วิมมือกบัพนัธุมติริที�มคีวิ�มเชีี�ยวิชี�ญในด้�นต��งๆ	คอื

	 Organizations	with	corporate	social	 responsibility	 (CSR)	need	 to	

operate	in	a	wide	circle,	and	if	they	receive	collaboration	and	support	

from	stakeholders	 their	business	operation	will	generate	 results	 to	

society	in	general.		The	Company	therefore	cooperates	with	partners	

and	gives	the	opportunity	to	employees	and	life	insurance	agents	to	

continuously	participate	in	various	social	activities	of	the	Company.	In	

this	connection,	we	have	been	collaborating	with	the	following	partners	

who	are	experts	in	various	aspects:

	 กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต	 ชีีวิิตที�ออกแบบได้	 เป็นโคริงก�ริที�ให้ควิ�มสำ�คญัและ

เน้นก�ริให้ควิ�มร้้ิด้�นก�ริวิ�งแผู้นก�ริเงินอย��งริอบด้�นแก�ปริะชี�ชีนแต�ละ

ชี�วิงอ�ยุ	 พร้ิอมให้คำ�ปรึิกษั�และแบ�งปันควิ�มร้้ิเกี�ยวิกับผู้ลติภัณัฑ์์ท�งก�ริเงิน

ส้�ปริะชี�ชีน	 เพ่อนำ�ม�ใช้ีเป็นเคร่ิองมอืในก�ริดำ�เนนิชีีวิิต	 ซึึ่�งกจิำกริริมดงักล��วิ

จำะชี�วิยให้ปริะชี�ชีนได้ริับควิ�มริ้้ขั�นพื�นฐ�นและส�ม�ริถึวิ�งแผู้นก�ริเงินที�

เหม�ะสมกับฐ�นะและคณุค��ชีีวิิตของตนเองได้	 ซึึ่�งทั�งหมดนี�จำะนำ�ไปส้�ควิ�ม

มั�นคงในชีีวิิตตนเองและคริอบคริวัิ

	 แนวิคิดชีีวิิตที�ออกแบบได้	จำะสร้ิ�งควิ�มริ้ท้�งก�ริเงิน	2	ด้�น		ก�ริสร้ิ�งวิินัย

ท�งก�ริเงินด้วิยก�ริออมและก�ริลงทุน	คอื

	 Bangkok	Life	Assurance,	Live	as	you	design	is	a	project	which	places	

importance	and	focuses	on	providing	knowledge	in	comprehensive	

financial	planning	to	people	in	each	age	range	as	well	as	giving	advice	

and	sharing	knowledge	concerning	financial	products	to	the	public	for	

use	as	a	tool	in	conducting	their	lives.	This	activity	will	help	the	public	

receive	basic	knowledge	and	can	plan	their	own	finances	which	suit	

their	status	and	quality	of	life.	All	this	will	lead	to	stability	in	their	life	

and	their	family’s	lives.

	 The	concept	of	Live	as	You	Design	will	give	2	aspects	of	financial	

knowledge,	creating	financial	discipline	by	saving,	and	saving,	namely.

	 นอกจำ�กนี�ก�ริที�ปัญห�เหล��นี�มีควิ�มเช่ีอมโยงกับมิติของเศริษัฐกิจำและ

สิ�งแวิดล้อมด้วิย	 บริิษััทได้ใช้ีแนวิท�งก�ริดำ�เนินผู้��น	 2	 โคริงก�ริหลกั	 เพ่อ

เช่ีอมโยงมิติของปัญห�ด้�นต��งๆ	 เข้�ม�ดำ�เนินก�ริในลักษัณะริ�วิมกัน	 ดังนี�

	 Moreover,	as	these	problems	are	connected	with	the	dimensions	of	

economy	and	environment	also,	the	Company	uses	ways	of	proceeding	

through	2	major	projects	to	connect	the	dimensions	of	various	problems	

so	that	they	can	be	performed	together	as	under.

กลยุท์ธ์ูการดำาเนินกิจกรรมเพ้ั�อสังคม
Strategy in Creating

Social Activities

•	สม�คมนักวิ�งแผู้นก�ริเงินแห�งปริะเทศไทย

•	สม�คมปริะกันชีีวิิตไทย

•	สม�คมสริ้�งสริริค์ไทย

•	บลจำ	บัวิหลวิง	

•	กริุงเทพปริะกันภััย	และบริิษััทเคริือธุน�ค�ริกริุงเทพ

•	กริะทริวิงส�ธุ�ริณสุข	

•	สม�คมกีฬ�ต��งๆ

•	โริงพย�บ�ลต��งๆ	เพ่อจำัดอบริมด้�นสุขภั�พ

•	Thai	Financial	Planners	Association

•	The	Thai	Life	Assurance	Association

•	Thai	Environmental	and	Community	Development	

 Association 

•	Bualuang	Securities

•	Bangkok	Insurance	and	Bangkok	Bank	Holding	Companies

•	Ministry	of	Public	Health

•	Various	Sports	Associations

•	Various	hospitals	for	training	on	health

กิรุงเทัพประกัิน์ชีีวิิต
ชีีวิตัท่ั�ออกิแบบได้

BANGKOK INSURANCE….
LIVE AS YOU DESIGN หุ้ลู่กิประก่ินความม่�นคง

แก่ิครอบคร่ว
• ประกันชีุวิต
• ประกันวินาศิภััย

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

สัร้างความม่�งค่�ง
• วินัยท์างการเงิน
• การออมและการลงทุ์น
• การวางแผ่นเกษีัยณ
• ค่าใชุ้จ่ายสุขภัาพัต่างๆ

Create wealth
• Financial discipline
• Saving and investing
• Retirement planning
• Various expenditures on health

การสร้างความมั�นคง
ในทุ์กชุ่วงชีุวิต

การสร้างความมั�งคั�ง
ตามเป้าหมาย
ท์างการเงิน

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) 69



	 เน้นก�ริสร้ิ�งควิ�มสขุ	 พร้ิอมส�งเสริมิคุณภั�พชีวีิติของปริะชี�ชีนในสงัคม

และบคุล�กริในองค์กริ	 โดยก�ริดำ�เนนิง�นภั�ยใต้แนวิคิดดังกล��วิ	 ทำ�ให้เกดิ

ง�นกิจำกริริมต��งๆ	ทั�งด้�นก�ริศึกษั�และพฒัน�ควิ�มริ้	้ควิ�มส�ม�ริถึ	ก�ริริกัษั�

สขุภั�พ	และก�ริออกกำ�ลังก�ย	ก�ริสบืส�นศลิปวิฒันธุริริมไทย	ก�ริดแ้ลผู้้ส้้ง

อ�ยุ	และก�ริปลก้จิำตสำ�นึกด้�นสิ�งแวิดล้อม	

	 Focuses	on	giving	happiness	as	well	as	fostering	quality	of	life	of	

society	and	employees	in	the	organization	by	proceeding	under	the	

above	concept	which	generates	various	activities	both	in	education	

and	in	developing	knowledge,	capability,	health	caring	and	exercise,	

heritage	of	Thai	culture,	care	for	the	elderly,	and	raising	environmental	

awareness.

กิรุงเทัพประกัิน์ชีีวิิต
ชีีวิตัท่ั�ม่ความส้ัขึ้มากิกิว่า

	 ธุน�ค�ริแห�งปริะเทศไทยทำ�วิิจำัยในปี	 2559	 พบวิ��	 คนไทยมีทักษัะด้�น

ควิ�มร้้ิท�งก�ริเงนิที�ตำ��กวิ��ค��เฉลี�ยของ	 OECD	 ค�อนข้�งม�ก	 โดยมีควิ�มร้้ิ

ท�งก�ริเงินเฉลี�ยเพียง	48.6%	ตำ��กวิ��ค��เฉลี�ย	OECD	ที�	65.7%		

	 Bank	of	Thailand’s	2016	survey	found	that	Thai	people’s	financial	literacy	

was	considerably	lower	than	that	of	the	OECD	average,	with	only	48.6%	

financial	literacy,	which	was	lower	than	the	OECD	average	of	65.7%.

	 ขณะที�สภั�พัฒน�เศริษัฐกิจำและสังคมแห�งชี�ติค�ดก�ริณ์วิ��ปี	 2564	

ปริะเทศไทยจำะเข้�ส้�สงัคมผู้้ส้้งวิยัอย��งสมบร้ิณ์	 และจำะมจีำำ�นวินผู้้ส้้งวิยัเพิ�มขึ�น

ไปเร่ิอยๆ	 นอกจำ�กปัญห�ควิ�มร้้ิท�งก�ริเงินแล้วิ	 เม่อปริะชี�ชีนมีอ�ยยุนืย�วิ

ขึ�น	จำะมคี��ใช้ีจำ��ยด้�นก�ริดแ้ลสุขภั�พที�เพิ�มขึ�น	ทำ�ให้มแีนวิโน้มที�ภั�ริะก�ริดแ้ล

ของภั�คริฐัจำะเพิ�มขึ�นส้งม�ก	 ก�ริส�งเสริิมให้ปริะชี�ชีนดแ้ลสขุภั�พและมคีวิ�ม

คุม้คริองด้�นสุขภั�พต�มม�ตริฐ�นชีีวิิตของตนจึำงเป็นแนวิท�งที�ควิริดำ�เนนิก�ริ

	 ก�ริส�งเสริิมให้คนไทยมีทักษัะท�งก�ริเงินเพิ�มขึ�น	 และก�ริเตรีิยมพร้ิอม

ท�งก�ริเงนิเพ่อชีีวิิตหลงัเกษัยีณจึำงเป็นปัญห�สำ�คัญของปริะเทศ	ก�ริสร้ิ�งควิ�ม

มั�นคงท�งก�ริเงนิเพ่อให้ส�ม�ริถึใช้ีชีีวิิตหลงัเกษัยีณได้อย��งไม�ลำ�บ�กจึำงเป็นเป้�

หม�ยท�งก�ริเงินที�สำ�คญัของปริะเทศที�ต้องส�งเสริิมให้ปริะชี�ชีนตริะหนกัและ

เริิ�มก�ริวิ�งแผู้นสำ�หริบัตนเอง

	 บริิษััทในฐ�นะที�เป็นสถึ�บันก�ริเงินที�ดำ�เนินธุุริกิจำทั�งด้�นก�ริสร้ิ�งควิ�มมั�นคง

ผู้��นผู้ลิตภัณัฑ์์ปริะกันชีีวิิต	มพีนัธุมติริด้�นปริะกนัภัยัและกองทนุริวิม	จึำงให้ควิ�ม

สำ�คญัในก�ริส�งเสริิมให้ปริะชี�ชีนมกี�ริวิ�งแผู้นก�ริเงนิ	 และดำ�เนนิก�ริต�ม

แผู้นก�ริเงินที�วิ�งไว้ิ	ทั�งก�ริสร้ิ�งหลกัปริะกันชีีวิิต	ทริพัย์สนิ	และก�ริสร้ิ�งควิ�ม

มั�งคั�งผู้��นกองทุนริวิม		ผู้��นตวัิแทนและที�ปรึิกษั�ท�งก�ริเงินที�ได้ริบัก�ริพฒัน�

	 While	 the	 National	 Economic	 and	 Social	 Development	 Board	

(NESDB)	speculates	that	Thailand	will	become	a	full-fledge	ageing	

society	in	2021	with	the	number	of	elderly	steadily	rising,	apart	from	the	

problem	of	financial	knowledge,	as	the	population’s	lifespan	becomes	

longer,	healthcare	expenditures	will	rise	with	a	tendency	of	placing	

higher	financial	burden	on	the	public	sector	to	support	the	elderly	for	

healthcare.	Encouraging	the	public	to	take	care	of	their	health	and	

have	health	coverage	according	to	their	standard	of	living	is	therefore	

the	path	to	follow.

	 Encouraging	Thai	people	to	have	better	financial	 literacy	and	be	

financial	prepared	 for	 life	after	 retirement	 is	 therefore	an	 important	

problem	for	the	country.	Building	financial	stability	to	be	able	to	cope	

with	life	after	retirement	without	problem	is	an	important	financial	goal	

of	 the	country	 so	 it	 should	promote	people’s	awareness	 to	begin	

planning	for	themselves.

	 The	Company,	being	a	 financial	 institution	operating	business	 in	

ด้านเศิรษัฐกิจ :
การเข้าถึืงบริการท์างการเงินและ

ส่งเสริมความรู้ท์างการเงิน

Economy : Financial Service
Access and Promotion of

Financial Literacy

62.9% 65.7% 60.0% 66.0%

0%

100%

50%

ทั์กษัะท์างการเงิ
Financial Literacy

ความรู้ท์างการเงิน
Financial Knowledge

พัฤติกรรมท์างการเงิน
Financial Behavior

ทั์ศินคติท์างการเงิน
Financial Attitude

ร�อยละค�าเฉล่�ยทัักิษัะทัางกิารเงิน์และองค์ประกิอบ
Percentage of Financial Literacy and Components

ปี 56 ปี 58 ปี 59

58.5% 61.0% 61.0% 46.8% 55.7% 48.6% 65.6% 64.4% 62.2% 64.5% 62.0% 76.0%

ปี 56 ปี 58 ปี 59 ปี 56 ปี 58 ปี 59 ปี 56 ปี 58 ปี 59

ค่าเฉลี�ย OECD ปี 58*2

OECD Average 2016
ที�ม�	:	ธุน�ค�ริแห�งปริะเทศไทย	สริุปผู้ลก�ริสำ�ริวิจำทักษัะท�งก�ริเงิน	(Financial	Literacy)	ปี	2559

Source	:	Bank	of	Thailand	(Summary	of	Financial	Literacy	Survey)	2016
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บริิษััทมุ�งส�งเสริิมให้ควิ�มร้้ิด้�นก�ริเงนิแก�สงัคมไทยผู้��นแนวิท�ง

The	Company	aims	at	promoting	financial	knowledge	to	Thai	society	by

การส่งเสริมความรู้
ด้านการวางแผ่นการเงิน

Promoting Financial
Planning Knowledge

ควิ�มพร้ิอมในก�ริวิ�งแผู้นก�ริเงิน	 บริิษััทได้พัฒน�เคร่ิองมือสนับสนุนก�ริ

วิ�งแผู้นก�ริเงินและก�ริติดต�มสถึ�นะของแผู้นก�ริเงิน		ตลอดจำนก�ริพฒัน�

ผู้ลิตภััณฑ์์ที�ตอบรัิบก�ริวิ�งแผู้นก�ริเงิน	 โดยเฉพ�ะด้�นก�ริปริะกันสุขภั�พ

เพ่อให้ปริะชี�ชีนได้มีควิ�มคุม้คริองเพ่อควิ�มมั�นคงของชีีวิิต	 และควิ�มมั�งคั�ง

สำ�หรัิบก�ริใช้ีชีีวิิตหลังเกษีัยณอ�ย	ุ เป็นก�ริสนับสนนุและลดภั�ริะของภั�ครัิฐ

ที�อ�จำปริะสบปัญห�ด้�นงบปริะม�ณในริะยะย�วิ

• การให้ความรูผู่้้านช่้องทางการส่อสารออนไลน์ของบริษัท

	 ก�ริส่อส�ริที�คริอบคลุมทั�งชี�องท�งออนไลน์และส่อต��งๆ	 อ�ทิ	 เว็ิบไซึ่ต์

ยท้บ้	เฟซึ่บุ�ก	ไลน	์และทวิิตเตอร์ิของบริิษััท	เพอ่ใหป้ริะชี�ชีนทกุกลุ�มส�ม�ริถึ

เข้�ถึึงเนื�อห�ควิ�มริ้้ท�งก�ริเงินที�เหม�ะสมกับไลฟ์สไตล์ของตน	 โดยมี

ริ้ปแบบก�รินำ�เสนอที�เข้�ใจำง��ย	เชี�น	คำ�คม		อินโฟกริ�ฟิก	บทควิ�ม	ริวิมไป

ถึึงภั�พยนตร์ิสั�น	ที�มุ�งเน้นเนื�อห�สำ�หรัิบก�ริชี�วิยเสริิมทักษัะในก�ริบริิห�ริและ

จำัดก�ริด้�นก�ริเงิน	 ทำ�ให้ปริะชี�ชีนส�ม�ริถึนำ�แนวิคิดไปปริะยุกต์ใชี้ในชีีวิิต

ปริะจำำ�วัิน	 จำ�กก�ริสร้ิ�งก�ริมีส�วินริ�วิมอย��งต�อเน่องบนพื�นที�สังคมออนไลน์

ทำ�ให้บริิษััทเข้�ใจำปัญห�และควิ�มสนใจำด้�นก�ริบริิห�ริจัำดก�ริท�งก�ริเงิน

ของปริะชี�ชีนไทยม�กยิ�งขึ�น	 ในปี	 2562	 บริิษััทจำึงยกริะดับเวิ็บไซึ่ต์	 www.

bangkoklife.com	 เพ่อพัฒน�ให้เวิ็บไซึ่ต์ของบริิษััทเป็นแพลตฟอร์ิมสำ�คัญ

สำ�หริับก�ริส่อส�ริควิ�มริ้้และข้อม้ลก�ริบริิห�ริจำัดก�ริเงินแก�ปริะชี�ชีน	อ�ทิ

ควิ�มร้้ิในเริ่องสุขภั�พและก�ริเงินเพ่อก�ริวิ�งแผู้นคริอบครัิวิ	 ควิ�มร้้ิเกี�ยวิ

กบัก�ริลงทนุในกองทนุริวิม	ควิ�มริ้ด้�้นก�ริออม	โดยมบีทควิ�มม�กกวิ��	400	

บทควิ�ม	 ที�ออกแบบม�เพ่อควิ�มต้องก�ริในทุกชี�วิงชีีวิิตของล้กค้�	 และใช้ี

เทคนิคก�ริเล��เร่ิอง	(Storytelling)	ที�มุ�งเนน้ก�ริส่อส�ริที�ลก้ค้�ส�ม�ริถึเข้�ใจำ

ได้ง��ย	โดยนำ�เสนอทั�งในริ้ปแบบภั�ษั�ไทยและภั�ษั�อังกฤษั

• Providing knowledge through the Company’s online

 communication channels

Communication	which	covers	both	online	channels	and	other	social	

media	such	as	the	Company’s	Website,	YouTube,	Facebook,	LINE	

and	Twitter	to	enable	every	group	of	people	access	the	contents	

of	 financial	 knowledge	 which	 are	 appropriate	 for	 their	 lifestyle,	

with	 an	 easily	 understood	 format	 such	 as	 well-known	 sayings,	

infographics,	 articles,	 as	 well	 as	 short	 films	 with	 emphasis	 on	

contents	 which	 enhance	 financial	 management	 skills	 so	 people	

can	apply	the	concept	to	their	everyday	life.		Creating	continuous	

participation	on	social	media	enables	the	Company	to	understand	

Thai	people’s	problems	and	interest	in	managing	their	finance	more	

and	more.	In	2019	the	Company	upgraded	the	www.bangkoklife.

com	website	to	develop	the	Company’s	website	into	an	important	

platform	for	communication	of	knowledge	and	financial	management	

information	to	the	public;	for	instance,	knowledge	on	health	and	

finance	for	family	planning,	knowledge	about	investing	in	mutual	

funds,	knowledge	about	savings,	with	more	than	400	articles	which	

have	been	designed	to	meet	customers’	needs	during	every	interval	

of	 their	 lifespan.	The	Company	also	uses	storytelling	techniques	

which	focus	on	communications	that	are	easy	to	understand	by	

customers	and	are	presented	both	in	Thai	and	English	languages.

building	security	through	life	assurance	products,	with	insurance	and	

mutual	fund	partners,	places	importance	in	encouraging	the	public	to	

have	financial	planning	which	they	should	carry	out,	both	in	creating	

life	insurance	through	savings	and	accumulating	wealth	through	mutual	

funds	 via	 agents	 and	 financial	 advisors	 whose	 financial	 planning	

preparedness	has	been	enhanced.		In	this	connection,	the	Company	

has	developed	a	tool	to	support	financial	planning	and	follow	up	the	

status	of	the	financial	plan	as	well	as	developed	products	which	meet	

financial	planning	needs	especially	in	respect	of	health	insurance	to	

enable	people	to	have	coverage	for	the	security	of	their	lives	and	wealth	

for	living	their	lives	after	retirement.	This	will	support	and	reduce	the	

burden	on	the	government	who	may	experience	budgetary	problem	

in	the	long	run,
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• การให้ความรู้ผู่้านการพัฒนาความรู้ด้านการวางแผู้นการเงินของ

 ตัวแทนของบริษัท

	 ก�ริมีควิ�มร้้ิด้�นก�ริวิ�งแผู้นท�งก�ริเงิน	 ซึ่ึ�งจำะเป็นพื�นฐ�นที�ชี�วิยสร้ิ�ง

ควิ�มมั�นคงในชีีวิิตให้กับปริะชี�ชีนในสังคมได้	 โดยเฉพ�ะก�ริวิ�งแผู้น

ท�งก�ริเงินในด้�นก�ริปริะกันชีีวิิตซึึ่�งบริิษััทมีควิ�มชีำ�น�ญ	 บริิษััทจึำงได้จำัด

ให้มีโคริงก�ริเพ่อชี�วิยส�งเสริิมและพัฒน�ก�ริให้ควิ�มริ้้ให้กับปริะชี�ชีนผู้��น

ก�ริพัฒน�ศักยภั�พของตัวิแทนปริะกันชีีวิิต	 บริิษััทมุ�งหวัิงที�จำะเพิ�มจำำ�นวิน

ตัวิแทนปริะกันชีีวิิตที�มีคุณภั�พผู้��นก�ริจำัดก�ริอบริมที�จำะมีขึ�นตลอดทั�งปี

โดยมเีป�้ปริะสงค์เพอ่ใหต้วัิแทนปริะกันชีีวิิตส�ม�ริถึถึ��ยทอดควิ�มร้้ิด�้นก�ริ

วิ�งแผู้นท�งก�ริเงินให้กับปริะชี�ชีนและผู้้้มุ�งหวิัง	 ริวิมถึึงยังส�ม�ริถึชี�วิย

ล้กค�้ในก�ริวิ�งแผู้นท�งก�ริเงินด�้นปริะกันชีีวิิตไดอ้ย��งมปีริะสทิธุภิั�พ	โดย

บริิษััทได้จำัดก�ริอบริมในหลักส้ตริต��งๆ	ที�สำ�นักง�นใหญ�และส�ข�ของบริิษััท

ตลอดปี	 เพ่อให้ตัวิแทนปริะกันชีีวิิตและที�ปรึิกษั�ก�ริเงินได้เข้�ริ�วิมพัฒน�

ควิ�มร้้ิของตัวิเองริวิมทั�งบริิษััทได้ส�งเสริิมให้ตัวิแทนและที�ปรึิกษั�ก�ริเงิน

เข้�ริ�วิมสัมมน�กับองค์กริภั�ยนอกต��งๆ	 เชี�น	 ก�ริจำัดสัมมน�ของสม�คมนัก

วิ�งแผู้นก�ริเงินไทย	 สม�คมปริะกันชีีวิิตไทย	 สม�คมด้�นปริะกันชีีวิิตต��งๆ

เชี�น	 ก�ริปริะชุีมริะดับโลก	 ของสม�คม	 MDRT	 ที�มีวิิทย�กริชัี�นนำ�ในด้�น

ต��งๆ	เข้�ริ�วิมให้ควิ�มริ้้กิจำกริริมหลักส้ตริอบริมของสม�คม	GAMA	ริวิมทั�ง

ก�ริอบริมควิ�มริ้้ต��งๆ	ที�จำัดโดยองค์กริพันธุมิตริท�งก�ริเงินของบริิษััท	อ�ทิ

บริิษััทปริะกันภััย	 และบริิษััทหลักทรัิพย์จำัดก�ริกองทุนริวิม	 ภั�ยใต้โคริงก�ริ

ควิ�มริ�วิมมือ	BLAFA3B

• Providing knowledge through enhancement of financial 

 planning knowledge of the Company’s agents

Having	financial	planning	knowledge	is	the	basis	of	building	security	

in	 life	for	the	people	 in	the	society,	especially	financial	planning	

in	the	aspect	of	 life	 insurance	of	which	the	Company	 is	skillful.	

The	Company	therefore	established	a	project	to	help	promote	and	

develop	knowledge	for	the	public	through	potential	enhancement	

of	 life	 insurance	 agents.	 The	Company	 expects	 to	 increase	 the	

number	 of	 quality	 life	 insurance	 agents	 through	 the	 year-round	

trainings	with	the	aim	of	having	the	life	insurance	agents	being	able	

to	transmit	financial	planning	knowledge	to	the	public	and	expected	

targets	and	also	help	customers	plan	their	finance	for	life	insurance	

efficiently.	The	Company	organizes	various	training	courses	at	the	

Head	Office	and	branch	offices	all	year	long	so	that	life	insurance	

agents	and	financial	advisors	can	participate	to	enhance	their	own	

knowledge.	Moreover,	the	Company	encourages	agents	and	financial	

advisors	to	participate	in	seminars	organized	by	various	external	

organizations;	 for	 instance,	 seminars	 held	 by	 the	 Thai	 Financial	

Planners	Association,	The	Thai	Life	Assurance	Association,	and	by	

numerous	life	assurance	associations	such	as	the	global	conference	

of	the	MDRT	Association	with	participation	by	leading	speakers	in	

various	fields	who	imparted	their	knowledge;	GAMA	Association’s	

training	program	activities,	as	well	as	various	knowledge	trainings	

organized	 by	 the	 Company’s	 financial	 partnership	 organizations	

such	as	the	insurance	company	and	security	management	mutual	

fund	company	under	the	BLAFA3B	cooperative	project.

