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วิิสัยั ทััศน์์

ให้้ประชาชนเห็็นประโยชน์์การประกัันชีีวิิตและทำำ�ประกัันชีีวิิตให้้เหมาะกัับฐานะ
ทางการเงิินและคุุณค่่าชีีวิิต

ภารกิิจ

บริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นผู้้�นำำ�ในการสร้้างความมั่่�นคงทางการเงิินให้้กัับ
ประชาชนทุุกกลุ่่�ม ด้้วยการปกป้้องคุุณค่่าชีีวิิต การให้้คำำ�แนะนำำ�ด้้านการ
วางแผนทางการเงิิน และบริิการที่่�ประทัับใจผ่่านตััวแทน คู่่�ค้้า และพนัักงานที่่�
มีีความจริิงใจ และมีีความรู้้�ระดัับแนวหน้้าของประเทศ

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน)
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สารจากประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริิหารและประธาน
คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี  
�
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) ได้้ดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจมาเป็็นระยะเวลา 69 ปีี บริิษััทยัังคงยึึดมั่่�นและมุ่่�งมั่่�นที่่�
จะเป็็นผู้้�นำำ�ในการสร้้างความมั่่น� คงทางการเงิินให้้กัับประชาชน
ทุุกกลุ่่�ม โดยมุ่่�งเน้้นการให้้คำำ�แนะนำำ�ด้้านการวางแผนทางการ
เงิิ น ที่่� เ หมาะสมกัับฐานะทางการเงิิ น และคุุ ณ ค่่ า ชีี วิิ ต ด้้ ว ย
ผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิต ผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อการลงทุุน และผลิิต
ภััณฑ์์อื่่�นๆ ที่่�ครอบคลุุมความต้้องการของผู้้�บริิโภคทุุกกลุ่่�ม
และทุุกช่่วงวััย
	ตั้้�งแต่่ปีี 2562 บริิษััทได้้ประกาศการเป็็นองค์์กรแห่่งการ
เปลี่่�ยนแปลง (Change Organization) โดยกำำ�หนดนโยบาย
การดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ เพื่่� อ สร้้ า งอนาคตที่่� ยั่่� ง ยืื น (Driving A
Sustainable Future) ที่่�มุ่่�งสร้้างความสมดุุลในการบริิหาร
จััดการที่่�ครอบคลุุมพััฒนาการในทุุกมิิติิขององค์์กร เพื่่�อให้้
บริิษััทสามารถยืืนหยััดให้้บริิการประชาชนชาวไทยอย่่างยั่่ง� ยืืน
ในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมานั้้�น เป็็นที่่�ทราบกัันดีีว่่า ประเทศไทย
และทั่่�วโลก ต้้องเผชิิญกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
เชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) ซึ่่�งบริิษััท กรุุงเทพ
ประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) ยัังคงยึึดมั่่�นเจตนารมณ์์ที่่�จะ
สร้้างความมั่่�นคงให้้แก่่สัังคม โดยการดำำ�เนิินการโครงการ
มอบความคุ้้�มครองพิิเศษ การดำำ�เนิินมาตรการบรรเทาความ
เดืือดร้้อนให้้แก่่ผู้เ้� อาประกัันภัยั อีีกทั้้�งทำำ�การกระจายข่่าวสาร
และความรู้้เ� กี่่�ยวกัับเชื้้อ� ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19)
และความรู้้�เกี่่�ยวกัับสุุขภาพด้้านอื่่�นๆ ผ่่านช่่องทางต่่างๆ ของ
บริิษััท ตลอดทั้้�งปีี เพื่่อ� ส่่งเสริิมการเข้้าถึึงการประกัันชีีวิติ และ
การส่่งเสริิมความรู้้�แก่่สัังคมอย่่างทั่่�วถึึง
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังคงสืืบสานนโยบายการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
เพื่่อ� สร้้างอนาคตที่่�ยั่ง่� ยืืนอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยในปีี 2563 บริิษััท
ได้้พััฒนาสิินค้้าใหม่่เพื่่�อให้้ครอบคลุุมความต้้องการของผู้้�
บริิโภคที่่�หลากหลายมากขึ้้�น รวมไปถึึงการนำำ�เทคโนโลยีีมา
ใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ไม่่ว่่าจะเป็็นการ
พััฒนาบริิการรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ให้้บริิการผ่่านออนไลน์์
แพลตฟอร์์มเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ลููกค้้า การนำำ�
เทคโนโลยีี ม าใช้้ ใ นการสร้้ า งการมีี ส่่ ว นร่่ ว มกัับตััวแทน ที่่�
ปรึึกษาทางการเงิิน และพัันธมิิตรทางการค้้า อีีกทั้้�งบริิษััท
6

ยัังมุ่่�งเน้้นการพััฒนาเครื่่�องมืือที่่�จะช่่วยขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิิน
ธุุรกรรมแบบไร้้กระดาษแบบ 100% โดยในปีีที่่�ผ่่านมาบริิษััท
ได้้เริ่่ม� จััดทำำ�โครงการเพื่่อ� รณรงค์์ให้้ลููกค้้ามาทำำ�ธุุรกรรมแบบ
ออนไลน์์ รวมไปถึึงการรณรงค์์การลดการใช้้กระดาษภายใน
บริิษััทซึ่่�งได้้ดำำ�เนิินการมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้บริิษััทสามารถ
ลดปริิมาณการใช้้กระดาษลงได้้มากกว่่า 600,000 แผ่่น
บริิษััทขอขอบคุุณผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียทุุกท่่านที่่ใ� ห้้การสนัับสนุุน
บริิษััทมาโดยตลอดและขอให้้คำ�มั่
ำ น�่ แก่่ผู้�มี้ ส่ี ว่ นได้้เสีียทุุกท่่านว่่า
บริิษััทจะมุ่่�งมั่่�นสานต่่อการยกระดัับการพััฒนาการให้้บริิการ
ควบคู่่�ไปกัับการให้้ความสำำ�คััญในการพััฒนาสัังคม สิ่่ง� แวดล้้อม
อย่่างต่่อเนื่่อ� งและยั่่ง� ยืืน
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ดร.ศิิริิ การเจริิญดีี

นางคมคาย  ธููสรานนท์์

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริิหารและ
ประธานกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
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รู้้�จัักบริิษััท
กรุุงเทพประกัันชีีวิิต
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นบริิษััท ทำำ�เนีียบสาขา
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (หลัักทรััพย์์
“BLA”) ที่่�อยู่่�เคีียงข้้างประชาชนชาวไทยมานานกว่่า 69 ปีี โดย สำำ�นัักงานใหญ่่: บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััทให้้บริิการด้้านการวางแผนทางการเงิินอย่่างรอบด้้าน ที่่�อยู่่�ตามที่่�จดทะเบีียนของบริิษััท
สำำ�หรัับทุุกช่่วงวััย ด้้วยผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตและผลิิตภััณฑ์์ 1415 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
พท์ 0-2777-8888
ประกัันสุุขภาพของบริิษััท และ ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ประกัันวิินาศภัยั และ โทรศั
โทรสาร 0-2777-8899
กองทุุนรวมของบริิษััทพัันธมิิตร
E-mail: csc@bangkoklife.com
บริิษััทมีีสำ�นัั
ำ กงานใหญ่่ตั้้ง� อยู่่�ที่่� 1415 ถ.กรุุงเทพ-นนทบุุรีี
แขวงวงศ์์สว่่าง เขตบางซื่่อ� กรุุงเทพมหานคร และมีีสำ�นัั
ำ กงาน
สาขา 64 แห่่งครอบคลุุมทั่่ว� ประเทศ เพื่่อ� อำำ�นวยความสะดวก
และการเข้้าถึึงบริิการของบริิษััท ตลอดจนเพื่่�อรองรัับการ
ขยายตััวของฐานลููกค้้า ตััวแทนประกัันชีีวิิต และที่่�ปรึึกษา
ทางการเงิิน
ชื่่อ� สาขา

โทรศััพท์์

โทรสาร

อีีเมล์์

380 ถ.รัังสิิต-ปทุุมธานีี ต.ประชาธิิปััตย์์ อ.ธััญบุุรีี จ.ปทุุมธานีี 12130
209, 211 ถ.ศรีีนคริินทร์์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุุงเทพฯ 10260
23/66-73 อาคารสรชััย ชั้้�น 19 ซ.สุุขุุมวิิท 63 ถ.สุุขุุมวิิท
แขวงคลองตัันเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ 10110

0-2567-1414
0-2383-4591
0-2726-9777

0-2567-4729
0-2758-8001
0-2726-9676

pathumthani@bangkoklife.com
srinakarin@bangkoklife.com
eakamai@bangkoklife.com

ชััยนาท

84, 84/1 ถ.พหลโยธิิน ต.บ้้านกล้้วย อ.เมืือง จ.ชััยนาท 17000

0-5641-4646

0-5641-4647

chainat@bangkoklife.com

นครปฐม
พระนครศรีีอยุุธยา

194,194/1 ถ.ทรงพล ต.ลำำ�พยา อ.เมืือง จ.นครปฐม 73000
3/37-39 ม.1 ถ.เดชาวุุธ ต.ประตููชััย อ.พระนครศรีีอยุุธยา
จ.พระนครศรีีอยุุธยา 13000
116 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่่ส้้ม อ.เมืือง จ.เพชรบุุรีี 76000
26/15-16 ถ.เพชรเกษม ต.หน้้าเมืือง อ.เมืือง จ.ราชบุุรีี 70000
256/13-15 ม.2 ต.ท่่าศาลา อ.เมืือง จ.ลพบุุรีี 15000

0-3424-4272
0-3532-2002

0-3424-4275
0-3532-2005

nakhonpathom@bangkoklife.com
ayuthaya@bangkoklife.com

0-3242-4190
0-3232-1713
0-3642-4361

0-3242-4409
0-3233-7517
0-3642-4256

pethchaburi@bangkoklife.com
ratchaburi@bangkoklife.com
lopburi@bangkoklife.com

155/21-22 ม.1 ถ.ธนบุุรีี-ปากท่่อ ต.บางแก้้ว อ.เมืือง
จ.สมุุทรสงคราม 75000
931/108-109 ถ.พระรามที่่� 2 ต.มหาชััย อ.เมืือง จ.สมุุทรสาคร 74000
179/4 ถ.สุุดบรรทััด ต.ปากเพรีียว อ.เมืือง จ.สระบุุรีี 18000
170/24 ถ.นางพิิม ต.ท่่าพี่่�เลี้้�ยง อ.เมืือง จ.สุุพรรณบุุรีี 72000
82 ถนนเทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง อ.เมืือง จ.อ่่างทอง 14000

0-3471-1774

0-3471-4845

samutsongkram@bangkoklife.com

0-3481-0277
0-3630-8205
0-3552-3432
0-3562-6396

0-3487-0907
0-3623-0460
0-3552-3434
0-3562-6395

samutsakhorn@bangkoklife.com
saraburi@bangkoklife.com
supanburi@bangkoklife.com

กรุุงเทพฯ และปริิมณฑล
ปทุุมธานีี
ศรีีนคริินทร์์
เอกมััย

ภาคกลาง

เพชรบุุรีี
ราชบุุรีี
ลพบุุรีี
สมุุทรสงคราม
สมุุทรสาคร
สระบุุรีี
สุุพรรณบุุรีี
อ่่างทอง
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ชื่่อ� สาขา

โทรศััพท์์

โทรสาร

อีีเมล์์

0-3931-3251
0-3931-3870
0-3930-2926
0-3930-2927
0-3851-5805

0-3932-3782

chanthaburi@bangkoklife.com

0-3851-3859

chachoensoa@bangkoklife.com

0-3838-6311
0-3865-2937
0-3836-8064
0-3861-5015
0-3880-0449
0-3880-0184

0-3838-6313
0-3865-2939
0-3836-8066
0-3861-7152

chonburi@bangkoklife.com
banphe@bangkoklife.com
pattaya@bangkoklife.com
rayong@bangkoklife.com

0-5577-3041
0-5445-4258
0-5371-1816
0-5328-7251
0-5662-2223

0-5577-3043
0-5445-4260
0-5371-1875
0-5328-7250
0-5662-1800

kamphaeng@bangkoklife.com
chiangkham@bangkoklife.com
chiangrai@bangkoklife.com
chiangmai@bangkoklife.com
taphanhin@bangkoklife.com

ตาก
นครสวรรค์์
ฝาง
พะเยา
พิิจิิตร
พิิษณุุโลก
เพชรบููรณ์์

638, 640 ถ.เจริิญสุุข ต.ในเมืือง อ.เมืือง จ.กำำ�แพงเพชร 62000
25 ม.10 ต.หย่่วน อ.เชีียงคำำ� จ.พะเยา 56110
836/21 ถ.พหลโยธิิน ต.เวีียง อ.เมืือง จ.เชีียงราย 57000
119/3 ถ.ช้้างเผืือก ต.ศรีีภููมิิ อ.เมืือง จ.เชีียงใหม่่ 50200
324/42-43 ม.3 ถ.ตะพานหิิน-บางมููลนาก ต.ห้้วยเกตุุ อ.ตะพานหิิน
จ.พิิจิิตร 66110
5/2 ถ.พหลโยธิิน ต.หนองหลวง อ.เมืือง จ.ตาก 63000
36/6-8 ถ.โกสีีย์์ใต้้ ต.ปากน้ำำ��โพ อ.เมืือง จ.นครสวรรค์์ 60000
376/3 ม.2 ถ.โชตนา ต.เวีียง อ.ฝาง จ.เชีียงใหม่่ 50110
15/26-27 ถ.ประตููกลอง 2 ต.เวีียง อ.เมืือง จ.พะเยา 56000
24/172 ถ.สระหลวง ต.ในเมืือง อ.เมืือง จ.พิิจิิตร 66000
68/29 ม.10 ถ.สีีหราชเดโชชััย ต.วััดจัันทร์์ อ.เมืือง จ.พิิษณุุโลก 65000
6/7- 8 ถ.สามััคคีีชััย ต.ในเมืือง อ.เมืือง จ.เพชรบููรณ์์ 67000

0-5551-1290
0-5622-8744
0-5345-1066
0-5448-2112
0-5661-2626-34
0-5533-4662
0-5672-2838

0-5551-1292
0-5622-8745
0-5345-1067
0-5448-0281
0-5661-2635
0-5533-4700
0-5672-0164

tak@bangkoklife.com
nakhonsawan@bangkoklife.com
fang@bangkoklife.com
phayao@bangkoklife.com
phichit@bangkoklife.com
phitsanulok@bangkoklife.com
phetchabun@bangkoklife.com

ลำำ�ปาง

236/9 ม.1 ถ.ลำำ�ปาง-เชีียงใหม่่ ต.ปงแสนทอง อ.เมืือง จ.ลำำ�ปาง 52100

0-5435-2623
0-5481-0063

0-5435-2624

lampang@bangkoklife.com

สวรรคโลก

90/7,9 ม.3 ถ.จรดวิิถีีถ่่อง ต.ย่่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุุโขทััย 64110

0-5564-1218

0-5564-1807

sawankhalok@bangkoklife.com

หล่่มสััก

149/3 ถ.คชเสนีีย์์ ต.หล่่มสััก อ.หล่่มสััก จ.เพชรบููรณ์์ 67110

0-5670-4162

0-5670-4162

lomsak@bangkoklife.com

ภาคตะวัันออก
จัันทบุุรีี

29/10-11 ถ.พระยาตรััง ต.วััดใหม่่ อ.เมืือง จ.จัันทบุุรีี 22000

ฉะเชิิงเทรา

456, 458, 460 ถ.ฉะเชิิงเทรา-บางปะกง ต.หน้้าเมืือง อ.เมืือง
จ.ฉะเชิิงเทรา 24000
102/4 ม.4 ถ.สุุขุุมวิิท ต.เสม็็ด อ.เมืือง จ.ชลบุุรีี 20000
107/32 ม. 2 ต.เพ อ.เมืือง จ.ระยอง 21160
62/3-4 ม.5 ต.นาเกลืือ อ.บางละมุุง จ.ชลบุุรีี 20150
83, 85, 87 ซ.6 ถ.ราษฎร์์บำำ�รุุง ต.เนิินพระ อ.เมืือง จ.ระยอง 21000

ชลบุุรีี
บ้้านเพ
พััทยา
ระยอง

ภาคเหนืือ
กำำ�แพงเพชร
เชีียงคำำ�
เชีียงราย
เชีียงใหม่่
ตะพานหิิน
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ชื่่อ� สาขา

โทรศััพท์์

โทรสาร

อีีเมล์์

0-4381-3126

kalasin@bangkoklife.com

0-4342-4589
0-4481-6074
0-4338-6923
0-4251-2506
0-4427-8724
0-4228-7315
0-4228-1523
0-4247-1025
0-4371-2025
0-4351-3833
0-4281-4931

khonkhan@bangkoklife.com
chaiyaphum@bangkoklife.com
chumpae@bangkoklife.com
nakhonphanom@bangkoklife.com
nakhonratchasima@bangkoklife.com
namsom@bangkoklife.com
banphue@bangkoklife.com
phonphisai@bangkoklife.com
mahasarakham@bangkoklife.com
roiet@bangkoklife.com
loei@bangkoklife.com

0-4235-3484

sribunrueang@bangkoklife.com

ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
กาฬสิินธุ์์�
ขอนแก่่น
ชััยภููมิิ
ชุุมแพ
นครพนม
นครราชสีีมา
น้ำำ��โสม
บ้้านผืือ
โพนพิิสััย
มหาสารคาม
ร้้อยเอ็็ด
เลย

3/9 ถ.เลี่่�ยงเมืืองสงเปลืือย ต.กาฬสิินธุ์์� อ.เมืืองกาฬสิินธุ์์�
จ.กาฬสิินธุ์์� 46000
168/97 ม.1 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมืือง อ.เมืือง จ.ขอนแก่่น 40000
270/9-11 ม.6 ถ.ชััยภููมิิ-สีีคิ้้�ว ต.ในเมืือง อ.เมืือง จ.ชััยภููมิิ 36000
389/7-8 ม.18 ถ.มะลิิวััลย์์ ต.ชุุมแพ อ.ชุุมแพ จ.ขอนแก่่น 40130
175/3-4 ถ.บำำ�รุุงเมืือง ต.ในเมืือง อ.เมืือง จ.นครพนม 48000
2727/7-9 ถ.สืืบศิิริิ ต.ในเมืือง อ.เมืือง จ.นครราชสีีมา 30000
95-95/1 ม.1 ต.ศรีีสำำ�ราญ อ.น้ำำ��โสม อุุดรธานีี 41210
79 ม.4 ถ.พลัับผืือ ต.บ้้านผืือ อ.บ้้านผืือ จ.อุุดรธานีี 41160
2/4-5 ม.1 ต.จุุมพล อ.โพนพิิสััย จ.หนองคาย 43120
1112/291-292 ถ.ริิมคลองสมถวิิล ต.ตลาด อ.เมืือง จ.มหาสารคาม 44000
38/8-9 ถ.สัันติิสุุข ต.ในเมืือง อ.เมืือง จ.ร้้อยเอ็็ด 45000
22/9 ถ.ชุุมสาย ต.กุุดป่่อง อ.เมืือง จ.เลย 42000

ศรีีบุุญเรืือง

152 ม.8 ต.เมืืองใหม่่ อ.ศรีีบุุญเรืือง จ.หนองบััวลำำ�ภูู 39180

0-4381-3435
0-4383-5036
0-4342-4579
0-4481-6072
0-4331-2481
0-4251-2503
0-4427-8688
0-4228-7314
0-4228-1525
0-4247-1384
0-4371-1789
0-4351-6575
0-4281-4930
0-4283-0158-9
0-4235-3483

ศรีีสะเกษ

306/3-4 ม.10 ถ.ศรีีสะเกษ-อุุบล ต.โพธิ์์� อ.เมืือง จ.ศรีีสะเกษ 33000

0-4581-0313

0-4581-3314

srisaket@bangkoklife.com

สกลนคร

241/4 ถ.สกลนคร-อุุดรธานีี ต.ธาตุุเชิิงชุุม อ.เมืือง จ.สกลนคร 47000

0-4271-1834
0-4273-0394

0-4271-2861

sakonnakhon@bangkoklife.com

สุุริินทร์์

511-513 ถ.ธนสาร ต.ในเมืือง อ.เมืือง จ.สุุริินทร์์ 32000

0-4451-2246

0-4451-2092

surin@bangkoklife.com

หนองคาย
หนองบััวลำำ�ภูู

1189/2 ม.2 ถ.ประจัักษ์์ ต.ในเมืือง อ.เมืือง จ.หนองคาย 43000
189 ม.2 ถ.หนองบัั ว ลำำ� ภูู - ชุุ ม แพ (ทล.228) ต.หนองบัั ว อ.เมืื อ ง
จ.หนองบััวลำำ�ภูู 39000
230/1 ม.4 ถ.นิิตโย(ทล.22) ต.หนองบััว อ.เมืือง จ.อุุดรธานีี 41000
183 ถ.พิิชิิตรัังสรรค์์ ต.ในเมืือง อ.เมืือง จ.อุุบลราชธานีี 34000

0-4246-4034
0-4231-6666

0-4241-3892
0-4231-6677

nongkhai@bangkoklife.com
nongbualamphu@bangkoklife.com

0-4293-2540
0-4524-0845

0-4293-2600
0-4524-0878

udon@bangkoklife.com
ubonratchathani@bangkoklife.com

กระบี่่�
ชุุมพร

305/6 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำำ�� อ.เมืือง จ.กระบี่่� 81000
181 ถ.กรมหลวงชุุมพร ต.ท่่าตะเภา อ.เมืือง จ.ชุุมพร 86000

0-7563-2866
0-7750-2727

krabi@bangkoklife.com
chumphon@bangkoklife.com

ตรััง
นครศรีีธรรมราช
ปััตตานีี
ภููเก็็ต
ระนอง
สุุราษฎร์์ธานีี
หาดใหญ่่

59/61 ถ.ห้้วยยอด ต.ทัับเที่่�ยง อ.เมืือง จ.ตรััง 92000
774 ถ.ราชดำำ�เนิิน ต.ในเมืือง อ.เมืือง จ.นครศรีีธรรมราช 80000
400/53-54 ม.4 ถ.หนองจิิก ต.รููสะมิิแล อ.เมืือง จ.ปััตตานีี 94000
3/1 ม.3 ถ.เทพกษััตรีีย์์ ต.รััษฎา อ.เมืือง จ.ภููเก็็ต 83000
130/260 ถ.ท่่าเมืือง ต.เขานิิเวศน์์ อ.เมืือง จ.ระนอง 85000
4/26-27 ม.1 ถ.เลี่่�ยงเมืือง ต.บางกุ้้�ง อ.เมืือง จ.สุุราษฎร์์ธานีี 84000
225 ถ.สััจจกุุล ต.หาดใหญ่่ อ.หาดใหญ่่ จ.สงขลา 90110

0-7561-2838
0-7750-1871
0-7757-1775
0-7521-8826
0-7534-7011
0-7345-0621
0-7621-5650
0-7782-6896
0-7729-5025
0-7425-2072

0-7521-1247
0-7534-8030
0-7345-0622
0-7621-5654
0-7782-6898
0-7729-5027
0-7425-2232

trang@bangkoklife.com
nakhonsi@bangkoklife.com
pattani@bangkoklife.com
phuket@bangkoklife.com
ranong@bangkoklife.com
suratthani@bangkoklife.com
hatyai@bangkoklife.com

อุุดรธานีี
อุุบลราชธานีี

ภาคใต้้
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รางวััลต่่างๆ
รางวััลบริิษััทประกัันชีีวิิตที่่มีีก
� ารบริิหารงานดีีเด่่น
ลำำ�ดัับที่่� 3 ประจำำ�ปีี 2562
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) ได้้รัับคััดเลืือก
จาก สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบ
ธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.) ให้้รัับรางวััลบริิษััทประกัันชีีวิิตที่่�มีี
การบริิหารงานดีีเด่่น อัันดัับ 3 ประจำำ�ปีี 2562 รางวััลนี้้�ได้้
พิิจารณาตามหลัักเกณฑ์์อัันเหมาะสมทั้้�งความมั่่�นคงของ
บริิษััท การพััฒนาที่่�โดดเด่่น ทั้้�งทางด้้านผลิิตภััณฑ์์ ตััวแทน
ประกัันชีีวิติ การดููแลผู้้เ� อาประกัันภัยั และการพััฒนาระบบพื้้�น
ฐานด้้านดิิจิิทััลเพื่่�อตอบโจทย์์ความต้้องการผู้้�เอาประกัันภััย
และตััวแทนประกัันชีีวิติ นอกจากนี้้�บริิษััทยัังคงดำำ�เนิินงานเพื่่อ�
ตอบแทนสัังคมอย่่างสม่ำำ�� เสมอเพื่่�อความสุุขของผู้้�เอาประกััน
ภััยและคนไทยทุุกคน

รางวััลบริิษัทที่
ั ่�ได้้รัับความไว้้วางใจสููงสุุดแห่่งปีี
จากงาน Thailand Top Company Awards 2020
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน) ได้้รัับคััดเลืือกจาก
นิิตยสาร Business+ ร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
ภายใต้้ แ นวคิิ ด “ธุุ ร กิิ จ อััจฉริิ ย ะเพื่่� อ สัังคมแห่่ ง อนาคต”
(Smart Business for Future Societies) ตอกย้ำำ�� ความ
ไว้้ใจและความเชื่่อ� มั่่น� ของลููกค้้าที่่�มีต่ี อ่ กรุุงเทพประกัันชีีวิติ กว่่า
69 ปีี ของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ไม่่เพีียงมอบความมั่่�งคั่่�งทางการ
เงิินผ่่านการวางแผนการเงิินที่่�เหมาะสมให้้กัับลููกค้้า แต่่ยััง
มอบความอุ่่�นใจในทุุกย่่างก้้าวของคนไทย และมุ่่�งมั่่�นพััฒนา
องค์์กรอย่่างไม่่หยุุดนิ่่�งเพื่่�อตอบโจทย์์ความต้้องการของคน
ทุุกกลุ่่�มได้้อย่่างดีีเยี่่�ยม
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บริิษัทั ประกัันชีีวิิต
ที่่�มุ่่�งมั่่�นสร้้างอนาคตที่่�ยั่่�งยืืน
กว่่า 69 ปีี ที่่�กรุุงเทพประกัันชีีวิิต ได้้มุ่่�งมั่่�นสร้้างความมั่่�นคงทางการเงิินให้้แก่่ประชาชนมาโดยตลอดจนถึึงวัันนี้้�ที่่�เป็็นยุุค
สมััยแห่่งความเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว (Disruptive Era) กรุุงเทพประกัันชีีวิติ ยัังคงเดิินหน้้าปรัับตััวเตรีียมพร้้อมอยู่่�เสมอ
เพราะเราเชื่่�อว่่าความมั่่�นคงเป็็นสิ่่�งที่่�ต้้องสร้้างอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้ลููกค้้าทุุกคนมั่่�นใจได้้ว่่าเราจะมุ่่�งไปสู่่�การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
ด้้วยกััน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิตมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาธุุรกิิจให้้เจริิญเติิบโตบนรากฐานที่่�มั่่�นคงทั้้�งในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�ง
แวดล้้อม การสนัับสนุุนความรู้้ด้� า้ นการวางแผนทางการเงิินให้้แก่่ประชาชนทุุกกลุ่่�ม การนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�สามารถ
สร้้างความมั่่น� คงให้้ครอบครััว ตลอดจนการส่่งเสริิมการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินผ่่านดิิจิทััิ ลแพลตฟอร์์มซึ่่ง� จะมีีส่ว่ นช่่วยผลััก
ดัันให้้สัังคมไทยเข้้าสู่่�สัังคมไร้้เงิินสดตามนโยบายของรััฐบาล

ยุุทธศาสตร์์
จากพฤติิกรรมของผู้้บ� ริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอัันเนื่่�องจากปััจจััยด้้านประชากรศาสตร์์ ด้้านเศรษฐกิิจ ด้้านสัังคม และความ
ก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีี บริิษััทจึึงมุ่่�งพััฒนาด้้านผลิิตภััณฑ์์และด้้านบริิการรวมถึึงแพลตฟอร์์มเพื่่�อเชื่่�อมต่่อกัับลููกค้้า รวมถึึง
ตััวแทนประกัันชีีวิิต ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน และพัันธมิิตรทางการค้้า เพื่่�อสร้้างประสบการณ์์และความสััมพัันธ์์แบบบููรณาการ
และเพื่่�อการต่่อยอดที่่�จะนำำ�ไปสู่่�ประโยชน์์สููงสุุดของทุุกภาคส่่วนในสัังคม ตั้้�งแต่่ปีี 2562 บริิษััทได้้ประกาศการเป็็นองค์์กรแห่่ง
การเปลี่่�ยนแปลง (Change Organization) เพื่่อ� อนาคตที่่�ยั่ง่� ยืืน ภายใต้้โครงการยกระดัับคุุณภาพและมาตรฐานการบริิการ
ที่่�มีีเป้้าหมายสููงสุุดในการเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการสร้้างความมั่่�นคงให้้กัับพี่่�น้้องประชาชนชาวไทย และไปสู่่�การมีีส่่วนช่่วยสร้้างความ
มั่่�นคงให้้แก่่ระบบเศรษฐกิิจของประเทศ
บริิษััทเชื่่�อมั่่�นว่่ายุุทธศาสตร์์ดัังกล่่าวจะเสริิมสร้้างกระบวนการดำำ�เนิินงานและวััฒนธรรมองค์์กรใหม่่ที่่�พนัักงาน ตััวแทน
ประกัันชีีวิิตและที่่�ปรึึกษาทางการเงิินปฏิิบััติิหน้้าที่่�และให้้บริิการอย่่างรวดเร็็ว มีีประสิิทธิิภาพอย่่างมืืออาชีีพในวงกว้้างมากยิ่่�ง
ขึ้้�น ด้้วยการนำำ�เทคโนโลยีีใหม่่ๆ มาใช้้สนัับสนุุนงาน
กระบวนการเปลี่่�ยนผ่่านองค์์กรของบริิษัทั
การเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วของความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีี สภาวะการแข่่งขััน และสภาพแวดล้้อมภายนอกอื่่�นๆ ทำำ�ให้้
บริิษััทต้้องพััฒนาปรัับปรุุงโครงสร้้างและรููปแบบการทำำ�งานภายในองค์์กรอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยมีีกรอบระยะเวลาดำำ�เนิินงาน 3 ปีี
(2562 - 2564) มุ่่�งเน้้นการปรัับปรุุงรากฐานขององค์์กร ควบคู่่�กัับการปรัับเปลี่่�ยนโครงสร้้างทางธุุรกิิจที่่�มุ่่�งเน้้นการขยายช่่อง
ทางจััดจำำ�หน่่าย และความหลากหลายของสิินค้้าและบริิการ
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1

2

การพััฒนารากฐานองค์์กร
เพื่่อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันอย่่าง
ยั่่�งยืืนในระยะยาว
• บริิการที่่�ยึึดลููกค้้าเป็็นศููนย์์กลาง
• แผนระยะยาวในการสร้้ า งแพลตฟอร์์ ม
ดิิจิิทััลและกระบวนการอััตโนมััติิ
• การกำำ�กัับดููแลและบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ดีี
• คุุณภาพและทััศนคติิของบุุคลากร
• โครงสร้้างและการจััดการที่่�คล่่องตััว
• การมีีส่่วนร่่วมในการส่่งเสริิมสัังคม

14

การเพิ่่�มผลิิตภััณฑ์์และ
ช่่องทางขายขาย
การเพิ่่� ม ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ แ ละช่่ อ งทางขายโดยมีี
เป้้าประสงค์์หลััก ดัังนี้้�
• สร้้างความสมดุุลเพื่่อการเติิบโตระยะยาว
• เพิ่่�มโอกาสในการเข้้าถึึงผลิิตภััณฑ์์ประกััน
ชีี วิิ ต ที่่� ต อบสนองความต้้ อ งการในการ
วางแผนการเงิิน ของประชาชนทุุกกลุ่่�ม
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3
การก้้าวสู่่�ยุุคดิิจิิทััล
การปรัับตััวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล
โดยมีีเป้้าประสงค์์หลััก ดัังนี้้�
• อำำ�นวยความสะดวกในการให้้บริิการ
• ลดต้้นทุุนการให้้บริิการ
• ลดการใช้้ทรััพยากรกระดาษ
• ขยายฐานลููกค้้าผ่่านช่่องทางใหม่่
• สร้้างความผููกพัันกัับองค์์กร
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เกี่่�ยวกัับรายงานฉบัับนี้้�
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััท”) จััดทำำ�รายงานความยั่่ง� ยืืนฉบัับนี้้� เพื่่อ� เป็็นช่่องทางหนึ่่�งในการสื่่อ� สาร
ให้้ผู้�มี้ ส่ี ว่ นได้้เสีียทราบถึึงความมุ่่�งมั่่น� และผลการดำำ�เนิินงานตามกรอบยุุทธศาสตร์์ด้า้ นความยั่่ง� ยืืนของบริิษััท โดยนำำ�เสนอผลการ
ดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่ง� ยืืนในภาพรวม ครอบคลุุมมิิติเิ ศรษฐกิิจ สัังคม สิ่่ง� แวดล้้อม และธรรมาภิิบาล ของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
กระบวนการกำำ�หนดเนื้้�อหาในรายงาน
บริิษััทได้้จััดทำำ�รายงานโดยพิิจารณาจากปััจจััยทั้้�งภายในและภายนอกที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจประกัันชีีวิิต เพื่่�อ
ประเมิินประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�สำำ�คััญ โดยมีีกระบวนการและขั้้�นตอนที่่�ตั้้�งมั่่�นบนหลัักการสำำ�คััญ 10 ประการ ประกอบด้้วย การ
มีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Stakeholder inclusiveness) การพิิจารณาบริิบทแห่่งความยั่่�งยืืน (Sustainability context) การประเมิินประเด็็นความยั่่ง� ยืืนที่่�สำำ�คััญ (Materiality) ความครบถ้้วนสมบููรณ์์ของข้้อมููล (Completeness) ความถููก
ต้้องของข้้อมููลที่่�เปิิดเผย (Accuracy) ความสมดุุลของผลการดำำ�เนิินงานทั้้�งเชิิงบวกและเชิิงลบ (Balance) ความชััดเจนของ
ข้้อมููลและความเข้้าใจง่่ายต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม (Clarity) การมีีข้้อมููลที่่�สามารถเปรีียบเทีียบได้้เพื่่�อแสดงถึึงแนวโน้้มของ
การดำำ�เนิินการงานที่่�ผ่่านมา (Comparability) ความน่่าเชื่่�อถืือของข้้อมููลและเนื้้�อหา (Reliability) และขอบเขตของเวลาใน
การรายงานเพื่่อ� เป็็นข้้อมููลประกอบการตััดสิินใจของผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีีย (Timeliness) โดยมีีกระบวนการและขั้้น� ตอนการประเมิิน
ประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�

1
การระบุุประเด็็น
ที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
บริิษััทได้้ทบทวนประเด็็นด้้านความ
ยั่่� ง ยืื นที่่� สำำ�คัั ญ ต่่ อ การดำำ� เนิิ นธุุ รกิิ จ
ขององค์์ ก รและผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ ส่่ ว น
เสีีย โดยคำำ�นึึงถึึงปััจจััยภายใน อาทิิ
กลยุุ ทธ์์ ท างธุุ รกิิ จ เป้้ า หมายของ
บริิ ษัั ท ปัั จ จัั ย ภายนอก อาทิิ แนว
โน้้มการเปลี่่�ยนแปลงของโลก และ
ทิิศทางของอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ประเด็็นที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีีย ทั้้�งในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ควรให้้ความสนใจ
ตลอดจนแนวโน้้ ม การพัั ฒ นาด้้ า น
ความยั่่ง� ยืืนของภาคธุุรกิจิ ประกัันชีวิี ติ
ในภููมิิภาค

2
การจััดลำำ�ดัับประเด็็น
ด้้านความมั่่�นคงที่่�สำำ�คััญ
ผู้้�บริิ ห ารระดัั บสูู ง ของบริิ ษัั ท และ
ตััวแทนหน่่วยงานต่่างๆ ร่่วมระดม
ความคิิ ด เห็็ น เพื่่ อ จัั ด ระดัั บ ความ
สำำ�คััญของประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืน
ของบริิษััททั้้�งในระยะสั้้�นและระยะ
ยาว โดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบ 2 ด้้าน
ได้้แก่่ ผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วน
เสีีย และผลกระทบต่่อบริิษััท บริิษััท
ได้้ดำำ�เนิินการรัับฟัังความคิิดเห็็นจาก
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอกจากช่่องรัับ
ข้้ อ มูู ล ข่่ า วสารต่่ า งๆ เพื่่ อ ให้้ เ ข้้ า ใจ
ความคาดหวัั ง ของผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย
ภายนอกถึึงประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืน
ที่่�สำำ�คััญ โดยบริิษััทจะนำำ�ข้้อคิิดเห็็นที่่�
ได้้มาปรัับปรุุงและพััฒนาการดำำ�เนิิน
งานของบริิษััทเพื่่อความยั่่�งยืืนต่่อไป
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3
การตรวจสอบ
ความถููกต้้อง
บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการตรวจสอบความ
ครบถ้้วนและความถููกต้้องของการ
จััดลำำ�ดัับประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืนที่่�
สำำ�คััญ และหาความสอดคล้้องกัับ
แนวทางตัั ว ชี้้� วัั ด ที่่� กำำ� หนด ร่่ ว มกัั บ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง พร้้อมทั้้�งนำำ�
เสนอต่่อคณะกรรมการจััดการเพื่่อ
พิิจารณาอนุุมััติิ