	 บริิษััทยังได้พัฒน�แอปพลิเคชัีนริะบบอบริมแบบออนไลน์	 BLA	 Station	

เพ่อใชี้เป็นชี�องท�งก�ริอบริมแบบออนไลน์ให้กับตัวิแทนปริะกันชีีวิิตและ

ที�ปริึกษั�ก�ริเงิน	 เพ่อเพิ�มควิ�มถีึ�ในก�ริอบริม	 และเพิ�มหลักส้ตริเฉพ�ะ

สำ�หริบักลุ�มที�มีควิ�มสนใจำแตกต��งกนั	 และทำ�ให้ส�ม�ริถึอปัเดตข้อมล้ควิ�มร้้ิ

ได้ริวิดเร็ิวิยิ�งขึ�น	 และลดภั�ริะค��ใช้ีจำ��ยและเวิล�ในก�ริเดินท�งม�อบริมที�

สำ�นักง�น	ในอน�คตบริิษััทยังมีแนวิคิดจำะขย�ยใหเ้ปน็ชี�องท�งเผู้ยแพริ�ควิ�ม

ริ้้ด้�นก�ริเงินแก�ผู้้้สนใจำภั�ยนอกอีกด้วิย

	 ตัวิแทนปริะกันชีีวิิตและที�ปรึิกษั�ก�ริเงินที�ได้ผู้��นก�ริอบริมจำนเกิดควิ�ม

เชีี�ยวิชี�ญ	ยังได้ชี�วิยนำ�ควิ�มริ้้ของตนเองเผู้ยแพริ�ผู้��นกลุ�มผู้้้สนใจำและกลุ�ม

องคก์ริต��งๆ	และไดร้ิบัก�ริตอบริบัที�ด	ีริวิมทั�งสริ�้งภั�พลกัษัณท์ี�ดใีหแ้ก�บริิษััท

อกีดว้ิย	โดยในป	ี2562	บริิษััทไดพ้ฒัน�บคุล�กริผู้้ผู้้��นก�ริทดสอบควิ�มริ้แ้ละ

	 The	Company	has	also	developed	an	online	application	system,	

BLA	Station,	as	a	channel	for	online	training	for	life	insurance	agents	

and	financial	advisors	to	expand	the	frequencies	of	the	trainings,	

and	have	supplemented	it	with	specific	courses	for	groups	which	

have	varied	interests	so	that	knowledge	information	can	be	updated	

more	speedily	and	so	that	expense	burden	and	traveling	time	for	

training	at	the	offices	may	be	reduced.	For	the	future	the	Company	

has	the	concept	of	expanding	it	as	a	channel	to	impart	financial	

knowledge	to	external	interested	public	also.

	 Some	 life	 insurance	 agents	 and	 financial	 advisors	 who	 have	

taken	the	training	courses	and	are	proficient	on	the	subject	matters	

ปี 2561
2018

ปี 2562
2019

รูปแบบการจัดกิจกรรม
 Format of activities held

กิจกรรม FA Club ทั์�วประเท์ศิ
FA Club Activities Nationwide

กิจกรรมสัมมนาลูกค้า ทั์�วประเท์ศิ
Customer Seminar Activities Nationwide

สัมมนารวมพัลที์�ปรึกษัาการเงิน
Financial Advisor Associates Seminar

34 ครั�ง
34 times

17 ครั�ง
17 times

2 ครั�ง
2 times

36 ครั�ง
36 times

10 ครั�ง
10 times

2 ครั�ง
2 times
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• การให้ความรู้ผู้่านการเข้าร่วมงาน SET in the city และงาน

 Money Expo

	 ในปี	 2562	 บริิษััทได้เข้�ริ�วิมโคริงก�ริกิจำกริริมท�งก�ริเงินต��งๆ	 เพ่อให้

ควิ�มริ้้ด้�นก�ริเงินแก�ปริะชี�ชีนริวิมทั�งสิ�น	8	คริั�ง	ดังนี�

	 ผู้้้เข้�ริ�วิมง�นได้ริับบริิก�ริคำ�แนะนำ�ก�ริวิ�งแผู้นก�ริเงินด้วิยผู้ลิตภััณฑ์์

ปริะกันชีีวิิต	ปริะกันภัยั	และกองทุนริวิมจำ�กที�ปรึิกษั�ก�ริเงินและตัวิแทนปริะกัน

ชีีวิิตของกริงุเทพปริะกนัชีีวิิต	โดยในง�นสัปด�ห์ปริะกนัภัยันั�น	มีปริะชี�ชีนกวิ��

1,489	ริ�ย	รัิบคำ�แนะนำ�ก�ริวิ�งแผู้นก�ริเงิน	จำำ�นวิน	376	ริ�ย/คริอบครัิวิ

ได้เริิ�มสร้ิ�งควิ�มมั�นคงให้กับตนเองและคริอบคริัวิกับกริุงเทพปริะกันชีีวิิต	

	 Participants	obtained	advice	on	financial	planning	with	life	insurance	

products,	insurance	products,	and	mutual	funds	from	Bangkok	Life	

Assurance	financial	consultants	and	life	 insurance	agents.	During	

Insurance	Week,	 more	 than	 1,489	 persons	 received	 advice	 on	

financial	planning,	and	376	persons/families	started	building	security	

for	 themselves	 and	 their	 families	 with	 Bangkok	 Life	 Assurance.

ประมาณการจำานวนผู้่เข้าร่วมงานเฉลี�ย/ครั�ง
Estimated average number of participants / event

รูปแบบการจัดกิจกรรม

มหกรรมการเงิน Money Expo กรุงเท์พั จำานวน 2 ครั�ง
Money Expo Bangkok / 2 times

มหกรรมการเงิน Money Expo ทั์�วประเท์ศิ (ยกเว้นกรุงเท์พัฯ) 3 ครั�ง
Money Expo nationwide (excluding Bangkok) / 3 times

งานมหกรรมการลงทุ์น SET in the City โดยตลาดหลักท์รัพัย์แห่งประเท์ศิไท์ย 
1 ครั�ง
SET in the City organized by Stock Exchange of Thailand (SET) / 1 time

งานวันประกันชีุวิต จัดโดยสมาคมประกันชีุวิต จำานวน 1 ครั�ง
Life Assurance Day organized by Thai Life Assurance Association / 1 time

สัปดาห์ประกันภััย โดยคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุูรกิจ
ประกันภััย (คปภั.) 1 ครั�ง
Insurance Week organized by Office of Insurance Commission (OIC) / 1 time

800,000 คน
800,000 participants

80,000 คน
80,000 participants

120,000 คน
120,000 participants

50,000 คน
50,000 participants

50,000 คน
50,000 participants

เป็นโครงการที์�ชุ่วยพััฒนาความรู้ความเข้าใจ

เกี�ยวกับประโยชุน์และวิธีูสร้างความมั�นคงท์าง

การเงินให้กับคนในชุุมชุน โดยเป็นการให้

บริการผ่่านผู้่แนะนำาการลงทุ์นซึี�งสอดคล้องกับ

เจตนารมณ์ของหน่วยงานภัาครัฐที์�ต้องการ

เพิั�มชุ่องท์างให้ประชุาชุนทั์�วไปสามารถืเข้าถึืง

องค์ความรู้เพ้ั�อการวางแผ่นท์างการเงินที์�

ถูืกต้องและเหมาะสมกับฐานะและความเสี�ยง

ของตนและครอบครัว 

It’s a project which helps develop knowledge and 

understanding about benefits and ways to create 

financial security for community members. The 

service is provided by investment consultants in 

conformity with the intention of the public sector 

which would like to increase channels in which 

the general public can access knowledge for

financial planning which is accurate and suitable 

for their and their family’s status and risk.

ได้ริับใบอนุญ�ตผู้้้แนะนำ�ก�ริลงทุน	 และได้สร้ิ�งนวิัตกริริมท�งเทคโนโลยี

ที�ใชี้เป็นศ้นย์ริวิมแหล�งควิ�มริ้้เกี�ยวิกับผู้ลิตภััณฑ์์และบริิก�ริด้�นก�ริลงทุน

ในกองทุนริวิมและก�ริบริิห�ริควิ�มเสี�ยงด้วิยผู้ลิตภััณฑ์์ปริะกันชีีวิิตสำ�หรัิบ

ผู้้้แนะนำ�ก�ริลงทุน	 และตัวิแทนปริะกันชีีวิิตได้เลือกใชี้ในก�รินำ�เสนอต�อ

ปริะชี�ชีนอย��งเป็นริะบบ	ถึ้กต้องและคริบถึ้วิน

were	able	 to	 transmit	 their	knowledge	 to	 interested	groups	and	

various	organizational	groups	and	received	good	responses	and	

were	able	to	create	good	image	for	the	Company.		In	2019	the	

Company	developed	personnel	who	passed	 tests	 of	 knowledge	

and	 received	 permit	 as	 Investment	 Consultant;	 and	 created	

technological	innovation	which	is	used	as	a	center	for	knowledge	

base	 about	 products	 and	 services	 in	 investing	 in	mutual	 funds	

and	risk	management	with	life	insurance	products	for	investment	

consultants	and	life	insurance	agents	to	choose	for	presenting	to	

the	public	systematically,	accurately,	and	completely.

• Providing knowledge through participation in SET in the City 

 and Money Expo

	 During	2019	the	Company	participated	altogether	8	times	in	various	

financial	project	activities	to	provide	financial	knowledge	to	the	public	as	

follows:
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สัร�างควิามพร�อมทัางกิารเงิน์
ผู้�าน์จำาน์วิน์เงิน์เอาประกัิน์ชีีวิิต   
521.61 ลู้านบาทั และ
วิางแผู้น์ดู�วิยกิองทุัน์รวิม
16.75 ลู้านบาทั

• การให้ความรู้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน

	 บริิษััทฯ	ใหค้วิ�มสำ�คญัและส�งเสริิม	นักวิิเคริ�ะห	์นกัลงทนุ	ตลอดจำนบคุคล

ที�สนใจำ	ใหไ้ด้ริบัทริ�บข้อมล้ผู้ลก�ริดำ�เนนิง�นของบริิษััทฯ	ริวิมถึึงควิ�มริ้ค้วิ�ม

เข�้ใจำในธุรุิกิจำปริะกนัชีีวิิต	ผู้��นง�นด�้นนักลงทุนสัมพันธ์ุ	โดยมีก�ริจัำดปริะชีมุ

นกัวิิเคริ�ะห	์(Analyst	Meeting)	หลงัจำ�กปริะก�ศผู้ลปริะกอบก�ริของบริิษััท

จำำ�นวิน	4	คริั�งปริะจำำ�ทุกไตริม�ส	ริวิมถึึงในวิ�ริะพิเศษั	เพ่อให้ข้อม้ลเกี�ยวิกับ

ริ�ยละเอยีดผู้ลก�ริดำ�เนนิง�น	ควิบค้�ไปกบัก�ริให้ควิ�มริ้ด้�้นธุรุิกจิำปริะกนัชีีวิิต

• Provide Knowledge to Analysts and Investors

	 The	 Company	 places	 importance	 and	 encourages	 analysts,	

investors,	 and	 interested	 persons	 to	 receive	 information	 on	 the	

Company’s	performance	as	well	as	knowledge	and	understanding	

of	 life	 insurance	 business	 through	 Investor	 Relations	 events	 by	

organizing	 Analyst	 Meeting	 after	 announcing	 the	 Company’s	

performance	 4	 times	 regularly	 every	 quarter	 including	 special	

CREATE FINANCIAL
PREPAREDNESS THROUGH 
521.61 MILLION BAHT
IN SUM ASSURED
AND MUTUAL FUND
PLANNING AT A TOTAL OF 
16.75 MILLION BAHT
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	 ส�ข�ของบริิษััทคริอบคลมุทกุภัมิ้ภั�คทั�วิปริะเทศ	 ซึึ่�งปัจำจำบุนัมอีย้�จำำ�นวิน	67	

ส�ข�	ส�ม�ริถึให้บริิก�ริลก้ค้�ด้�นต��ง	ๆ	ได้เทยีบเท��สำ�นกัง�นใหญ�	เชี�น	ก�ริ

ริับชีำ�ริะเบี�ยปริะกัน	 ชีี�แจำงข้อม้ลเกี�ยวิกับริ�ยละเอียดและสิทธุิปริะโยชีน์ใน

กริมธุริริม์	ฯลฯ	ส�ข�ของบริิษััทยงัเป็นศ้นย์กล�งสำ�หริบัตวัิแทนและบคุคลทั�วิไป

ในก�ริให้ข้อมล้ต��งๆ	เกี�ยวิกบับริิษััท	เชี�น	ข้อมล้ผู้ลติภัณัฑ์์เพ่อให้บคุคลทั�วิไปมี

ควิ�มเข้�ใจำที�ถ้ึกต้องเกี�ยวิกับก�ริปริะกันชีีวิิตและส�ม�ริถึเลือกผู้ลิตภัณัฑ์์ที�ตอบ

สนองควิ�มต้องก�ริของแต�ละบคุคล	

	 บริิษััทริ�วิมมือกับองค์กริภั�ยนอกอย��งต�อเน่องในก�ริยกริะดับก�ริเข้�ถึึง

ผู้ลิตภััณฑ์์และบริิก�ริปริะกันชีีวิิตและก�ริลงทุนที�ส�ม�ริถึตอบโจำทย์ควิ�ม

ต้องก�ริ	 และชี�วิยให้ปริะชี�ชีนส�ม�ริถึเข้�ถึึงบริิก�ริดังกล��วิได้อย��งเป็นธุริริม

ภั�ยใต้ก�ริสนับสนุนจำ�กสำ�นักง�นคณะกริริมก�ริกำ�กับหลักทริัพย์และ

ตล�ดหลักทรัิพย์	 และสำ�นกัง�นคณะกริริมก�ริกำ�กบัและส�งเสริิมก�ริปริะกอบ

ธุรุิกจิำปริะกนัภัยั	ในปี	2562	บริิษััทได้ริ�วิมลงน�มในบนัทึกข้อตกลงควิ�มริ�วิมมอื

ในโคริงก�ริปริะกันภััย	 7	 บ�ท	 เพ่อให้ปริะชี�ชีนทั�วิไปได้ริับควิ�มคุ้มคริอง

อุบัติเหตุในชี�วิงวิันหยุดย�วิต��งๆ	 โดยกริมธุริริม์ปริะกันภััย	 7	 บ�ทให้ควิ�ม

คุ้มคริองด้�นก�ริเสียชีีวิิตจำ�กอุบัติเหตุและก�ริริักษั�พย�บ�ลจำ�กอุบัติเหตุ

เป็นก�ริชี�วิยลดภั�ริะค��ใช้ีจำ��ยที�เกดิจำ�กเหตกุ�ริณ์ที�ไม�ค�ดคดิ

	 The	Company’s	branch	offices	cover	every	region	nationwide.		Presently	

there	are	67	branch	offices	which	can	give	service	to	customers	on	all	

matters	same	as	at	the	Head	Office	such	as	accepting	premium	payments,	

explain	about	details	and	benefits	in	the	policy,	and	so	on.		The	Company’s	

branch	offices	are	also	the	center	for	agents	and	the	public	in	general	

for	imparting	various	information	about	the	Company	such	as	product	

information	for	people	in	general	to	have	accurate	understanding	about	life	

insurance	and	can	choose	the	products	which	meet	their	individual	needs.

	 The	Company	continuously	cooperates	with	external	organizations	in	

improving	access	to	life	insurance	products	and	services	which	can	meet	

needs	and	enable	the	public	to	access	these	services	fairly	under	the	

support	of	the	Securities	&	Exchange	Commission	and	the	Office	of	the	

Insurance	Commission.	In	2019	The	Company	signed	a	Memorandum	

of	Understanding	(MOU)	concerning	the	7	baht	insurance	project	so	that	

the	public	in	general	may	receive	accident	coverage	during	various	long	

weekends.	The	7-baht	insurance	policy	covers	loss	of	life	from	an	accident	

as	well	as	medical	treatment	from	accident	which	helps	alleviate	the	burden	

of	expenses	arising	from	unforeseen	incidents.

การส่งเสริมการเข้าถึืงบริการ
ด้านประกันชีุวิตพ้ั�นฐาน

Promotion of Access to Basic Life 
Insurance Service

โดยมีนักวิิเคริ�ะห์เข้�ริ�วิมก�ริปริะชีุมคริั�งละ	8-10	ท��น	ซึ่ึ�งผู้้้เข้�ริ�วิมปริะชีุม

จำะมีโอก�สได้ริับทริ�บข้อม้ลด้�นต��งๆ	เชี�น	ด้�นผู้ลิตภััณฑ์์	ชี�องท�งก�ริจำัด

จำำ�หน�่ย	ด้�นก�ริเงนิ	ของบริิษััท	ริวิมถึึงส�ม�ริถึสอบถึ�มข้อมล้และขอทริ�บ

ควิ�มริ้้ของธุุริกิจำปริะกันชีีวิิตได้โดยตริงกับผู้้้บริิห�ริ	เชี�น	ก�ริสอบถึ�มข้อม้ล

เกี�ยวิกับแบบปริะกัน	 ควิ�มร้้ิด้�นกฎริะเบียบของธุุริกิจำ	 กลยุทธ์ุของบริิษััท

ข้อม้ลเกี�ยวิกับธุุริกิจำปริะกันชีีวิิตและแนวิโน้มเปลี�ยนแปลง	เป็นต้น	

	 ทั�งนี�	บนเวิบ็ไซึ่ต์ของบริษิัทัในส�วินของนกัลงทุนสมัพนัธุ	์บริษิัทั	ยงัได้มีก�ริ

เผู้ยแพริ�ควิ�มริ้้เกี�ยวิกับธุุริกิจำปริะกันชีีวิิตให้แก�นักวิิเคริ�ะห์	 นักลงทุน	 และ

บุคคลที�สนใจำ	โดยจำัดทำ�เป็นเอกส�ริแบ�งปันควิ�มริ้้	(Knowledge	Sharing)	

จำำ�นวิน	5	เริ่อง	ซึ่ึ�งเป็นหัวิข้อหลักของธุุริกิจำปริะกันชีีวิิต	เชี�น	ควิ�มริ้้เริ่องเงิน

กองทนุของธุรุิกจิำปริะกนัชีีวิิต	มล้ค��ของธุรุิกจิำปริะกนัชีีวิิต	ม�ตริฐ�นท�งบญัชีี

ที�เกี�ยวิขอ้งกบัธุรุิกิจำ	เปน็ตน้	โดยนกัวิิเคริ�ะห	์นักลงทนุ	และผู้้ท้ี�สนใจำส�ม�ริถึ

ด�วิน์โหลดเอกส�ริดังกล��วิได้ผู้��นเวิ็บไซึ่ต์ของบริิษััท

	 นอกจำ�กนี�	บริิษััท	ยงัเปดิโอก�สใหน้กัลงทนุที�สนใจำส�ม�ริถึเข้�พบผู้้บ้ริิห�ริ

หริือนักลงทุนสัมพันธุ์เพ่อสอบถึ�มข้อม้ลก�ริดำ�เนินง�นริวิมถึึงควิ�มริ้้ด้�น

ธุุริกิจำปริะกันชีีวิิตได้	โดยห�กนักวิิเคริ�ะห์	นักลงทุน	หริือบุคคลทั�วิไปที�สนใจำ

ต้องก�ริข้อม้ลเพิ�มเติม	 ส�ม�ริถึติดต�อส�วินง�นนักลงทุนสัมพันธุ์ของบริิษััท

โดยตริงเพ่อขอทริ�บข้อม้ลได้ทันที

occasions	in	order	to	provide	information	concerning	details	of	our	

overall	operations	as	well	as	provide	knowledge	on	life	insurance	

business.	 	 On	 each	 occasion,	 8-10	 analysts	 were	 present	 and	

these	participants	had	the	opportunity	of	gaining	 information	on	

various	 matters	 such	 as	 the	 Company’s	 products,	 distribution	

channels,	finance,	and	were	able	to	enquire	about	the	facts	and	

request	knowledge	about	life	insurance	business	directly	with	the	

executives.	For	 instance,	 requesting	 information	about	 insurance	

plan,	knowledge	on	business	regulations,	the	Company’s	strategies,	

information	about	life	insurance	business	and	the	changing	trends,	

and	so	on.

	 In	this	connection,	on	the	Company’s	website	at	the	section	of	

Investor	Relations,	the	Company	publicizes	knowledge	concerning	

life	insurance	business	for	analysts,	investors	and	interested	persons	

in	the	form	of	5	knowledge	sharing	documents	which	are	the	main	

subjects	of	life	insurance	business;	for	instance,	knowledge	about	

the	fund	of	life	insurance	business,	value	of	life	insurance	business,	

financial	standard	concerning	the	business,	and	so	on,	and	analysts,	

investors	and	interested	persons	can	download	these	documents	

through	the	Company’s	website.

	 Moreover,	the	Company	give	opportunity	for	interested	investors	to	

meet	with	our	executives	or	investor	relations	staff	to	enquire	about	

information	on	our	performance	and	knowledge	on	life	insurance	

business.		In	case	analysts,	investors,	or	interested	persons	would	

like	to	have	additional	information,	they	may	contact	the	Company’s	

Investor	Relations	directly	for	the	information.
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• การมอบความคุ้มครองอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล ผู้่านกรมธรรม์

ประกันกลุ่ม 7 บาท

	 ในชี�วิงเทศก�ลต��งๆ	 เป็นชี�วิงที�ปริะชี�ชีนมีก�ริเดินท�งหน�แน่น	 ทั�งก�ริ

เดินท�งกลับภั้มิลำ�เน�	 และก�ริเดินท�งพักผู้�อนท�องเที�ยวิ	 ทำ�ให้มีสถึิติด้�น

อุบัติเหตุที�ส้งกวิ��ปกติจำนภั�ครัิฐต้องออกม�ตริก�ริและแคมเปญเพ่อกริะตุ้น

ให้ปริะชี�ชีนมีวิินัยและริะมัดริะวัิงในก�ริเดินท�ง	 ด้วิยโอก�สก�ริเกิดควิ�ม

ส้ญเสยีชีีวิิตและค��รัิกษั�พย�บ�ลที�ส้งกวิ��ปกต	ิกริงุเทพปริะกนัชีีวิิตจึำงไดม้อบ

ควิ�มคุ้มคริองอุบัติเหตุและค��ริักษั�พย�บ�ลแบบกลุ�มผู้��นกริมธุริริม์ปริะกัน

กลุ�ม	7	บ�ท	โดยแยกก�ริมอบสิทธุิให้แก�ปริะชี�ชีน	2	กลุ�มคือ

–	กลุ�มล้กค้�ผู้้้เอ�ปริะกันของบริิษััท	และ

–	กลุ�มปริะชี�ชีนทั�วิไปผู้��นพันธุมิตริที�เข้�ริ�วิมกิจำกริริม	โดยในปี	2562	บริิษััท

	 ได้ริ�วิมมอืกบักลุ�มบริิษััท	โมโน		ริ�วิมมอบสทิธุคิวิ�มคุม้คริองผู้��นปริะกนัภัยั	

	 7	บ�ท	ในชี�วิงเทศก�ลปีใหม�	2563

• Providing accident coverage and medical treatment expenses 

 through 7-baht Group Insurance Policy

	 During	 various	 festivals,	 people	 travel	 densely	 both	 to	 their	

hometowns	and	for	vacations	which	causes	accident	statistics	to	

be	higher	than	normal.	In	this	connection,	the	public	sector	needed	

to	lay	down	measures	and	create	campaigns	to	arouse	people	to	

travel	with	discipline	and	cares.		With	the	chance	of	loss	of	life	and	

medical	treatment	being	higher	than	normal,	Bangkok	Life	Assurance	

therefore	provided	group	accident	coverage	and	medical	treatment	

through	 7-baht	 group	 insurance	where	 2	 groups	 of	 people	 are	

entitled	to	coverage	rights:

–	The	Company’s	existing	customer	group,	and

–	The	general	public	group	through	partner	companies	participating	

	 in	the	activity.		In	2019	the	Company	collaborated	with	Mono	

	 Group	to	jointly	provide	coverage	for	the	7-baht	insurance	during	

	 the	New	Year	festival	2020.	