4
การทบทวนและ
พััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
บริิ ษัั ท ไ ด้้ จัั ด ใ ห้้ มีี ก า รทบท ว น
กระบวนการจััดทำำ�และเปิิดเผยข้้อมููล
ในรายงานความยั่่�งยืืนอย่่างต่่อเนื่่อง
และน้้ อ มรัั บคำำ� เสนอแนะจากทุุ ก
ภาคส่่ ว นที่่� ไ ด้้ รัั บ เพื่่ อ นำำ� ไปปรัั บ ปรุุ ง
เนื้้�อหาและรููปแบบการเปิิดเผยผล
การดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนของ
บริิษััทในรายงานฉบัับต่่อไป
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การมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
และความคาดหวััง
1 ลููกค้้า
รููปแบบการมีีส่่วนร่่วม

ข้้อคิิดเห็็นและความคาดหวััง

ตััวอย่่างแนวทาง

กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

การตอบสนองของบริิษััท

• การสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าจำำ�นวน
475 ราย ผ่่านการสััมภาษณ์์ทางโทรศััพท์์
• การรัับเรื่่องร้้องเรีียนและการให้้บริกิ ารผ่่าน
ศููนย์์บริิการลููกค้้า เครืือข่่ายสาขา และช่่อง
ทางโทรศััพท์์
• การจััดกิิจกรรมพบปะกัับลููกค้้า
• การจัั ด เสวนาความรู้้�ด้้ า นการวางแผน
ทางการเงิินสำำ�หรัับยามเกษีียณ การรัักษา
สุุขภาพ และผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััยและเครื่่อง
มืือทางการเงิิน
• การสื่่อสารให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการวางแผน
ทางการเงิินแก่่ลููกค้้าผ่่านสื่่อออนไลน์์

• การนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ที่่มี� คี วามหลากหลาย
และตอบสนองความต้้องการในการวางแผน
การเงิินได้้อย่่างรอบด้้าน
• การพััฒนาการให้้บริิการที่่�สะดวก รวดเร็็ว
ถููกต้้อง โปร่่งใส
• การนำำ�เครื่่องมืือดิิจิทัิ ลั มาปรัับใช้้เพื่่ออำำ�นวย
ความสะดวกในการทำำ�ธุุรกรรมของลููกค้้า
• การรัักษาข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้าเป็็น
ความลัับ

โปรดศึึ ก ษารายละเอีี ย ดการตอบสนองใน
หััวข้้อ
• การสร้้างผลิิตภััณฑ์์ที่่�ส่่งเสริิมการวางแผน
การเงิินอย่่างรอบด้้าน
• การพััฒนาการให้้บริิการโดยมีีลููกค้้าเป็็น
ศููนย์์กลาง
• การปรัับตััวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล
• ความปลอดภััยของข้้อมููล และระบบปฏิิบัติั ิ
การดิิจิิทััล
• การจััดการข้้อมููลส่่วนบุุคคล

2 ตััวแทนประกัันชีีวิิต/ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน/พัันธมิิตรทางการขาย
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รููปแบบการมีีส่่วนร่่วม

ข้้อคิิดเห็็นและความคาดหวััง

ตััวอย่่างแนวทาง

กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

การตอบสนองของบริิษััท

• การสื่่อสารนโยบายและข่่าวสารผ่่านการ
ประชุุมและสื่่ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
• การประชุุม การจััดสััมมนา และการจััด
กิิจกรรมเพื่่อสัังคม
• การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
• การประกาศเกีียรติิคุุณตััวแทนประกัันชีีวิิต
และที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน
• ช่่องทางแจ้้งเบาะแสการทุุจริิตหรืือการ
ประพฤติิมิิชอบ

• การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีความหลากหลาย
ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าทุุกกลุ่่�ม
• การสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานด้้านต่่างๆ
• การให้้ความรู้้�เพื่่อพััฒนาศัักยภาพอยู่่�เสมอ

โปรดศึึ ก ษารายละเอีี ย ดการตอบสนองใน
หััวข้้อ
• การสร้้างผลิิตภััณฑ์์ที่่�ส่่งเสริิมการวางแผน
การเงิินอย่่างรอบด้้าน
• การปรัับตััวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล
• การสร้้างความสมดุุลของรายได้้จากช่่อง
ทางต่่างๆ
• การให้้ความรู้้�ด้้านการวางแผนทางการเงิิน
และธุุรกิิจประกัันชีีวิิต
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3 พนัักงาน
รููปแบบการมีีส่่วนร่่วม

ข้้อคิิดเห็็นและความคาดหวััง

ตััวอย่่างแนวทาง

กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

การตอบสนองของบริิษััท

• การสื่่อสารนโยบายและข่่าวสารผ่่านการ
ประชุุมและสื่่ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
• การประชุุมร่่วมกัับพนัักงาน การจััดสััมมนา
และการจััดกิิจกรรมเพื่่อสัังคม
• การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
• โครงการพััฒนาบุุคลากร
• การประเมิินความผููกพัันของพนัักงาน
• การประกาศเกีียรติิคุุณพนัักงาน
• ช่่องทางแจ้้งเบาะแสการทุุจริิตหรืือการ
ประพฤติิมิิชอบ
• ร่่วมเลืือกตั้้�งคณะกรรมการสวััสดิิการ มีี
ส่่วนร่่วมแสดงความคิิดเห็็นและเสนอแนะ
สวััสดิิการต่่างๆ
• เลืือกตั้้�งคณะกรรมการความปลอดภััยอาชีีว
อนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน

• การสนัับสนุุนด้้านการอบรมเพื่่อเพิ่่�มพููน
ทัักษะ
• การสื่่อสารภายในองค์์กรที่่�มีีความชััดเจน
• การประเมิินผลพนัักงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
• ความก้้าวหน้้าในอาชีีพและผลตอบแทน
ที่่�เหมาะสม
• ความปลอดภััย และชีีวอนามััยในที่่�ทำำ�งาน
• การเติิบโตอย่่างมั่่�นคงของบริิษััท

โปรดศึึ ก ษารายละเอีี ย ดการตอบสนองใน
หััวข้้อ
• การพััฒนาศัักยภาพและดููแลรัักษาบุุคลากร
ขององค์์กร

รููปแบบการมีีส่่วนร่่วม

ข้้อคิิดเห็็นและความคาดหวััง

ตััวอย่่างแนวทาง

กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

การตอบสนองของบริิษััท

• การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
• รายงานตามแบบ 56-1
• รายงานประจำำ�ปีี
• การนำำ�เสนอข่่าวสารสู่่�สาธารณชน
• การประกาศผลประกอบการรายไตรมาส
• การพบปะนัักลงทุุนรายบุุคคล
• การพููดคุุยและตอบข้้อซัักถามกัับนัักลงทุุน
ผ่่านทางโทรศััพท์์
• การพบปะนัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์

• การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
• การปรัั บ การดำำ� เนิิ น การให้้ ทัั นต่่ อ การ
เปลี่่�ยนแปลงด้้านเทคโนโลยีี
• การรัักษาเสถีียรภาพของการสร้้างรายได้้
จากช่่องทางต่่างๆ
• การเพิ่่�มความพึึงพอใจของลููกค้้าเพื่่อรัักษา
ศัักยภาพในการแข่่งขััน
• การกำำ�กับดู
ั แู ลกิิจการ และการบริิหารความ
เสี่่�ยงที่่�ดีี

โปรดศึึกษาเนื้้�อหาในรายงานความยั่่�งยืืน ปีี
2563

4 ผู้้�ถืือหุ้้�น/นัักลงทุุน
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5 สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
รูปแบบการมีส่วนร่วม

ข้อคิดเห็นและความคาดหวัง

ตัวอย่างแนวทาง

กับผู้มีส่วนได้เสีย

ของผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองของบริษัท

• การดำำ�เนิินโครงการของบริิษัทั และโครงการ
ตาวิิเศษมุ่่�งเน้้นการลดใช้้ถุุงพลาสติิกเพื่่อลด
จำำ�นวนขยะที่่�เป็็นภััยต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
• การสื่่อสาร ให้้คำำ�แนะนำำ� และความรู้้�ด้้าน
การวางแผนทางการเงิินผ่า่ นสื่่อออนไลน์์ ช่่อง
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และช่่องทางตััวแทนและ
ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน
• การสำำ�รวจความต้้องการของชุุมชนและ
สัังคม
• การส่่งเสริิมให้้พันั ธมิิตรร่่วมดำำ�เนิินกิจิ กรรม
เพื่่อสัังคมกัับบริิษััท
• การสืืบสานประเพณีีและวััฒนธรรมไทย
• การใช้้เทคโนโลยีีเพื่่อลดการใช้้ทรััพยากร
ธรรมชาติิ

• ส่่งเสริิมการให้้ความรู้้�ทางด้้านการวางแผน
การเงิิน
• เพิ่่� ม โอกาสการเข้้ า ถึึ ง ประกัั นชีี วิิ ต อย่่ า ง
ทั่่�วถึึง
• การให้้การสนัับสนุุนและส่่งเสริิมความรู้้�
ด้้านสุุขภาพ
• การคำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ที่่�มีีต่่อชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม

โปรดศึึ ก ษารายละเอีี ย ดการตอบสนองใน
หััวข้้อ
• การให้้ความรู้้�ด้้านการวางแผนทางการเงิิน
และธุุรกิิจประกัันชีีวิิต
• การเปิิดโอกาสการเข้้าถึึงการประกัันชีีวิิต
อย่่างทั่่�วถึึง
• การสนัับสนุุนเยาวชน
• การส่่งเสริิมสุุขภาพประชาชน
• การจัั ด การสิ่่� ง แวดล้้ อ ม และการสร้้ า ง
จิิตสำำ�นึึกรัักและดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม

รููปแบบการมีีส่่วนร่่วม

ข้้อคิิดเห็็นและความคาดหวััง

ตััวอย่่างแนวทาง

กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

การตอบสนองของบริิษััท

• ติิดต่่อประสานงานกัับหน่่วยงานทางการที่่�
กำำ�กัับดููแลธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่อง
• ร่่วมประชุุมรัับฟัังแนวนโยบายของหน่่วย
งานกำำ�กัับธุุรกิิจและหน่่วยงานราชการอื่่นๆ
• รัับการตรวจสอบจากหน่่วยงานทางการ
• ร่่ ว มรัั บฟัั ง และแสดงความคิิ ด เห็็ นต่่ อ
แนวทางปฏิิบัติั แิ ละกฎเกณฑ์์ที่่อ� ยู่่�ระหว่่างการ
พััฒนาปรัับปรุุง
• แสดงความคิิดเห็็นผ่่านเวทีีแสดงความ
คิิดเห็็นต่่างๆ

• การดำำ�เนิินกิิจการตามแนวทางการกำำ�กัับ
และดููแลกิิจการที่่�ดีี และยึึดหลัักธรรมาภิิบาล
• การพัั ฒ นาการดำำ� เนิิ น งานให้้ ส อดคล้้ อ ง
กัับข้้อกำำ�หนดและเจตนารมณ์์ของกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• การเพิ่่�มโอกาสการเข้้าถึึงประกัันชีีวิิตอย่่าง
ทั่่�วถึึง

โปรดศึึ ก ษารายละเอีี ย ดการตอบสนองใน
หััวข้้อ
• การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและการบริิหาร
ความเสี่่�ยง
• ความปลอดภััยของข้้อมููล และระบบปฏิิบัติั ิ
การดิิจิิทััล
• การจััดการข้้อมููลส่่วนบุุคคล
• การยกระดัับพฤติิกรรมทางการตลาดของ
ธุุรกิิจประกัันภััย
• การเปิิดโอกาสการเข้้าถึึงการประกัันชีีวิิต
อย่่างทั่่�วถึึง

6 หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
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การประเมิิน
ประเด็็นความยั่่�งยืืน
ผู้้ถื� อื หุ้้น�

ด้้านเศรษฐกิิจ
1. การสร้้างผลิิตภััณฑ์์ที่่ส่� ง่ เสริิม
การวางแผนการเงิิ น อย่่ า ง
รอบด้้าน
2. การพััฒนาการให้้บริิการโดย
มีีลููกค้้าเป็็นศููนย์์กลาง
3. การปรัับตััวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล
4. การสร้้างความสมดุุลของราย
ได้้จากช่่องทางต่่างๆ
ั แู ลกิิจการที่่�ดีแี ละ
5. การกำำ�กับดู
การบริิหารความเสี่่�ยง
6. ความปลอดภัั ย ของข้้ อ มูู ล
และระบบปฏิิบััติิการดิิจิิทััล
7. การจััดการข้้อมููลส่่วนบุุคคล
8. การยกระดัับพฤติิกรรมทาง
การตลาดของธุุรกิจิ ประกัันภัยั

ตััวแทน/
ที่่ป� รึึกษา
ทางการเงิิน

พนัักงาน

พัันธมิิตร
ทางการขาย

ลููกค้้า

X

X

ชุุมชน / สัังคม / สิ่่ง� หน่่วยงานราชการ / หน่่วยงาน
แวดล้้อม
กำำ�กัับ

X

X

X

X

นัักลงทุุน

X

X

ด้้านสัังคม
9. การพััฒนาศัักยภาพและดููแล
รัักษาบุุคลากรขององค์์กร
10. การให้้ความรู้้�ด้า้ นการวางแผน
ทางการเงิินและธุุรกิจิ ประกััน
ชีีวิติ
11. การเปิิดโอกาสการเข้้าถึึงการ
ประกัันชีีวิิตอย่่างทั่่�วถึึง
12. การสนัับสนุุนเยาวชน
13. การส่่งเสริิมสุุขภาพประชาชน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
14. การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
15. สร้้ า งจิิ ต สำำ�นึึ ก รัั ก และดูู แ ล
รัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
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การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
ประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืน

5
6

7

Importance for stakeholders

ความสำำ�คััญต่่อผู้้มี� ีส่่วนได้้เสีีย

8

2

1
4
3

9
11
12

15

13

10

14

ความสำำ�คััญต่่อบริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
Importance for Bangkok Life Assurance PCL
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การสนัับสนุุนเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่ยั่่� �งยืืนของสหประชาชาติิ

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน) ได้้เริ่่ม� นำำ� SDGs เข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
โดยมีี 10 เป้้าหมาย จากทั้้ง� หมด 17 เป้้าหมาย ดัังนี้้�

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน)
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิติ กัับการสนัับสนุุนเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ
เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ขององค์์การสหประชาชาติิ

22

การดำำ�เนิินงานของบริิษััท

ความเชื่่อมโยงกัับประเด็็น
ความยั่่�งยืืนที่่�สำำ�คััญ

เป้้าหมายที่่� 1
ขจััดความยากจนทุุกรููปแบบทุุกสถานที่่�

ส่่งเสริิมให้้ประชาชนทำำ�ประกัันชีีวิิตให้้เหมาะ
สมกัับฐานะทางการเงิินและคุุณค่่าชีีวิิต เพื่่อ
บริิหารความเสี่่ย� งของตนเองและครอบครััวใน
กรณีีที่่�เกิิดเหตุุการณ์์ไม่่คาดฝััน และให้้ความ
รู้้�ด้้านการวางแผนทางการเงิินแก่่ลููกค้้าและ
ประชาชนสำำ�หรัับทุุกช่่วงอายุุจนถึึงวััยเกษีียณ
ผ่่านช่่องทางต่่างๆ

• การสร้้างผลิิตภััณฑ์์ที่่�ส่่งเสริิมการวางแผน
การเงิินอย่่างรอบด้้าน
• การให้้ความรู้้�ด้้านการวางแผนทางการเงิิน
และธุุรกิิจประกัันชีีวิิต
• การเปิิดโอกาสการเข้้าถึึงการประกัันชีีวิิต
อย่่างทั่่�วถึึง

เป้้าหมายที่่� 3
การส่่งเสริิมสุุขภาพและการเป็็นอยู่่ที่� ดีี่�

ส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเงิิน และการวางแผน
การเงิินระยะยาว รวมทั้้�งการรัักษาสุุขภาพ

• การสร้้างผลิิตภััณฑ์์ที่่�ส่่งเสริิมการวางแผน
การเงิินอย่่างรอบด้้านการออกแบบผลิิตภััณฑ์์
ที่่�ครอบคลุุม
• การให้้ความรู้้�ด้้านการวางแผนทางการเงิิน
และธุุรกิิจประกัันชีีวิิต
• การส่่งเสริิมสุุขภาพประชาชน

เป้้าหมายที่่� 4
รัับรองการศึึกษาที่่เ� ท่่าเทีียมและทั่่�วถึงึ ส่ง่
เสริิมการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตแก่่ทุุกคน

พััฒนาบุุคลากร ตััวแทนและนายหน้้าประกััน
ชีีวิิตและส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�

• การพััฒนาศัักยภาพและดููแลรัักษาบุุคลากร
ขององค์์กร
• การให้้ความรู้้�ด้้านการวางแผนทางการเงิิน
และธุุรกิิจประกัันชีีวิิต
• การพัั ฒ นาศัั ก ยภาพตัั ว แทน/ที่่� ป รึึ ก ษา
ทางการเงิิน/พัันธมิิตรทางการขาย (ในหััวข้้อ
การสร้้างความสมดุุลของรายได้้จากช่่องทาง
ต่่างๆ)

เป้้าหมายที่่� 8
ส่่งเสริิมการเติิบโตทางเศรษฐกิิจที่่ต่่� อเนื่่อง
ครอบคลุุมและยั่่ง� ยืืน การจ้้างงานที่่มีีคุ
� ณ
ุ ค่่า

นำำ�เสนอประกัันชีีวิิตและผลิิตภััณฑ์์การลงทุุน
ที่่�ครอบคลุุมทุุกกลุ่่�มลููกค้้าและทุุกช่่วงชีีวิิต
ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจและ
การจ้้างงานทั่่�วประเทศไทย นอกจากนี้้� บริิษัทั
มีี ก ระบวนการจ้้ า งงานที่่� เ ป็็ น ธรรมและมีี
กระบวนการพััฒนาความสามารถบุุคลากร
รวมทั้้�งสร้้างสภาพแวดล้้อมในสถานที่่�ทำำ�งาน
ที่่�ปลอดภััยและเอื้้�อต่่อการมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
ของพนัักงานทุุกคน ตลอดจนมีีการจ้้างงาน
ผู้้�ทุุพพลภาพ

• การสร้้างผลิิตภััณฑ์์ที่่�ส่่งเสริิมการวางแผน
การเงิินอย่่างรอบด้้าน
• การพััฒนาการให้้บริิการโดยมีีลููกค้้าเป็็น
ศูู นย์์ ก ลางการสรรหาและรัั ก ษาบุุ ค คลที่่� มีี
ศัักยภาพ
• การพััฒนาศัักยภาพและดููแลรัักษาบุุคลากร
ขององค์์กร
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เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ขององค์์การสหประชาชาติิ

การดำำ�เนิินงานของบริิษััท

ความเชื่่อมโยงกัับประเด็็น
ความยั่่�งยืืนที่่�สำำ�คััญ

เป้้าหมายที่่� 9
พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่พ� ร้้อมรัับการ
เปลี่่ย� นแปลง ส่ง่ เสริิมการปรัับตัวั ให้้เป็็น
อุุตสาหกรรมอย่่างยั่่ง� ยืืนและทั่่�วถึงึ และ
สนัับสนุนุ นวััตกรรม

สร้้างสรรค์์เทคโนโลยีีเพื่่อการบริิการที่่�แม่่นยำำ�
สะดวกรวดเร็็ ว มีี ป ระสิิ ทธิิ ภ าพ เพื่่ อ ตอบ
สนองความต้้องการของบุุคลากรขององค์์กร
และของลููกค้้า รวมไปถึึงการสนัับสนุุนการ
ต่่อยอดด้้านนวััตกรรม

• การปรัับตััวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล
• ความปลอดภััยของข้้อมููล และระบบปฏิิบัติั ิ
การดิิจิิทััล
• การจััดการข้้อมููลส่่วนบุุคคล

เป้้าหมายที่่� 10
การลดความเหลื่่อมล้ำำ��

การส่่งเสริิมการศึึกษาของเยาวชน
การส่่งเสริิมด้้านการออม

• การให้้ความรู้้�ด้้านการวางแผนทางการเงิิน
และธุุรกิิจประกัันชีีวิิต
• การเปิิดโอกาสการเข้้าถึึงการประกัันชีีวิิต
อย่่างทั่่�วถึึง
• การสนัับสนุุนเยาวชน
• การสร้้างผลิิตภััณฑ์์ที่่�ส่่งเสริิมการวางแผน
การเงิินอย่่างรอบด้้าน

เป้้าหมายที่่� 12
การผลิิตและบริิโภคอย่่างมีีความรัับผิดิ ชอบ

การส่่ ง เสริิ ม การใช้้ บริิ ก ารผ่่ า นช่่ อ งทาง
ออนไลน์์ โดยไม่่ต้้องเดิินทางมาด้้วยตนเอง
ทำำ�ให้้ประหยััดทรััพยากรพลัังงาน และการ
พัั ฒ นาเครื่่ อ งมืื อ และรณรงค์์ ก ารดำำ� เนิิ น
ธุุรกรรมแบบไร้้กระดาษ

• การปรัับตััวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล
• การจัั ด การสิ่่� ง แวดล้้ อ ม และการสร้้ า ง
จิิตสำำ�นึึกรัักและดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม

เป้้าหมายที่่� 13
การรัับมือื การเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศ

มุ่่�งมั่่�นเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการบรรเทาผลกระทบ
จากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศผ่่าน
การบริิหารจััดการทรััพยากรภายในองค์์กรให้้
เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด ตลอดจนส่่งเสริิมให้้
พนัักงานตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของผลกระ
ทบและร่่วมกัันบรรเทาผลกระทบดัังกล่่าวผ่่าน
การมีีส่่วนร่่วมกิิจกรรมต่่างๆ

• การปรัับตััวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล
• การจัั ด การสิ่่� ง แวดล้้ อ ม และการสร้้ า ง
จิิตสำำ�นึึกรัักและดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน)
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เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ขององค์์การสหประชาชาติิ

24

การดำำ�เนิินงานของบริิษััท

ความเชื่่อมโยงกัับประเด็็น
ความยั่่�งยืืนที่่�สำำ�คััญ

เป้้าหมายที่่� 15
ชีีวิิตบนพื้้�นดิิน

การลดการใช้้ หรืือนำำ�วััสดุุกลัับมาใช้้ใหม่่เพื่่อ
การใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างคุ้้�มค่่าและ
เหมาะสม เพื่่อลดผลกระทบในระยะยาว

• การจัั ด การสิ่่� ง แวดล้้ อ ม และการสร้้ า ง
จิิตสำำ�นึึกรัักและดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม

เป้้าหมายที่่� 17
พัันธมิิตรสู่่ค� วามสำำ�เร็็จ

ร่่ ว มกัั บพัั น ธมิิ ต รในการสร้้ า งการเข้้ า ถึึ ง
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ท างการเงิิ น ของกลุ่่�มเป้้ า หมาย
และการให้้บริิการที่่�มีีคุุณภาพที่่�ตอบโจทย์์ทุุก
ความต้้องการ

• การสร้้างผลิิตภััณฑ์์ที่่�ส่่งเสริิมการวางแผน
การเงิินอย่่างรอบด้้าน
• การพััฒนาการให้้บริิการโดยมีีลููกค้้าเป็็น
ศููนย์์กลาง
• การปรัับตััวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล
• การสร้้างความสมดุุลของรายได้้จากช่่อง
ทางต่่างๆ
• การส่่งเสริิมสุุขภาพประชาชน
• การจัั ด การสิ่่� ง แวดล้้ อ ม และการสร้้ า ง
จิิตสำำ�นึึกรัักและดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม

SUSTAINABILITY REPORT 2020 | รายงานความยั่่�งยืืน 2563

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน)

สร้้างอนาคตที่่�ยั่่�งยืืน
บริิษััทกำำ�หนดเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่อ� สร้้างอนาคตที่่ยั่� ง�่ ยืืน (Driving A Sustainable Future) ผ่่านความมุ่่�งมั่่น�
5 ประการ ดัังนี้้�
เป็็นบริิษัทที่่
ั �สร้้าง
ผู้้�แนะนำำ�ทางการ
เงิินที่่�ลููกค้้าเลืือก

เป็็นบริิษััทที่่�มีีช่่อง
ทางการขายที่่�
ครอบคลุุมและ
คุุณภาพ

ผ่่านการออกแบบและพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ครอบคลุุมความ
ต้้ อ งการของลูู ก ค้้ า ทุุ ก กลุ่่�ม
และสามารถเข้้ า ถึึ ง ได้้ โ ดย
กลุ่่�มคนทุุกฐานะ

เ พื่่ อ ทำำ� ห น้้ า ที่่� แ น ะ นำำ�
ผลิิตภััณฑ์์ ส่่งต่่อความรู้้�ด้้าน
การวางแผนทางการเงิินและ
สร้้างหลัักประกัันชีีวิิตให้้แก่่
ประชาชนในสัังคม

เป็็นองค์์กรที่่�ให้้
ความสำำ�คััญกัับ
การลงทุุนอย่่าง
ยั่่�งยืืน
บริิ ษัั ท ตระหนัั ก ถึึ ง บทบาท
ของบริิ ษัั ท ในการพัั ฒ นาสิ่่� ง
แวดล้้ อ มและสัั ง คมอย่่ า ง
ยั่่� ง ยืื นผ่่ า นบทบาทในการ
ลงทุุ น ในธุุ รกิิ จ ที่่� ใ ห้้ ค วาม
สำำ�คััญในเรื่่อง บรรษััทภิิบาล
จริิยธรรมทางธุุรกิิจและการ
ดูู แ ลรัั ก ษาสัั ง คมและสิ่่� ง
แวดล้้อม

เป็็นองค์์กรที่่�ใส่่ใจ
พนัักงาน

เป็็นองค์์กรที่่�รัับ
ผิิดชอบต่่อสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม

บริิ ษัั ทมุ่่� งมั่่� นที่่� จ ะพัั ฒ นา
ศัักยภาพของพนัักงาน ใส่่ใจ
ความเป็็นอยู่่�และสร้้างความ
ผููกพััน เพราะพนัักงานเป็็น
ทรัั พ ยากรที่่� สำำ�คัั ญและเป็็ น
ผู้้�อยู่่�เบื้้� อ งหลัั ง ความยั่่� ง ยืื น
ของธุุรกิิจ

บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยคำำ�นึึง
ถึึงการมีีส่่วนร่่วมและสร้้าง
คุุ ณ ค่่ า ให้้ แ ก่่ สัั ง คม พัั ฒ นา
และดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
ผ่่านกิิจกรรม และนวััตกรรม
ต่่างๆ เพื่่อสร้้างสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ยั่่�งยืืน

บริิษััทเชื่่อ� ว่่า การดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยยึึดความมุ่่�งหมายในข้้างต้้น ผ่่านเครื่่อ� งมืือตััวชี้้วััด
� องค์์กร ครอบคลุุมทั้้ง� มิิติเิ ศรษฐกิิจ เช่่น
รายได้้เบี้้ย� ประกัันชีีวิติ มููลค่่าธุุรกิิจใหม่่ อััตรากำำ�ไร และมิิติสััิ งคมและสิ่่ง� แวดล้้อม อาทิิ ความผููกพัันของพนัักงาน ความพึึงพอใจ
ของลููกค้้า การส่่งเสริิมการใช้้เครื่่อ� งมืือดิิจิทััิ ลเพื่่อ� ลดการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิ ที่่จ� ะมีีผลต่่อการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของ
ผู้้�นำ�ำ บริิษััท ผู้้บ� ริิหารระดัับสููง และพนัักงาน โดยตััวชี้้วััด
� องค์์กรนี้้ไ� ม่่เพีียงแต่่เป็็นเครื่่อ� งชี้้นำ� �ำ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท หากแต่่
ยัังช่่วยกำำ�หนดบทบาทของบริิษััทในการช่่วยพััฒนาสัังคม สิ่่ง� แวดล้้อม และดููแลผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีีย และเป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้นของการสร้้าง
อนาคตที่่ยั่� ง�่ ยืืนของบริิษััทต่่อไป
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บริิษััทที่่�สร้้างผู้้�แนะนำำ�ทางการเงิิน
ที่่�ลููกค้้าเลืือก

การสร้้างผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อการวางแผนการเงิินอย่่างรอบด้้าน
บริิษััทมุ่่�งมั่่น� ที่่�จะนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�สามารถตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้าในทุุกกลุ่่�มรายได้้ เพื่่อ� เปิิด
โอกาสให้้ลููกค้้าทุุกกลุ่่�มมีีโอกาสที่่�จะเข้้าถึึงผลิิตภััณฑ์์และบริิการของบริิษััท บริิษััทได้้พััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์โดยมุ่่�งเน้้นให้้ลููกค้้าเป็็น
ศููนย์์กลาง และนำำ�เสนอผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการผ่่านช่่องทางที่่�ช่ว่ ยส่่งเสริิมให้้เกิิดการเข้้าถึึงที่่�ง่า่ ยและสะดวก รวมถึึงเพิ่่�มความพึึง
พอใจแก่่ลููกค้้าผ่่านการวิิเคราะห์์ข้้อมููลพฤติิกรรม และความต้้องการของลููกค้้าในเชิิงลึึก เพื่่�อให้้บริิษััทสามารถออกแบบ และ
พััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่�ตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้าทุุกกลุ่่�มได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
บริิษััทได้้มีีการพััฒนาแบบประกัันที่่�ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าในทุุกกลุ่่�มรายได้้ และทุุกช่่วงวััย ด้้วยผลิิตภััณฑ์์
คุ้้�มครองชีีวิิต ผลิิตภัณ
ั ฑ์์เตรีียมเกษีียณ ผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อการคุ้้�มครองสุุขภาพและโรคร้้ายแรง ดัังต่่อไปนี้้�
คุุณค่่าที่่ส่� ่งมอบให้้ลููกค้้า

กลุ่่�มลููกค้้า
รายได้้น้้อย

กลุ่่�มลููกค้้า
รายได้้ปานกลาง

กลุ่่�มลููกค้้า
รายได้้สููง

คุ้้�มครองชีีวิิต

สร้้างเงิินออม

บีีแอลเอ ตลอดชีีพ 99/99*
ห่่วงรััก พรีีเมีียร์์

กรุุงเทพ 118
บีีแอลเอ แฮปปี้้�เซฟวิ่่�ง
25/15 (มีีเงิินปัันผล)

ห่่วงรััก พรีีเมีียร์์ 9901
(มีีเงิินปัันผล)
ห่่วงรััก พรีีเมีียร์์
(มีีเงิินปัันผล)
ห่่วงรััก สมาร์์ท
บีีแอลเอ เพรสทีีจ ไลฟ์์ 9901
(มีีเงิินปันผ
ั ล)
บีีแอลเอ เพรสทีีจ ไลฟ์์
(มีีเงิินปันผ
ั ล)

วางแผนเกษีียณ

สุุขภาพ

โรคร้้ายแรง

สุขภาพ 2011
บีแอลเอ รักษ์สุขภาพ

บีแอลเอ
อุ่นใจ โรคร้าย

บีีแอลเอ แฮปปี้้เ� ซฟวิ่่ง�
18/10 (มีีเงิินปันผ
ั ล)
บีีแอลเอ แฮปปี้้เ� ซฟ
วิ่่ง� 208

บีีแอลเอ
บำำ�นาญ 99

บีีแอลเอ แฮปปี้้�เฮลธ์์
บีีแอลเอ เฮลธ์์พลััส

บีีแอลเอ อุ่่�นใจ โรคร้้าย
บีีแอลเอ แคนเซอร์์
แมกซ์์

บีีแอลเอ แฮปปี้้เ� ซฟวิ่่ง�
14/7 (มีีเงิินปันผ
ั ล)
บีีแอลเอ
แฮปปี้้เ� ซฟวิ่่ง� 126

บีีแอลเอ
บำำ�นาญ 99

บีีแอลเอ
เพรสทีีจ เฮลธ์์

บีีแอลเอ แคนเซอร์์
แมกซ์์
บีีแอลเอ สมาร์์ท ซีีไอ

*ต้้องซื้้�อกัับสััญญาเพิ่่�มเติิมเท่่านั้้�น
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ผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงทางการเงิินหลัังการเกษีียณอายุุ
จากการที่่�ประเทศไทยมีีแนวโน้้มจำำ�นวนประชากรผู้้�สููงอายุุเพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่องและมีีอายุุยืืนยาวขึ้้�น โดยคาดการณ์์ว่่าประเทศไทยจะก้้าวเข้้าสู่่�สัังคม
ประชากรสููงวััยในปีี 2573 เป็็นต้้นไป โดยมีีผู้้�มีีอายุุมากกว่่า 60 ปีี เกิินร้้อยละ 20 ของจำำ�นวนประชากรทั้้�งหมด บริิษััทจึึงให้้ความสำำ�คััญในการร่่วมสร้้างความ
มั่่�นคงทางการเงิินให้้แก่่ประชาชน ด้้วยการให้้ความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับคุณ
ุ ค่่าของการวางแผนทางการเงิินตั้้ง� แต่่ยังั อยู่่�ในวััยทำำ�งาน เพื่่อให้้ประชาชนมีีระยะเวลา
สะสมทรััพย์์สิินที่่�เพีียงพอจนสามารถใช้้เป็็นแหล่่งเงิินสำำ�รองสำำ�หรัับไว้้ใช้้ในยามเกษีียณ อีีกทั้้�งในกรณีีที่่�มีีครอบครััว บริิษััทสนัับสนุุนให้้ประชาชนรู้้�จัักประโยชน์์
ของการทำำ�ประกัันชีีวิิตโดยเฉพาะเพื่่อคุ้้�มครองและสร้้างความมั่่�นคงให้้กัับคนข้้างหลัังในยามที่่�ผู้้�นำำ�หรืือสมาชิิกในครอบครััวต้้องจากไปก่่อนวััยอัันควร ซึ่่�งที่่�ผ่่าน
มา บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการด้้านต่่างๆ เพื่่อสนัับสนุุนการสร้้างความมั่่�นคงทางการเงิินหลัังการเกษีียณอายุุ อาทิิ การพััฒนาแบบประกัันประเภทบำำ�นาญของบริิษััท
บีีแอลเอ บำำ�นาญ 99 ที่่�ถููกออกแบบมาเพื่่อการเตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับชีีวิิตหลัังเกษีียณ โดยสามารถรัับบำำ�นาญ ตั้้�งแต่่อายุุ 60 ปีี จนถึึงอายุุ 99 ปีี หรืือ การขยาย
อายุุรัับประกัันภััยให้้รองรัับผู้้�สููงวััย จากเดิิมที่่�แบบประกัันมีีเกณฑ์์อายุุการรัับประกัันภััยถึึงอายุุ 65 ปีี บริิษััทได้้ทำำ�การขยายอายุุรัับประกัันภััยให้้เพิ่่�มขึ้้�น
สััดส่่วนแบบประกัันที่่�คุ้้�มครองถึึงอายุุ 80 ปีีขึ้้�น
ไป ในช่่องทางตััวแทนประกัันชีีวิิตปีี 2563
อายุุ 80 ปีีขึ้้�นไป

68%

อายุุ 90 ปีีขึ้้�นไป

45%

ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ส่่งเสริิมสุุขภาพและการป้้องกัันปััญหาค่่าใช้้จ่่ายการเงิินจากค่่ารัักษาพยาบาล
การมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี มีีสุุขอนามััยที่่�แข็็งแรงจะช่่วยให้้ชุุมชนสามารถสร้้างสรรค์์และสามารถประกอบกิิจการตามบทบาทและหน้้าที่่�ของแต่่ละคนในสัังคมได้้
อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ บริิษัทจึ
ั งึ ดำำ�เนิินโครงการที่่�ช่ว่ ยพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ โดยเฉพาะด้้านการส่่งเสริิมการมีีสุขุ ภาพที่่�ดีคี วบคู่่�กัับการให้้ความรู้้�เกี่่ย� วกัับประโยชน์์ของ
การดููแลสุุขภาพและออกกำำ�ลังั กาย โดยมุ่่�งหวัังเปลี่่ย� นพฤติิกรรมการใช้้ชีวิี ติ การบริิโภคและสร้้างวิินัยั ด้้านการออกกำำ�ลังั กายเพื่่อให้้ชุมุ ชนมีีสุขุ ภาพแข็็งแรงอย่่าง
ยั่่�งยืืน
	นอกจากนั้้�น ด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) และปััจจััยเสี่่�ยงในการทำำ�ให้้เกิิดโรคที่่�เพิ่่�มขึ้้น� เช่่น ปััญหามลภาวะ
จากฝุ่่�น ประกอบกัับค่า่ ใช้้จ่า่ ยในการรัักษาพยาบาลที่่�สูงู ขึ้้น� ทำำ�ให้้ผู้้�บริโิ ภคหัันมาตระหนัักถึึงการวางแผนประกัันสุขุ ภาพมากขึ้้น� รวมไปถึึงการป้้องกัันความเสี่่ย� งโดย
การซื้้�อประกัันสุุขภาพ บริิษััทจึึงพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ประกัันสุุขภาพให้้ครอบคลุุม เข้้าถึึงประชาชนในทุุกช่่วงอายุุ เพศ และค่่าใช้้จ่่ายที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นอย่่างไม่่คาดคิิด
ด้้วยอััตราเบี้้�ยประกัันที่่�คุ้้�มค่่า ดัังนี้้�
สุุขภาพ 2011