จำาน์วิน์ผูู้�ไดู�รับควิามคุ�มครอง
จากิประกัิน์ภัย 7 บาทั ใน์ปี 2562 
รวม  25,300  ราย 
ทุัน์ประกัิน์ภัยรวิม
2,530 ลู้านบาทั

	 ก�ริมีคุณภั�พชีีวิิตที�ดี	 มีสุขอน�มัยที�แข็งแริง	 จำะชี�วิยให้ชีุมชีนส�ม�ริถึ

สร้ิ�งสริริค์และส�ม�ริถึปริะกอบกิจำก�ริต�มบทบ�ทและหน้�ที�ของแต�ละคนใน

สังคมได้อย��งมีปริะสิทธุิภั�พ	บริิษััทจำึงดำ�เนินโคริงก�ริที�ชี�วิยพัฒน�คุณภั�พ

ชีีวิิต	โดยเฉพ�ะด้�นก�ริส�งเสริิมก�ริมีสขุภั�พที�ดีควิบค้�กับก�ริให้ควิ�มร้้ิเกี�ยวิกับ

ปริะโยชีนข์องก�ริออกกำ�ลงัก�ย	โดยมุ�งหวิงัเปลี�ยนพฤตกิริริมก�ริบริิโภัคและ

สริ้�งวิินัยด้�นก�ริออกกำ�ลังก�ยเพ่อให้ชุีมชีนมีสุขภั�พแข็งแริงอย��งยั�งยืน

	 นอกจำ�กนี�ในยุคที�เทคโนโลยีเปลี�ยนแปลงอย��งริวิดเริ็วิและส�งผู้ลกริะ

ทบต�อก�ริดำ�เนินธุุริกิจำ	 บริิษััทจำึงมุ�งพัฒน�ขีดควิ�มส�ม�ริถึขององค์กริให้

เท��ทันและใชี้โอก�สจำ�กควิ�มก้�วิหน้�ของเทคโนโลยีในก�ริสริ้�งก�ริเข้�

ถึึงบริิก�ริวิ�งแผู้นก�ริเงินและก�ริปริะกันชีีวิิต	 และยกริะดับก�ริพัฒน�

ผู้ลิตภััณฑ์์และก�ริให้บริิก�ริ	 เพ่อส�งเสริิมให้ปริะชี�ชีนทุกกลุ�มส�ม�ริถึเข้�

ถึึงบริิก�ริได้อย��งเท��เทียม	 สะดวิกทั�วิถึึงและคริอบคลุมทุกพื�นที�ม�กยิ�งขึ�น

โดยบริิษััทได้พฒัน�แบบปริะกันที�ให้ควิ�มคุม้คริองชีีวิิตและก�ริเจ็ำบปว่ิยแบบ

พื�นฐ�นสำ�หริับคนส�วินใหญ�ของปริะเทศ	 อ�ทิ	 โคริงก�ริ	 บีแอลเอ	 อุ�นใจำ

โริคริ้�ย	 ที�มคีวิ�มคุม้คริองชีีวิิต	 50,000	 บ�ท	 และมคีวิ�มคุม้คริองโริคร้ิ�ย

แริงเริิ�มต้นตั�งแต�	100,000	บ�ท	ที�คุ้มคริองถึึงอ�ยุ	90	ปี	และมีเบี�ยปริะกัน

ชีีวิิตคงที�ตลอดสัญญ�เริิ�มต้นเพียง	 1,525	 บ�ทต�อปี	 เพ่อให้ปริะชี�ชีน

ส�วินใหญ�ส�ม�ริถึเข้�ถึึงควิ�มคุ้มคริองชีีวิิตและโริคริ้�ยแริงขั�นพื�นฐ�นได้	

	 Having	good	quality	of	life	and	good	health	helps	community	to	

create	and	operate	business	according	 to	each	 individual’s	 role	

and	duty	 in	society	efficiently.	 In	 this	connection,	 the	Company	

set	up	a	project	to	help	enhance	the	quality	of	life	especially	with	

regard	to	health	promotion	along	with	providing	knowledge	about	

the	benefits	of	exercise	with	expectation	of	change	in	eating	habits	

and	creating	discipline	in	exercising	so	that	community	people	can	

be	sustainably	healthy.

	 Moreover,	 in	 this	 era	when	 technology	 changes	 speedily	 and	

impacts	 business	 operations,	 the	 Company	 strives	 to	 enhance	

the	capability	of	the	organization	to	keep	pace	with	and	use	the	

opportunity	 from	 the	progress	of	 technology	 in	 creating	 access	

to	the	service	of	financial	planning	and	life	insurance	as	well	as	

upgrading	the	development	of	products	and	services	in	order	to	

encourage	all	people	in	all	walks	of	life	to	be	able	to	access	the	

service	equally	 and	conveniently	 throughout	 and	covering	every	

and	more	and	more	areas.	The	Company	has	developed	insurance	

plans	which	provide	life	insurance	and	basic	illness	coverage	for	the	

ด้านเศิรษัฐกิจ :
การส่งเสริมสุขภัาพัและการป้องกันปัญหา

ค่าใชุ้จ่ายการเงินจากค่ารักษัาพัยาบาล

Economic Aspect : 
Health Promotion and Prevention of 
Problems Concerning Expenditures

for Medical Treatment

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

76 SUSTAINABILITY REPORT 2019



• การมอบความคุ้มครองอบุติัเหตุจากการเลน่ก่ฬาและการออกกำาลงักาย

–	สนับสนุนควิ�มปลอดภััยนักวิิ�งในง�น	“เดิน-วิิ�ง	2019	OLYMPIC	DAY”		

	 มอบทุนปริะกันอุบัติเหตุริวิมกวิ��	1,300	ล้�นบ�ท

–	สนับสนุนทัพกริีฑ์�ไทย	นักกริีฑ์�	และผู้้้ฝึึกสอน	ส้้ศึกซึ่ีเกมส์	2019	มอบ		

	 กริมธุริริม์ปริะกันชีีวิิตและอุบัติเหตุ	186	ล้�นบ�ท

–	สนับสนุนทัพนักกีฬ�ยิงป้นทีมชี�ติไทย	ส้้ศึกซึ่ีเกมส์	2019	มอบกริมธุริริม์	

	 ปริะกันชีีวิิตและอุบัติเหตุริวิมกวิ��	23	ล้�นบ�ท

• Provide accident coverage relating to sports and exercise

–	Supporting	safety	for	athletes	in	the	“Run-Walk	2019	Olympic	Day”	

	 by	presenting	total	sum	assured	of	more	than	1,300	million	baht

–	Supported	Thai	athletic	team,	athletes	and	trainers	to	the	SEA	

	 Games	2019	by	presenting	life	assurance	and	accident	insurance	

	 policy	of	more	than	186	million	baht

–	Supported	Thai	National	Shooting	Team	to	the	SEA	Games	2019	

	 by	presenting	 life	assurance	and	accident	 insurance	policy	of	

	 more	than	23	million	baht.

	 นอกจำ�กก�ริสร้ิ�งริ��งก�ยให้สมบ้ริณ์แข็งแริงผู้��นก�ริออกกำ�ลังก�ยแล้วิ

ก�ริมอบควิ�มอุ�นใจำปกป้องควิ�มเสี�ยงเม่อต้องออกกำ�ลงัก�ยหรืิอแข�งขันกฬี�

กค็อืสิ�งสำ�คัญเชี�นเดียวิกนั	บริิษััทจึำงสนบัสนนุปริะกนัอบุตัเิหตใุนกจิำกริริมต��งๆ

เพ่อให้ปริะชี�ชีนและนกักฬี�ไม�ต้องกงัวิลต�ออบุตัเิหตุที�อ�จำจำะเกดิขึ�นจำ�กก�ริ

ออกกำ�ลังก�ยและก�ริแข�งขัน

	 Apart	from	building	up	the	body	to	be	robust	and	healthy	through	

exercises,	another	important	factor	when	exercising	or	participating	

in	sport	events	is	being	assured	with	a	risk	coverage.	The	Company	

therefore	encourages	accident	insurance	in	various	activities	so	that	

people	and	athletes	do	not	worry	about	accidents	which	may	occur	

during	exercises	and	competitions.

โครงการสนับสนุนความพัร้อม
นักกีฬาและกิจกรรมกีฬาต่างๆ

Project to Promote
the Preparedness of Atheletes
and Various Sports Activities

โครงการบีแอลเอ อุ่นใจโรคร้าย
BLA Aunjai Rok-rai Plan

อายุที์�คุ้มครอง
Insurable age

จำานวนเงินเอาประกันภััย - ชีุวิต
Sum assured - Life

จำานวนเงินเอาประกันภััย - โรคร้ายแรง
Sum assured - Dread disease

เบี�ยประกันคงที์� เริ�มต้น
Fixed insurance premium starting at

20 – 90 ปี
20 – 90 years old

เริ�มต้น 50,000 บาท์
Starting at 50,000 baht

ตั�งแต่ 100,000 บาท์ – 3,000,000 บาท์  5 กลุ่มโรคร้ายแรง รวม 11 โรค
From 100,000 baht – 3,000,000 baht covering 5 groups of dread 
diseases altogether 11 diseases

1,525 บาท์/ปี (อายุ 20 ปี เพัศิชุาย)
1.525 baht/year (Male, 20 years old)

majority	of	people	in	the	country	such	as	the	BLA	Aunjai	Rok-rai	

which	has	a	life	insurance	coverage	of	50,000	baht	and	a	dread	

disease	coverage	starting	at	100,000	baht	up	 to	 the	age	of	90	

years	old,	with	a	fixed	insurance	premium	throughout	the	contract	

starting	only	at	1,525	baht	per	year.	This	enables	the	majority	of	

people	to	access	the	life	coverage	and	basic	dread	diseases.
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ทุัน์ประกัิน์รวิม
เพ่�อคุ�มครองนั์กิก่ิฬา
ใน์ปี 2562
รวม  1,509 ลู้านบาทั

การมอบหน้ากากป้องกันฝึุ�น N95

	 ในปี	2562	ปริะเทศไทยเผู้ชิีญปัญห�ฝึุน่ละออง	PM2.5	ที�ก�อให้เกิดผู้ลกริะทบ

ด้�นสุขภั�พในพื�นที�ต��ง	ๆ	ทั�วิปริะเทศ		บริิษััท	นำ�ทีมผู้้้บริิห�ริและพนักง�น

ลงพื�นที�แจำกหน้�ก�กป้องกันฝึุ่น	N95	ให้แก�ปริะชี�ชีนในพื�นที�สุ�มเสี�ยง	โดย

ก�ริกริะจำ�ยพนักง�นเพื�อไปแจำกยังพื�นที�ต��งๆ	และยังริ�วิมกับพันธุมิตริ	อ�ทิ

เมเจำอร์ิ	 ซีึ่นีเพล็กซ์ึ่	 กรุิ�ป	 ในก�ริกริะจำ�ยหน้�ก�ก	 ณ	 พื�นที�เสี�ยงภััยใกล้

โริงภั�พยนตริ์เมเจำอริ์เพิ�มเติม		บริิษััทยังส�งหน้�ก�กป้องกันฝึุ่น	N95	ไปยัง

ส�ข�ของบริิษััททั�วิปริะเทศเพื�อแจำกจำ��ยริวิมทั�งสิ�นจำำ�นวินกวิ��	10,000	ชีิ�น

Distributing N95 Respirator Mask

	 In	 2019	 Thailand	 faced	 the	 problem	 of	 PM2.5	 dust	 particles	

which	impacted	health	in	various	areas	nationwide.		The	Company	

dispatched	our	executives	and	employees	to	distribute	N95	respirator	

mask	to	people	in	risky	areas.		Employees	were	sent	to	distribute	

the	N95	mask	at	various	places	and	we	also	collaborated	with	our	

partner	company	such	as	Major	Cineplex	Group	in	distributing	the	

mask	at	problematic	areas	near	Major	Cineplex	theatres.	Moreover,	

the	Company	dispatched	altogether	more	than	10,000	pieces	of	N95	

respirator	mask	to	our	branch	offices	nationwide	for	distribution.

Total sum assured for
protection of athletes in 2019
at a total of 
1,509 million baht 
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โครงการกรุงเทพประกันช้่วิต กร่ฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกเยาวช้น-ยุวช้น

ช้ิงช้นะเลิศแห่งประเทศไทย 2562

	 ก�ริพัฒน�ศกัยภั�พของเย�วิชีนรุิ�นใหม�ให้มคีวิ�มร้้ิควิ�มส�ม�ริถึและควิ�ม

พร้ิอมทั�งด้�นคุณธุริริมจำริิยธุริริมเป็นริ�กฐ�นที�สำ�คัญในก�ริสร้ิ�งควิ�มเจำริิญ

ด้�นเศริษัฐกิจำและสงัคม	 บริิษััทจึำงมุ�งมั�นที�จำะสนับสนุนก�ริพัฒน�เย�วิชีนที�จำะ

เตบิโตเป็นอน�คตของชี�ตใิห้มคีวิ�มพร้ิอมต�อก�ริเปลี�ยนแปลงในอน�คต	บริิษััท

มุ�งดำ�เนนิโคริงก�ริพฒัน�และส�งเสริิมศกัยภั�พด้�นก�ริกฬี�ที�ยึดเย�วิชีนเป็น

ศน้ย์กล�ง	เพื�อเป็นแริงสำ�คญัในก�ริขบัเคลื�อนเศริษัฐกิจำและสังคมของชี�ตติ�อไป

เพริ�ะบริิษััทเชืี�อวิ��	เย�วิชีนคือริ�กฐ�นและอน�คตของชี�ติ

	 บริิษััทได้ริ�วิมกบัสม�คมกฬี�กริฑี์�แห�งปริะเทศไทย	ในพริะบริมริ�ช้ีปถึมัภ์ั	และ

หน�วิยง�นริะดับจำงัหวัิดจำดัเวิทคีดัเลอืกสดุยอดนกักรีิฑ์�เย�วิชีนทั�วิไทย	ส�นต�อ

ควิ�มฝัึนส้�เวิทรีิะดบัน�น�ชี�ตทิี�จำดัขึ�นอย��งต�อเนื�องเป็นปีที�	2	เพื�อส�งเสริิมกฬี�

ในหม้�เย�วิชีนและยุวิชีนทั�วิปริะเทศ	และสร้ิ�งช้ี�งเผืู้อกผู้นึกกำ�ลงักริฑี์�ไทยให้

พร้ิอมชีงิชียัโอลมิปิกเกมส์	2020	ในปีนี�มนีกักฬี�กริฑี์�ยวุิชีน	เย�วิชีนทั�วิปริะเทศ

ริ�วิมแข�งขันในโคริงก�ริกวิ��	5,000	คน	นอกจำ�กนั�น	ยงัมนีกักรีิฑ์�จำ�กโคริงก�ริ

กริงุเทพปริะกันชีีวิิต	กริฑี์�ด�วิรุิ�งมุ�งโอลิมปิก	เป็นตวัิแทนกรีิฑ์�ยวุิชีน/เย�วิชีน

ทมีชี�ตไิทย	 เพื�อไปคว้ิ�เหรีิยญทองในกรีิฑ์�	 Sea	 Youth	 และ	 กีฬ�นกัเรีิยน

ริะหวิ��งปริะเทศแห�งอ�เซึ่ยีน	35	คน	โคริงก�รินี�ยงัชี�วิยให้เย�วิชีนที�มทีกัษัะโดด

เด�นทั�วิปริะเทศแต�ข�ดโอก�สในก�ริต�อยอดควิ�มส�ม�ริถึอีกม�ก	

Bangkok Life Assurance Rising Youth Athletes 0nwards Towards 

Thailand Youth Olympic Championship 2019

	 Developing	potentials	of	new	generation	youth	to	have	knowledge,	

capability	and	readiness	both	morally	and	ethically	is	an	important	

foundation	in	building	economic	and	social	prosperity.	The	Company	

is	determined	to	encourage	development	of	youth	to	grow	into	leaders	

of	tomorrow	and	be	ready	for	future	changes.	The	Company	strives	

to	carry	out	its	project	to	develop	and	promote	sportive	potentials	

with	youth	taking	the	center	stage	to	become	an	important	propeller	

in	driving	the	nation’s	economy	and	society	in	the	future	because	the	

Company	believes	that	youth	is	the	foundation	and	the	leaders	of	

tomorrow.

	 The	 Company	 is	 collaborating	 with	 the	 Athletic	 Association	 of	

Thailand	under	His	Majesty	the	King’s	Patronage	as	well	as	provincial	

government	agencies	 in	organizing	 for	 the	2
nd
	 consecutive	 year	a	

ด้านสังคม : 
การเปิดโอกาสด้านการศึิกษัาและ

ปลูกฝัึงค่านิยมสำาคัญให้แก่เยาวชุน
เพ้ั�อนำาไปสู่การพััฒนาประเท์ศิอย่างยั�งย้น

Social Aspect :
Educational Opportunities and

Fostering Important Values in Youth for
Sustainable Development of the Country  

stage	to	select	top	youth	athletes	nationwide	to	carry	on	the	dreams	

to	move	onwards	towards	international	level	to	promote	sports	for	

youth	nationwide	and	create	a	champion	to	strengthen	Thai	athletic	

sports	in	readiness	to	conquer	the	Olympic	Games	2020.	This	year	

we	have	more	than	5,000	youth	athletes	nationwide	competing	in	the	

project.	Besides,	there	will	be	35	youth	athletes	from	the	Bangkok	Life	

Assurance	Rising	Youth	Athletes	0nwards	Towards	Thailand	Youth	

Olympic	Championship	project	who	will	represent	Thailand	National	

Youth	Team	to	compete	for	gold	medals	in	the	SEA	Youth	Athletics	

Championships	 and	 the	 ASEAN	 School	 Games.	 This	 project	 will	

help	youth	with	outstanding	skills	nationwide	but	lack	opportunity	to	

strengthen	their	capabilities.
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โครงการโรงเร่ยนของหนู

	 กรุิงเทพปริะกันชีีวิิตริ�วิมกับไทยรัิฐทวีิ	ีสร้ิ�งควิ�มฝัึนเลก็ๆ	และส�งต�อริอยยิ�ม

ส้�เย�วิชีนไทยในพื�นที�ห��งไกล	ในถิึ�นทรุิกันด�ริ	เป็นก�ริเสริิมสร้ิ�งควิ�มสุขแบบ

ยั�งยนืกับโคริงก�ริโริงเรีิยนของหน	้ ในปี	2562	บริิษััทส�นต�อ	2	 กิจำกริริมเพื�อ

เย�วิชีนไทยได้มีคณุภั�พชีีวิิตที�ดเีตม็ไปด้วิยริอยยิ�ม

“My School” Project

	 Bangkok	Life	Assurance	in	cooperation	with	Thairath	TV	fulfils	young	

dreams	and	forwards	smiles	to	Thai	youth	in	remote	areas	by	way	

of	creating	sustainable	happiness	with	the	“My	School”	project.	In	

2019	the	Company	carried	on	2	activities	for	Thai	youth	to	have	good	

quality	of	life	full	of	smiles.

•	โคริงก�รินำ��ดื�มสะอ�ด	เพื�อชีีวิิตที�มคีวิ�มสขุ	มอบถึงัเกบ็นำ��กวิ��	10,000	ลิตริ

ริวิมทั�งริะบบทำ�นำ��สะอ�ด	 เครืิ�องกริองนำ��	 พร้ิอมเลี�ยงอ�ห�ริกล�งวัินแก�

เดก็ๆ	ณ	 ศ้นย์ก�ริเรีิยนตำ�ริวิจำตริะเวินชี�ยแดนอินทริอี�ส�	 (บ้�นป�เกอะญอ)

ต.ป่�เดง็	อ.แก�งกริะจำ�น	จำ.เพชีริบรีุิ	เพื�อสร้ิ�งนำ��ดื�มสะอ�ดส้�คุณภั�พชีีวิิตและสขุ

อน�มยัที�ดี	โดยโคริงก�ริ	“นำ��ดื�มสะอ�ด	เพื�อชีีวิิตที�มคีวิ�มสขุ”	เริิ�มม�ตั�งแต�ปี

2556	 และยงัทำ�ต�อเนื�องม�จำนถึึงปัจำจำบุนั	 บริิษััทตริะหนกัถึึงควิ�มสำ�คญัของ

คุณภั�พชีีวิิตและสุขภั�พของเย�วิชีนและปริะชี�ชีน	 ในเรืิ�องสุขอน�มัย

ก�ริออกกำ�ลงัก�ย	ก�ริบริิโภัคนำ��ดื�มที�สะอ�ด	และสิ�งที�โริงเริยีนต��งๆ	ข�ดแคลน

เพื�อเสริิมคุณภั�พชีีวิิตและก�ริศึกษั�ของเย�วิชีนไทยโดยเฉพ�ะอย��งยิ�งในเขต

พื�นที�ห��งไกล	

•	The	Clean	Drinking	Water	for	Happiness	in	Life	project	presented	

a	water	tank	of	more	than	10,000	liter	capacity	together	with	filtering	

system	and	water	filters	and	also	organized	lunch	for	the	school	children	

at	the	Border	Patrol	Police	Learning	Center	Insea	Asa	(Pa	Guer	Yor	

Village)	 Pa	 Deng	 Subdistrict,	 Kaeng	 Krachan	 District,	 Phetchaburi	

Province	with	a	view	to	creating	clean	drinking	water	for	a	good	quality	

of	life	and	hygiene.	The	“Clean	Drinking	Water	for	a	Happy	Life”	project	

was	initiated	since	the	year	2013	and	has	still	been	carried	out	up	to	

now.	The	Company	is	aware	of	the	importance	of	quality	of	life	and	

health	of	youth	and	people	in	the	way	of	hygiene,	exercise,	drinking	

clean	water	and	things	which	various	schools	lack	for	enhancing	the	

quality	of	life	and	education	of	Thai	youth	especially	in	remote	areas.

•	 The	 2
nd
	 “My	 School”	 project	 was	 organized	 at	 Ban	 Pha	 Pha	

Community	School,	Mae	Katuan	Subdistrict,	Sop	Moei	District,	Mae	

Hong	Son	Province.	Most	students	had	to	walk	to	school	at	a	distance	

of	3-7	kilometers.	Not	having	a	bicycle	meant	being	absent	from	school	

due	to	difficulty	in	traveling	or	the	parents	could	not	bring	them.	The	

Company	delivered	smiles	and	good	quality	of	life	with	a	presentation	

of	70	bicycles	as	well	as	facilities	which	the	school	and	the	students	

lacked	such	as	refrigerators,	food	blenders,	food	trays	complete	with	

forks	and	spoons,	and	outdoor	playground	equipment	to	enhance	good	

hygiene	for	youth	in	remote	areas.	This	project	is	therefore	beneficial	

to	schools	which	still	lack	various	facilities	in	order	to	let	Thai	youth	

enjoy	better	quality	of	life	within	the	confines	of	the	school.

•	โคริงก�ริ	“โริงเรีิยนของหน”้	ครัิ�งที�	2	ณ	โริงเรีิยนชีมุชีนบ้�นผู้�ผู้��	ต.แม�คะตวิน

อ.สบเมย	 จำ.แม�ฮ�องสอน	 นักเริยีนส�วินใหญ�จำำ�เป็นจำะต้องเดนิไปโริงเริยีนเป็น

ริะยะท�งกวิ��	3-7	กิโลเมตริ	ก�ริไม�มจีำกัริย�นหม�ยถึึงก�ริข�ดเรีิยนเพริ�ะเดนิ

ท�งลำ�บ�กหริือไม�มีผู้้้ปกคริองม�ส�ง	บริษิัทัริ�วิมมอบริอยยิ�มและคุณภั�พชีวีิติ

ที�ดด้ีวิยก�ริมอบจำกัริย�น	70	คนั	ทั�งนี�บริิษััทยงัมอบอปุกริณ์อำ�นวิยควิ�มสะดวิก

ที�โริงเรีิยนและเด็กนกัเรีิยนข�ดแคลน	อย��งต้เ้ยน็	เครืิ�องปั�น	ถึ�ดอ�ห�ริพร้ิอม

ช้ีอนส้อม	และเครืิ�องเล�นเดก็ในสน�ม	เพื�อเสริิมสร้ิ�งสขุอน�มยัที�ดีแก�เย�วิชีนใน

ที�ห��งไกล	โคริงก�รินี�จึำงเป็นปริะโยชีน์ต�อโริงเรีิยนที�ยงัข�ดแคลนสิ�งอำ�นวิยควิ�ม

สะดวิกต��งๆ	เพื�อให้เย�วิชีนไทยมีคณุภั�พชีีวิิตภั�ยในรัิ�วิโริงเรีิยนที�ดยีิ�งขึ�น
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การจัดกิจกรรมสนับสนุนประเพณ่ เช่้น การแข่งเรือประเพณ่ การแห่

เท่ยนพรรษา เพ่อสานสัมพันธ์กับชุ้มช้น

	 นอกเหนือจำ�กก�ริส�งเสริิมด้�นก�ริศึกษั�และโอก�สของเย�วิชีนแล้วิ	บริิษััท

ยงัส�งเสริิมก�ริปลก้ฝัึงปริะเพณีวิฒันธุริริมและค��นิยมสำ�คญัของไทยผู้��นก�ริ

สนับสนุนกิจำกริริมริะดับจำังหวิัด	 เพื�อให้เย�วิชีนไทยริักและหวิงแหนค��นิยม

สำ�คญัของชี�ตติ�อไป	อ�ทิ

Organization of Events Which Preserve Thai Heritage such as 

Kings Cup Longboat Competition, Candle Procession Parade 

to Enhance Relationships with Community

	 Apart	 from	 promoting	 education	 and	 opportunity	 for	 youth,	 the	

Company	also	promotes	preservation	of	Thai	Heritage	and	Keeping	

Traditional	 Thai	 Culture	 Alive	 through	 supporting	 provincial	 level	

activities	 so	 that	 youth	would	 love	and	cherish	 important	national	

values	of	the	nation,	such	as

กิจกรรมงานประเพณ่แห่งเท่ยนเข้าพรรษา จังหวดัอุบลราช้ธาน่

	 บริิษััทริ�วิมใหก้�ริสนบัสนนุก�ริจำดักจิำกริริมง�นปริะเพณแีห�เทยีนเข�้พริริษั�	

จำังหวิัดอุบลริ�ชีธุ�นี	ปริะจำำ�ปี	2562	สืบส�นพุทธุศิลป์เมืองอุบลฯ	พ�ชีมต้น

เทียนพริริษั�ง�มลำ��เป็นปริะจำำ�ทุกปี

Ubon Ratchathani Candle Procession Parade

	 The	Company	participated	and	promoted	the	organization	of	the	

2019	Ubon	Ratchathani	candle	procession	parade	which	carries	on	

Buddhist	arts	of	Ubon	Ratchathani	and	regularly	displays	magnificent	

candles	every	year.	