บีีแอลเอ รัักษ์์สุุขภาพ

เฮลธ์์พลััส

อายุุที่่�คุ้้�มครอง

1 เดืือน – 80 ปีี

6 ปีี – 80 ปีี

6 เดืือน – 80 ปีี

11 ปีี – 99 ปีี

11 ปีี – 99 ปีี

ลัักษณะความ
คุ้้�มครอง

วงเงิินค่่ารัักษาตาม
ประเภทของค่่ารัักษา

จ่่ายตามสััดส่่วนของ
ค่่ารัักษา

เหมาจ่่าย

จ่่ายตามจริิง ผล
ประโยชน์์รวมสููงสุุด
5 ล้้านบาท

เหมาจ่่าย
ทุุนคุ้้�มครองสููง

พื้้�นที่่�ที่่�คุ้้�มครอง

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ทั่่�วโลก
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	ทั้้�งนี้้� นอกจากแบบประกัันสุุขภาพที่่�ครอบคลุุมประชาชนทุุกระดัับแล้้ว บริิษััทได้้ร่่วมกัับบริิษััทพัันธมิิตรที่่�ทำำ�การศึึกษาวิิจััยถึึงประโยชน์์ของการเดิินต่่อสุุขภาพ
เพื่่อพััฒนาแบบประกัันบีีแอลเอ สมาร์์ท ซีีไอ (BLA Smart CI) ที่่�ส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถืือกรมธรรม์์เดิินออกกำำ�ลัังอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพราะการเดิินหรืือวิ่่�งจะสามารถลด
อายุุที่่�แท้้จริิงของร่่างกาย ช่่วยลดความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคต่่างๆ เสริิมสร้้างกระดููกและกล้้ามเนื้้�อให้้แข็็งแรง ช่่วยให้้นอนหลัับได้้ดีีขึ้้�น ลดอาการซึึมเศร้้า ความ
วิิตกกัังวลและความเครีียดได้้อีีกด้้วย โดยผู้้�ถืือกรมธรรม์์สามารถดาวน์์โหลดแอปพลิิเคชัันบนมืือถืือ BLA Healthy Life เพื่่อแปลผลการเดิินเป็็นแต้้มสำำ�หรัับแลก
เป็็นส่ว่ นลดเบี้้�ยประกัันภัยั หรืือแลกสิิทธิพิิ เิ ศษต่่างๆ ซึ่่�งแลกได้้ง่า่ ยๆ ผ่่านแอปพลิิเคชััน และยัังเป็็นการช่่วยให้้ผู้้�ใช้้งานมีีเป้้าหมายในการออกกำำ�ลังั กาย พร้้อมกัับ
สุุขภาพที่่�ดีีมากขึ้้�นด้้วย

เพื่่อเป็็นการสร้้างการเข้้าถึึงบริิการวางแผนทางการเงิินและการประกัันชีวิี ติ และส่่งเสริิมให้้ประชาชนทุุกกลุ่่�มสามารถเข้้าถึึงบริิการได้้อย่่างเท่่าเทีียม บริิษัทั ได้้
พััฒนาแบบประกัันที่่�ให้้ความคุ้้�มครองชีีวิิตและการเจ็็บป่่วยแบบพื้้�นฐานสำำ�หรัับคนส่่วนใหญ่่ของประเทศ อาทิิ โครงการ บีีแอลเอ อุ่่�นใจโรคร้้ายที่่�มีีความคุ้้�มครอง
ชีีวิิต 50,000 บาท และมีีความคุ้้�มครองโรคร้้ายแรงเริ่่�มต้้นตั้้�งแต่่ 100,000 บาท ที่่�คุ้้�มครองถึึงอายุุ 90 ปีี และมีีเบี้้�ยประกัันชีีวิิตคงที่่�ตลอดสััญญาเริ่่�มต้้นเพีียง
1,525 บาทต่่อปีี เพื่่อให้้ประชาชนส่่วนใหญ่่สามารถเข้้าถึึงความคุ้้�มครองชีีวิิตและโรคร้้ายแรงขั้้�นพื้้�นฐานได้้
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โครงการบีีแอลเอ อุ่่�นใจโรคร้้าย
อายุุที่่�คุ้้�มครอง
จำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััย - ชีีวิิต
จำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััย - โรคร้้ายแรง
เบี้้�ยประกัันคงที่่� เริ่่�มต้้น

20 - 90 ปีี
เริ่่�มต้้น 50,000 บาท
ตั้้�งแต่่ 100,000 บาท – 3,000,000 บาท 5 กลุ่่�มโรคร้้ายแรง รวม 11 โรค
1,525 บาท/ปีี (อายุุ 20 ปีี เพศชาย)

การพััฒนาการให้้บริิการโดยมีีลููกค้้าเป็็นศููนย์์กลาง
บริิษััทมุ่่�งเน้้นคุุณภาพการบริิการทั้้�งก่่อนและหลัังการขาย การขายผ่่านการพััฒนาศัักยภาพและความใส่่ใจของพนัักงาน
ตััวแทนประกัันชีีวิติ และที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน และการปรัับใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรมเพื่่อ� สร้้างสรรค์์ผลิติ ภัณ
ั ฑ์์และการบริิการ
ที่่�สามารถตอบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้้าได้้อย่่างแท้้จริิง โดยใช้้ระบบการให้้บริิการที่่�บริิษััทให้้ความสำำ�คััญทั้้�งด้้านการรัักษา
ความมั่่�นคงปลอดภััย ความเป็็นส่่วนตััว เพื่่�อการบริิการที่่�รวดเร็็ว ถููกต้้อง แม่่นยำำ� และสะดวกในการใช้้งาน และครอบคลุุม
ถึึงประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินการทั้้�งของบริิษััท คู่่�ค้้า และพัันธมิิตรที่่�เกี่่�ยวข้้องห่่วงโซ่่ หรืือกระบวนการส่่งมอบประสบการณ์์ที่่�ดีี
ที่่�สุุดให้้กัับลููกค้้าอย่่างยั่่�งยืืน ตลอดจนต้้องมีีช่่องทางสำำ�หรัับรัับฟัังข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะจากลููกค้้าเพื่่�อนำำ�มาพััฒนาและ
ปรัับปรุุงผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการของบริิษััทอย่่างต่่อเนื่่�อง
การสร้้างวััฒนธรรมการให้้ความสำำ�คััญแก่่ลููกค้้า
การให้้ความสำำ�คััญกัับเสีียงของลููกค้้า
	บริิษัทั ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการยกระดัับการให้้บริกิ ารผ่่านการสำำ�รวจความพึึงพอใจและข้้อเสนอแนะของลููกค้้าเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยกำำ�หนดให้้การเพิ่่�มขึ้้น� ของ
ระดัับการเป็็นผู้้�สนัับสนุุนองค์์กร หรืือ Net Promoter Score (NPS) เป็็นหนึ่่�งในตััวชี้้�วััดหลัักขององค์์กร ในปีี 2563 บริิษััทได้้นำำ�ข้้อเสนอแนะของลููกค้้ามาดำำ�เนิิน
การปรัับปรุุงกระบวนการให้้บริิการ ใน 2 ส่่วน ดัังนี้้�

1

การยกระดัับการให้้บริิการด้้านสิินไหม

	สำำ�หรัับกระบวนการเรีียกร้้องสิินไหมสุุขภาพโดยลููกค้้าไม่่ต้อ้ งสำำ�รองจ่่ายค่่ารัักษาพยาบาล (Fax-claim) บริิษัทั ได้้ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงระบบการเรีียกร้้องสิินไหม
ระหว่่างโรงพยาบาลกัับบริษัิ ทั เพื่่อให้้เจ้้าหน้้าที่่�โรงพยาบาลและเจ้้าหน้้าที่่�สินิ ไหมสามารถติิดต่่อสื่่อสารกัันได้้อย่่างรวดเร็็ว โดยมีีการแจ้้งเตืือนผ่่านระบบแบบทัันทีี
(real-time) พร้้อมทั้้�งแสดงข้้อมููลสิิทธิิการเรีียกร้้องสิินไหมผ่่านทางระบบดัังกล่่าว เพื่่อให้้เจ้้าหน้้าที่่�โรงพยาบาลสามารถตรวจสอบสิิทธิิการเรีียกร้้องสิินไหมของ
ลููกค้้า โดยไม่่ต้้องติิดต่่อบริิษััทผ่่านทางโทรศััพท์์หรืือโทรสาร ซึ่่�งจะส่่งผลให้้กระบวนการเรีียกร้้องสิินไหมมีีความถููกต้้องและรวดเร็็วมากยิ่่�งขึ้้�น อีีกทั้้�งบริิษััทยัังได้้
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จััดทำำ�การสำำ�รวจความพึึงพอใจการให้้บริิการเรีียกร้้องสิินไหมสุุขภาพโดยลููกค้้าไม่่ต้้องสำำ�รองจ่่ายค่่ารัักษาพยาบาล (Fax-claim) หลัังการให้้บริิการเสร็็จสิ้้�น เพื่่อ
ให้้มั่่�นใจว่่าลููกค้้าได้้รัับการบริิการที่่�มีีคุุณภาพ และเพื่่อให้้สามารถแก้้ปััญหาต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
	นอกจากนี้้�ในการเรีียกร้้องสิินไหม (Reimbursement)
บริิษััทยัังพััฒนาระบบที่่�ให้้ลููกค้้าสามารถทำำ�การเรีียกร้้อง
สิินไหมผ่่านบริิการเรีียกร้้องสิินไหมแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(E-Claim)ได้้อีีกด้้วย

2

การยกระดัับการทำำ�ธุุรกรรมผ่่านช่่องทาง Online

	บริิษััทได้้มุ่่�งเน้้นการเพิ่่�มการให้้บริิการผ่่านทางช่่องทางออนไลน์์ ไม่่ว่่าจะเป็็นเว็็บไซต์์ “Smart Customer” , แอปพลิิเคชัันบนโทรศััพท์์มืือถืือ“BLA Happy
Life” และ LINE Official Account เพื่่อเพิ่่�มความสะดวกในการให้้บริกิ ารผ่่านโทรศััพท์์มือื ถืือ หรืืออุุปกรณ์์พกพาของลููกค้้าได้้ตลอดเวลาและทุุกสถานที่่� โดยบริิษัทั
ได้้มีีการพััฒนาระบบบริิการต่่างๆ เพิ่่�มเติิมอย่่างต่่อเนื่่อง โดยในปีี 2563 ได้้มีีการเพิ่่�มบริิการ BLA e-Service ในแอปพลิิเคชัันบนโทรศััพท์์มืือถืือ BLA Happy
Life ให้้ครอบคลุุมมากยิ่่�งขึ้้�น ด้้วยบริิการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลกรมธรรม์์แบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Pos) และบริิการเรีียกร้้องสิินไหมแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Claim)
ทำำ�ให้้แอปพลิิเคชัันบนโทรศััพท์์มืือถืือ BLA Happy Life ครอบคลุุมบริิการด้้านต่่างๆ ตั้้�งแต่่การชำำ�ระเบี้้�ย รัับกรมธรรม์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ การเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููล
กรมธรรม์์ การเรีียกร้้องสิินไหม และการดููข้้อมููลกรมธรรม์์ ข้้อมููลโรงพยาบาลคู่่�สััญญา
ณ สิ้้นปี
� ี 2563 มีีจำำ�นวนผู้้�ใช้้งานแอปพลิิเคชัันบนโทรศััพท์์มือื ถืือ (Mobile Application) และ LINE Official Account จำำ�นวนประมาณ 163,253 ดาวน์์โหลด
และ 3.58 ล้้าน ตามลำำ�ดับั บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการยกระดัับกระบวนการดำำ�เนิินธุรุ กรรมและการบริิการด้้วยนวััตกรรมและเทคโนโลยีีสมัยั ใหม่่ที่่ส� ามารถสร้้าง
ประสบการณ์์ที่่�ดีี และตอบโจทย์์ความต้้องการที่่�แตกต่่างของลููกค้้าในแต่่ละกลุ่่�มอย่่างแท้้จริิง
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การให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดการข้้อร้้องเรีียน
	บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั แก่่การรัับฟังั ความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะของลููกค้้า จึึงได้้เพิ่่�มช่่องทางการรัับเรื่่องร้้องเรีียนที่่�หลากหลาย อาทิิ สำำ�นักั งานใหญ่่ สำำ�นักั งาน
สาขา และศููนย์์บริกิ ารลููกค้้า (Customer Service Center) รวมถึึงการพััฒนาระบบการดำำ�เนิินงานรัับเรื่่องร้้องเรีียนเพื่่อรัับฟังั ปััญหาของลููกค้้าและสามารถแก้้ไข
ปััญหาได้้ทัันทีี โดยบริิษััทได้้ปรัับใช้้ระบบการบริิหารจััดการข้้อคิิดเห็็นของลููกค้้าแบบครบวงจร (Closed Loop Feedback) ผ่่านคณะกรรมการส่่งเสริิมการสร้้าง
ความผููกพัันของลููกค้้า (Customer Engagement Committee) ที่่�สามารถตรวจสอบและติิดตามการแก้้ไขปััญหา หรืือข้้อร้้องเรีียน ตลอดจนหาแนวทางการ
ป้้องกัันเพื่่อให้้เกิิดการพััฒนาและปรัับปรุุงการบริิการได้้อย่่างต่่อเนื่่องรวดเร็็ว (สำำ�หรัับกรมธรรม์์ที่่ไ� ม่่ต้อ้ งตรวจสุุขภาพ) เป็็นการสร้้างโอกาสในการเข้้าถึึงการสร้้าง
ความมั่่�นคงผ่่านประกัันชีีวิิต ซึ่่�งเป็็นการช่่วยเพิ่่�มช่่องทางการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินของประชาชนมากขึ้้�น
กระบวนการจััดการข้้อร้้องเรีียนศููนย์์บริิการลููกค้้า (Customer Service Center : CSC)

รัับทราบข้้อร้้องเรีียน/วิิเคราะห์์ระดัับข้้อร้้องเรีียน

Level 1
ดำำ�เนิินการ/พิิจารณา
โดย CSC

• ติิดต่่อลููกค้้าเพื่่�อเจรจาต่่อรอง
และเสนอทางเลืือกให้้แก่่ลููกค้้า
• สอบถามประเด็็นเพิ่่�มเติิม

Level 2
นำำ�เสนอพิิจารณา

เสนอผู้้�บริิหารสาย
ประกัันชีีวิิตพิิจารณา

ลููกค้้ารัับข้้อเสนอ /
ทางเลืือก

Y
ปิิดเคส

N
Level 2

หมายเหตุุ : กลุ่่�มลููกค้้า LBDU จััดการข้้อร้้องเรีียนโดยฝ่่ายปฏิิบััติิการช่่องทางการขาย และมีีระยะเวลาดำำ�เนิินการตามที่่� ก.ล.ต. กำำ�หนด
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Level 3
เสนอผู้้�บริิหารระดัับสููง
Customer Engagement
Committee

ส่่งหน่่วยงานอื่่�นพิิจารณา
(ตรวจสอบ, รัับประกััน /
สิินไหม, บริิหารงาน กธ.,
บััญชีี / การเงิิน, LBDU,
บุุคลากร, อื่่�นๆ)

เสนอกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
พิิจารณา

หน่่วยงานพิิจารณา
ตอบกลัับ

แจ้้งผลให้้ลููกค้้า /
คปภ. ทราบ

แจ้้งความคืืบหน้้า /
ผลการพิิิ�จารณา
• ลููกค้้า
• คปภ.
บัันทึึกผลการพิิจารณา
ในทะเบีียน

ลููกค้้ารัับผลพิิจารณา

Y

N

ปิิดเคส

Level 3
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	นอกจากนี้้�บริษัิ ทยั
ั งั ได้้ขยายพื้้�นที่่ศู� นย์
ู บริ
์ กิ ารลููกค้้า ใน
อาคารสำำ�นักั งานใหญ่่แห่่งใหม่่ และจััดทำำ�ที่่จ� อดรถสำำ�หรัับ
ลููกค้้าเพื่่ออำำ�นวยความสะดวกแก่่ลูกู ค้้าที่่�เดิินทางมาติิดต่่อ
ยัังศููนย์์บริิการลููกค้้า สำำ�นัักงานใหญ่่วงศ์์สว่่าง

การยกระดัับงานบริิการ
การยกระดัับช่่องทางการให้้บริิการ
	บริิษัทั ได้้ปรัับปรุุงและพััฒนากระบวนการให้้บริกิ ารเพื่่ออำำ�นวยความสะดวกให้้ลูกู ค้้ามากยิ่่ง� ขึ้้น� ในการติิดต่่อ Call Center โดยการขยายระยะเวลาการให้้บริกิ ารเป็็น
24 ชั่่�วโมง และยัังได้้ทำำ�การติิดตามการทำำ�งานอย่่างใกล้้ชิิด โดยมีีการตั้้�งเป้้าหมายในการควบคุุมจำำ�นวนสายพลาดรัับ (Abandoned Call)
	นอกจากนี้้�บริิษััทยัังได้้ดำำ�เนิินการติิดตามความพึึงพอใจต่่อการให้้บริิการลููกค้้าเพื่่อควบคุุมคุุณภาพของการให้้บริิการอยู่่�เสมอ
ดีีเยี่่�ยม

% ความพึึงพอใจของลููกค้้า อยู่่�ในระดัับ

97.50%

95.39%

95.57%

96.33%

96.62%

96.98%

97.00%

97.25%
พอใช้้

97.00%
แย่่

ม
ดีีเยี่่�ย

96.50%

ดีี

96.00%
95.50%

ความพึึงพอใจ
ของลููกค้้า

95.00%

เป้้าหมาย >= 80%
ของคะแนน

94.50%
94.00%

2015

2016

2017

2018

	นอกจากการติิดต่่อทางโทรศััพท์์แล้้ว บริิษััทกำำ�หนด
ให้้มีกี ารให้้บริกิ ารลููกค้้าผ่่านทางช่่องทางอื่่นๆ อีีกมากมาย
ไม่่ว่่าจะเป็็นทาง ศููนย์์บริิการลููกค้้า (Customer Service
Center), แอปพลิิ เ คชัั นบน โทรศัั พ ท์์ มืื อ ถืื อ (Mobile
Application), เว็็บไซต์์ของบริิษััท, Facebook และ Line
เพื่่อให้้การบริิการมีีความครอบคลุุมและมีีการให้้บริิการ
ในมาตรฐานเดีียวกััน ทั้้�งนี้้�จากการผลัักดัันการใช้้งาน
แอปพลิิเคชัันบนโทรศััพท์์มืือถืือ โดยการเพิ่่�มฟัังก์์ชัันการ
ใช้้งานในปีีที่่ผ่� า่ นมา ทำำ�ให้้สัดั ส่่วนการใช้้งานแอปพลิิเคชััน
บนโทรศััพท์์มืือถืือค่่อยๆ ขยัับเพิ่่�มขึ้้�นในแต่่ละปีี