งานประเพณ่แข่งขันเรอืยาวจงัหวดัพิจิตร ประจำาปี 2562

	 บริิษััทริ�วิมสนับสนุนวัิดท��หลวิงในก�ริรัิกษั�ให้ปริะเพณีอันดีง�มที�สร้ิ�ง

ควิ�มสุขแก�ปริะชี�ชีนคนไทยและชี�วิต��งชี�ติไม�ส้ญห�ยไป	 โดยมีผู้้้บริิห�ริ	

พนกัง�น	ตัวิแทนปริะกันชีีวิิต	ริ�วิมอำ�นวิยควิ�มสะดวิกแจำกนำ��	พดั	และหมวิก

คล�ยริ้อนแก�ผู้้้เข้�ริ�วิมง�นอีกด้วิย

Kings Cup Longboat Competition 2019, Phichit Province

	 The	Company	supported	Wat	Tha	Luang	(Royal	Monastery)	in	

preserving	Thai	Heritage	which	provides	happiness	to	Thai	people	

as	well	as	foreigners.		Our	executives,	employees,	and	life	insurance	

agents	helped	to	hospitably	distribute	drinks,	fans	and	cooling	caps	

to	attendees	in	the	event.
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	 บริิษััทดำ�เนินก�ริส�งเสริิมก�ริสร้ิ�งจิำตสำ�นึกริกัและดแ้ลรัิกษั�สิ�งแวิดล้อมทั�ง

ภั�ยในองค์กริและปริะชี�ชีนภั�ยนอก	 โดยมโีคริงก�ริหลักๆ	 ที�ดำ�เนนิก�ริในปี

2562	ดังนี�	

	 The	Company	promotes	the	concept	of	raising	awareness	to	love	and	

care	for	the	environment	both	within	the	organization	and	together	with	

the	public	in	general.		One	of	the	main	projects	carried	out	in	2019	was:

การสร้างจิตสำานึกและ
การดูแลสิ�งแวดล้อม

Raising Awareness
and Caring for the Environment

การส่งเสริมการสร้างจิตสำาน้กรักและดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อมภัายในองค์กร

ENCOURAGING AWARENESS IN LOVING AND CARING FOR 

ENVIRONMENT BY THE ORGANIZATION

โครงการ “Bhappy
3
” ครั�งท่่ 12 

	 บริิษััทริ�วิมมอืกบั	บริิษััท	กริงุเทพปริะกันภัยั	จำำ�กัด	(มห�ชีน)	บริิษััท	ไอโออิ

กริงุเทพปริะกันภัยั	จำำ�กัด	และโริงพย�บ�ลบำ�ริงุริ�ษัฎร์ิ	 จัำดให้มกีจิำกริริมเชืี�อม

ควิ�มสมัพนัธ์ุริะหวิ��งผู้้บ้ริิห�ริและพนกัง�นทั�งสี�บริิษััท	 ในครัิ�งนี�ถึอืเป็นก�ริจำดั

กจิำกริริมเป็นครัิ�งที�	12		ชืี�อกจิำกริริม	คือ	“พลงัจำติอ�ส�	ริ�วิมใจำปลก้ป่�ชี�ยเลน	

เพื�อธุริริมชี�ตทิี�ยั�งยนื”	จำดัขึ�น	ณ	ป้อมพริะจำลุจำอมเกล้�	ตำ�บลแหลมฟ้�ผู้��	อำ�เภัอ

พริะสมทุริเจำดีย์	 จำงัหวิดัสมทุริปริ�ก�ริ	 	 โดยทั�งสี�บริิษััทได้ริ�วิมกนัทำ�กจิำกริริม

ปล้กป่�ชี�ยเลน	 เป็นก�ริสร้ิ�งจำติสำ�นึกให้กบัผู้้บ้ริิห�ริและพนกัง�น	 ตริะหนกั

และเหน็คุณค��ของก�ริอนุริกัษ์ัธุริริมชี�ตแิละสิ�งแวิดล้อม	 อันเป็นทรัิพย�กริที�

มคีวิ�มสำ�คัญต�อริะบบนเิวิศ	เป็นแหล�งอ�ศยัของสตัว์ินำ��และอ�ห�ริของสตัว์ิที�

อย้�ในบริิเวิณนั�นๆ	 เพื�อป้องกนัหน้�ดินพังทล�ยบริิเวิณชี�ยฝัึ�ง	 ชีะลอควิ�มเริว็ิ

ของกริะแสนำ��กริะทบชี�ยฝัึ�งชี�วิยให้หน้�ดนิแขง็แริง	 และเป็นก�ริริ�วิมอนุริกัษ์ั

ป่�ชี�ยเลนให้มคีวิ�มคงอย้�ต�อไป

The 12
th
 “BHappy

3
” Project

	 The	 Company	 cooperated	 with	 Bangkok	 Insurance	 PCL,	 Aioi	

Bangkok	Insurance	Co.,	Ltd.	and	Bumrungrad	Hospital	to	organize	

a	 relationship	binding	activity	among	Management	and	employees	

of	all	 four	companies.	This	12
th
	BHappy	Project	activity	under	 the	

name	“Volunteer	Spirit,	Planting	Mangrove	Forest	for	Sustainability	of	

Nature”	took	place	at	Chulachomklao	Fort,	Laem	Fa	Pha	Subdistrict,	

Phra	Samut	Chedi	District,	Samut	Prakarn	Province.	Members	of	the	

four	companies	jointly	planted	mangrove	forest	in	an	activity	to	raise	

management	and	employees’	awareness	on	the	value	of	nature	and	

environment	conservation	which	are	necessary	natural	resources	for	

the	ecology.		Mangrove	forest	serves	as	valuable	food	and	shelter	

areas	 for	aquatic	animals.	 	 It	prevents	coastal	 erosion	 from	wave	

damage,	retains	land	sediment,	and	in	turn	encourages	conservation	

of	the	mangrove	forests.
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โครงการ BLA Happy Life Go Green ภัายในองค์กร 

	 ก�ริใช้ีทริัพย�กริธุริริมชี�ติอย��งมีปริะสิทธุิภั�พเป็นพื�นฐ�นที�สำ�คัญใน

ก�ริพัฒน�ควิ�มยั�งยืนของปริะเทศ	 บริิษััทจึำงมุ�งปล้กฝัึงให้พนักง�นและผู้้้มี

ส�วินได้ส�วินเสียให้มีจำิตสำ�นึกอนุรัิกษ์ัทริัพย�กริ	 และตริะหนักถึึงคุณค��ของ

ทริพัย�กริธุริริมชี�ติบริิษััทได้ดำ�เนนิโคริงก�ริต�อเนื�องที�ให้พนกัง�นในองค์กริทุก

คนได้มีส�วินริ�วิมในก�ริสร้ิ�งสังคมของเริ�ให้น��อย้�ขึ�นไปด้วิยกนั	ปริะกอบด้วิย

โครงการประหยัดไฟิฟิ้า

•	โคริงก�ริปริะหยัดพลังง�นโดยก�ริริวิบริวิมข้อม้ลข��วิส�ริ	 และวิิธีุ

	 ก�ริปริะหยัดพลังง�นปริะชี�สัมพันธ์ุผู้��นชี�องท�งอิเล็กทริอนิกส์	 (Smart	

	 Home)	 ของบริิษััท	 และก�ริริณริงค์ก�ริปิดไฟในชี�วิงเวิล�กล�งวัิน	 ก�ริ

	 ออกไปปริะชีุม	 หริือหลังเลิกง�นโดยก�ริติดสติกเกอร์ิเลขหม�ยกำ�กับบน

	 โต�ะทำ�ง�นเพ่อควิบคมุก�ริใช้ีพลงัง�นเฉพ�ะพื�นที�	และก�ริติดตั�งริะบบปิด

	 หน้�เคริ่องคอมพิวิเตอริ์อัตโนมัติในองค์กริ

•	ก�ริเปลี�ยนเป็นอุปกริณ์ปริะหยัดพลังง�น	 โดยเฉพ�ะหลอดไฟต��งๆ	 ใน

	 บริิเวิณที�ต้องเปิดทิ�งไวิ้ตลอดเวิล�	เชี�น	โถึงท�งเดินแต�ละชีั�น

•	โคริงก�ริส�งเสริิมสุขภั�พด้วิยก�ริเดินขึ�นบันไดแทนก�ริใช้ีลิฟต์	 โดยก�ริ

	 ติดค��พลังง�นที�ใชี้ในก�ริขึ�นบันไดแต�ละขั�นพริ้อมก�ริให้กำ�ลังใจำแก�ผู้้้เดิน

	 ขึ�นบันได	 นอกจำ�กเป็นผู้ลดีกับสุขภั�พยังชี�วิยปริะหยัดพลังง�นไฟฟ้�จำ�ก

	 ก�ริใชี้ลิฟต์

โครงการประหยัดนำ�าประปา

•	โคริงก�ริริณริงค์ใชี้หลักก�ริปริะหยัดนำ��	 โดยก�ริเชี็ดก�อนใชี้	 ริองก�อนใชี้

	 หริือก�ริใชี้นำ��ซึ่ำ��	ก�ริเปิด	–	ปิดก�อกนำ��ให้สนิทหลังก�ริใชี้ง�นแล้วิทุกคริั�ง

	 และ/หริือห�กพบอุปกริณ์ก�ริใชี้นำ��ชีำ�ริุด	แจำ้งผู้้้ริับผู้ิดชีอบทริ�บทันที	เพ่อ

	 กำ�จำัดจำุดริั�วิไหลในองค์กริ

โครงการประหยัดทรัพยากรกระดาษ

•	 ก�ริจำัดเก็บเอกส�ริริณริงค์ใชี้กริะด�ษัใช้ีซึ่ำ��	 (Re-use)	 หรืิอ	 Scan	 เก็บ

	 ไว้ิในเคร่ิองคอมพิวิเตอร์ิแทนก�ริถึ��ยสำ�เน�	 เพ่อลดก�ริใชี้กริะด�ษัใน

	 องค์กริ	ทำ�ให้เกิดก�ริใชี้ทริัพย�กริกริะด�ษัเกิดควิ�มคุ้มค��ริวิมทั�งเป็นก�ริ

	 ลดพื�นที�ในก�ริจำัดเก็บเอกส�ริ	 เพ่อควิ�มปลอดภััยและป้องกันควิ�มเสี�ยง

	 จำ�กอัคคีภััยในสำ�นักง�น

•	ก�ริทำ�ล�ยเอกส�ริ	 โดยก�รินำ�ส�งบริิษััท/ร้ิ�นค้�เพ่อนำ�ไปทำ�ล�ยโดยวิิธีุ

	 ก�ริต้ม	 ซึ่ึ�งจำะส�ม�ริถึนำ�ม�ส้�กริะบวินก�ริผู้ลิตกริะด�ษัใหม�ได้	 ทำ�ให้เกิด

	 ก�ริใชี้ทริัพย�กริต้นไม้อย��งคุ้มค��	เพ่ออนุริักษั์สิ�งแวิดล้อม

•	โคริงก�ริริณริงค์รัิกษั�สิ�งแวิดล้อมในออฟฟิศ	 โดยก�ริจัำดกล�องรัิบ

	 เอกส�ริที�เป็นกริะด�ษัสีข�วิในทุกจำุดที�มีเคร่ิองถึ��ยเอกส�ริในองค์กริ

	 เพ่อนำ�ไปริีไซึ่เคิล

	 บริิษััทยงัมุ�งปรัิบปรุิงกริะบวินก�ริทำ�ง�นภั�ยในองคก์ริดว้ิยเทคโนโลยดีจิำทิลั

ซึ่ึ�งเปน็ก�ริชี�วิยลดทั�งก�ริใชีท้ริพัย�กริและริะยะเวิล�ในก�ริปฏิบิตังิ�น	และยงั

ชี�วิยเพิ�มปริะสิทธุิภั�พในก�ริดำ�เนินง�นให้ดียิ�งขึ�นด้วิย

BLA Happy Life Go Green Project within the Organization

	 Using	natural	resources	efficiently	is	an	important	basis	in	developing	

the	country’s	sustainability.	The	Company	is	therefore	determined	to	

raise	 in	employees	and	stakeholders	 the	awareness	 in	conserving	

natural	resources	as	well	as	the	realization	of	the	value	of	natural	

resources.	 This	 is	 an	 on-going	 project	 in	 which	 all	 organization’s	

employees	participate	to	improve	our	society	and	comprise

Energy-saving project

•	This	is	energy-saving	campaign	in	carried	out	by	gathering	all	

	 information	and	methods	of	saving	energy	and	broadcasting	it	

	 via	the	Company’s	electronic	channels	(SmartHome)	and	promoting	

	 energy	preservation	by	turning	off	lights	during	daytime	and	when	

	 going	out	to	attend	meetings	or	after	work,	putting	a	numbered	

	 sticker	on	the	work	desks	to	control	energy	use	in	specific	areas	as	

	 well	as	an	automated	computer	shutdown	system	in	the	organization.

•	Change	to	energy-saving	equipment	especially	various	light	

	 bulbs	which	stay	turned	on	all	the	time	such	as	at	the	walkways	

	 of	each	floor

•	A	health	promotion	project	of	walking	up	the	stairs	instead	of	

	 using	elevators	and	affixing	a	sticker	showing	the	calorie	count	of	

	 using	each	step	as	well	as	encouraging	those	who	use	the	stairs.		

	 Apart	from	gaining	good	health	this	also	help	conserving	energy	

	 from	using	elevators.

Water-saving project

•	A	 campaign	 to	 wipe	 remains	 off	 dishes	 before	 washing;	

	 store	water	in	containers	for	use;	reuse	water,	turn	off	faucets	

	 properly	 after	 each	 use;	 and	 immediately	 notify	 the	 person	

	 responsible	for	repairs	on	seeing	a	water	leak	in	the	organization.

Paper-saving Project

•	This	campaign	involves	document	storage;	paper	re-using,	encourage	

	 use	of	electronic	copy	and	discourage	hard	copy.	Not	only	will	this	help	

	 save	paper,	it	also	saves	storage	space	and	reduces	fire	risk	hard	as	well.

•	Destroying	documents	by	sending	to	commercial	establishments	

	 to	boil	and	use	the	pulp	for	recycled	paper	production;	this	is	

	 a	natural	resourceful	use	of	tree	for	environmental	conservation.	

•	Recycling	Project	in	the	office:	White	paper	documents	are	collected	

	 in	a	box,	placed	next	to	every	copying	machine	in	the	Organization,	

	 for	recycling.

	 The	Company	is	also	determined	to	improve	work	procedures	

in	the	organization	by	the	use	of	digital	technology	which	not	only	

reduces	use	of	resources	and	time	in	carrying	out	work	but	also	

helps	increase	work	efficiency.
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ปริมาณกิารใช้ีพลู่งงานในองค์กิร
Quantity of Energy Usage in the Organization

ปริมาณกิารใช้ีนำ�าประปาภายในองค์กิร
Quantity of Water Usage in the Organization

ปริมาณกิารใช้ีกิระดาษ
Quantity of Paper Usage

2561
2018

2561
2018

2561
2018

2562
2019

2562
2019

2562
2019

ปริิม�ณไฟฟ้�

Quantity	of	Electricity

ปริิม�ณนำ��ล้�นล้กบ�ศก์เมตริ

Quantity	of	Water			

ปริิม�ณกริะด�ษัริีไซึ่เคิล

Quantity	of	Recycled	Paper

3,339.74	เมกะวิัตต์/ชีั�วิโมง

3,339.74	megawatt	per	hours

20,922	ล้�นล้กบ�ศก์เมตริ

20,922	million	cubic	meters

36,826	กิโลกริัม

36,826	kilograms

3,432.65	เมกะวิัตต์/ชีั�วิโมง

3,432.65	megawatt	per	hours

19,453	ล้�นล้กบ�ศก์เมตริ

19,453	million	cubic	meters

41,007.60	กิโลกริัม

41,007.60	kilograms

การส่งเสริมการสร้างจิตสำานึกรักและดูแล
รักษัาสิ�งแวดล้อมแก่ประชุาชุนภัายนอก

Encouraging the General Public’s 
Awareness in Loving and Caring

for Environment 

• กิจกรรม Thailand Tree Festival

	 บริิษััทริ�วิมสนับสนุนกิจำกริริม	 Thailand	 Tree	 Festival	 ซึึ่�งม้ลนิธุิสถึ�บัน

ริ�ชีพฤกษ์ัได้ริ�วิมกับกลุ�มริักษ์ัไม้ใหญ�	 (Big	 Tree	 Project)	 และ	 Urban	

Adventures	จำดัขึ�นเพื�อสร้ิ�งสริริค์เกี�ยวิกับสิ�งแวิดล้อมสำ�หรัิบเดก็และคริอบคริวัิ

ในก�ริปลก้จิำตสำ�นึกริกัษ์ัโลก	เพื�อให้เกดิกริะบวินก�ริเรีิยนริ้ธุ้ริริมชี�ตแิละสร้ิ�ง

ปริะสบก�ริณ์ตริงในก�ริใช้ีชีีวิิตของเดก็และคริอบคริวัินอกห้องเริยีน	(Nature	Fun)

• Thailand Tree Festival Activity

	 The	 Company	 joined	 in	 to	 support	 the	 Thailand	 Tree	 Festival	

organized	by	Rajapruek	 Institute	Foundation,	Big	Tree	Project	and	

Urban	Adventures	for	children	and	their	families	with	the	aim	of	raising	

the	awareness	to	save	our	planet	through	learning	about	nature	and	

experiencing	learning	outside	of	the	classroom	(Nature	Fun).
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• BLA Happy Life Go Green, together with the Thai Creative 

Association (Magic Eyes), organized a campaign to raise 

awareness of Thai people to use re-cycled products through the 

BLA Happy Gift Project.

	 “BLA	Happy	Gift	--	forwarding	green	happiness	with	sustainable	

gifts”	 was	 a	 project	 which	 Bangkok	 Life	 Assurance	 collaborated	

with	 the	 Thai	 Creative	 Association	 (Magic	 Eyes)	 in	 organizing	 to	

raise	awareness	of	all	Thai	people	 to	 take	care	of	our	earth.	The	

general	public	was	encouraged	 to	make	donations	and	receive	 in	

return	world-care	souvenirs	which	could	be	used	on	a	daily	basis	or	

given	as	gifts	to	people	they	cared	for,	such	as	cloth	shopping	bags,	

umbrellas,	temperature-controlled	vacuum	flasks,	and	world-caring	food	

containers	which	are	always	reusable.	These	products	are	made	with	

local	pa-kao-ma	fabric	from	various	communities	nationwide	which	

help	augment	incomes	for	the	Thai	communities.	All	earnings	from	

the	donations	were	presented	to	the	Thai	Creative	Association	(Magic	

Eyes)	without	any	deduction	to	further	promote	their	activities	in	the	

environment	campaign.

จำาน์วิน์ของขวัิญ
โครงกิาร “BLA Happy Gift”
ท่ั�รักิษ์ัโลกิรวิม 
16,733 ชิี�น

NUMBER OF WORLD-CARING 
GIFTS IN THE
“BLA HAPPY GIFT”
PROJECT TOTALED     
16,733 PIECES

• BLA Happy Life Go Green ร่วมกบัสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) 

จัดโครงการปลูกจิตสำาน้กประช้าช้นคนไทยหันมาใช้้ผู้ลิตภััณฑ์ท่่นำากลับ

มาใช้้ใหม่ได้ กับโครงการ BLA Happy Gift

	 โคริงก�ริ	 “BLA	Happy	Gift	 ส�งต�อควิ�มสขุสเีขยีวิด้วิยของขวัิญที�ยั�งยนื”	

เป็นโคริงก�ริที�กริงุเทพปริะกนัชีีวิิต	 ริ�วิมกบัสม�คมสร้ิ�งสริริค์ไทย	 (ต�วิิเศษั)	

จำดัขึ�นเพื�อปลก้จำติสำ�นึกให้คนไทยทุกคนหันม�ดแ้ลโลกของเริ�	 โคริงก�รินี�เปิด

ให้ปริะชี�ชีนได้เข้�ม�บริิจำ�คเงนิ	 โดยผู้้บ้ริิจำ�คจำะได้ริบัของที�ริะลึกริกัษ์ัโลกเพื�อ

ใช้ีในชีีวิิตปริะจำำ�วินัหริอืเป็นของขวัิญแก�คนที�ริกั	 อ�ท	ิ ถึงุผู้้�	 ริ�ม	 กริะบอกนำ��

ริกัษั�อณุหภัม้	ิและกล�องใส�อ�ห�ริรัิกษ์ัโลก	ที�ส�ม�ริถึนำ�กลบัม�ใช้ีใหม�ได้เสมอ

โดยเป็นผู้ลิตภัณัฑ์์ที�นำ�ผู้้�ข�วิม้�จำ�กชีมุชีนต��งๆ	ทั�วิปริะเทศม�ใช้ีเพื�อชี�วิยสร้ิ�ง

ริ�ยได้ให้กับชีมุชีนไทยด้วิย	 ริ�ยได้จำ�กก�ริบริิจำ�คทั�งหมดโดยไม�หักค��ใช้ีจำ��ย

มอบแก�สม�คมสร้ิ�งสริริค์ไทย	 (ต�วิิเศษั)	 เพื�อนำ�ไปส�นต�อเจำตน�ริมณ์ในก�ริ

จำดักจิำกริริมริณริงค์ด้�นสิ�งแวิดล้อมต�อไป
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ผ่ลการดำาเนินการด้านสังคม
สิ�งแวดล้อมในปี 2562

Social Environment
Results in 2019     

ผ่ลที์�ได้รับ
Results

การดำาเนินการ
   Activities

การสร้างความรู้ด้านการเงินแก่ประชุาชุนทุ์กระดับ ทั์�วประเท์ศิ
CREATING FINANCIAL KNOWLEDGE TO PEOPLE AT EVERY LEVEL NATIONWIDE

การยกระดับการให้บริการและการวางแผ่นท์างการเงินของประชุาชุน
ENHANCING SERVICE AND FINANCIAL PLANNING OF THE GENERAL PUBLIC

• บูทักิิจกิรรมกิารเงิน์ ทัั�วิประเทัศ 
• กิิจกิรรม FA Club ประจำาเดืูอน์ ทุักิภูมิภาค และ Day of Opportunity 
   ประจำาปี
• สืั�อควิามรู�ทัางกิารเงิน์ผู้�าน์ชี�องทัางดิูจิทััล และ Social Media
• Nationwide Financial Activity Booths
• Monthly FA Club activity in all regions and annual Day of 
   Opportunity
• Transmit financial knowledge through Digital Channels
   and Social Media

• Mobile Application “BLA Happy Life” ท่ั�พัฒน์าขึ�น์เพ่�อรองรับ 
   กิารให�บริกิารแกิ�กิลุ�มลูกิค�าและประชีาชีน์
• Smart Tools ตั�งแต�ระบบเสัน์อขาย ไปจน์ถึุงระบบกิารขาย ระบบบริกิาข�อมูล
   ธุรกิรรมกิารเงิน์สัำาหรับลูกิค�า 
• เครื�องมือจัดูพอร์ตแผู้น์กิารเงิน์ ดู�วิย 3BLink
• BLA Station แหล�งข�อมูลสัำาหรับพัฒน์าและอัปเดูตข�อมูลแกิ�ตัวิแทัน์และ  
   น์ายหน์�า
• Mobile Application “BLA Happy Life” developed to support  
   service to customer groups and the general public
• Smart Tools from Offer System to Sales System and  System 
   of providing information/financial transaction for customers
• Tools for organizing financial port with 3BLink
• BLA Station, Information source for enhancing and updating
   information for agents and brokers

• บูทัรวิม  6 บูทั / ปี 
• ไม�ตำ�ากิวิ�า 20 คร่�ง / ปี ผูู้�เข�าร�วิมประมาณ 1,000 คน

• Total of 6 booths per year.
• Not less than 20 times per year, Number of participants  
   approximately 1,000 persons

• Mobile App ม่ผูู้้ดาวน์โหุ้ลูด 57,000 คน

• ม่กิารสั�งใบคำาขอผู้�าน์ระบบ Smart App คิดูเป็น์ 30%
   ของจำาน์วิน์ใบคำาขอ
• 3BLink ถูุกิใชี�งาน์โดูย FA 1,300 คน
• BLA Station พร�อมเข�าถึุงตัวิแทัน์ทัั�วิประเทัศ 10,000 คน

• Mobile App was downloaded by 57,000 people

• Insurance applications through Smart App system, 
   equal 30% of number of application
• 3BLink has been used by 1,300 FAs
• BLA Station is ready to be accessed by 10,000 agents 
   nationwide
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ผ่ลที์�ได้รับ
Results

การดำาเนินการ
   Activities

การพััฒนาผ่ลิตภััณฑ์์ท์างการเงินเพ้ั�อการวางแผ่นการเงิน
DEVELOPMENT OF FINANCIAL PRODUCTS FOR FINANCIAL PLANNING

1. กิรมธรรม์ประกัิน์กิลุ�ม 7 บาทั ใน์ชี�วิงเทัศกิาลเพ่�อกิารสัร�างควิาม   
    คุ�มครองพ่�น์ฐาน์แกิ�ประชีาชีน์ทัั�วิประเทัศ
2. กิรมธรรม์ประกัิน์ภัยกิลุ�ม สัำาหรับนั์กิก่ิฬาฯ ท่ัมชีาติ และประชีาชีน์ท่ั�
    เข�าร�วิมกิิจกิรรมออกิกิำาลังกิายต�างๆ 
3. กิารออกิแบบผู้ลิตภัณฑ์์ประกัิน์สุัขภาพ ท่ั�ครอบคลุมประชีาชีน์ทุักิกิลุ�ม 
    และทุักิควิามต�องกิาร
4. กิารน์ำาเสัน์อบริกิารดููแลดู�าน์สัุขภาพแกิ�ประชีาชีน์ ผู้�าน์ BLA Every 
    Care และกิารตรวิจสุัขภาพประจำาปี
1. 7-baht group insurance policy during festivals to create 
    basic coverage for people nationwide
2. Group insurance policy for Thailand National Athlet Team  
    and people who participated in various exercise activities
3. Designing health insurance products which cover all groups  
    of people and every need
4.Presentation of health care service to the public through 
   BLA Every Care, and Annual Physical Check up