100%

2019

2020

2%

75%

6%

4%
7%

21%

9%

28%

35%

32%
50%
25%

45%

0%

2561
Facebook & Line
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การพััฒนาระบบโรงพยาบาลเครืือข่่าย Network Hospital
เพื่่อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าที่่�หลากหลาย บริิษัทั ได้้ร่ว่ มกัับโรงพยาบาลชั้้�นนำำ�ทั่่ว� ประเทศจำำ�นวน 300 โรงพยาบาล เพื่่อให้้บริกิ ารลููกค้้าได้้ครอบคลุุม
ในทุุกภููมิภิ าค พร้้อมทั้้�งบริิการพิิเศษสำำ�หรัับลูกู ค้้าของบริิษัทั หากเข้้าไปรัับการรัักษาที่่�โรงพยาบาลคู่่�สััญญา เช่่น การไม่่ต้อ้ งสำำ�รองเงิินค่า่ รัักษาพยาบาลเมื่่อเข้้ารัักษา
ที่่�โรงพยาบาลคู่่�สััญญา เป็็นต้้น โดยบริิษััทได้้ทำำ�บัันทึึกข้้อตกลงกัับโรงพยาบาลต่่างๆ เพื่่อขยายการบริิการเหล่่านี้้�

บมจ.กรุุงเทพประกัันชีีวิิต กัับโรงพยาบาลเวิิลด์์เมดิิคอล ร่่วมลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือทางธุุรกิิจ (MOU) เพื่่อเพิ่่�มความสะดวกสบายและมอบบริิการด้้าน
สุุขภาพที่่�มีีคุุณภาพสููงแก่่ลููกค้้าผู้้�เอาประกััน

	นอกจากนั้้�น บริิษััทยัังได้้จััดให้้มีีการมอบรางวััล BLA Smart Hospital Awards แก่่โรงพยาบาลคู่่�สััญญาเป็็นปีีที่่�สอง เพื่่อร่่วมกัันยกระดัับการบริิการในด้้าน
ต่่างๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ถืือกรมธรรม์์ประกัันสุุขภาพของบริิษััท โดยรางวััล BLA Smart Hospital Awards ในปีี 2563 ได้้มีีการเพิ่่�มประเภทของรางวััลเชิิดชูู
เกีียรติิแก่่โรงพยาบาลคู่่�สััญญาประกัันสุุขภาพดีีเด่่น ทำำ�ให้้มีีโรงพยาบาลที่่�ได้้รัับรางวััลแบ่่งเป็็น 6 ประเภท รวมทั้้�งสิ้้�น 12 รางวััล ตามการประเมิินด้้านความ
ร่่วมมืือของผู้้�เกี่่�ยวข้้องและจากผู้้�ใช้้บริิการโรงพยาบาลในด้้านต่่างๆ ได้้แก่่
รางวััลดีีเด่่นด้้านการจััดการความเหมาะสมทางการแพทย์์
รางวััลดีีเด่่นด้้านความร่่วมมืือระดัับองค์์กร
รางวััลดีีเด่่นด้้านการให้้บริิการเคลม
รางวััลดีีเด่่นด้้านการบริิหารค่่ารัักษาพยาบาล
รางวััลดีีเด่่นด้้านการให้้บริิการตรวจสุุขภาพ
รางวััลดีีเด่่นด้้านการให้้บริิการลููกค้้า
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โรงพยาบาลสมิิติิเวช สุุขุุมวิิท
โรงพยาบาลพญาไท 2
โรงพยาบาลบำำ�รุุงราษฎร์์
โรงพยาบาลเวิิลด์์เมดิิคอล
โรงพยาบาลรามาธิิบดีี
โรงพยาบาลกรุุงเทพ
โรงพยาบาลมงกุุฎวััฒนะ
โรงพยาบาลโอเวอร์์บรุ๊๊�ค
โรงพยาบาลกรุุงเทพ
โรงพยาบาลขอนแก่่น ราม
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
โรงพยาบาลกรุุงเทพ พิิษณุุโลก
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การพััฒนาระบบให้้บริิการลููกค้้ากลุ่่�มสุุขภาพ
	บริิษััทได้้ร่่วมมืือกัับบริิษััทเจ้้าของเครืือข่่ายการให้้บริิการความช่่วยเหลืือทั่่�วโลก ภายใต้้ชื่่อโครงการ BLA EveryCare โดยลููกค้้าประกัันสุุขภาพสามารถได้้รัับ
บริิการเสริิมที่่�จำำ�เป็็นตลอด 24 ชั่่�วโมง ครอบคลุุมทุุกที่่�ทั่่�วโลก โดยในปีี 2563 การให้้บริิการในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่
(โควิิด-19) บริิษัทั ได้้นำำ�ระบบการให้้บริกิ ารออนไลน์์ต่า่ งๆ มาเปิิดให้้บริกิ ารแก่่ลูกู ค้้าและประชาชนทุุกคน บริิษัทั ได้้ขยายการบริิการ BLA EveryCare ด้้วยบริิการพบ
แพทย์์ออนไลน์์ (Telemed Plus) ผ่่านความร่่วมมืือกัับเครืือโรงพยาบาลพัันธมิิตรทั่่�วประเทศ โดยไม่่ต้้องไปโรงพยาบาล ด้้วยเทคโนโลยีีการสื่่อสารแบบออนไลน์์
พร้้อมบริิการจััดส่่งยาทั่่�วประเทศ ลููกค้้ากรุุงเทพประกัันชีีวิิตที่่�มีีประกัันสุุขภาพคุ้้�มครองผู้้�ป่่วยนอก (OPD) ทั้้�งแบบสามััญและประกัันกลุ่่�ม และมีีประวััติิการรัักษา
กัับโรงพยาบาลที่่�เข้้าร่่วมโครงการ สามารถใช้้บริิการแพทย์์ออนไลน์์ และเรีียกร้้องสิินไหม (ค่่าแพทย์์ พยาบาล ยา เวชภััณฑ์์) ได้้ตามความคุ้้�มครองตามเงื่่อนไข
กรมธรรม์์
ทำำ�ให้้บริิการที่่�ลููกค้้าจะได้้รัับทั้้�งหมดภายใต้้โครงการ BLA EveryCare ประกอบด้้วย
• EveryCare Before บริิการคำำ�แนะนำำ�ด้้านการแพทย์์ทางโทรศััพท์์ ทั้้�งภายในประเทศไทยและเมื่่ออยู่่�ต่่างประเทศ
• EveryCare Special บริิการการแพทย์์ฉุุกเฉิิน (Medivac), ศููนย์์บริิการข้้อมููลสุุขภาพ (Health Partner), บริิการพบแพทย์์ออนไลน์์ (Telemed Plus), บริิการ
ขอความเห็็นที่่� 2 จากแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญ (2nd opinion) ด้้านกระดููกข้้อ กระดููกสัันหลััง โรคข้้อและโรมาติิซึ่่�ม (บำำ�รุุงราษฎร์์), บริิการเพิ่่�มวงเงิินรัักษาโรคมะเร็็ง
และบริิการสำำ�รองจ่่ายกรณีีจำำ�เป็็นต้้องเข้้ารัับการรัักษาแบบผู้้�ป่่วยใน (IPD) ในต่่างประเทศสำำ�หรัับผู้้�ถืือกรมธรรม์์ที่่�มีีเงื่่อนไขความคุ้้�มครอง
• EveryCare After บริิการจััดเตรีียมส่่งผู้้�เอาประกัันภััยเข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล และบริิการประสานงานการหาผู้้�ดููแลในระยะพัักฟื้้�น
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	บริิษััทมุ่่�งหมายให้้ผลิิตภััณฑ์์บำำ�นาญ สุุขภาพ และการบริิการด้้านสุุขภาพ มีีส่่วนช่่วยในการส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตและลดค่่าใช้้จ่่ายส่่วนตััวของผู้้�สููงวััย รวมทั้้�ง
แบ่่งเบาภาระค่่าใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพของภาครััฐในระยะยาว
กรุุงเทพประกัันชีีวิิตร่่วมกัับโรงพยาบาลบำำ�รุุงราษฎร์์
มอบบริิการด้้านสุุขภาพโครงการ “2B Care Privilege”
มอบการดููแลรัักษาพยาบาลแบบราคาแพคเกจและส่่วนลด
พิิเศษ สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยในและผู้้�ป่่วยนอก พร้้อมบริิการรถ
รัับส่่งในกรุุงเทพ ปริิมณฑล กรณีีเข้้ารัับการผ่่าตััดเป็็นผู้้�
ป่่วย และการอััพเกรดห้้องพัักสำำ�หรัับผู้้�ถืือกรมธรรม์์ BLA
Prestige Health ที่่�สำำ�คััญมอบมููลค่่าวงเงิินการรัักษา
มะเร็็งเพิ่่�มขึ้้�น 20% สำำ�หรัับผู้้�ถืือกรมธรรม์์ บีีแอลเอ แคน
เซอร์์ แม็็กซ์์ เมื่่อเข้้ารัับการรัักษาที่่�โรงพยาบาลบำำ�รุงุ ราษฎร์์
และสิิทธิพิิ เิ ศษการใช้้ห้อ้ งรัับรอง “นภาเล้้าจน์์” และบริิการ
ลีีมููซีีนรัับ-ส่่ง

ปีี 2563 โครงการ BLA EveryCare มีีลููกค้้าที่่�
สามารถใช้้บริิการ  มากกว่่า 60,000  คน ครอบคลุุม
ลููกค้้าในหลากหลายช่่องทาง

การให้้บริิการด้้านการบริิการอื่่นๆ
	นอกเหนืือจากการให้้บริกิ ารทั้้�งหมดที่่�กล่่าวไปข้้างต้้นแล้้ว บริิษัทยั
ั งั มีีการให้้ข้อ้ มููลด้้านการติิดต่่อบริิษัทั เช่่น การค้้นหาสาขาของบริิษัทั หรืือค้้นหาโรงพยาบาล
คู่่�สััญญา ลููกค้้าสามารถใช้้ช่่องทางดัังกล่่าวในการค้้นหาได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา นอกจากนี้้� ด้้านเอกสาร บริิษััทมีีบริิการดาวน์์โหลดเอกสารและแบบฟอร์์มต่่างๆ เข่่น
หนัังสืือรัับรองการชำำ�ระเบี้้�ย แบบฟอร์์มขอเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลกรมธรรม์์ เป็็นต้้น เพื่่อความสะดวกในการทำำ�ธุุรกรรมต่่างๆ อีีกด้้วย

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน)

SUSTAINABILITY REPORT 2020 | รายงานความยั่่�งยืืน 2563

35

การสร้้างความผููกพัันกัับลููกค้้าที่่�ถืือกรมธรรม์์
ในปีี 2563 บริิษััทได้้จััดทำำ�โครงการ Bridging Loan เพื่่อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เอาประกัันภััยที่่�มีี
กรมธรรม์์ที่่�ครบกำำ�หนดสััญญาภายในปีี 2563 สามารถซื้้�อกรมธรรม์์ใหม่่ โดยไม่่ต้้องจ่่ายเงิินเพิ่่�ม มีี
ระยะเวลาถึึง 30 พฤศจิิกายน 2563 โดยผู้้�เอาประกัันสามารถใช้้สิิทธิ์์�กู้้�ยืืมเงิินตามกรมธรรม์์เดิิม
มาชำำ�ระเบี้้�ยประกัันภัยั ครั้้ง� แรกของกรมธรรม์์ฉบัับใหม่่ ได้้รับั การยกเว้้นดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ตามกรมธรรม์์
สููงสุุด 6 เดืือนนัับจากวัันที่่�เริ่่�มทำำ�การกู้้� ตามเงื่่อนไขที่่�บริิษััทกำำ�หนด

กรุุงเทพประกัันชีีวิิตได้้จััดตั้้�ง BLA Happy Life Club สำำ�หรัับลููกค้้าและครอบครััว เพื่่อช่่วยให้้ลููกค้้ามีีความพึึงพอใจและเข้้าถึึงการวางแผนการเงิินและ
สุุขภาพได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ ผ่่านโครงการและกิิจกรรมลููกค้้าต่่างๆ ที่่�ส่ง่ เสริิมความสุุขของครอบครััว ความรู้้�ทางการเงิิน และการมีีสุขุ ภาพที่่�ดีี โดยในปีี 2563
มีีกิิจกรรมและบริิการ ดัังนี้้�
• การส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเงิิน : กิิจกรรมส่่งเสริิมความรู้้�ต่่างๆ ที่่�บริิษััทจััดขึ้้�น เช่่น งานมหกรรมการเงิินทั่่�วประเทศ รวมทั้้�งการให้้บริิการด้้านวางแผนการเงิิน
จากตััวแทนและที่่�ปรึึกษาทางการเงิินของบริิษััท รวมทั้้�งการจััดทำำ�นิิตยสารความรู้้�เพื่่อให้้ลููกค้้าได้้รัับความรู้้�ด้้านการเงิินและด้้านอื่่นๆ
• การส่่งเสริิมสุุขภาพ : บริิษััทจััดให้้มีีโครงการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีีสำำ�หรัับกลุ่่�มลููกค้้าที่่�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�กำำ�หนด การเปิิดช่่องสถานีี BLA Healthy Station
เพื่่อมอบสาระความรู้้�และบริิการด้้านสุุขภาพต่่างๆ รวมถึึงการปรัับปรุุงโครงการ BLA EveryCare เพื่่อเพิ่่�มบริิการการดููแลด้้านสุุขภาพแก่่ลููกค้้า
• บริิการด้้านสิิทธิิพิเิ ศษและกิิจกรรมขอบคุุณลููกค้้า (CRM) ลููกค้้าสามารถแลกรัับสิิทธิ์์ไ� ด้้ทุกุ ที่่�ทุกุ เวลา และสามารถติิดตามข่่าวสารกิิจกรรมสำำ�หรัับลูกู ค้้าที่่�บริษัิ ทั
จััดเตรีียมให้้ หรืือเลืือกอ่่านนิิตยสารออนไลน์์ (E-Magazine) รวมถึึงบริิการผู้้�ช่่วยส่่วนบุุคคล (Personal Assistant) ที่่�ให้้บริิการ 24 ชั่่�วโมง ซึ่่�งลููกค้้าสามารถกด
เพื่่อใช้้บริิการเหล่่านี้้�ได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลาบนแอปพลิิเคชัันบนโทรศััพท์์มืือถืือ BLA Happy Life และ Line Official Account

การปรัับตััวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล
	ปััจจุุบัันเทคโนโลยีีดิิจิิทััลมีีบทบาทสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจและสร้้างความได้้เปรีียบในเชิิงการแข่่งขััน บริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายการปรัับตััวเข้้าสู่่�ยุุค
ดิิจิทัิ ลั (Digital Transformation) เพื่่อพััฒนาด้้านดิิจิทัิ ลั ผ่่านการสร้้างแพลตฟอร์์มดิิจิทัิ ลั แบบครบวงจร ตลอดจนสร้้างระบบนิิเวศด้้านการประกัันชีวิี ติ เพื่่อยกระดัับ
การให้้บริิการประกัันชีีวิิตและการก้้าวสู่่�สัังคมไร้้กระดาษในอนาคต
เพื่่อให้้การนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาประยุุกต์์ใช้้ในองค์์กร สามารถตอบสนองกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งในด้้านการดำำ�เนิินงาน และการ
ใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลในด้้านต่่างๆ เพื่่อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงของภาวะแวดล้้อมการประกอบธุุรกิิจและพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป รวมถึึงช่่วย
สนัับสนุุนธุุรกิิจใหม่่ๆ ที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต ซึ่่�งจะส่่งผลให้้ธุุรกิิจสามารถแข่่งขัันและเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน บริิษััทจึึงได้้มีีการวางแผนการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ด้้านดิิจิิทััลเพื่่อรองรัับกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงานของบริิษััททั้้�งในระยะสั้้�นและในระยะยาว โดยมีีระยะเวลาการดำำ�เนิินการตามแผนงาน 3 ปีี ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2562-2564
แผนงานด้้านดิิจิิทััลนี้้� แบ่่งออกเป็็น 7 ส่่วน โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่การวางรากฐานของระบบงานที่่�เกี่่�ยวข้้องไปจนถึึงการพััฒนาบุุคลากรในองค์์กร ได้้แก่่
1. การวางรากฐานระบบการจััดการข้้อมููล ซึ่่�งเป็็นการพััฒนาระบบคลัังข้้อมููล และเครื่่องมืือที่่�ใช้้จััดการรููปแบบรวมถึึงการรัับ-ส่่งข้้อมููลที่่�เหมาะสมและมีี
ประสิิทธิิภาพ เพื่่อรองรัับการทำำ�งานในเชิิงวิิเคราะห์์ (Data Management Foundation)
2. ติิดตาม และวิิเคราะห์์พฤติิกรรมการใช้้งานแพลตฟอร์์มออนไลน์์ เพื่่อนำำ�มาพััฒนาปรัับปรุุงระบบและรููปแบบการแสดงผลที่่�สอดคล้้องและรองรัับกับั ความ
ต้้องการของผู้้�ใช้้งาน (Tracking Online Data)
3. วางกลยุุทธ์์การตลาดแบบเฉพาะเจาะจง โดยวิิเคราะห์์จากเส้้นทางของผู้้�บริิโภค เพื่่อสามารถนำำ�เสนอข้้อมููลต่่างๆ ที่่�ตรงกัับความสนใจ และมอบประสบการณ์์
ที่่�ดีีให้้แก่่ลููกค้้าและผู้้�มุ่่�งหวััง (Personalized Customer Journey)
4. นำำ�ปััญญาประดิิษฐ์์เข้้ามาใช้้ในระบบงาน เพื่่อใช้้ในการวิิเคราะห์์ประเมิินผลข้้อมููล ตลอดจนช่่วยรองรัับงานด้้านการบริิการ (AI Projects for Backend)
5. ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการทำำ�งานในองค์์กรอย่่างมีีกลยุุทธ์์ โดยใช้้เทคโนโลยีีเข้้าช่่วยเพื่่อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ รวมถึึงการอบรมบุุคลากรในองค์์กรเพื่่อสร้้างความ
เข้้าใจและเสริิมทัักษะการทำำ�งานในรููปแบบใหม่่ (Digital Transformation and AI Training)
6. สร้้างทีีมงานที่่�มีีความรู้้�ความสามารถในด้้านการใช้้ข้้อมููลในเชิิงวิิเคราะห์์ เพื่่อพััฒนาและขัับเคลื่่อนเทคโนโลยีีในองค์์กร (Build an In-house Team)
7. พััฒนากลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงานของบริิษัทั โดยใช้้เทคโนโลยีีมาช่่วยรองรัับ ตลอดจนการสื่่อสารที่่�เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัันทั้้ง� ภายในและภายนอกองค์์กร เพื่่อ
การขัับเคลื่่อนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (Develop an AI Strategy and Develop Internal and External Communications)
ในปีี 2563 บริิษัทั ได้้มีกี ารเตรีียมงานในส่่วนของโครงสร้้างระบบ เพื่่อวางโครงสร้้างและพััฒนาระบบการทำำ�งานดิิจิทัิ ลั ที่่�เชื่่อมโยงกััน ผ่่านหลากหลากโครงการ
ได้้แก่่
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การพััฒนาระบบการทำำ�งานภายในองค์์กร
	บริิษัทมี
ั คี วามมุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะพััฒนาระบบการทำำ�งานภายในองค์์กรโดยมุ่่�งเน้้นการลดความสููญเสีีย ลดขั้้น� ตอนหรืือกระบวนการทำำ�งานที่่�ไม่่จำำ�เป็็น และทำำ�เทคโนโลยีี
เช่่น การทำำ�กระบวนการอย่่างอััตโนมััติด้ิ ว้ ยหุ่่�นยนต์์ซอฟต์์แวร์์ Robotic Process Automation (RPA), ระบบที่่�สามารถเรีียนรู้้�ได้้จากตััวอย่่างด้้วยตนเอง Machine
Learning, การนำำ�คอมพิิวเตอร์์มาควบคุุมการทำำ�งาน Automation system มาประยุุกต์์ใช้้ เพื่่อยกระดัับประสิิทธิิภาพของกระบวนการทำำ�งานให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น สามารถ
นำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ และบริิการให้้แก่่ลูกู ค้้าได้้อย่่างสะดวก รวดเร็็ว โดยตั้้�งเป้้าจะเป็็นองค์์กรที่่�มุ่่�งสร้้างคุุณค่่าโดยขจััดความสููญเปล่่า (Lean Organization) อย่่าง
เต็็มตััวภายในปีี 2567
การสร้้างกระบวนการให้้บริิการแบบไร้้กระดาษ
	บริิษัทมุ่่�
ั งมั่่�นที่่จ� ะเป็็นบริษัิ ทที่่
ั มี� รี ะบบที่่�สามารถให้้บริกิ ารด้้านกรมธรรม์์แก่่ลูกู ค้้าแบบไร้้กระดาษ 100% ภายในปีี 2564 และมีีแผนงานระยะยาวในการรณรงค์์
ให้้ทั้้�งลููกค้้าและตััวแทนเพิ่่�มการใช้้งานระบบดัังกล่่าวเพื่่อมุ่่�งสู่่�การงดใช้้กระดาษโดยสมบููรณ์์

Paperless Flow
Policy Issuance

Launched

Sales

Policy Services

Renewal

E-POS
Smart App

E-Policy

E-Claim

E-Receipt

E-Endorse

Q3 2021

E-Letter
E-Loan
Smart Bank

E-Notice

ปััจจุุบัันระบบที่่�รองรัับแล้้ว คืือ
- บริิษััทมีีระบบบริิการออนไลน์์ที่่�สนัับสนุุนให้้ตััวแทนจััดทำำ�ใบเสนอขาย ใบคำำ�ขอ ไปจนถึึงกระบวนการรัับชำำ�ระเงิินออนไลน์์ผ่่านแพลตฟอร์์ม Smart App ซึ่่�ง
สามารถลดการใช้้กระดาษได้้มากถึึง 10 แผ่่น ต่่อการจััดทำำ�ใบคำำ�ขอ 1 ครั้้�ง โดยในปีีที่่�ผ่่านมา ตััวแทนจััดทำำ�ใบคำำ�ขอผ่่าน Smart App สููงถึึง 59%
- บริิษััทมีีบริิการรัับกรมธรรม์์ในรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Policy) ลููกค้้าสามารถเลืือกรัับกรมธรรม์์รููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ผ่่านอีีเมลส่่วนตััวได้้ ซึ่่�งสามารถลดการ
ใช้้กระดาษได้้สููงสุุดถึึง 50 แผ่่น ต่่อกรมธรรม์์ 1 เล่่ม โดยในปีีที่่�ผ่่านมา มีีลููกค้้าที่่�ขอรัับกรมธรรม์์แบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ 1%
- บริิการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลกรมธรรม์์แบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Pos) ลููกค้้าสามารถดำำ�เนิินการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลกรมธรรม์์ผ่่านแอปพลิิเคชัันบนโทรศััพท์์มืือถืือ
BLA Happy Life และเว็็บไซต์์ Smart Customer ซึ่่�งสามารถลดการใช้้กระดาษได้้ 1-2 แผ่่น ต่่อการทำำ�ธุุรกรรม 1 ครั้้�ง โดยในปีีที่่�ผ่่านมามีีลููกค้้าใช้้บริิการ 9.6%
- บริิการเรีียกร้้องสิินไหมแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Claim) ลููกค้้าสามารถดำำ�เนิินการเรีียกร้้องสิินไหมผ่่านแอปพลิิเคชัันบนโทรศััพท์์มืือถืือ BLA Happy Life และ
เว็็บไซต์์ Smart Customer ซึ่่�งสามารถลดการใช้้กระดาษได้้ 1-3 แผ่่น ต่่อการทำำ�ธุุรกรรม 1 ครั้้�ง โดยในปีีที่่�ผ่่านมามีีลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการ 1.3%
- บริิการรัับใบเสร็็จรัับเงิินเบี้้�ยประกัันภััยรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Receipt) ลููกค้้าสามารถเลืือกรัับใบเสร็็จรัับเงิินเบี้้�ยประกัันภััยรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ผ่่านอีีเมล
ส่่วนตััว ซึ่่�งสามารถลดการใช้้กระดาษได้้ 1 แผ่่นต่่อรายการ โดยในปีีที่่�ผ่่านมามีีลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการ 1.7%
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บริิการ

จำำ�นวนการใช้้บริิการ

เป้้าหมายปีี 2564

ใบค�ำขอออนไลน์
(Smart App)

59.0%

85.0%

บริิการรัับกรมธรรม์์รููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(E-Policy)

1.0%

5.0%

บริิการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลกรมธรรม์์แบบ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Pos)

9.6%

12.0%

บริิการเรีียกร้้องสิินไหมแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(E-Claim)

1.3%

2.0%

บริิการรัับใบเสร็็จรัับเงิินเบี้้�ยประกัันภััยรููป
แบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Receipt)

1.7%

5.0%

	ภายในปีี 2564 บริิษััทจะพััฒนาระบบเพื่่อเพิ่่�มการให้้
บริิการผ่่านช่่องทางออนไลน์์ให้้ครอบคลุุมถึึงบริิการดัังนี้้�
• บริิการกู้้�กรมธรรม์์รููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Loan)
• บริิการใบแจ้้งเตืือนการชำำ�ระเบี้้�ยแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(E-Notice)
• บริิการบัันทึกึ สลัักหลัังแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Endorse)
• บริิการจดหมายแจ้้งสถานะกรมธรรม์์ (E-Letter)
โดยบริิษััทได้้กำำ�หนดเป้้าหมายระยะยาวที่่�จะรณรงค์์
ให้้เกิิดการทำำ�ธุุรกรรมประกัันชีีวิิตแบบไร้้กระดาษให้้ได้้
100%

Customers Support
Launch

E-Policy

E-Receipt

E-Claim

E-POS

E-Endorse

E-Letter

Q3 2021

E-Loan

E-Notice

การสร้้างเครื่่องมืือสนัับสนุุนด้้านความมั่่�งคั่่�งและสุุขภาพให้้กัับลููกค้้า
	บริิษััทต้้องการยกระดัับการให้้บริิการด้้านวางแผนทางการเงิินของลููกค้้าผ่่าน Financial Health Check Platform โดยลููกค้้าสามารถกรอกข้้อมููล รายได้้ ค่่า
ใช้้จ่า่ ย วางแผนการออมเงิินเพื่่อการเกษีียณ วางแผนเพื่่อค่่าใช้้จ่า่ ยทางการศึึกษา และเฟ้้นหาผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีวิี ติ ผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีวิี ติ ควบคู่่�การลงทุุน รวม
ถึึงความคุ้้�มครองสุุขภาพที่่�เหมาะสม ผ่่านเครื่่องมืืออำำ�นวยความสะดวกดัังกล่่าว
ในด้้านสุุขภาพบริิษััทได้้เปิิดตััวแอปพลิิเคชัันบนโทรศััพท์์มืือถืือ BLA Healthy Life ในปีี 2563 โดยนำำ�ระบบมาเพิ่่�มมููลค่่าให้้แก่่ผลิิตภััณฑ์์ ลููกค้้าที่่�ซื้้�อความ
คุ้้�มครองบีีแอลเอ สมาร์์ท ซีีไอ จะสามารถเข้้าใช้้งานแอปพลิิเคชัันบนโทรศััพท์์มืือถืือนี้้�ได้้ โดยแอปพลิิเคชัันนี้้�จะสามารถนัับก้้าวเดิิน และคำำ�นวณอายุุที่่�แท้้จริิง
ของร่่างกาย (Biological Age) นำำ�ผลมาคำำ�นวณเป็็นคะแนน และสามารถแลกสิิทธิิพิิเศษต่่างๆ หรืือแลกส่่วนลดเบี้้�ยประกัันภััยได้้
การบริิหารจััดการข้้อมููลของบริิษััท
	นอกเหนืือจากการให้้บริิการผ่่านช่่องทางดิิจิิทััลที่่�ลููกค้้าสามารถดำำ�เนิินการด้้านธุุรกรรมต่่างๆ ด้้วยตนเองแล้้ว บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการติิดตั้้�งคลัังข้้อมููล (Data
Warehouse) พร้้อมทั้้�งเพิ่่�มเติิมและแก้้ไขข้้อมููลในฐานข้้อมููลให้้เป็็นข้้อมููลที่่�ถููกต้้องและเป็็นปััจจุุบัันเพื่่อให้้หน่่วยงานต่่างๆ สามารถดึึงข้้อมููลไปใช้้ได้้อย่่างสะดวก
รวดเร็็ว โดยได้้มีีการวิิเคราะห์์ข้้อมููลของลููกค้้าเพื่่อนำำ�เสนอแบบประกัันที่่�เหมาะสมผ่่านโครงการ Existing Customer Management (ECM) ในปีีที่่�ผ่่านมามีี
ลููกค้้าให้้ความสนใจซื้้�อผลิิตภััณฑ์์กรุุงเทพประกัันชีีวิิตอีีกครั้้�งกว่่า 600 ล้้านบาท
ในปีี 2562 บริิษััทผ่่านการรัับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ด้้านการบริิหารจััดการความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ หรืือ Information Security
Management System เป็็นครั้้�งที่่� 2 ซึ่่�งครอบคลุุมในเรื่่องของการบริิหารงานและการดำำ�เนิินงานของศููนย์์คอมพิิวเตอร์์หลัักและศููนย์์คอมพิิวเตอร์์สำำ�รอง การ
พััฒนาซอฟต์์แวร์์ในธุุรกิิจประกัันชีีวิิต การดำำ�เนิินงานของสายประกัันชีีวิิตและประกัันกลุ่่�ม การดำำ�เนิินงานของสาขาทั่่�วประเทศ ให้้มีีความปลอดภััยด้้านการจััด
เก็็บระบบฐานข้้อมููล และการปกป้้องข้้อมููลของลููกค้้าจากภััยคุุกคามทางโลกไซเบอร์์
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ในปีี 2563 บริิษััทมีีความมุ่่�งหมายให้้ลููกค้้ามั่่�นใจในระบบการให้้บริิการ
ออนไลน์์มากยิ่่�งขึ้้�น โดยบริิษััทได้้พััฒนาระบบการพิิสููจน์์ตััวตนลููกค้้าแบบใหม่่
และประสบความสำำ�เร็็จในการร่่วมทดสอบระบบพิิสููจน์์ตััวตนของลููกค้้าด้้วยวิิธีี
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์กับั ธนาคารแห่่งประเทศไทย ธนาคารพาณิิชย์์ และหน่่วยงาน
ภาครััฐที่่�เกี่่ย� วข้้องภายใต้้โครงการ National Digital ID เพื่่อยกระดัับมาตรฐาน
ในการพิิสูจู น์์ตัวั ตน หรืือตรวจสอบเพื่่อทราบข้้อเท็็จจริิงเกี่่ย� วกัับลูกู ค้้าที่่�ใช้้บริกิ าร
กัับสถาบัันการเงิิน หรืือหน่่วยงานภาครััฐ และช่่วยลดขั้้�นตอนการเดิินเอกสาร
ของลููกค้้าในการขอใช้้บริกิ ารกัับสถาบัันการเงิิน ซึ่่�งทำำ�ให้้สถาบัันการเงิินมีแี หล่่ง
ข้้อมููลที่่�น่า่ เชื่่อถืือเพื่่อนำำ�มาใช้้ในการพิิสูจู น์์ตัวั ตนลููกค้้าให้้เป็็นไปตามที่่�กฎหมาย
กำำ�หนด

การสร้้างทัักษะแห่่งอนาคตสู่่�ยุุค Digital Culture / Big Idea / BLAST / Design Thinking
การก้้าวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััลจำำ�เป็็นต้้องผลัักดัันให้้พนัักงานและตััวแทนตื่่นตััวด้้านนวััตกรรม ในปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทเห็็นชอบให้้แต่่งตั้้�ง BLA Synergy Team หรืือ
อีีกชื่่อหนึ่่�งว่่า BLAST โดยเป็็นทีีมที่่�รวบรวมคนรุ่่�นใหม่่ในบริิษััท และเปิิดโอกาสให้้ริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ ปรัับปรุุง เปลี่่�ยนแปลงการทำำ�งานในองค์์กร และการให้้บริิการ
ลููกค้้า ตััวแทน รวมถึึงคู่่�ค้้าได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น BLAST ประกอบไปด้้วยพนัักงานจากหลากหลายหน่่วยงาน จึึงทำำ�ให้้สมาชิิกในแต่่ละทีีมมีีแนวความคิิด
ความเชี่่�ยวชาญในสายงาน และทัักษะที่่�แตกต่่างกััน แต่่ความแตกต่่างเหล่่านี้้�ช่่วยเสริิมให้้ BLAST สามารถร่่วมกัันวิิเคราะห์์ และริิเริ่่�มโครงการที่่�จะสร้้างความ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�ก่่อให้้เกิิดพลัังความคิิด และผลกระทบเชิิงบวกในบริิษััทได้้เป็็นอย่่างดีี
หนึ่่�งในโครงการที่่�สร้้างสรรค์์โดย BLAST คืือ การประกวดแข่่งขััน Big Idea ซึ่่�งเปิิดโอกาสให้้พนัักงานเข้้าร่่วมการแข่่งขัันเพื่่อนำำ�เสนอแนวคิิดของตนผ่่าน
กระบวนการดัังนี้้�
1. ค้้นหาปััญหาที่่�พบในการทำำ�งานหรืือในองค์์กรไม่่ว่่าจะเป็็นปััญหาเล็็กหรืือใหญ่่
2. วิิเคราะห์์ถึึงปััญหาที่่�พบ
3. นำำ�เสนอโครงการโดยชี้้�แจงถึึงวิิธีีการในการแก้้ปััญหา และนำำ�นวััตกรรมเข้้ามาปรัับใช้้
สำำ�หรัับไอเดีียที่่�ชนะการประกวด 5 ลำำ�ดัับแรก จะได้้นำำ�ไปพััฒนาเป็็นโครงการในบริิษััท ซึ่่�งได้้แก่่
1. โครงการจัดท�ำ Data book และ Agent tool จาก Big data เพื่อช่วยเตือนการทุจริตเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหม
2. โครงการเพิม่ ความผูกพันของพนักงานโดยใช้ Wearable device เพือ่ ติดตามข้อมูลด้านสุขภาพของพนักงาน รวมถึงภาวะความเครียดทีอ่ าจเกิดจากการท�ำงาน
3. โครงการ Health care platform เพื่อช่วยอ�ำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการหาสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่เหมาะสม
4. โครงการแจ้งยืนยันการรับกรมธรรม์ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกของลูกค้า และลดขั้นตอนการท�ำงานของพนักงาน รวมถึง
ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ และค่าขนส่ง
5. โครงการ BLA Channel การสื่่อสารผ่่าน Youtube Channel และ Facebook เพื่่อให้้ประชาชนเข้้าถึึงการประกัันชีีวิิต และตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการ
ทำำ�ประกัันชีีวิิต อีีกทั้้�งเป็็นแหล่่งรวมข้้อมููลไลฟ์์สไตล์์ (Lifestyle) ต่่างๆ
ในปีี 2563 ทีีม BLAST ได้้ร่่วมมืือกัับฝ่่ายบริิหารทรััพยากรบุุคคล และศููนย์์บริิการการแพทย์์
นำำ�โครงการที่่�ชนะการประกวด Big Idea ลำำ�ดัับที่่� 2 “โครงการเพิ่่�มความผููกพัันของพนัักงานโดย
ใช้้ Wearable device” ไปต่่อยอดเป็็น กิิจกรรม BLA Healthy Life Challenge เพื่่อสนัับสนุุนการ
ดููแลสุุขภาพของพนัักงาน โดยการแข่่งขัันประกอบไปด้้วยกิิจกรรมการเดิิน (โดยใช้้แอปพลิิเคชััน
บนโทรศััพท์์มืือถืือ BLA Healthy Life เชื่่อมกัับอุุปกรณ์์เชื่่อมต่่อสำำ�หรัับนัับก้้าวเดิิน) กิิจกรรมลด
น้ำำ��หนััก กิิจกรรมคำำ�นวณแคลอรี่่�จากเมนูู และกิิจกรรมแข่่งเต้้น Just dance มีีพนัักงานสนใจร่่วม
เข้้าแข่่งขััน 113 คน ของรางวััลมููลค่่ารวม 40,000 บาท นัับว่่าเป็็นกิิจกรรมที่่�สนัับสนุุนการดููแล
สุุขภาพของพนัักงานโดยตลอดการแข่่งขััน 13 สััปดาห์์ พนัักงานสะสมก้้าวเดิินสููงถึึง 12,000 ก้้าว
ต่่อสััปดาห์์ และมีีค่่าดััชนีีมวลกาย (BMI) ลดลงสููงสุุด 18% อีีกทั้้�งเป็็นการสร้้างความผููกพัันต่่อ
องค์์กรของพนัักงาน
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หลัักสููตรพััฒนาศัักยภาพสำำ�หรัับผู้้�บริิหารทุุกระดัับ เพื่่อกระบวนการคิิดเชิิงออกแบบ (Design Thinking)
ความต้้องการและพฤติิกรรมของลููกค้้าในปััจจุุบันส
ั ามารถปรัับเปลี่่ย� นได้้อย่่างรวดเร็็ว บริิษัทจึ
ั งึ มุ่่�งปลููกฝัังให้้พนัักงานเข้้าใจปััญหาและความต้้องการที่่�แท้้จริิง
ของลููกค้้า โดยไม่่ยึดึ ติิดกัับตัวั ผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ เพื่่อเสริิมสร้้างกระบวนการทำำ�งานรููปแบบใหม่่ให้้มีปี ระสิิทธิภิ าพ และสามารถนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�
ตอบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้้าอย่่างแท้้จริิง ด้้วยเหตุุนี้้� บริิษััทจึึงออกแบบหลัักสููตรฝึึกอบรมกระบวนการคิิดเชิิงออกแบบให้้กัับพนัักงานทุุกระดัับ โดยปลููกฝััง
กระบวนการคิิดดัังกล่่าวตั้้�งแต่่ภาพรวมที่่�เริ่่ม� จากการทำำ�ความเข้้าใจลููกค้้าอย่่างลึึกซึ้้�ง การค้้นหาไอเดีียและแนวคิิดเพื่่อนำำ�ไปทดลอง การทำำ�ตัวั เป็็นต้น้ แบบและการ
ทดสอบไอเดีีย โดยบริิษัทั เชื่่อว่่ากระบวนการคิิดเชิิงออกแบบจะช่่วยผลัักดัันให้้พนัักงานมีีแนวคิิดริิเริ่่ม� ที่่�จะนำำ�ไปสู่่�นวััตกรรมที่่�จะช่่วยพััฒนาการดำำ�เนิินงานภายใน
อนาคตให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
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บริิษัทที่
ั ่�มีีช่่องทางการขาย
ที่่�ครอบคลุุมและมีีคุุณภาพ