1. มอบกิรมธรรม์ประกัิน์กิลุ�ม 7 บาทั รวิมทุัน์ประกัิน์ภัย 2,530 ลู้านบาทั

2. มอบกิรมธรรม์ประกัิน์กิลุ�ม มากิกิว่า 100,000 คนใน์ปี 2562
    ทุัน์ประกัิน์อุบัติเหตุ รวม 1,509 ลู้านบาทั
3. เพ่�มผูู้�ถืุอกิรมธรรม์สุัขภาพและโรคร�ายแรง  +8.6% ใน์ปี 2562
4. BLA Every Care ครอบคลุมผูู้�ใชี�บริกิาร 50,000 คน

1. Handed over 7-baht group insurance policies with total 
   sum assured of 2,530 million baht
2. Handed over group insurance policies to
   more than 100,000 persons in 2019.
   Cost of accident insurance totaled 1,509 million baht
3. Increase in policyholders of health and critical illnesses 
   insurance by +8.6% in 2019.
4. BLA Every Care covered 50,000 users.
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Good Corporate
Governance
กิารกิำากัิบัดููแลกิิจกิารท่ั�ดู่

	 ด้วิยควิ�มเช่ีอมั�นวิ��ก�ริกำ�กบัดแ้ลกจิำก�ริที�ดีจำะนำ�ไปส้�ก�ริสร้ิ�งคณุค��ให้ธุรุิกจิำ

อย��งยั�งยนื	บริิษััทจึำงกำ�หนดโคริงสร้ิ�งก�ริบริิห�ริจำดัก�ริที�ปริะสทิธุภิั�พ	โปริ�งใส

ตริวิจำสอบได้	และมีก�ริถึ�วิงดุลอำ�น�จำริะหวิ��งกัน	อกีทั�งก�ริปริะกอบธุุริกิจำของ

บริิษััทต้องเป็นไปอย��งซ่ึ่อสัตย์และเป็นธุริริมต�อสงัคม	 บนควิ�มสมดุลริะหวิ��ง

ผู้ลปริะโยชีน์ของลก้ค้�	ผู้้้ถืึอหุ้น	และผู้้ม้สี�วินได้เสยีที�เกี�ยวิข้องอ่น	ๆ

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ

	 คณะกริริมก�ริบริิษััท	 มอบหม�ยให้คณะกริริมก�ริกำ�กบักจิำก�ริที�ดทีำ�หน้�ที�

กำ�หนดนโยบ�ยและกำ�กบัดแ้ลง�นด้�นก�ริกำ�กบัดแ้ลกิจำก�ริ	ริวิมถึึงก�ริทบทวิน

และปริบัปริงุนโยบ�ยและหลกัปฏิบิตัด้ิ�นก�ริกำ�กบัดแ้ลกจิำก�ริของบริิษััท	 ให้

มคีวิ�มเหม�ะสมและเป็นไปต�มหลักก�ริกำ�กับกิจำก�ริที�ดขีองหน�วิยง�นกำ�กับ

ธุรุิกจิำ	 อนัได้แก�สำ�นักง�นคณะกริริมก�ริกำ�กบัหลกัทริพัย์และตล�ดหลกัทริพัย์

และคณะกริริมก�ริกำ�กบัและส�งเสริิมก�ริปริะกอบธุรุิกิจำปริะกนัภัยั	

	 บริิษััทเล็งเห็นถึึงควิ�มสำ�คัญของก�ริกำ�กับด้แลควิ�มเสี�ยงขององค์กริใน

ปัจำจุำบนัและก�ริกำ�กบัดแ้ลด้�นเทคโนโลยีที�เข้�ม�มีบทบ�ทในก�ริดำ�เนนิธุรุิกิจำ

ปริะกันชีีวิิตม�กยิ�งขึ�น	ในปี	2562	คณะกริริมก�ริได้มมีตใิห้จำดัตั�งฝ่ึ�ยง�นดจิำทิลั

อนิโนเวิชัี�น	 (Digital	 Innovation)	 โดยได้มอบหม�ยให้ริองปริะธุ�นกริริมก�ริ

บริิห�ริเป็นผู้้รั้ิบผู้ดิชีอบด้�นก�ริกำ�กบัดแ้ลก�ริดำ�เนนิง�น

	 นอกจำ�กนี�	 คณะกริริมก�ริสริริห�และค��ตอบแทน	 ยังมหีน้�ที�ริบัผู้ดิชีอบใน

ก�ริสริริห�บุคคลที�มคีณุสมบัตเิหม�ะสมและเป็นไปต�มริะเบียบและกฎหม�ย

ที�เกี�ยวิข้อง	และนำ�เสนอต�อคณะกริริมก�ริบริิษััทและ/หรืิอที�ปริะชีมุผู้้ถื้ึอหุ้นเพื�อ

พจิำ�ริณ�แต�งตั�งเป็นกริริมก�ริและผู้้ม้อีำ�น�จำจัำดก�ริของบริิษััท	ทั�งนี�	ก�ริพิจำ�ริณ�

จำะอย้�บนพื�นฐ�นของควิ�มเสมอภั�คและเท��เทียม	 โดยบริิษััทมีก�ริปริะเมิน

ทกัษัะ	ปริะสบก�ริณ์	ริวิมถึึงคุณสมบตัติ��งๆ	ของบุคคลที�จำะได้ริบัก�ริเสนอเข้�

เป็นกริริมก�ริบริิษััทเพื�อให้องค์ปริะกอบของคณะกริริมก�ริมีควิ�มหล�กหล�ย

คริอบคลมุ	และเหม�ะสมกับบริิบทในก�ริดำ�เนนิธุุริกจิำปริะกนัชีีวิิต

	 The	Company	is	confident	that	good	corporate	governance	will	lead	

to	creation	of	sustainable	value	and	has	therefore	formed	a	corporate	

management	structure	that	is	efficient,	transparent,	accountable,	and	

balanced.	Furthermore,	the	Company	must	conduct	its	business	with	

honesty	and	fairness	to	society	with	balanced	benefits	to	be	shared	

among	customers,	shareholders,	and	other	stakeholders.

Corporate Governance Framework

	 The	 Company	 has	 assigned	 the	 Good	 Corporate	 Governance	

Committee	 the	duty	of	specifying	policies	and	governing	business	

including	the	revision	and	improvement	of	policies	and	regulations	

concerning	the	Company’s	corporate	governance	to	be	appropriate	

and	conforming	to	the	principles	of	good	corporate	governance	of	the	

agencies	overseeing	our	business,	that	is,	the	Securities	and	Exchange	

Commission	and	the	Office	of	the	Insurance	Commission.		

	 The	Company	recognizes	the	importance	of	Risk	Management	at	

the	present	time	as	well	as	Technology	Management	which	has	an	

increasing	role	in	life	insurance	business	operations.	In	2019	the	Board	

of	Management	passed	a	resolution	to	set	up	a	Digital	 Innovation	

Section	and	delegated	the	Vice	Chairman	of	the	Executive	Committee	

as	 the	person	 responsible	 for	 the	management	of	 the	operations.

	 Moreover,	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	has	the	

responsibility	of	nominating	qualified	personnel	according	to	the	relevant	

rules	and	regulations	and	these	personnel	will	be	presented	to	the	

Company’s	Board	of	Directors	and/or	at	the	Shareholders’	Meeting	

for	consideration	for	nomination	as	Director	and	Authorized	Officer	

of	the	Company.	In	this	respect,	the	consideration	will	be	based	on	

equality	and	the	Company	will	assess	the	skills,	experience	and	various	

qualifications	of	the	person	nominated	as	Company	Director	in	order	

that	the	composition	of	the	Board	of	Directors	be	varied,	sweeping	

and	appropriate	for	the	context	in	conducting	a	life	insurance	business.

ผ่ลการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษััท์จดท์ะเบียนไท์ย
โดยสมาคมส่งเสริมสถืาบันกรรมการบริษััท์ไท์ย (ปี 2556 - 2562)

Result of Good Corporate Governance Survey
of Thai listed Companies by Thai institute of Directors

(2013-2019)
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โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ
Corporate Governance Structure

โครงสร้างคณะกรรมการบริษััท์ที์�มีความสมดุล
Balanced Structure of Company’s Board of Directors

คณะกรรมการบริษััท์
Board of Directors

• คณะกรรมการบริหาร
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการสรรหาและพิัจารณาค่าตอบแท์น
• คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที์�ดี
• คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง
• คณะกรรมการลงทุ์น
• คณะกรรมการประเมินผ่ลการปฏิิบัติงาน
• Executive Board of Directors
• Audit Committee
• Nominating and Remuneration Committee
• Good Corporate Governance Committee
• Risk Management Committee
• Investment Committee
• Performance Assessment and Evaluation Committee

คณะกรรมการชุุดย่อย
Sub-Committees

• คณะกรรมการกำากับการปฏิิบัติต่อลูกค้า
• คณะกรรมการจัดการ
• คณะกรรมการผ่ลิตภััณฑ์์
• คณะท์ำางานบริหารเงินกองทุ์น
• คณะกรรมการกำากับพัฤติกรรมตัวแท์นประกันภััยและที์�ปรึกษัา
   การเงิน
• Fair Market Conduct Committee
• Management Committee
• Product Governance Committee
• Capital Management Committee
• Committee for Supervising Conduct of Insurance 
   Agents and Financial Advisors

คณะกรรมการฝ่ึายบริหารจัดการที์�สำาคัญ
Core Executive Committees

ข้อม้ล	ณ	31	ธุันวิ�คม	2562

as	at	31	December	2019

ข้อม้ล	ณ	31	ธุันวิ�คม	2562

as	at	31	December	2019

กรรมการอิสระ
Independent Directors

กรรมการที์�ส่วนร่วมในการบริหารงาน
Executive Directors

กรรมการที์�ไม่ใชุ่ผู้่บริหาร
Non-executive Directors

กรรมการเพัศิหญิง
Female Directors

กรรมการเพัศิชุาย
Male Directors

6 จาก 15 คน
6 out of 15 persons

2 จาก 15 คน
2 out of 15 persons

13 จาก 15 คน
13 out of 15 persons

4 จาก 15 คน
4 out of 15 persons

11 จาก 15 คน
11 out of 15 persons

ร้อยละ 40
40%

ร้อยละ 13
13%

ร้อยละ 87
87%

ร้อยละ 27
27%

ร้อยละ 73
73%
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ประสิทธิภัาพของคณะกรรมการ

	 เพื�อให้มั�นใจำถึึงปริะสทิธิุภั�พของคณะกริริมก�ริ	บริิษััทได้จำดัให้มกี�ริปริะเมนิผู้ล

ก�ริปฏิบิตังิ�นของคณะกริริมก�ริบริิษััทคณะกริริมก�ริชีดุย�อยเป็นปริะจำำ�ทกุปี

โดยแบ�งก�ริปริะเมนิออกเป็น	 4	 ส�วิน	 ได้แก�	 1)	 ก�ริปริะเมนิผู้ลก�ริปฏิบัิตงิ�น

ของคณะกริริมก�ริบริิษััททั�งคณะ	 2)	 ก�ริปริะเมินผู้ลก�ริปฏิิบัติง�นของ

คณะกริริมก�ริชุีดย�อย	3)	ก�ริปริะเมนิผู้ลก�ริปฏิบิติัง�นของกริริมก�ริริ�ยบคุคล	

และ	4)	ก�ริปริะเมินผู้ลก�ริปฏิบัิตงิ�นของปริะธุ�นกริริมก�ริ	

	 นอกจำ�กนี�	เพื�อเพิ�มปริะสทิธุภิั�พก�ริปฏิบิตัหิน้�ที�ของคณะกริริมก�ริ	บริิษััทส�ง

เสริิมให้คณะกริริมก�ริมีควิ�มหล�กหล�ยทั�งในด้�นควิ�มร้้ิ	ปริะสบก�ริณ์	ควิ�ม

ส�ม�ริถึ	ชี�วิงอ�ย	ุและเพศ	ซึึ่�งทำ�ให้คณะกริริมก�ริมมีมุมองและทศันคตทิี�กว้ิ�ง

ขวิ�ง	ทั�งนี�	นอกจำ�กควิ�มร้้ิควิ�มเชีี�ยวิชี�ญเฉพ�ะด้�นในธุุริกิจำปริะกนัชีีวิิตแล้วิ

	บริิษััทมกี�ริสนบัสนนุให้กริริมก�ริเข้�ริ�วิมหลักส้ตริของสม�คมส�งเสริิมสถึ�บัน

กริริมก�ริบริิษััทไทย	(Thai	Institute	of	Directors	:	IOD)	และได้เชิีญวิิทย�กริ

ผู้้ท้ริงคณุวิฒุมิ�แลกเปลี�ยนควิ�มริ้ป้ริะสบก�ริณ์กับคณะกริริมก�ริเป็นปริะจำำ�	ใน

หวัิข้อที�แตกต��งกนัไปต�มควิ�มเหม�ะสมในแต�ละชี�วิงเวิล�	โดยในปี	2562	ได้

เชีญิผู้้บ้ริิห�ริริะดับส้งจำ�กสำ�นกัง�นคณะกริริมก�ริกำ�กบัหลกัทรัิพย์และตล�ด

หลกัทริพัย์ม�บริริย�ยเรืิ�องหลกัก�ริดแ้ลกิจำก�ริที�ด	ี (Corporate	Governance	

Code	:	CG	Code)	ปี	2560	

Efficiency of Committees

	 To	be	confident	of	Committees’	efficiency,	the	Company	arranges	

Annual	 Appraisal	 of	 Directors	 of	 the	 Board	 as	 well	 as	 the	 Sub-

Committees’	operations.	 	The	appraisal	 is	divided	 into	4	parts:	1)	

Performance	appraisal	of	the	entire	Board	of	Directors;	2)	Performance	

appraisal	of	Sub-Committees;	3)	Performance	appraisal	of	individual	

directors;	and	4)	Performance	appraisal	of	the	Chairman	of	the	Board	

of	Directors.

	 Moreover,	in	order	to	increase	the	committees’	efficiency	in	carrying	

out	their	duties,	the	Company	encourages	diversities	 in	committee	

members	with	respect	to	knowledge,	experience,	capability,	age	range,	

and	gender	so	that	the	committees	will	have	extensive	viewpoints	and	

attitudes.	In	this	respect,	apart	from	knowledge	and	specific	expertise	

in	 life	 assurance	 business,	 the	 Company	 encourages	 directors	 to	

participate	 in	 courses	 organized	by	 the	 Thai	 Institute	 of	Directors	

:	 IOD	and	also	 regularly	 invite	distinguished	speakers	and	experts	

to	exchange	knowledge	and	experiences	with	committee	members	

on	different	subject	matters	according	to	the	appropriateness	of	the	

period.	In	2019	a	high-level	executive	from	the	Securities	and	Exchange	

Commission	was	invited	to	give	a	lecture	on	Corporate	Governance	

Code:	CG	Code	2017.
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โครงสร้างการกำากับและบริหารความเส่่ยง

	 บริิษััทมคีณะกริริมก�ริบริิห�ริควิ�มเสี�ยงทำ�หน้�ที�กำ�หนดกลยทุธ์ุในก�ริบริิห�ริ

ควิ�มเสี�ยงให้สอดคล้องกับแนวิท�งที�คณะกริริมก�ริบริิษััทกำ�หนด	 กำ�หนด

ทิศท�งก�ริบริิห�ริจัำดก�ริควิ�มเสี�ยงให้เหม�ะสมกับกลยุทธ์ุเชิีงธุุริกิจำ	 กำ�กับ

ด้แลก�ริปฏิิบัติต�มกริอบก�ริบริิห�ริจำัดก�ริควิ�มเสี�ยง	 เพื�อมั�นใจำได้วิ��ควิ�ม

เสี�ยงทั�งหมดภั�ยในองค์กริได้ถ้ึกควิบคุมและติดต�มให้อย้�ในริะดับควิ�มเสี�ยงที�

ยอมริบัได้	(Risk	Appetite)	ตลอดจำนให้คำ�แนะนำ�แก�คณะกริริมก�ริบริิษััทในก�ริ

ปลก้ฝัึงวัิฒนธุริริมองค์กริที�คำ�นึงถึึงควิ�มเสี�ยง	(Risk	Culture)	และก�ริปฏิบัิติ

ต�มวิฒันธุริริมองค์กริ	พร้ิอมกนันี�คณะกริริมก�ริบริิห�ริควิ�มเสี�ยงยงัทำ�หน้�ที�

ทบทวินและให้ควิ�มเห็นเกี�ยวิกับนโยบ�ยบริิห�ริควิ�มเสี�ยง	 เพื�อให้คณะ

กริริมก�ริบริิษััทพิจำ�ริณ�อนุมตัิ

Structure of the Risk Management

	 The	 Company’s	 Risk	Management	 Committee,	 has	 the	 duty	 of	

specifying	strategies	in	managing	risk	to	conform	with	the	direction	set	

out	by	the	Board	of	Directors,	setting	out	risk	management	strategies	

that	align	with	the	business	strategy,	to	oversee	the	operation	according	

to	the	risk	management	framework	so	that	all	the	organizational	risks	

can	be	controlled	and	monitored	according	to	the	organization’s	risk	

appetite.		The	Risk	Management	Committee	also	advises	the	Board	

of	Directors	in	relations	to	embedding	risk	culture	and	adhering	to	

corporate	 value.	 	 The	Risk	Management	Committee	 also	 has	 the	

duty	to	review	and	give	advice	on	the	risk	management	policy	for	the	

Board’s	consideration	and	approval.

	 ก�ริบริิห�ริจำัดก�ริควิ�มเสี�ยงเป็นกลไกสำ�คัญในก�ริขับเคล่อนองค์กริไปส้�

เป้�หม�ย	 เพ่อสร้ิ�งคุณค��ให้แก�ผู้้ม้สี�วินได้เสียอย��งยั�งยนื	 ซึึ่�งผู้ลกริะทบจำ�ก

ควิ�มเสี�ยงส�ม�ริถึส�งผู้ลต�อควิ�มเช่ีอมั�นของผู้้ม้สี�วินได้เสยี	บริิษััทจึำงได้กำ�หนด

กริอบก�ริบริิห�ริควิ�มเสี�ยงองค์กริต�มม�ตริฐ�นส�กล	 (Enterprise	 Risk	

Management	 :	 ERM)	 ภั�ยใต้ริะดบัเงนิกองทนุที�ริองริบัควิ�มเสี�ยงได้อย��ง

เหม�ะสมต�มหลักก�ริปริะเมินควิ�มเสี�ยงและควิ�มมั�งคงท�งก�ริเงินของ

องค์กริ	(Own	Risk	and	Solvency	Assessment	:	ORSA)	เพ่อให้ก�ริดำ�เนนิง�น

ทั�งองค์กริเป็นไปต�มนโยบ�ย	แนวิท�งก�ริบริิห�ริควิ�มเสี�ยง	ริวิมถึึงเสริิมสร้ิ�ง

กลไกในก�ริบริิห�ริควิ�มเสี�ยงอย��งเป็นริะบบ	ตลอดจำนปลก้ฝัึงวิฒันธุริริมควิ�ม

เสี�ยงภั�ยในองค์กริ	เพ่อมุ�งให้พนักง�นทกุริะดบัมคีวิ�มเข้�ใจำ	รัิบผู้ดิชีอบ	และ

ตริะหนักถึึงควิ�มสำ�คัญของก�ริมสี�วินริ�วิมบริิห�ริควิ�มเสี�ยงในทุกด้�นของก�ริ

ดำ�เนินธุรุิกจิำของบริิษััท	

	 Risk	 Management	 is	 an	 important	 mechanism	 in	 driving	 an	

organization	to	its	goal	of	sustainably	creating	value	to	stakeholders	

as	risk	impact	may	undermine	stakeholders’	confidence.	The	Company	

has	therefore	specified	the	organizational	risk	management	framework	

according	to	the	Enterprise	Risk	Management	:	ERM	under	the	capital	

level		which	can	appropriately	support	the	risk	as	per	the	principles	

of	Own	Risk	and	Solvency	Assessment	 :	ORSA	 in	order	 that	 the	

operation	of	the	whole	organization	will	be	aligned	with	the	enterprise	

risk	management	policy	and	procedures		and	with	systematic	risk	

management	mechanism.		In	addition,	the	Company	has	implanted	

risk	culture	within	the	organization	with	the	aim	that	every	level	of	

employees	understands,	is	responsible	and	is	aware	of	the	significance	

of	participating	in	risk	management	in	every	aspect	of	the	Company’s	

business	operations.	

Risk Management
กิารบัริหารจัดูกิารควิามเส่�ยง

การบริหารจัดการความเส่่ยง – แนวปราการ 3 ช้ั�น

	 บริิษััทได้นำ�กริอบก�ริกำ�กับด้แล	 “แนวิปริ�ก�ริ	 3	 ชัี�น”	 ม�ใช้ีในก�ริเพิ�ม

ปริะสิทธุภิั�พและตริวิจำสอบควิ�มถ้ึกต้องในแต�ละกริะบวินก�ริ	 ซึึ่�งเป็นควิ�ม

ริ�วิมมอืจำ�กทกุหน�วิยง�นภั�ยในบริิษััท	 ตั�งแต�ริะดบัคณะกริริมก�ริบริิษััทจำนถึึง

ริะดบัปฏิบิตังิ�น	 อกีทั�งยงัใช้ีริะบบก�ริปริะเมนิตนเองเพื�อควิบคมุควิ�มเสี�ยง

(Risk	 Control	 Self-assessment)	 สำ�หรัิบก�ริปริะเมินควิ�มเสี�ยงเบื�องต้น	

ก�อนนำ�เสนอต�อคณะกริริมก�ริบริิห�ริควิ�มเสี�ยง	และคณะกริริมก�ริบริิษััทเพื�อ

พจิำ�ริณ�และปริะเมินควิ�มเสี�ยงในริะดบัองค์กริต�อไป

Risk Management – 3 Lines of Defence

	 The	Company	has	adopted	the	“3	Lines	of	Defense”	framework	to	

promote	a	check	and	balance	in	all	operating	processes	through	a	

cooperation	of	every	work	unit	within	the	Company,	starting	from	Board	

of	Directors	level	to	employee	level.		Risk	&	Control	Self-assessment	

has	also	been	applied	for	 the	basic	risk	assessment	before	being	

presented	to	the	Risk	Management	Committee	and	to	the	Board	for	

consideration	of	overall	risk	assessment.
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ระบบการบริหารความเสี�ยงของบริษััท์ประกอบด้วย 6 ขั�นตอน
6 Processes in the Company’s Risk Management

การกำาหนดวัตถุืประสงค์
Specifying Aims

การระบุปัจจัยเสี�ยง
Specifying Risk Factors

การประเมินความเสี�ยง
Assessing Risk Probability

ก�ริกำ�หนดวิัตถึุปริะสงค์หริือเป้�หม�ยที�

ส�ม�ริถึวิัดผู้ลได้	 ปฏิิบัติได้จำริิง	 บนพื�นฐ�น

ควิ�มเป็นจำริิง	และมีกำ�หนดเวิล�ที�แน�นอน	เพื�อ

ใช้ีปริะกอบก�ริริะบปัุจำจำยัเสี�ยงที�อ�จำส�งผู้ลกริะทบ

ต�อควิ�มส�ม�ริถึในก�ริบริริลวุิตัถึปุริะสงค์หริอื

เป้�หม�ย

Specifying	 measurable	 and	 practical	

aims	 or	 goals	 on	 actual	 basis	 with	

definite	 time	 limit	 to	 support	 when	

specifying	risk	factors	which	may	impact	

capability	in	achieving	aims	or	goals.

ก�ริริะบุเหตุก�ริณ์ที�อ�จำก�อให้เกิดควิ�มเสี�ยง

ที�ส�งผู้ลให้แผู้นง�นที�วิ�งไว้ิไม�บริริลุต�ม

วิัตถุึปริะสงค์หรืิอเป้�หม�ย	 โดยควิ�มเสี�ยง

อ�จำเกดิได้ทั�งจำ�กสภั�พแวิดล้อมภั�ยในองค์กริ	

และสภั�พแวิดล้อมภั�ยนอกองค์กริ

Specifying	 circumstances	 which	 may	

post	 risks,	 impact	planned	works	and	

lead	to	not	achieving	objectives	or	goals.		

Risks	may	 occur	 due	 to	 internal	 and	

external	factors.

ก�ริปริะเมิน	“ริะดับของโอก�ส”	ที�จำะเกิดควิ�ม

เสี�ยงนั�นจำะเกดิขึ�น	 และปริะเมนิ	 “ริะดบัของ

ผู้ลกริะทบ”	 ห�กควิ�มเสี�ยงนั�นเกิดขึ�นจำริิง

โดยใช้ีเกณฑ์์ก�ริปริะเมินทั�งในเชิีงคณุภั�พและ

เชีงิปริิม�ณ	

Assessing	the	“level	of	probability”	that	

the	risk	may	occur	and	assess	“level	of	

impact”	in	case	the	risk	actually	occurs,	

using	both	qualitative	and	quantitative	

assessment	criteria.

1 2 3
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การจัดการความเสี�ยง
และการบริหารเงินกองทุ์น

Risk Management and

Capital Management

การติดตามและประเมินผ่ล
Monitoring and Assessment

การรายงานผ่ล
Reporting

ก�ริกำ�หนดม�ตริก�ริบริิห�ริจำดัก�ริควิ�มเสี�ยง

สำ�คญั	(Key	Risk)	เพื�อลดผู้ลริะดบัของโอก�ส

และริะดบัของผู้ลกริะทบจำ�กก�ริเกดิเหตกุ�ริณ์

เสี�ยงให้อย้�ในริะดับที�ยอมริบั

Specifying	 measures	 in	 handling	 the	

key	 risk	 to	 reduce	 level	of	probability	

and	 level	 of	 impact	 of	 the	 risk	 to	 an	

acceptable	level.

ก�ริติดต�มปริะสิทธุิภั�พของกริะบวินก�ริ

บริิห�ริควิ�มเสี�ยง	 และก�ริปริะเมินผู้ลลัพธ์ุ

อย��งต�อเนื�อง

Monitoring	efficiency	of	processes	in	risk	

management	 and	 consistently	 assess	

the	result.

ก�ริริ�ยง�นผู้ลก�ริบริิห�ริควิ�มเสี�ยงแก�ผู้้้ที�

เกี�ยวิข้อง	 คณะกริริมก�ริบริิห�ริควิ�มเสี�ยง	

และคณะกริริมก�ริบริิษััทอย��งสมำ��เสมอ

Regularly	 reporting	 results	 of	 risk	

management	 to	 people	 involved,	 the	

Risk	Management	Committee	and	 the	

Board	of	Directors.

4 5 6

1 2

5 4

6 3
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ภัาพัรวมของความเสี�ยงสำาคัญในการประกอบธุูรกิจของบริษััท์
Significant Risks in the Business Operations of the Company Overview

ปัจจัยเส่่ยงภัายนอก

ก�ริเมือง	เศริษัฐกิจำมหภั�ค	สังคม	สิ�งแวิดล้อม	กฎหม�ย

โคริงสริ้�งปริะชี�กริ	เทคโนโลยี

External Factors

Politics,	 Macro	 Economy,	 Social,	 Environment,	 Law,	

Population	Structure,	Technology

ความเส่่ยงท่่สำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจประกันช้่วิต

•	ควิ�มเสี�ยงด้�นควิ�มเพียงพอของเงินกองทุน

•	ควิ�มเสี�ยงด้�นก�ริปริะกันภััย

•	ควิ�มเสี�ยงด้�นก�ริแข�งขัน

•	ควิ�มเสี�ยงด้�นก�ริปฏิิบัติต�มกฎหม�ย

•	ควิ�มเสี�ยงด้�นก�ริปฏิิบัติก�ริ

•	ควิ�มเสี�ยงด้�นผู้ลิตภััณฑ์์

•	ควิ�มเสี�ยงด้�นก�ริลงทุน

Significant Risks in Insurance

Business Operations

•	Capital	adequacy	risk

•	Investment	risk

•	Competition	risk

•	Compliance	risk

•	Operation	risk

•	Product	risk

•	Investment	risk

ปัจจัยเส่่ยงภัายใน

บุคล�กริ	กริะบวินก�ริทำ�ง�น

ริะบบเทคโนโลยีส�ริสนเทศ	ผู้ลิตภััณฑ์์	

Internal Factors

Personnel,	working	process,	information	technology	system,	

products

ความเส่่ยงอ่น ๆ

•	ควิ�มเสี�ยงด้�นชี่อเสียง

•	ควิ�มเสี�ยงภััยคุกค�มท�งไซึ่เบอริ์

•	ควิ�มเสี�ยงด้�นวิัฒนธุริริมดิจำิทัล

•	ควิ�มเสี�ยงด้�นก�ริเปลี�ยนแปลงท�งเทคโนโลยี

Other Risks

•	Reputation	risk

•	Cyber	threat	risk

•	Digital	culture	risk

•	IT	change	risk

	 บริิษััทให้ควิ�มสำ�คญัต�อก�ริบริิห�ริจำดัก�ริปัญห�หรืิอเหตุก�ริณ์ต��ง	ๆ 	ที�ไม�ค�ดคิด

	 ซึึ่�งอ�จำส�งผู้ลกริะทบต�อบริิษััทและผู้้ม้สี�วินได้เสยี	 ซึึ่�งคริอบคลุมก�ริปริะเมิน

แนวิโน้มก�ริเกดิขึ�นของปัจำจำยัที�อ�จำคกุค�มก�ริดำ�เนนิธุุริกจิำของบริิษััท	 ก�ริบริิห�ริ

จำดัก�ริภั�วิะวิิกฤต	ิ ทั�งในชี�วิงก�อน	 ริะหวิ��ง	 และหลงัก�ริเกดิเหตกุ�ริณ์ตลอดจำน

ริะบุวิิธุีป้องกันและบริิห�ริจำัดก�ริปัจำจำัยดังกล��วิ	 เพื�อให้บริิษััทส�ม�ริถึริับมือ

กับภั�วิะวิิกฤติ	 ทั�งในชี�วิงเริิ�มต้นและริวิมถึึงชี�วิงฟ้�นฟ้ได้อย��งมีปริะสิทธุิภั�พ

ในปี	 2562	 คณะกริริมก�ริชุีดย�อยในริะดับบริิห�ริได้ทบทวินกริอบก�ริบริิห�ริ

จำัดก�ริเพื�อก�ริริับมือในกริณีเกิดเหตุก�ริณ์ฉุกเฉินที�ไม�ค�ดคิดอย��งต�อเนื�อง

เพื�อให้มั�นใจำวิ��บริิษััทจำะส�ม�ริถึก้้กริะบวินก�ริสำ�คัญ	 (Critical	 Business	

Process)	ให้ส�ม�ริถึกลบัม�ดำ�เนนิก�ริได้อย��งเป็นปกต	ิต�มริะดบัก�ริให้บริิก�ริ

ที�กำ�หนดไว้ิ	เพื�อชี�วิยลดริะดบัควิ�มรุินแริงของผู้ลกริะทบที�เกิดขึ�นต�อหน�วิยง�น

และองค์กริได้	 โดยบริิษััทให้ควิ�มสำ�คญัสง้สุดกับกิจำกริริมก�ริให้บริิก�ริลก้ค้�

ไปจำนถึึงหน�วิยง�นสนับสนุนและผู้้้ที�เกี�ยวิข้องตลอดกริะบวินก�ริทำ�ง�นต�ม

ม�ตริฐ�นส�กล	ISO/IEC	27001	(UKAS)	และก�ริบริิห�ริควิ�มต�อเนื�องท�ง

ธุรุิกจิำ	ISO	22301	(UKAS)	

	 The	Company	places	importance	on	management	of	problems	or	

other	unexpected	events	which	may	have	impacts	on	the	Company	

and	stakeholders	which	include	assessment	of	trends	in	occurrence	

of	factors	which	may	threaten	the	Company’s	business	operations,	

crisis	management	both	before,	between,	and	after	the	event,	up	to	

indications	of	ways	of	preventing	and	managing	the		aforesaid	factors	

so	that	the	Company	can	deal	with	the	crisis	both	at	the	initial	stage	

and	the	recovery	period	efficiently	in	2019.

The	sub-committees	at	executive	level	have	continuously	gone	over	the	

management	framework	of	coping	with	unexpected	emergency	situation	

to	make	sure	that	the	Company	will	be	able	to	recover	and	retrieve	

the	Critical	Business	Process	to	its	normal	specified	level	of	service	

to	help	reduce	the	seriousness	of	the	impact	to	the	departments	and	

organization.	The	Company	gives	the	highest	priority	to	the	activity	of	

providing	service	to	customers	including	supporting	departments	and	

the	personnel	concerned	as	well	as	the	work	process	according	to	

Information	Security	Management	ISO/IEC	27001	(UKAS)	and	Business	

Continuity	Management	ISO/IEC	27001	(UKAS).	
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ความเส่่ยงท่่เกิดข้�นใหม่

	 บริิษััทวิิเคริ�ะห์ควิ�มเสี�ยงที�เกิดขึ�นใหม�	 ทั�งที�อ�จำส�งผู้ลกริะทบในริะยะสั�น

(ภั�ยใน	 1	 ปี)	 และริะยะย�วิ	 (ริะหวิ��ง	 3-5	 ปี)	 เป็นปริะจำำ�ทุกปี	 เพื�อพฒัน�

ม�ตริก�ริริองริบัและก�ริตอบสนองต�อควิ�มเสี�ยงเหล��นี�อย��งทนัก�ริณ์	ตลอดจำน

ส�ม�ริถึควิบคมุผู้ลกริะทบที�อ�จำเกดิขึ�นต�อบริิษััท	โดยในปี	2562	บริิษััทได้ริะบุ

ควิ�มเสี�ยงเกดิใหม�ที�สำ�คัญ	2	ปริะเภัท

Emerging Risks

	 Every	year	the	Company	regularly	analyzes	emerging	risks	which	

may	cause	short-term	(within	1	year)	and	 long-term	(between	3-5	

years)	impacts	in	order	to	develop	measures	to	support	and	respond	

well	in	time	to	these	risks	as	well	as	be	able	to	control	impacts	which	

may	occur	to	the	Company.		And	in	2019	the	Company	specified	2	

types	of	emerging	risks.

ความเสี�ยงด้านวัฒนธูรรมดิจิทั์ล
Digital Culture Risk

ความเสี�ยงด้านการเปลี�ยนแปลงท์างเท์คโนโลยี
Technology Change Risk

	 ก�ริปรัิบเปลี�ยนร้ิปแบบในก�ริดำ�เนนิธุรุิกจิำและกริะบวินก�ริดำ�เนนิ

ง�นภั�ยในองค์กริเพื�อให้ส�ม�ริถึริบัมอืกบัก�ริเปลี�ยนแปลงและก�ริ

แสวิงห�โอก�สท�งธุุริกิจำในยุคปัจำจำุบันที�อ�จำก�อให้เกิดควิ�มเสี�ยง

ด้�นบุคคล�กริและควิ�มเสี�ยงด้�นดิจำิทัล	 บริิษััทจึำงกำ�หนดกลยุทธ์ุ

และแผู้นดำ�เนินธุุริกิจำด้�นดิจำิทัลที�ชีัดเจำนและเหม�ะสม	 โดยคณะ

กริริมก�ริจัำดก�ริได้อนมุตักิ�ริจำดัตั�ง	BLA	Sysnergy	Team	(BLAST)	

ซึึ่�งปริะกอบด้วิยพนักง�นที�เป็นคนรุิ�นใหม�จำ�กหล�กหล�ยหน�วิยง�น

จึำงทำ�ให้สม�ชิีกในทีมแต�คนละมแีนวิควิ�มคดิ	 ควิ�มเชีี�ยวิชี�ญ	 และ

ทกัษัะที�แตกต��งกนักนั	แต�ควิ�มแตกต��งเหล��นี�ชี�วิยเสริิมให้	BLAST	

ริ�วิมกนัวิิเคริ�ะห์	และริิเริิ�มโคริงก�ริที�จำะสร้ิ�งควิ�มเปลี�ยนแปลงที�ก�อให้

เกดิพลงัควิ�มคดิ	และผู้ลกริะทบเชิีงบวิกในบริิษััทได้เป็นอย��งด	ี โดย

มกี�รินำ�แนวิท�งก�ริทำ�ง�นเป็นทมี	 (Agile)	 ม�ปริบัปริงุกริะบวินก�ริ

ทำ�ง�นให้มีควิ�มริวิดเร็ิวิ	 (Speed)	 เพื�อตอบสนองนวิัตกริริม

(Innovation)	และควิ�มต้องก�ริของลก้ค้�	(Customer	Centric)	เพื�อ

เพิ�มโอก�สท�งธุรุิกิจำควิบค้�กับพัฒน�กริะบวินก�ริบริิห�ริควิ�มเสี�ยงที�

อ�จำจำะเกิดขึ�น	

	 ควิ�มเสี�ยงในที�นี�หม�ยถึึงผู้ลกริะทบที�เกิดขึ�นจำ�กก�ริเปลี�ยนแปลง

ท�งเทคโนโลย	ีซึึ่�งส�งผู้ลต�อควิ�มค�ดหวิงัพฤติกริริมของลก้ค้�	ตล�ด

และอตุส�หกริริม	 ซึึ่�งมผีู้ลต�อควิ�มเสี�ยงด้�นก�ริดำ�เนนิง�นและด้�น

ชืี�อเสียงของบริิษััท	 ทั�งนี�เพื�อเป็นก�ริริับมือกับควิ�มเสี�ยงดังกล��วิ

บริิษััทได้สร้ิ�งควิ�มเข้�ใจำในก�ริเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นเพื�อผู้้้บริิห�ริ

และพนักง�นเตรีิยมควิ�มพร้ิอมรัิบมอืกบัควิ�มท้�ท�ยในนวัิตกริริมและ

ก�ริเปลี�ยนแปลงผู้��นเข้�ส้�ยคุดจิำทิลั	 มกี�ริเพิ�มสดัส�วินก�ริลงทนุด้�น

เทคโนโลย	ี ส�งเสริิมให้พนกัง�นในองค์กริมกี�ริกล้�ลองท้�ท�ย	 เพื�อ

เปิดรัิบนวิตักริริมใหม�ๆ 	และมีควิ�มมุ�งมั�นในก�ริบริิก�ริเพื�อตอบสนอง

ควิ�มต้องก�ริของลก้ค้�อย��งริวิดเริว็ิ	 ริวิมถึึงมกี�ริพฒัน�ผู้ลิตภัณัฑ์์

และบริิก�ริด้�นดจิำทิลัควิบค้�กบัพฒัน�กริะบวินก�ริป้องกันควิ�มเสี�ยง

ที�เกดิขึ�นจำ�กเทคโนโลย	ี(Cyber	Risk)

	 Due	to	change	in	business	operation	format	and	operation	

process	within	the	organization	to	be	able	to	cope	with	changes	

and	look	for	business	opportunities	at	present	time	which	may	

create	personnel	risk	and	digital	risk,	the	Company	has	specified	

clear	 and	 appropriate	 strategies	 and	 business	 operations	

concerning	 digital.	 In	 this	 connection,	 the	Management	 had	

approved	the	formation	of	BLA	Synergy	Team,	known	as	BLAST,	

which	comprises	new	generation	employees	from	various	work	

units,	so	each	team	member	has	different	concept,	expertise	and	

skill	though	these	differences	enable	BLAST	members	to	help	

one	another	analyze	and	initiate	projects	that	cause	changes	to	

create	energy	in	their	design	thinking	which	led	to	positive	and	

beneficial	effect	on	the	Company.		Their	work	method	called	

Agile	is	used	to	improve	the	work	process	by	way	of	speed	in	

order	to	respond	to	innovation	and	customer	centricity,	thereby	

increasing	 business	 opportunities	 and	 developing	 the	 risk	

management	process	which	may	occur.

	 The	risk	in	this	instance	means	impact	which	occurs	as	a	

result	of	 technology	change	which	affects	 the	expectation,	

customer	 behavior,	 market	 and	 industry,	 which	 affect	

operational	risk	and	reputation	risk	of	the	Company.	In	this	

respect,	in	order	to	cope	with	the	aforesaid	risks,	the	Company	

created	 understanding	 in	 the	 changes	 that	 occur	 in	 order	

that	executives	and	employees	can	be	ready	to	deal	with	the	

challenge	in	innovation	and	the	change	into	digital	age.		There	

is	an	increase	in	the	proportion	of	investment	on	technology,	

which	encourages	employees	of	the	organization	to	face	the	

challenge	and	open	up	to	new	innovation	with	a	determination	

in	giving	service	to	meet	the	needs	of	customer	speedily.	Also	

there	is	a	development	of	products	and	digital	service	together	

with	development	of	process	to	prevent	Cyber	Risk.
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การปลูกฝึงัวฒันธรรมการดำาเนินงานท่่คำาน้งถ้งความเส่่ยง (Risk Culture)

	 บริิษััทให้ควิ�มสำ�คญักบัก�ริสร้ิ�งวิฒันธุริริมขององค์กริที�มคีวิ�มสำ�คญักบั

ก�ริบริิห�ริจัำดก�ริควิ�มเสี�ยงและปลก้ฝัึงให้พนักง�นทุกริะดบัริ�วิมเป็นส�วินหนึ�ง

ในก�ริบริิห�ริควิ�มเสี�ยงในองค์กริ	 โดยบริิษััทได้มอบหม�ยให้คณะกริริมก�ริ

บริิห�ริควิ�มเสี�ยงให้คำ�แนะนำ�คณะกริริมก�ริบริิษััทในก�ริปล้กฝัึงวิัฒนธุริริม

องค์กริที�คำ�นึงถึึงควิ�มเสี�ยง	(Risk	Culture)	ทั�วิทั�งองค์กริ	และกำ�กบัให้มกี�ริ

ปฏิบิตัติ�มวัิฒนธุริริมองค์กริโดยบริิษััทได้สร้ิ�งชี�องท�งสำ�หรัิบก�ริริ�ยง�นควิ�ม

เสี�ยงและดำ�เนนิโคริงก�ริริณริงค์ก�ริตริะหนักริ้	้พฒัน�และอบริมบคุล�กริของ

บริิษััททกุริะดับอย��งต�อเนื�อง	เพื�อให้มคีวิ�มริ้ค้วิ�มเข้�ใจำ	ควิ�มริะมดัริะวิงั	และ

ตริะหนักถึึงควิ�มเสี�ยงที�อ�จำจำะเกดิขึ�นและมผีู้ลกริะทบต�อทุกหน�วิยง�นในองค์กริ

ริวิมถึึงผู้้มี้ส�วินได้เสยี

Raising Awareness of Risk Culture

	 The	Company	placed	importance	in	creating	organization	culture	

which	 is	 important	 to	 risk	management	 and	 raise	 the	 awareness	

of	 employees	 of	 all	 levels	 to	 be	 a	 part	 of	 the	 organization’s	 risk	

management.	 The	 Company	 delegated	 the	 Risk	 Committee	 to	

give	advice	 to	 the	Board	of	Directors	 to	 raise	awareness	of	Risk	

Culture	throughout	the	organization	and	directed	that	this	culture	be	

implemented	as	an	organizational	culture	by	which	the	Company	has	

created	a	channel	for	reporting	risks	and	has	established	a	project	

promoting	the	awareness	by	developing	and	training	the	Company’s	

personnel	of	every	level	continuously	so	that	they	have	knowledge,	

understanding,	 carefulness	 and	 awareness	 of	 the	 risk	 which	may	

occur	which	will	impact	every	department	in	the	organization	as	well	

as	stakeholders.
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แนวปฏิิบัติด้านเทคโนโลย่

	 ด้วิยบริิบทวิิธุกี�ริดำ�เนนิธุุริกจิำในปัจำจำบัุนที�ข้อมล้ส�วินใหญ�ขององค์กริจำะถ้ึกเกบ็

อย้�ในร้ิปแบบอเิล็กทริอนกิส์	บริิษััทจึำงให้ควิ�มสำ�คญัอย��งยิ�งต�อควิ�มปลอดภัยั

ส�ริสนเทศ	และควิ�มเป็นส�วินตวัิของข้อมล้ลก้ค้�	โดยบริิษััทได้กำ�หนดนโยบ�ย

ควิ�มมั�นคงปลอดภัยัของส�ริสนเทศและนโยบ�ยคุม้คริองข้อมล้ส�วินบุคคลของ

บริิษััท	เพื�อให้พนกัง�น	ผู้้บ้ริิห�ริ	ตัวิแทนปริะกันชีีวิิต	น�ยหน้�ปริะกนัชีีวิิต	ค้�ค้�	

พนัธุมิตริท�งธุุริกจิำ	และผู้้้ถึอืหุ้น	ได้ริบัทริ�บและปฏิบัิตติ�ม	ภั�ยใต้แนวิปฏิบิตัิ

ด้�นควิ�มปลอดภัยัเทคโนโลยสี�ริสนเทศ	บนพื�นฐ�นของหลักก�ริ	Confidentiality,	

Integrity,	Availability	(CIA)	ทั�งนี�	นโยบ�ยดงักล��วิได้กำ�หนดบทบ�ทหน้�ที�และ

ควิ�มรัิบผิู้ดชีอบที�ชีดัเจำนสำ�หรัิบก�ริพัฒน�	 ก�รินำ�ไปใช้ี	 และก�ริติดต�มก�ริ

ปฏิบัิตติ�มนโยบ�ยควิ�มมั�นคงปลอดภัยัส�ริสนเทศ	โดยมคีณะกริริมก�ริจัำดก�ริ

ทำ�หน้�ที�กลั�นกริอง	และสนบัสนุนให้มกี�ริดำ�เนนิง�นเป็นไปต�มนโยบ�ย	พร้ิอม

ทั�งทบทวินและปริะเมินริะดับควิ�มเหม�ะสมของริะบบริักษั�ควิ�มปลอดภััย

ส�ริสนเทศให้สอดคล้องกบัยุทธุศ�สตร์ิก�ริดำ�เนนิธุรุิกิจำของบริิษััท	และมหีน�วิย

ง�นตริวิจำสอบที�เป็นหน�วิยง�นภั�ยในและหน�วิยง�นภั�ยนอกบริิษััท	 ทำ�หน้�ที�

ตริวิจำสอบ	 และให้คำ�แนะนำ�ในก�ริปรัิบปริุงก�ริรัิกษั�ควิ�มปลอดภััยให้มี

ปริะสทิธุภิั�พอีกด้วิย

Regulations on Technology

	 With	 the	 context	 of	 present	 day	 business	 operation	 process	

where	most	of	the	organization’s	data	are	kept	 in	electronic	form,	

the	Company	places	utmost	importance	on	Information	Security	and		

Privacy	and	has	stipulated	corporate	policy	on	information	security	

and	personal	data	protection	for	employees,	executives,	life	insurance	

agents,	life	insurance	brokers,	business	partners,	and	shareholders’	

to	acknowledge	and	abide	by	under	 the	regulation	on	 information	

security	on	the	basis	of	the	Confidentiality-Integrity-Availability	(CIA)	

principle.	The	aforesaid	policy	specifies	clear	roles	and	responsibility	

for	development,	implementation	and	monitoring	of	IT	security	policy.		

The	Management	Committee	is	tasked	with	monitoring	and	supporting	

the	implementation	of	the	policy	as	well	as	reviewing	and	assessing	

the	level	of	appropriateness	in	IT	security	system	to	conform	to	the	

corporate	business	operation	strategy,	with	an	internal	and	external	

monitoring	 bodies	 having	 the	 duty	 to	 check	 and	 give	 advice	 on	

improvement	of	the	security	to	be	more	efficient.

	 สำ�หริบัก�ริดำ�เนนิธุรุิกจิำในยคุดจิำทิลั	 บริิษััทตริะหนกัและให้ควิ�มสำ�คญัต�อ

ริะบบก�ริรัิกษั�ควิ�มปลอดภัยัและก�ริป้องกนัข้อมล้ของลก้ค้�และของบริิษััท	

โดยในปี	2562	บริิษััทได้มอบหม�ยริองปริะธุ�นกริริมก�ริบริิห�ริให้มหีน้�ที�กำ�กบั

ดแ้ลกลยุทธ์ุด้�นเทคโนโลยแีละสถึ�ปัตยกริริมด้�นดจิำทิลัอินโนเวิชัี�น	เพ่อให้มั�นใจำ

วิ��มีควิ�มสอดคล้องกับยทุธุศ�สตร์ิและเป้�หม�ยของบริิษััท		ตลอดจำนทบทวิน

ก�ริดำ�เนินง�นด้�นดังกล��วิอย��งต�อเน่องเพ่อให้สอดรัิบกับก�ริเปลี�ยนแปลงท�ง

ด้�นเทคโนโลยทีี�เกดิขึ�นตลอดเวิล�

	 In	carrying	out	business	in	the	digital	age,	the	Company	is	aware	

and	places	importance	on	data	security	system	and	customer	data	

protection	 and	 Company	 data	 protection.	 In	 2019	 the	 Company	

assigned	to	the	Chairman	of	the	Executive	Board	of	Directors	the	

responsibility	of	controlling	technology	strategies	and	architecture	of	

digital	innovation	to	ensure	conformity	to	the	Company’s	strategies	

and	goals	as	well	as	continuously	review	their	execution	which	should	

fit	with	the	technology	changes	which	occur	all	the	time.

Data Security
and Digital Operating 
System
ควิามปลอดูภัยของข�อมูล
และระบับัปฏิิบััติกิารดิูจิทััล
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CONFIDENTIALITY

ข้อมูลจะสามารถืเข้าถึืงได้โดย
ผู้่ที์�มีสิท์ธิูเท่์านั�น
Information can be accessed by 
authorized personnel only

INTEGRITY

ข้อมูลมีความถูืกต้อง  และน่าเชุ่�อถ้ือ

Information is accurate and reliable

ข้อมูลพัร้อมเรียกใชุ้เม้�อต้องการ

Information is ready for use when 
required

	 พร้ิอมกนันี�	บริิษััทยงัได้ริบัก�ริริบัริองม�ตริฐ�นส�กล	ISO27001:2013	ซึึ่�งเป็น

บริิษััทในกลุ�มธุรุิกิจำปริะกนัชีีวิิตอนัดบัต้นๆ	 ที�ได้ริบัก�ริริบัริองม�ตริฐ�น	 ตั�งแต�

ปี	2015	ในด้�นก�ริรัิกษั�ควิ�มมั�นคงปลอดภัยัเทคโนโลยีส�ริสนเทศ	คริอบคลุม

ทั�งศน้ย์คอมพิวิเตอร์ิ	ก�ริพัฒน�ริะบบง�นส�ริสนเทศ	ก�ริควิบคมุก�ริปฏิบัิตงิ�น

ในส�วินของกริมธุริริม์ปริะกันชีีวิิตและปริะกันภัยักลุ�ม	 ส�วินของจัำดก�ริสินไหม

ทดแทนและศน้ย์บริิก�ริริบัแจ้ำงปัญห�	และในปี	2016	บริิษััทยังได้ริบัก�ริริบัริอง

ม�ตริฐ�นส�กล	ISO22301:2012	ซึึ่�งเป็นม�ตริฐ�นด้�นก�ริบริิห�ริควิ�มต�อเนื�อง

ท�งธุรุิกจิำ	ด้วิยก�ริที�บริิษััทจำดัเตริยีมศ้นย์ข้อมล้สำ�ริอง	(Second	Site)	และศน้ย์

ปฏิบิตักิ�ริสำ�ริอง	โดยให้มกี�ริเชืี�อมโยงริะบบเคริอืข��ยและข้อมล้ส�ริสนเทศอย้�

ตลอดเวิล�	เพื�อเตริยีมควิ�มพร้ิอมริองริบัก�ริเกิดเหตุฉกุเฉนิในสถึ�นก�ริณ์ต��งๆ

ที�อ�จำเกดิขึ�น	 และเพื�อให้ก�ริปฏิบิตังิ�นมปีริะสทิธุผิู้ลม�กยิ�งขึ�น	 บริิษััทมกี�ริ

ซึ่กัซ้ึ่อมแผู้นก�ริบริิห�ริควิ�มต�อเนื�องท�งธุรุิกิจำต�มม�ตริฐ�นส�กลเป็นปริะจำำ�

ทกุปี	จึำงเป็นสิ�งที�แสดงให้เหน็วิ��บริิษััทให้ควิ�มสำ�คญัในก�ริบริิห�ริจำดัก�ริริะบบ

ส�ริสนเทศให้ส�ม�ริถึดำ�เนนิก�ริได้อย��งต�อเนื�องและมีปริะสทิธุภิั�พ

	 ในอกีด้�นหนึ�งของก�ริริกัษั�ควิ�มปลอดภัยัข้อมล้ที�เกี�ยวิข้องกบัก�ริพฒัน�

ริะบบง�นส�ริสนเทศและฐ�นข้อมล้ที�มคีวิ�มสำ�คญัของบริิษััท	ได้ริบัก�ริรัิบริอง

ต�มม�ตริฐ�นหลกัเกณฑ์์ก�ริพฒัน�ริะบบที�เป็นส�กล	โดยเริิ�มตั�งแต�ก�ริริวิบริวิม

ควิ�มต้องก�ริ	ก�ริวิิเคริ�ะห์ควิ�มเป็นไปได้	ออกแบบและพฒัน�ริะบบ	ทดสอบ

ผู้ลลัพธ์ุ	 จำนถึึงก�รินำ�ริะบบขึ�นใช้ีง�นจำริิง	 ไม�เพยีงเท��นี�บริิษััทยงัเพิ�มม�ตริก�ริ

ริกัษั�ควิ�มปลอดภัยัริะบบด้วิยก�ริให้ผู้้ต้ริวิจำสอบภั�ยนอกที�ได้ริบัม�ตริฐ�นด้�น

ก�ริตริวิจำสอบควิ�มมั�นคงปลอดภัยัริะบบส�ริสนเทศ	เป็นผู้้ต้ริวิจำห�ชี�องโหวิ�ของ

ริะบบง�นของบริิษััท	ซึึ่�งทำ�ให้มั�นใจำได้วิ��ริะบบง�นของบริิษััทเป็นไปต�มม�ตริฐ�น

ก�ริรัิกษั�ควิ�มมั�นคงปลอดภัยัริะบบส�ริสนเทศ

	 บริิษััทใช้ีแนวิท�งก�ริดำ�เนนิง�นด้�นไซึ่เบอร์ิแบบเชีงิริกุ	 คริอบคลุมตั�งแต�

ก�ริป้องกันก�ริบุกริกุโจำมตีจำ�กภั�ยนอก	 (อนิเทอร์ิเน็ต)	 และภั�ยในเครืิอข��ย

บริิษััท	 มีริะบบก�ริแจ้ำงเตือนและตริวิจำสอบควิ�มผู้ดิปกต	ิจำนถึึงก�ริตอบสนอง

ต�อเหตุก�ริณ์ที�กริะทบต�อควิ�มมั�นคงปลอดภััยส�ริสนเทศที�ริวิดเริ็วิและมี

ปริะสทิธิุภั�พ	พร้ิอมทั�งพฒัน�เทคโนโลย	ี บุคล�กริ	กริะบวินก�ริตริวิจำสอบภัยั

ด้�นไซึ่เบอร์ิอย��งต�อเนื�อง	 เพื�อให้บริิษััทส�ม�ริถึริบัมอืสถึ�นก�ริณ์และป้องกนั

ก�ริส้ญเสยีได้อย��งมปีริะสทิธุภิั�พ	 และควิบค้�ไปกบัก�ริพฒัน�โคริงสร้ิ�งและ

ริะเบียบก�ริกำ�กับด้แลอย��งทั�วิถึึง	 บริิษััทยังมุ�งสร้ิ�งวัิฒนธุริริมเรืิ�องควิ�ม

ปลอดภัยัของข้อมล้ภั�ยในองค์กริ	 เพื�อให้พนกัง�นทกุริะดบัตริะหนกัถึึงควิ�ม

สำ�คัญในก�ริริักษั�ควิ�มปลอดภััยของข้อม้ล	 พร้ิอมทั�งมุ�งเน้นให้พนักง�นมี

องค์ควิ�มริ้ใ้นเรืิ�องดงักล��วิ	 โดยบริิษััทได้จำดัให้มกี�ริฝึึกอบริมก�ริสร้ิ�งควิ�ม

ตริะหนกัริ้ด้้�นควิ�มปลอดภัยัเชีงิริกุ	 (Proactive	 Security	 Awareness)	 ให้

กบัพนักง�นทกุริะดบั		

	 สำ�หริบัในปี	2562	ท�งบริิษััทเตริยีมพร้ิอมในก�ริพฒัน�ศน้ย์ปฏิบิตักิ�ริควิ�ม

มั�นคงปลอดภัยั	(Security	Operation	Center	-	SOC)	ที�มมี�ตริฐ�น	พร้ิอม

ทั�งผู้้เ้ชีี�ยวิชี�ญด้�นก�ริรัิกษั�ควิ�มปลอดภัยัริะบบส�ริสนเทศ	 เพื�อจำะดแ้ลเฝ้ึ�

ริะวิงัภัยัคุกค�มต�อริะบบเทคโนโลยีส�ริสนเทศของบริิษััท	 และตอบสนองต�อ

ก�ริบุกริกุได้อย��งริวิดเร็ิวิแบบเรีิยลไทม์ตลอด	24	ชัี�วิโมง	เพื�อสร้ิ�งควิ�มมั�นใจำ

	 Meanwhile,	 the	 Company	 has	 received	 ISO	 27001:2013	 for	

information	 security	management;	 we	 are	 one	 of	 the	 leading	 life	

insurance	business	companies	since	2015	to	obtain	this	information	

security	standard	which	covers	our	computer	center,	development	of	

information	system,	monitoring	of	operation	of	life	insurance	policy	

and	group	insurance,	indemnity	handling,	and	claims	receiving	center.		

Furthermore,	in	the	year	2016,	the	Company	received	ISO	22301:2012	

for	business	continuity.	The	Company	has	prepared	a	second	site	for	

information	as	well	as	a	second	operation	site	with	round-the-clock	

connection	of	network	system	and	 IT	 in	order	 to	be	prepared	 for	

emergency	in	any	disruptive	incidents	which	may	occur	and	for	a	more	

efficient	business	operation.	The	Company	rehearses	 the	business	

continuity	plan	in	accordance	with	the	international	standard	every	

year	which	shows	that	the	Company	sees	the	importance	of	managing	

the	 IT	 system	 to	 be	 able	 to	 operate	 continuously	 and	 efficiently.

	 Moreover,	the	IT	security	which	concerns	development	of	IT	work	

process	and	the	Company’s	important	database	has	been	certified	

by	the	international	system	development	guideline	standard,	starting	

with	 the	compilation	of	 requirements,	 feasibility	analysis,	system	

design	and	development,	testing	the	result,	to	actual	implementation	

of	the	system.			Furthermore,	the	Company	has	increased	the	system	

security	standard	by	having	an	external	examiner	standardized	in	

IT	security	examination	check	for	any	security	vulnerability	in	the	

Company’s	operating	system	to	ensure	that	the	Company’s	operating	

system	is	in	accordance	with	the	standard	of	the	IT	security	system.

	 The	Company	uses	pro-active	comprehensive	cyber	operational	

methods	starting	from	prevention	of	external	(internet)	attack	and	

within	the	corporate	network,	with	a	warning	and	irregularity	check	

system,	and	fast	and	efficient	response	to	incidents	impacting	the	

IT	security.		There	is	also	development	of	technology,	personnel,	

and	continuous	cyber-attack	check	process	to	enable	the	Company	

to	 capably	 and	 efficiently	 cope	 with	 the	 incident	 and	 prevent	

loss.	 Together	 with	 structure	 development	 and	 comprehensive	

management	 regulation.	 	 The	 Company	 is	 also	 determined	 to	

create	data	security	culture	in	the	organization	so	that	all	 levels	

of	employee	are	aware	of	 the	significance	of	data	security,	and	

aims	 to	 educate	 employees	 on	 this	 knowledge	by	organizing	 a	

Proactive	Security	Awareness	training	to	employees	of	all	levels.

	 In	 2019	 the	 Company	 was	 prepared	 with	 the	 development	

of	 the	Security	Operation	Center	–	SOC)	which	 is	standardized	

and	 has	 IT	 security	 system	 experts	 to	 maintain,	 monitor	 any	
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ในก�ริรัิกษั�ควิ�มปลอดภัยัริะบบส�ริสนเทศ	และเป็นไปต�ม	พ.ริ.บ.ควิ�มมั�นคง

ปลอดภัยัไซึ่เบอร์ิ	และข้อกำ�หนด	กฎเกณฑ์์ของหน�วิยง�นริฐัที�กำ�กับดแ้ล	ริวิมถึึง

จำัดทำ�แผู้นก�ริดำ�เนินโคริงก�ริเตริียมควิ�มพร้ิอมด้�นก�ริริับมือกับภััยด้�น

ไซึ่เบอร์ิ	 (Cybersecurity	Preparedness)	ผู้��นก�ริทำ�แคมเปญ	อ�ท	ิ ฟิชีชิี�ง

(Phishing	Exercise)	ก�ริโจำมตใีห้ไม�ส�ม�ริถึให้บริิก�ริได้	(DDoS	Attack)	เพื�อ

ทดสอบศักยภั�พขององค์กริในก�ริริบัมอืต�อภัยัคุกค�มจำ�กสถึ�นก�ริณ์ดงักล��วิ

	 นอกจำ�กนี�	 บริิษััทยงัมสี�วินริ�วิมในก�ริยกริะดบัม�ตริฐ�นก�ริบริิห�ริจำดัก�ริ

ควิ�มปลอดภััยของข้อม้ลของอุตส�หกริริมปริะกันชีีวิิตโดยริ�วิมแลกเปลี�ยน

ควิ�มริ้	้และกริณีศึกษั�ด้�นควิ�มปลอดภัยัของข้อมล้กับหน่วิยง�นภั�ยนอก	อ�ทิ

ศ้นย์ปริะส�นก�ริรัิกษั�ควิ�มมั�นคงปลอดภััยริะบบคอมพิวิเตอร์ิปริะเทศไทย	

(Thailand	Computer	Security	Incident	Response	Team:	ThaiCERT)	ศ้นย์

ปริะส�นง�นก�ริริกัษั�ควิ�มมั�นคงปลอดภัยัเทคโนโลยสี�ริสนเทศภั�คปริะกนั

ชีีวิิต	 (Thailand	 Insurance	 Sector	 Computer	 Emergency	 Response:	

TI-CERT)	 และสำ�นกัง�นคณะกริริมก�ริกำ�กบัและส�งเสริิมก�ริปริะกอบธุรุิกจิำ

ปริะกันภัยั	(คปภั.)	เพื�อเพิ�มศกัยภั�พในก�ริดำ�เนนิง�นด้�นควิ�มปลอดภัยัของ

ข้อมล้ของอุตส�หกริริมก�ริปริะกันภัยัให้มปีริะสทิธุภิั�พส้งสดุ

attack	on	the	Company’s	IT	system,	with	fast,	real-time	response	

to	 the	 attack	 throughout	 24	 hours	 to	 create	 confidence	 in	 IT	

system	security	and	to	be	 in	 line	with	the	Cybersecurity	Act	as	

well	as	the	rules	and	regulatory	requirements	of	 the	supervising	

government	agency.	Moreover,	a	Cybersecurity	Preparedness	plan	

had	been	organized	through	various	campaigns	such	as	Phishing	

Exercise	and	DDoS	Attack,	 in	order	 to	check	 the	organization’s	

potential	 in	coping	with	the	attack	from	the	aforesaid	situations.

	 In	 addition,	 the	 Company	 participated	 in	 upgrading	 the	

standard	of	managing	life	insurance	industry	data	security	through	

exchange	of	knowledge	and	case	studies	on	data	security	with	

external	 organizations	 such	 as	 Thailand	 Computer	 Security	

Incident	 Response	 Team:	 ThaiCERT),	 Thailand	 Insurance	 Sector	

Computer	 Emergency	 Response:	 TI-CERT,	 and	 the	 Office	 of	

Insurance	 Commission	 (OIC)	 to	 increase	 potentials	 in	 handling	

work	on	insurance	industry	data	security	to	the	highest	efficiency.

การรกัษาความเป็นส่วนตัวของลกูค้า

	 ในด้�นก�ริดแ้ลรัิกษั�ข้อมล้ของลก้ค้�	 บริิษััทให้ควิ�มสำ�คญัอย��งยิ�งต�อก�ริ

ดแ้ลและจำดัก�ริข้อมล้ลก้ค้�ให้มคีวิ�มปลอดภัยัส้งสดุ	และมแีนวิท�งก�ริดำ�เนนิ

ง�นที�สอดคล้องกบัข้อกำ�หนดของสำ�นักง�นกำ�กับและส�งเสริิมก�ริปริะกอบธุรุิกจิำ

ปริะกันภัยั	สำ�นักง�นกำ�กบัหลกัทริพัย์และตล�ดหลกัทริพัย์	และกฎหม�ยอื�นๆ	

ที�เกี�ยวิข้อง	ริวิมถึึงแนวิปฏิบัิตด้ิ�นก�ริให้บริิก�ริลก้ค้�อย��งเป็นธุริริมของหน�วิย

ง�นกำ�กบัธุรุิกิจำ	โดยบริิษััทได้จำดัทำ�และทบทวินนโยบ�ยก�ริปฏิบิตัติ�อลก้ค้�อย��ง

เป็นธุริริม	(Market	Conduct)	และนโยบ�ยคุม้คริองข้อล้ส�วินบุคคล	(Personal	

Data	Protection	Policy)	ของบริิษััท	และหลกัปฏิบัิตกิ�ริรัิกษั�ควิ�มลบัและ

ก�ริเปิดเผู้ยข้อมล้ล้กค้�	 ซึึ่�งกำ�หนดแนวิท�งก�ริดแ้ลรัิกษั�ควิ�มปลอดภัยัของ

ข้อม้ลล้กค้�	 กำ�หนดหน้�ที�ควิ�มรัิบผิู้ดชีอบของหน�วิยง�นที�เกี�ยวิข้องในก�ริ

ดแ้ลข้อมล้ลก้ค้�	เพื�อริกัษั�ควิ�มปลอดภัยัของข้อมล้ลก้ค้�อย��งมปีริะสทิธุภิั�พ

	 บริิษััทเค�ริพในสิทธุิควิ�มเป็นส�วินตัวิและก�ริรัิกษั�ควิ�มลับของล้กค้�ทุก

ริ�ยโดยมแีนวิปฏิบิตัใินก�ริดแ้ลและเกบ็ริกัษั�ข้อมล้ของลก้ค้�อย��งปลอดภัยั

โดยคำ�นึงถึึงควิ�มเป็นส�วินตวัิของลก้ค้�	 ก�ริริกัษั�ควิ�มลบั	 ริวิมถึึงมุ�งป้องกนั

ไม�ให้มกี�รินำ�ข้อมล้ส�วินบคุคลและ/หริอืข้อมล้เกี�ยวิกบัทำ�ปริะกนัภัยัไปใช้ีโดย

ไม�ได้รัิบควิ�มยินยอมจำ�กลก้ค้�	ทั�งนี�	 ในก�ริขอควิ�มยนิยอมจำ�กลก้ค้�	บริิษััท

ได้แจ้ำงให้ลก้ค้�ทริ�บถึึงวัิตถึปุริะสงค์ของก�ริเก็บริวิบริวิม	ก�ริใช้ี	หรืิอเปิดเผู้ย

ข้อมล้ของของลก้ค้�อย��งชัีดเจำน	ในกริณทีี�พบข้อมล้ส�วินบคุคลผิู้ดพล�ดหรืิอไม�

ถ้ึกต้อง	ลก้ค้�ส�ม�ริถึตดิต�อศน้ย์บริิก�ริลก้ค้�	(Call	Center)	ของบริิษััท	เพื�อ

แก้ไขข้อมล้ให้ถ้ึกต้องได้

กิจกรรมสร้างการตระหนกัรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในปี 2562

บริิษััทมุ�งเน้นก�ริสร้ิ�งควิ�มตริะหนักร้้ิด้�นก�ริคุ้มคริองข้อม้ลส�วินบุคคลใน

องค์กริอย��งต�อเนื�อง	ผู้��นกจิำกริริมฝึึกอบริม	กิจำกริริมปริะชีมุแม�ทพัและที�ปรึิกษั�

ก�ริเงิน	และผู้��นชี�องท�งอเิลก็ทริอนกิส์	อ�ท	ิBLA	Station	Application	และ

ก�ร์ิตน้แอนิเมชัี�นเกี�ยวิกบั	Code	of	Conduct	ขององค์กริ	เป็นต้น

Privacy Protection

	 With	respect	to	protecting	customer	data,	the	Company	places	

utmost	importance	on	handling	and	managing	customer	data	with	

maximum	security	and	has	an	operation	method	which	is	consistent	

with	the	regulations	of	the	Office	of	the	Insurance	Commission,	The	

Securities	and	Exchange	Commission,	Thailand,	and	other	pertinent	

regulations	 including	 guidelines	 concerning	 market	 conduct	 of	

business	regulators.	The	Company	has	organized	and	reviewed	its	

Market	Conduct	Policy	and	Personal	Data	Protection	Policy	as	well	

as	the	principles	of	protecting	and	disclosure	of	customer	data	which	

set	out	the	method	of	protecting	customer	data	and	stipulate	the	

responsibility	of	the	relevant	agency	for	customer	data	protection	

in	order	to	protect	customer	data	efficiently.

	 The	 Company	 respects	 every	 customer’s	 privacy	 right	 and	

confidentiality	and	has	a	rule	in	managing	and	protecting	customer	

data	safely,	with	consideration	for	customer	privacy,	data	protection,	

as	well	as	a	determination	to	prevent	the	usage	of	personal	data	

and/or	insurance	data	without	customer’s	approval.	In	this	respect,	

in	order	to	get	customer’s	approval,	the	Company	would	notify	the	

customer	clearly	of	the	aim	in	compiling,	using,	or	disclosure	of	

customer	data	in	case	it	is	found	that	personal	data	is	wrong	or	

inaccurate;	customers	may	contact	the	Company’s	Call	Center	to	

amend	data.

Raising awareness in personal data protection in 2019

The	Company	is	determined	to	continuously	create	awareness	and	

knowledge	 in	personal	data	protection	 in	 the	organization	 through	

training	activities,	meeting	of	leaders	and	financial	advisors	activities,	

and	through	electronics	channel	such	as	BLA	Station	Application	and	

animation	cartoons	concerning	Code	of	Conduct	of	the	Organization,	

and	so	on.
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ใน์ปี 2562   100 %
ของจำาน์วิน์ผูู้�บริหารและพน์กัิงาน์
บริษััทัไดู�ยืน์ยัน์กิารทับทัวิน์หลักิ
ปฏิิบัติดู�าน์กิารต�อต�าน์กิารทุัจริต
คอร์รัปชัีน์

แนวปฏิิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช้นัและสินบน

	 บริิษััทปริะก�ศนโยบ�ยต�อต้�นก�ริทุจำริิตคอร์ิรัิปชีัน	 พร้ิอมทั�งดำ�เนินก�ริ

ปริบัปริงุม�ตริก�ริต�อต้�นคอร์ิริปัชีนัและสนิบนให้สอดคล้องกบัก�ริเปลี�ยนแปลง

ต�มข้อกำ�หนดท�งกฎหม�ยและบริิบทในก�ริดำ�เนินธุุริกิจำ	ริวิมถึึงสื�อส�รินโยบ�ย

และแนวิปฏิบัิติที�ดีให้คณะกริริมก�ริ	 ผู้้บ้ริิห�ริและพนักง�นทกุริะดับในองค์กริ

ริบัทริ�บ	 และนำ�ไปปฏิบัิตติ�มอย��งเคริ�งคริดัซึึ่�งเนื�อห�ของนโยบ�ยดงักล��วิ

คริอบคลุมร้ิปแบบก�ริคอร์ิริปัชัีนและสนิบนที�สำ�คญัไว้ิอย��งชีดัเจำน	 เชี�น	 ก�ริ

ชี�วิยเหลือท�งก�ริเมือง	ก�ริบริิจำ�คเพื�อก�ริกศุล	ก�ริให้เงินสนบัสนนุ	ก�ริจำ��ย

ค��อำ�นวิยควิ�มสะดวิกที�อ�จำนำ�ไปส้�ก�ริคอร์ิริปัชีนั	 เป็นต้น	 ทั�งนี�	 ในปี	 2562

	 บริิษััทไม�มกีริณีกล��วิโทษัหรืิอร้ิองเรีิยนที�เกี�ยวิข้องกับก�ริคอร์ิรัิปชีนัและสินบน

จำ�กสำ�นกัง�นกำ�กบัและส�งเสริิมก�ริปริะกอบธุรุิกิจำปริะกนัภัยั	สำ�นกัง�นป้องกนั

และปริ�บปริ�มก�ริฟอกเงนิ	 สำ�นกัง�นคณะกริริมก�ริป้องกนัและปริ�บปริ�ม

ก�ริทุจำริิตแห�งชี�ติ	 และสำ�นักง�นคณะกริริมก�ริกำ�กับหลักทรัิพย์และ

ตล�ดหลกัทริพัย์

Regulation in Anti-Corruption and Anti-Bribery

	 The	Company	announced	an	anti-corruption	policy	and	proceeded	to	

improve	the	anti-corruption	and	anti-bribery	measures	to	conform	to	the	

changes	according	to	regulation	and	context	in	operating	a	business,	and	

also	communicated	the	policy	and	good	practice	for	acknowledgement	

by	 the	committees,	executives	and	every	 level	of	employees	 in	 the	

organization	for	their	strict	adherence	and	practice.	The	contents	of	the	

aforesaid	Policy	clearly	covers	important	corruption	and	bribery	styles	

such	as	political	assistance,	donations	for	charity,	funding,	payment	for	

amenities	which	may	lead	to	corruption,	and	so	on.

	 In	2019	 the	Company	did	not	 have	any	case	of	 accusation	or	

complaint	 concerning	 corruption	 and	 bribery	 from	 the	 Office	 of	

Insurance	Commission,	Office	of	Anti	Money	Laundering,	Office	of	the	

National	Anti-Corruption	Commission	and	The	Securities	and	Exchange	

Commission.

	 บริิษััทปริะก�ศนโยบ�ยต�อต้�นก�ริทุจำริิตคอร์ิริปัชัีนของบริิษััท	โดยมุ�งปลก้ฝัึง

แนวิปฏิบัิตทิี�ดเีพ่อให้เกิดเป็นวิฒันธุริริมองค์กริ	 ผู้��นก�ริสร้ิ�งริะบบก�ริกำ�กบั

ดแ้ลกจิำก�ริที�ดแีละก�ริปฏิบิตัติ�มจำริริย�บริริณในก�ริดำ�เนนิธุรุิกจิำ	 พร้ิอมทั�ง

กำ�หนดโคริงสร้ิ�งองค์กริ	 บทบ�ท	 และควิ�มริบัผู้ดิชีอบในก�ริกำ�กบัดแ้ลที�มี

ริะบบควิบคมุภั�ยในและก�ริบริิห�ริควิ�มเสี�ยงที�มีปริะสิทธิุภั�พ	เพ่อป้องกันก�ริ

ดำ�เนินง�นอนัก�อให้เกดิเหตุทุจำริิตคอร์ิริปัชีนัและสนิบน

	 The	 Company	 announced	 the	 Company’s	 anti-corruption	 and	

anti-bribery	policy	with	a	view	to	establishing	good	practice	as	an	

organizational	culture	through	creation	of	good	corporate	governance	

and	 compliance	with	 business	 ethics	 as	 well	 as	 determining	 the	

organization’s	structure,	role	and	responsibility	in	corporate	governance	

with	efficient	internal	control	and	risk	management	systems	in	order	

to	prevent	operations	which	create	corruption	and	bribery.

Anti-Corruption
and Anti-Bribery
กิารต่อต�าน์กิารทุัจริต
คอร์รัปชัีน์และสิน์บัน์

In 2019 100%
of Company’s Executives and
Employees have confirmed 
reviewing the Principles of
Conduct with respect to
Anti-Corruption
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   บริษััท์ให้ความสำาคัญต่อการประกอบธุูรกิจอย่างโปร่งใสและ

สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุ์จริตและสินบน จึงประกาศิ

เป็นหลักปฏิิบัติด้านการงดมอบและรบัของขวญั โดยให้พันักงาน

ทุ์กระดับงดให้หร่อรับของขวัญ ของกำานัล หร่อผ่ลประโยชุน์อ้�น

แก่บริษััท์และองค์กรต่างๆ เว้นแต่เน้�องในโอกาสสำาคัญโดย

กำาหนดให้มีมูลค่าไม่เกิน 2,000 ต่อรายต่อปี ทั์�งนี� เพ้ั�อเป็นการ

เสริมสร้างวัฒนธูรรมองค์กรที์�มีจรรยาบรรณและความโปร่งใส

   The Company places importance on operating business 

with transparency and in consistency with the anti-

corruption and anti-bribery policy.  We are therefore 

announcing the rule of declining to give and accept 

gifts. All levels of employees shall not give or accept 

gifts, complimentary items, or other benefits to various 

companies and organizations except on special

occasions and the gifts, etc. shall not exceed 2,000 

baht per case per year. This is in accordance with the 

organization’s culture of ethics and transparency.

การบริหารจดัการเร่ืองร้องเร่ยนและกรณ่ทุจริต

	 ภั�ยใต้	Whistleblower	Guideline	บริิษััทสนบัสนนุให้พนกัง�นแจ้ำงเบ�ะแส

หริือข้อม้ลก�ริกริะทำ�ที�ไม�สอดคล้องกับแนวิปฏิิบัติและจำริริย�บริริณในก�ริ

ดำ�เนนิธุรุิกจิำของบริิษััทผู้��นหล�กหล�ยชี�องท�ง	 เชี�น	 อเีมล	 จำดหม�ย	 และ

โทริศพัท์ซึึ่�งบริิษััทมนีโยบ�ยริกัษั�ควิ�มลบัโดยไม�เปิดเผู้ยตวัิตนของผู้้ร้ิ�ยง�น

ริวิมถึึงมีกริะบวินก�ริจำัดก�ริเรืิ�องร้ิองเริียนอย��งเป็นริะบบ	 ด้วิยก�ริกำ�หนด

หน�วิยง�นที�มคีวิ�มควิ�มชีำ�น�ญเฉพ�ะในก�ริตริวิจำสอบข้อเทจ็ำจำริิงเพื�อทำ�หน้�ที�

สอบสวินเหตุก�ริณ์หริือกริณีอย��งทันท�วิงที	 และริ�ยง�นผู้ลก�ริดำ�เนินง�น

ต�อคณะกริริมก�ริพิจำ�ริณ�โทษัท�งวิินัย	 และริ�ยง�นผู้ลก�ริพิจำ�ริณ�เพื�อให้

คณะกริริมก�ริตริวิจำสอบรัิบทริ�บทกุ	3	เดือน

Management of Complaints and Fraud Reporting

	 Under	Whistleblower	Guideline,	the	Company	encourages	employees	

to	give	a	tip-off	or	information	on	acts	which	are	not	consistent	with	the	

practice	and	ethics	in	the	business	operation	of	the	Company	through	

various	channels	such	as	email,	letter,	and	telephone.		The	Company	

has	a	policy	in	keeping	information	confidential	by	not	disclosing	the	

identity	of	the	person	reporting	the	case	as	well	as	a	process	in	handling	

complaints	systematically	by	specifying	the	offices	with	specific	skills	

in	examining	facts	to	have	the	duty	of	investigating	the	incident	or	the	

case	in	a	timely	manner	and	report	the	result	of	the	proceeding	to	the	

Disciplinary	Committee;	the	result	of	the	investigation	will	be	reported	

to	the	Audit	Committee’s	acknowledgement	every	3	months.

พันักงานหร่อบุคคลภัายนอกแจ้งเบาะแสหร่อเร่�องร้องเรียนเกี�ยวกับการกระท์ำาผิ่ด
กรณีปฏิิบัติงานบกพัร่องหร่อผิ่ดพัลาดและกรณีทุ์จริตผ่่านชุ่องท์าง

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

ไปรษณ่ย์

Mail to:

ฝึ�ายตรวจสอบ หรือสำานักงานกำากับการปฏิิบัติงาน

บริิษััท	กริุงเทพปริะกันชีีวิิต	จำำ�กัด	(มห�ชีน)

23/115-121	ซึ่อยศ้นย์วิิจำัย	ถึนนพริะริ�ม	9

แขวิงบ�งกะปิ	เขตห้วิยขวิ�ง	กริุงเทพฯ	10310

Internal Audit Department, or Compliance Office

Bangkok	Life	Assurance	PCL

23/115-121	Soi	Sun	Wichai,	Rama	9	Rd

Bangkapi,	Huaykwang,	Bangkok	10310

อ่เมล / เบอร์โทรศัพท์

Email / Telephone No.

ฝึ�ายตรวจสอบ

โทริศัพท์	0-2777-8233-4

โทริส�ริ		0-2777-8237

auditor@bangkoklife.com

สำานักกำากับการปฏิิบัติงาน

โทริศัพท์	0-2777-8861

โทริส�ริ		0-2777-8605

compliance@bangkoklife.com

Internal Audit Department

Telephone:	0-2777-8233-4

Telefax:	0-2777-8237

auditor@bangkoklife.com

Compliance Office

Telephone:	0-2777-8861

Telefax:	0-2777-8605

compliance@bangkoklife.com

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. บริิษััท กรุิงเทพปริะกันชีีวิิต จำำ�กัด (มห�ชีน) 101



จรยิธรรมในการดำาเนินธุรกิจ

	 ในปี	 2562	 บริิษััทได้ดำ�เนินก�ริยกริะดับก�ริกำ�กับดแ้ลก�ริให้บริิก�ริลก้ค้�

อย��งเป็นธุริริม	 (Market	 Conduct)	 โดยบริิษััทได้จำดัตั�งคณะกริริมก�ริกำ�กับ

ก�ริปฏิบัิติต�อลก้ค้�	 ในปล�ยปี	2561	คณะกริริมก�ริกำ�กบัก�ริปฏิบัิตติ�อลก้ค้�

ซึึ่�งปริะกอบด้วิยกริริมก�ริและผู้้บ้ริิห�ริริะดบัสง้	 มบีทบ�ทหน้�ที�ในก�ริควิบคมุ

ตดิต�ม	 และกำ�กับดแ้ลคุณภั�พก�ริเสนอข�ยผู้ลิตภัณัฑ์์และก�ริบริิก�ริลก้ค้�

จำ�กทุกชี�องท�งอย��งเป็นริะบบ	 ดำ�เนินไปในทิศท�งเดียวิกัน	 และทันต�อ

เหตกุ�ริณ์	 เพื�อธุำ�ริงไว้ิซึึ่�งควิ�มเป็นธุริริม	 โดยก�ริปฏิบิตัขิองคณะกริริมก�รินี�

จำะถ้ึกริ�ยง�นต�อคณะกริริมก�ริกำ�กบัดแ้ลกจิำก�ริที�ดแีละคณะกริริมก�ริบริิษััท

ต�อไป	ทั�งนี�	เพื�อแสดงถึึงควิ�มมุ�งมั�นของบริิษััทในก�ริกำ�กบัดแ้ลก�ริดำ�เนนิง�น

ให้เป็นไปอย��งมจีำริิยธุริริมและควิ�มริบัผู้ดิชีอบต�อผู้้ม้สี�วินได้เสยีทกุกลุ�ม	 โดย

บริิษััทได้กำ�หนดให้มคีณะกริริมก�ริตริวิจำสอบ	ซึึ่�งปริะกอบไปด้วิยกริริมก�ริอสิริะ

ทั�งหมด	ทำ�หน้�ที�กำ�กบัดแ้ลก�ริปฏิบิตัติ�มกฎเกณฑ์์	หลกัจำริิยธุริริม	และจำริริย�บริริณ

ของบริิษััท

	 นอกจำ�กนี�	 บริิษััทยังส�งเสริิมก�ริดำ�เนินธุุริกิจำริ�วิมกับตัวิแทนน�ยหน้�และ

บริิษััทพนัธุมติริที�ให้ควิ�มสำ�คญัต�อก�ริดำ�เนนิธุรุิกจิำอย��งมคีณุธุริริมและด้วิย

ควิ�มริบัผู้ดิชีอบต�อสงัคมและสิ�งแวิดล้อม	 ผู้��นก�ริอบริมสมัมน�เกี�ยวิกับก�ริ

ปฏิบิตัติ�อลก้ค้�อย��งเป็นธุริริม	 ทั�งที�จำดัอบริมในห้องเริยีนและก�ริสื�อส�ริผู้��น

ริะบบดจิิำทลั	

Business Operation Ethics

	 In	2019	the	Company	upgraded	Market	Conduct	of	the	organization	

by	establishing	a	Market	Conduct	Committee.		Towards	the	end	of	2018.	

The	Market	Conduct	Committee,	comprising	Directors	and	high-level	

executives	with	a	role	in	supervising,	monitoring,	and	controlling	the	

quality	of	product	sales	offering	and	servicing	of	customers	via	every	

channel	systematically,	in	the	same	direction	and	keeping	abreast	of	the	

situation	in	order	to	maintain	fairness;	the	operation	of	this	Committee	

is	reported	to	the	Good	Corporate	Governance	Committee	and	the	

Board	of	Directors.		This	is	to	show	the	Company’s	determination	in	

supervising	work	procedures	to	be	ethical	and	responsible	for	every	

group	of	stakeholders.	The	Company	stipulated	that	there	be	an	Audit	

Committee	comprising	all	Independent	Directors	having	the	role	of	

supervising	the	operations	according	to	the	Company’s	rules,	morality	

and	ethics.

	 Moreover,	the	Company	supports	business	operations	together	with	

brokers	and	partner	companies	which	place	importance	on	operating	

business	with	 righteousness	 and	 responsibility	 to	 society	 and	 the	

environment,	who	have	attended	the	seminar	on	Market	Conduct	both	

in	class	and	through	digital	communication.

102 SUSTAINABILITY REPORT 2019



	 บริิษััทมุ�งยกริะดบัก�ริดำ�เนนิง�นด้�นก�ริป้องกันและปริ�บปริ�มก�ริฟอกเงนิ

และก�ริสนับสนุนท�งก�ริเงินแก�ก�ริก�อก�ริร้ิ�ยและก�ริแพริ�ขย�ยอ�วุิธุที�มี

อ�นภุั�พทำ�ล�ยล้�งส้งเพ่อให้สอดริบักบับริิบทในก�ริดำ�เนนิธุรุิกจิำปริะกนัชีีวิิต

ซึึ่�งริวิมถึึงก�ริเปลี�ยนแปลงท�งกฎหม�ยและแนวิปฏิิบัติต�มม�ตริฐ�นส�กล	

ด้วิยก�ริพฒัน�ริะบบปฏิบิตักิ�ริ	 ก�รินำ�เทคโนโลยมี�ใช้ีในก�ริตริวิจำสอบตวัิตน

และพส้ิจำน์ทริ�บลก้ค้�	ตลอดจำนปริบัปริงุกริะบวินก�ริดำ�เนนิง�นภั�ยในองค์กริ

อย��งต�อเน่อง	เพ่อให้มปีริะสทิธุภิั�พและปริะสิทธุผิู้ลส้งสดุ

	 The	Company	is	determined	to	improve	its	operations	in	preventing	

and	suppressing	money	laundering	and	financial	support	to	terrorism	

and	spreading	of	weapons	of	mass	destruction	in	order	to	conform	

with	the	context	in	operating	life	assurance	business	which	includes	

legal	and	guideline	changes	according	to	international	standards	by	

development	of	the	operation	systems,	by	the	use	of	technologies	in	

verifying	and	establishing	the	customer’s	identity	as	well	as	continuously	

enhancing	the	operation	process	within	the	organization	to	reach	the	

highest	efficiency	and	effectiveness.

ระบบการพิสจูน์ตวัตนลกูค้ารปูแบบใหม่

	 ในปี	2562	บริิษััทปริะสบควิ�มสำ�เร็ิจำในก�ริริ�วิมทดสอบริะบบพส้ิจำน์ตวัิตนของ

ลก้ค้�ด้วิยวิิธีุท�งอเิลก็ทริอนิกส์กบัธุน�ค�ริแห�งปริะเทศไทย	 ธุน�ค�ริพ�ณิชีย์	

และหน�วิยง�นภั�คริฐัที�เกี�ยวิข้องภั�ยใต้โคริงก�ริ	National	Digital	ID	เพื�อยก

ริะดบัม�ตริฐ�นในก�ริพส้ิจำน์ตวัิตนหริอืตริวิจำสอบเพื�อทริ�บข้อเทจ็ำจำริิงเกี�ยวิกบั

ลก้ค้�ที�ใช้ีบริิก�ริกบัสถึ�บนัก�ริเงนิหริอืหน�วิยง�นภั�คริฐั	 และชี�วิยลดขั�นตอน

ก�ริเดนิเอกส�ริของลก้ค้�ในก�ริขอใช้ีบริิก�ริกบัสถึ�บนัก�ริเงนิ	ซึึ่�งทำ�ให้สถึ�บนั

ก�ริเงนิมแีหล�งข้อมล้ที�น��เชืี�อถึอืเพื�อนำ�ม�ใช้ีในก�ริพสิจ้ำน์ตวัิตนลก้ค้�ให้เป็นไป

ต�มที�กฎหม�ยกำ�หนด

The new verification of customer’s identity system

	 In	2019	the	Company	succeeded	in	coordinating	with	the	Bank	of	

Thailand,	Siam	Commercial	Bank	and	relevant	government	agencies	in	

using	customer’s	identity	test	system	electronically	under	the	National	

Digital	ID	Project	in	order	to	improve	the	standards	of	identifying	or	

testing	 to	 know	 the	 fact	 about	 customers	who	 use	 services	with	

financial	institutions	or	government	agencies	and	help	reduce	steps	in	

processing	customer’s	documentation	when	applying	for	services	with	

financial	institutions.	This	provides	financial	institutions	with	reliable	

sources	to	use	in	customer’s	identification	as	stipulated	by	law.

Prevention and
Suppression of
Money Laundering
กิารป้องกัิน์และปราบัปรามกิารฟอกิเงิน์

การอบรมหลกัสตูรกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟิอกเงนิให้กบัพนกังาน

	 บริิษััทได้มีก�ริจำัดอบริมหลักส้ตริก�ริป้องกันก�ริฟอกเงินก�ริสนับสนุนท�ง

ก�ริเงินแก�ก�ริก�อก�ริร้ิ�ยและก�ริแพริ�ขย�ยอ�วิุธุที�มีอ�นุภั�พทำ�ล�ยล้�งส้ง	

พร้ิอมทั�งให้ควิ�มริ้เ้กี�ยวิกบักฎหม�ยและแนวิท�งปฏิบิตัทิี�เกี�ยวิข้องแก�ผู้้บ้ริิห�ริ

และพนกัง�นทั�วิทั�งองค์กริ	เพื�อให้ทริ�บและเข้�ใจำแนวิท�งปฏิบัิตทิี�ถ้ึกต้องและ

ส�ม�ริถึนำ�ควิ�มริ้ท้ี�ได้ริบัไปปริะยุกต์ใช้ีในก�ริปฏิบัิตหิน้�ที�ได้อย��งมั�นใจำ	 อ�ทิ

ก�ริให้ควิ�มริ้้เกี�ยวิกับกฎหม�ย	 กฎกริะทริวิง	 และปริะก�ศที�เกี�ยวิข้องกับ

ก�ริฟอกเงินก�ริสนับสนนุท�งก�ริเงินแก�ก�ริก�อก�ริร้ิ�ยและก�ริแพริ�ขย�ยอ�วุิธุ

ที�มอี�นภุั�พทำ�ล�ยล้�งส้ง	บทบ�ทหน้�ที�ของบริิษััทปริะกนัชีีวิิต	วิิธุกี�ริตริวิจำสอบ

เพื�อทริ�บข้อเทจ็ำจำริิงเกี�ยวิกับลก้ค้�	เป็นต้น	โดยผู้��นก�ริจัำดทำ�นโยบ�ย	แนวิปฏิบัิตงิ�น	

ริวิมถึึงก�ริสื�อควิ�มโดยให้ควิ�มริ้ท้ั�งในร้ิปแบบห้องเริยีน	โดยมกี�ริจำดัทำ�เนื�อห�

ให้มีควิ�มกริะชัีบและเข้�ใจำง��ย

Training Course for Employees on Anti-Money Laundering Laws

	 The	Company	organized	a	training	course	on	prevention	of	money	

laundering,	financial	support	of	terrorism	and	spreading	of	weapons	of	

mass	destruction.		We	also	educated	all	our	Executives	and	employees	

within	the	organization	so	that	they	become	acquainted	and	understand	

the	correct	procedures	and	can	confidently	apply	the	knowledge	gained	in	

their	business	operations.		For	instance,	knowledge	of	the	law,	ministerial	

regulations	and	announcements	concerning	money	laundering,	financial	

support	of	terrorism	and	spreading	of	weapons	of	mass	destruction,	the	

roles	of	life	insurance	companies,	methods	of	verification	of	facts	about	

customers,	and	so	on.	These	are	done	by	preparing	policies,	operation	

guidelines	as	well	as	communicating	the	knowledge	classroom	style	

by	preparing	information	which	is	concise	and	easy	to	understand.
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หลักสูตรการป้องกันการฟิอกเงินการสนับสนุนท์างการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพัร่ขยายอาวุธูที์�มีอานุภัาพัท์ำาลายล้างสูง

Training course on prevention of money laundering, financial support in terrorism
and spreading of weapons of mass destruction

การเตรียมความพัร้อมสำาหรับผู้่บริหารและพันักงานประจำา
สำานักงานใหญ่
Preparedness for Management and Employees at Head 
office

จำานวนผู้่ผ่่านการอบรม
275 คน
Number of participants  275

การเตรียมความพัร้อมสำาหรับผู้่บริหารและพันักงานประจำา
สำานักงานสาขา
Preparedness for Management and Employees branch 
offices

จำานวนผู้่ผ่่านการอบรม
179 คน
Number of participants  179

หม�ยเหตุ	:	ข้อม้ล	ณ	สิ�นเดือน	ธุันวิ�คม	2562

Remark	:	Data	as	at	end	of	December	2019
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Market Conduct
กิารกิำากัิบัดููแลกิารให�บัริกิาร
ลูกิค�าอย่างเป็น์ธรรม

	 ก�ริกำ�กบัดแ้ลทกุหน่วิยง�นขององค์กริปฎบิตัติ�อลก้ค้�อย��งเป็นธุริริมถึอืเป็น

นโยบ�ยหลกัที�บริิษััท	กริงุเทพปริะกันชีีวิิตให้ควิ�มสำ�คญัตลอดม�	เพริ�ะควิ�ม

เช่ีอมั�นและควิ�มไว้ิวิ�งใจำของลก้ค้�เป็นริ�กฐ�นอนัมคี��สำ�หรัิบก�ริปริะกอบธุรุิกิจำ

ปริะกันชีีวิิต	ในปีที�ผู้��นม�	บริิษััทได้พฒัน�ปริบัปริงุหลกัเกณฑ์์ก�ริปฏิบัิตติ�อลก้ค้�

ด้วิยควิ�มเป็นธุริริมอย��งต�อเน่อง	ก�ริดำ�เนนิก�ริของบริิษััทคริอบคลมุตั�งแต�ก�ริ

สร้ิ�งวัิฒนธุริริมองค์กริและก�ริกำ�หนดบทบ�ทหน้�ที�ของผู้้บ้ริิห�ริ	 ก�ริพัฒน�

ผู้ลติภัณัฑ์์	 ก�ริกำ�หนดเกณฑ์์ก�ริจำ��ยค��ตอบแทน	 กริะบวินก�ริเสนอข�ยก�ริ

ส่อส�ริและก�ริให้ควิ�มร้้ิแก�พนักง�นและผู้้เ้สนอข�ย		ก�ริดแ้ลข้อมล้ของลก้ค้�

ก�ริบริิห�ริจัำดก�ริข้อร้ิองเรีิยน	ก�ริควิบคมุ	ก�ริกำ�กบัและตริวิจำสอบ	และก�ริ

กำ�หนดแผู้นริองริบัเหตกุ�ริณ์ฉกุเฉนิเพ่อก�ริบริิห�ริอย��งต�อเน่อง

	 อกีทั�งบริิษััทได้ยึดถืึอกฎเกณฑ์์และแนวิปฏิบัิตด้ิ�นก�ริกำ�กบัดแ้ลให้บริิก�ริ

ล้กค้�อย��งเป็นธุริริมของสำ�นักง�นคณะกริริมก�ริกำ�กับหลักทริัพย์และ

ตล�ดหลักทรัิพย์	 และสำ�นกัง�นคณะกริริมก�ริกำ�กบัและส�งเสริิมก�ริปริะกอบ

ธุรุิกิจำปริะกันภัยัอย��งเคริ�งครัิด	 ซึึ่�งแนวิปฏิบัิตขิองทั�งสองหน่วิยง�นมเีนื�อห�

สอดคล้องกัน	อกีทั�งบริิษััทได้สอดแทริกหลักก�ริปฏิบัิตติ�อลก้ค้�อย��งเป็นธุริริม

ไว้ิในจำริริย�บริริณของบริิษััท	 และมุ�งพฒัน�นวิตักริริมท�งเทคโนโลยีเพ่อให้ผู้้้

เสนอข�ยทกุคนส�ม�ริถึเสนอข�ยผู้ลติภัณัฑ์์ของบริิษััทโดยยึดมั�นในก�ริริกัษั�

ผู้ลปริะโยชีน์ของลก้ค้�	 นำ�เสนอสิ�งที�เหม�ะสมที�สดุให้กบัลก้ค้�อย��งเป็นธุริริม

และไม�แสวิงห�ปริะโยชีน์จำ�กควิ�มไม�ร้้ิของลก้ค้�

	 ในปี	2562	คณะกริริมก�ริกำ�กบัดแ้ลก�ริปฏิบิตัติ�อลก้ค้�อย��งเป็นธุริริมซึึ่�งจำดั

ตั�งโดยคณะกริริริมก�ริบริิษััทเป็นก�ริเฉพ�ะ	 ได้เริิ�มปฏิบัิตหิน้�ที�ด้�นก�ริกำ�กับ

ดแ้ลคุณภั�พก�ริเสนอข�ยผู้ลิตภัณัฑ์์และก�ริบริิก�ริของผู้้เ้สนอข�ยทกุชี�องท�ง

เพ่อให้ก�ริปฏิิบัติต�อล้กค้�สอดคล้องกับนโยบ�ยและหลักปฏิิบัติเกี�ยวิกับก�ริ

ปฏิบัิติต�อลก้ค้�อย��งเป็นธุริริม

	 Market	Conduct	observed	by	every	department	of	the	organization	

can	be	considered	the	main	policy	on	which	Bangkok	Life	Assurance	

PCL	places	importance	all	the	time	as	customer	confidence	and	trust	

are	a	valuable	foundation	for	operating	a	life	insurance	business.	During	

the	past	years,	the	Company	has	continuously	been	developing	and	

improving	the	rules	in	market	conduct.		The	Company’s	comprehensive	

operations	 start	 from	 creating	 organizational	 culture	 and	 defining	

roles	and	responsibility	of	executives;	developing	products;	defining	

remuneration	criteria,	sales	offer	process;	communicating	with	and	

educating	employees	and	agents/brokers;	customer	data	care;	handling	

complaints;	 controlling,	 supervising	 and	 inspecting;	 and	 defining	

contingency	plans	for	continuous	business	administration.

	 In	addition,	the	Company	strictly	adheres	to	rules	and	guidelines	

on	market	 conduct	 established	 by	 the	 Securities	 and	 Exchange	

Commission	and	the	Office	of	the	Insurance	Commission,	contents	

of	both	agencies	which	conform.		Also,	the	Company	has	inserted	

the	market	product	principles	as	the	Company’s	ethics	and	aims	at	

developing	 the	 technological	 innovation	 so	 that	 all	 agents/brokers	

can	offer	the	Company’s	products	while	adhering	to	the	principles	

of	protecting	customers’	interest,	and	offer	what	is	most	appropriate	

for	customers	with	fairness	and	do	not	take	advantage	of	unknowing	

customers.	

	 In	2019	the	Market	Conduct	Committee	which	has	specifically	been	

established	by	the	Board	of	Directors	started	carrying	out	its	duty	by	

supervising	the	quality	in	offering	products	and	services	by	agents/

brokers	 through	 every	 channel	 so	 that	 the	 practice	 to	 customers	

adheres	to	the	policy	and	principle	concerning	market	conduct.

ลูกค้ารู้สึกไว้วางใจและเชุ่�อมั�นว่า
บริษััท์ให้บริการอย่างเป็นธูรรม

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

ให้คำาแนะนำาผ่ลิตภััณฑ์์และบริการ
ที์�ตรงความต้องการและเหมาะสม
กับลูกค้า

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

มุ่งพััฒนาการนำาเสนอผ่ลิตภััณฑ์์
และบริการที์�คำานึงถึืงผ่ลประโยชุน์
ของลูกค้าเป็นสำาคัญ

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

มุ่งใ ห้ ลูกค้าได้ รับบริการอย่าง
สะดวก และถูืกต้องแม่นยำา ควบคู่
กับการดูแลและแก้ปัญหาอย่าง
ทั์นท่์วงที์
Aiming at giving customer 
convenient and accurate service, 
coupled with taking care and 
solving problems promptly.

ความมุ่งมั�นภัายใต้นโยบายการปฏิิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธูรรม
Determination under the Market Conduct Policy
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