การสร้้างความสมดุุลของรายได้้จากช่่องทางต่่างๆ
เพื่่อ� ให้้บริิษััทสามารถเติิบโตได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน บริิษััทตระหนััก
ถึึงความจำำ�เป็็นในการขยายฐานลููกค้้าและเสริิมสร้้างความ
สมดุุลของเบี้้�ยประกัันภััยรัับจากช่่องทางต่่างๆ นอกเหนืือ
จากรายได้้หลััก ที่่�มาจากช่่องทางธนาคารแล้้ว บริิษััทได้้ส่่ง
เสริิมให้้มีกี ารเพิ่่�มปริิมาณของตััวแทนประกัันชีีวิติ และที่่�ปรึึกษา
ทางการเงิินอย่่างต่่อเนื่่�อง และดำำ�เนิินการขยายช่่องทางการ
ขายผ่่านพัันธมิิตรทางการค้้าใหม่่ๆ รวมถึึงปรัับปรุุงสิินค้้า ขั้้น�
ตอน และกระบวนการขายผ่่านช่่องทางออนไลน์์ เพื่่อ� ให้้ลููกค้้า
เข้้าถึึงการทำำ�ประกัันชีีวิติ ที่่�ง่า่ ยและสะดวกยิ่่�งขึ้้น� ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้
วางกลยุุทธ์์ในระยะยาวเพื่่�อปรัับสััดส่่วนช่่องทางขายใหม่่ให้้มีี
ความสมดุุล เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการพึ่่�งพาช่่องทางใดช่่อง
ทางหนึ่่�งมากเกิินไป โดยมีีเป้้าหมายระยะยาวที่่�จะทำำ�ให้้ราย
ได้้จากช่่องทางธนาคาร ตััวแทน และช่่องทางอื่่�นๆ มีีสััดส่่วน
เท่่ากัับ 40:40:20 ซึ่่�งในปีี 2563 บริิษััทมีีเบี้้�ยประกัันภััยรัับ
รวมจากช่่องทางธนาคาร ตััวแทน และช่่องทางอื่่�นๆ ในสััดส่่วน
55:39:6 ตามลำำ�ดัับ

สััดส่่วนรายได้้
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ระยะยาว

2563
ช่่องทางธนาคาร

ช่่องทางตััวแทน

ช่่องทางอื่่น

บริิษััทตั้้�งเป้้าสร้้างความสมดุุลด้้านรายได้้ และลดความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพา
รายได้้ในช่่องทางใดช่่องทางหนึ่่�ง
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ช่่องทางธนาคาร (Bancassurance)
	บริิษัทมุ่่�
ั งเน้้นไปที่่�การรัักษาความสััมพัันธ์กั์ บช่
ั อ่ งทางธนาคาร รัับฟังั ความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะเพื่่อนำำ�มาปรัับปรุุงผลิิตภััณฑ์์และการให้้บริกิ ารอย่่างสม่ำำ��เสมอ
โดยในปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทได้้มีีการออกแบบพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ๆ ที่่�ช่่วยตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าในช่่องทางธนาคารที่่�ตรงจุุดมากขึ้้�น เช่่น ผลิิตภััณฑ์์
เกนเฟิิสต์์ 650 (Gain1st 650) ผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตแบบสะสมทรััพย์์ที่่�สมััครง่่าย ไม่่ต้้องตรวจและตอบคำำ�ถามสุุขภาพ ชำำ�ระเบี้้�ยเพีียง 6 ปีี แต่่คุ้้�มครองนานถึึง
14 ปีี ให้้ผลประโยชน์์เงิินคืืนตลอดสััญญาสููง อีีกทั้้�งมีีโอกาสได้้รัับเงิินปัันผลจากการลงทุุนโดยบริิษััท และสามารถใช้้หัักลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้สููงสุุดตามที่่�กฎหมาย
� ษัิ ทพั
ั ฒ
ั นาขึ้้น� เพื่่อตอบโจทย์์ความต้้องการออมเงิินพร้้อมสร้้างความมั่่�นคงในการคุ้้�มครอง
กำำ�หนด เกนเฟิิสต์์ 650 (Gain1st 650) จึึงเป็็นหนึ่่�งในผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ที่่บริ
ชีีวิิตของผู้้�บริิโภค

ช่่องทางตััวแทนและที่่�ปรึึกษาการเงิิน (Agency)
การพััฒนาจำำ�นวนและศัักยภาพของตััวแทนประกัันชีีวิิตและที่่�ปรึึกษาการเงิิน
เพื่่อให้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมายสร้้างความสมดุุลของเบี้้�ยประกัันภัยั รัับ บริิษัทจึ
ั งึ เดิินหน้้าพััฒนาตััวแทนประกัันชีวิี ติ เพื่่อยกระดัับคุณ
ุ ภาพชีีวิติ ด้้วยการสนัับสนุนุ
การพััฒนาตััวแทนประกัันชีวิี ติ และที่่�ปรึึกษาทางการเงิินตามเส้้นทางอาชีีพผ่่านโครงการ กรุุงเทพประกัันชีวิี ติ สมาร์์ท โปรแกรม (Bangkok Life Smart Program)
ซึ่่�งบริิษััทเริ่่�มดำำ�เนิินโครงการมาตั้้�งแต่่ปีี 2563 ปััจจุุบัันกรุุงเทพประกัันชีีวิิตมีีจำำ�นวนรวมตััวแทนประกัันชีีวิิตทั้้�งสิ้้�นมากกว่่า 10,000 คน บริิษััทมุ่่�งเน้้นสร้้างตััวแทน
คุุณภาพ และที่่�ปรึึกษาทางการเงิินระดัับมือื อาชีีพ โดยตั้้�งเป้้าในปีี 2564 คาดว่่าจะสามารถสร้้างตััวแทนประกัันชีวิี ติ และที่่�ปรึึกษาทางการเงิินที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพได้้ 4,000
คน และยกระดัับการพััฒนาคุุณภาพทีีมงานขายอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืนไปกัับกรุุงเทพประกัันชีีวิิต โดยโครงการกรุุงเทพประกัันชีีวิิต สมาร์์ท โปรแกรมเปิิดโอกาส
ในการเลืือกเส้้นทางอาชีีพที่่�เหมาะสมกัับตนเอง 3 เส้้นทาง ได้้แก่่
1. Smart Agent (SA) เหมาะสำำ�หรัับคนรุ่่�นใหม่่ที่่ต้� อ้ งการ
ประสบความสำำ�เร็็จในอาชีีพ ต้้องการเวลา รายได้้ และ
ความก้้าวหน้้า
2. Smart FA (SFA) เหมาะสำำ�หรัับผู้้�ที่่สน
� ใจเรื่่องการเงิิน
การลงทุุน การวางแผนการเงิิน หรืือเป็็นตััวแทนประกััน
ชีีวิิต มุ่่�งมั่่�นสู่่�การเป็็นที่่�ปรึึกษาทางการเงิินมืืออาชีีพ
3. Smart Leader (SL) เหมาะสำำ�หรัับผู้้�ที่่ต้� อ้ งการประสบ
ความสำำ�เร็็จในการสร้้างทีีมงานขายเพื่่อสร้้างความมั่่�นคง
และยั่่�งยืืน มุ่่�งสู่่�การเป็็นเจ้้าของธุุรกิิจด้้วยตนเอง โดยจุุด
เด่่นของโครงการนี้้�คือื เป็็นโครงการพััฒนาผู้้�บริิหารรุ่่�นใหม่่
แห่่งเดีียวที่่�มีแี ผนรัับรองรายได้้ที่่แ� น่่นอนตลอดระยะเวลา
โครงการ 12 เดืือน
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	บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการสรรหา คััดเลืือก และพััฒนาตััวแทนประกัันชีวิี ติ เพื่่อให้้มีคี วามยั่่ง� ยืืนในวิิชาชีีพ มีีมาตรฐานเป็็นที่่ย� อมรัับทั้้ง� ในประเทศและระดัับ
สากล โดยในปีี 2563 ตััวแทนประกัันชีีวิิตและที่่�ปรึึกษาทางการเงิินของบริิษััท ได้้รัับรางวััลและคุุณวุุฒิิด้้านต่่างๆ ดัังนี้้�
จำำ�นวน MDRT

109 คน

จำำ�นวน TNQA

165 คน

จำำ�นวน IQA

187 คน

จำำ�นวน CFP/AFPT

119 คน

จำำ�นวน IP/IC

1,364 คน

	นอกจากนั้้�น ภายใต้้บริบท
ิ การดำำ�เนิินธุรกิ
ุ จิ ที่่�เทคโนโลยีีและนวััตกรรมเข้้ามามีีบทบาทในการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั และส่่งผลต่่อความต้้องการ
และไลฟ์์สไตล์์ (Lifestyle) ใหม่่ของตััวแทนประกัันชีีวิิตบริิษััทจึึงได้้นำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามาช่่วยสนัับสนุุนการทำำ�งานของตััวแทนประกัันชีีวิิตในด้้านการจััดเก็็บและ
การนำำ�เสนอข้้อมููลต่่อลููกค้้า การเข้้าร่่วมอบรมสััมมนา และการรัับรู้้�ข่่าวสารที่่�ง่่ายต่่อการเข้้าถึึงมากขึ้้�น เพื่่อประโยชน์์ในการเสริิมความรู้้�และการพััฒนาทัักษะการ
ให้้บริิการเชิิงลึึก ผ่่านแอปพลิิเคชัันบนโทรศััพท์์มืือถืือ BLA Station และ เว็็บไซต์์ BLA Smart Agent ซึ่่�งเป็็นระบบดิิจิิทััลที่่�ถููกเพิ่่�มฟัังก์์ชั่่�นให้้ตอบสนองต่่อความ
ต้้องการของตััวแทนอย่่างต่่อเนื่่อง
ช่่องทางออนไลน์์ (Online Platform)
	บริิษััทเชื่่อว่่าเทคโนโลยีีดิิจิิทััล และนวััตกรรมมีีบทบาทสำำ�คััญในการเข้้าถึึงลููกค้้าและช่่วยส่่งเสริิมการเข้้าถึึงบริิการทางประกัันชีีวิิตที่่�ง่่ายและสะดวกมากขึ้้�น
และสร้้างการเติิบโตให้้ทั้้�งแก่่บริิษััทและระบบเศรษฐกิิจของประเทศไทยบริิษััทจึึงได้้พััฒนาช่่องทางขายออนไลน์์ (ระบบ Smart Insured) เพื่่อนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์
ที่่�ตอบความต้้องการของคนรุ่่�นใหม่่ อาทิิ แบบประกัันสะสมทรััพย์์เพื่่อการใช้้สิิทธิิลดหย่่อนทางภาษีี และแบบประกัันคุ้้�มครองโรคร้้ายแรง ทำำ�ให้้สามารถตััดสิิน
ใจทำำ�ประกัันด้้วยตนเองได้้ตลอด 24 ชั่่�วโมง รองรัับพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป บริิษััทได้้มีีการพััฒนาปรัับปรุุงกระบวนการซื้้�อประกัันออนไลน์์อย่่างต่่อ
เนื่่อง เพื่่อให้้ลููกค้้ามีีความสะดวกมากยิ่่�งขึ้้�น มีีกระบวนการตรวจสอบยืืนยัันตััวตนทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-KYC) ที่่�น่่าเชื่่อถืือ รวมถึึงการพััฒนาปรัับปรุุงให้้ลููกค้้าได้้
รัับประสบการณ์์การใช้้งานที่่�ดีีและรองรัับการเข้้าถึึงได้้ด้้วยอุุปกรณ์์ที่่�หลากหลาย เช่่น สมาร์์ทโฟน แท็็บเล็็ต เป็็นต้้น
ในปีี 2563 รายได้้จากการขายผ่่านช่่องทางออนไลน์์
ของบริิษััทเติิบโตถึึง 65% บริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนา
แพลตฟอมร์์การขายออนไลน์์ของบริิษััทอย่่างต่่อเนื่่อง
เพื่่อส่่งเสริิมการเข้้าถึึงผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััท และสร้้าง
ประสบการณ์์ที่่�ดีีที่่�สุุดให้้แก่่ลููกค้้า ควบคู่่�ไปกัับการพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ตอบโจทย์์ทุุกความต้้องการของลููกค้้าแต่่ละ
กลุ่่�ม

ช่่องทางคู่่�ค้้าและพัันธมิิตร (Partnership)
เพื่่อยกระดัับศัักยภาพและขีีดความสามารถขององค์์กร บริิษััทได้้สร้้างพัันธมิิตรและเครืือข่่ายความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภายนอกอย่่างต่่อเนื่่อง โดยมุ่่�งหวััง
ว่่าความร่่วมมืือดัังกล่่าวจะสามารถเสริิมสร้้างความสามารถในการแข่่งขัันและช่่องทางในการเข้้าถึึงลููกค้้ากลุ่่�มใหม่่ได้้โดยตรง โดยในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา บริิษััท
สามารถขยายความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจรายใหม่่ๆ ได้้ทั้้�งหมด 5 บริิษััท
ช่่องทางอื่่นๆ (Other)
	บริิษััทมีีช่่องทางการขายผ่่านโทรศััพท์์ (Telesales) พร้้อมผลิิตภััณฑ์์ที่่�ออกแบบเฉพาะสำำ�หรัับช่่องทางเพื่่อให้้ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้ากลุ่่�ม Tele
sales ซึ่่�งรายได้้จากช่่องทาง Tele มีีการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่อง โดยบริิษััทให้้ความสำำ�คััญด้้านการเพิ่่�ม Lead จากช่่องทางออนไลน์์ พร้้อมกัับสร้้างพัันธมิิตรด้้าน
ข้้อมููลเพื่่อขยายฐานลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่อง
	นอกจากนี้้�บริิษััทยัังได้้ขยายช่่องทางการขายสำำ�หรัับลููกค้้าประกัันกลุ่่�ม ทั้้�งผลิิตภััณฑ์์ประกัันสำำ�หรัับเป็็นสวััสดิิการแก่่พนัักงานบริิษััท และยัังได้้พััฒนาแบบ
ประกัันโรคร้้ายแรงแบบกลุ่่�มที่่�ขายตรงให้้กัับกลุ่่�มลููกค้้าประกัันกลุ่่�มทำำ�ให้้มีีเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ต่ำำ��ลงจากการที่่�ไม่่ต้้องมีีต้้นทุุนด้้านการขาย อีีกทั้้�งบริิษััทได้้นำำ�ความ
เชี่่�ยวชาญในเรื่่องการบริิหารจััดการเคลมมาต่่อยอดเป็็นธุุรกิิจให้้บริิการบริิหารธุุรกรรมของลููกค้้าประกัันกลุ่่�ม เพื่่อเพิ่่�มรายได้้ด้้านบริิหารจััดการ (Management
Fee) ให้้แก่่บริิษััทอีีกด้้วย
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องค์์กรที่่�ให้้ความสำำ�คััญ
กัับการลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืน

การลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืน
การลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืน คืือการลงทุุนโดยพิิจารณาผลกระทบรอบด้้าน ซึ่่�งนอกจากจะคำำ�นึึงถึึงผลตอบแทนที่่�จะได้้รัับ และ
ความสามารถในการทำำ�กำ�ำ ไรของธุุรกิิจแล้้ว ยัังต้้องคำำ�นึึงถึึงผลกระทบด้้าน สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และธรรมาภิิบาลที่่�ดีีด้้วย โดย
ท้้ายที่่�สุุดปััจจััยเหล่่านี้้�ก็็จะส่่งผลให้้บริิษััทสามารถเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ปััจจุุบัันนัักลงทุุนโดยเฉพาะนัักลงทุุนสถาบัันและนััก
ลงทุุนต่่างประเทศให้้ความสำำ�คััญกัับการลงทุุนในบริิษััทที่่�มีีแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�น่่าเชื่่�อถืือและเป็็นไปเพื่่�อความยั่่�งยืืน
ทั้้�งของกิิจการและสัังคมโดยรวมมากขึ้้�น โดยคาดหวัังว่่าบริิษััทที่่�ลงทุุนไปนั้้�นจะสามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจและมีีผลกำำ�ไรอย่่างยั่่�งยืืน
มีีธรรมาภิิบาล และมีีส่ว่ นร่่วมในการส่่งเสริิมและพััฒนาสัังคม ตลอดจนสามารถสร้้างผลตอบแทนทางการลงทุุนได้้อย่่างเหมาะ
สมในระยะยาว
	สำำ�หรัับการลงทุุนของบริิษััทซึ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจประกัันชีีวิิต มีีการลงทุุนโดยนำำ�เงิินที่่�ได้้รัับจากผู้้�ถืือกรมธรรม์์ ไปลงทุุนอย่่าง
เหมาะสมเพื่่�อให้้ได้้ผลตอบแทนที่่�สอดคล้้องกัับภาระผลประโยชน์์ที่่�จะต้้องจ่่ายคืืนให้้ผู้�ถื้ ือกรมธรรม์์ในอนาคต บริิษััทประกััน
ชีีวิติ จึึงมีีภาระหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบต่่อภาระผููกพัันในระยะยาวที่่�มีต่ี อ่ ผู้้�ถือื กรมธรรม์์ ดัังนั้้�นนโยบายการลงทุุนจึึงยึึดหลััก
ความมั่่�นคงทางการเงิินเป็็นสำำ�คััญตลอดจนต้้องมีีความระมััดระวััง และความรัับผิิดชอบในการลงทุุน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน) เล็็งเห็็นความสำำ�คััญที่่�เพิ่่�มมากขึ้้น� ต่่อแนวคิิดการลงทุุนอย่่างยั่่ง� ยืืน และเชื่่อ� มั่่น�
ว่่าแนวคิิดดัังกล่่าวจะส่่งผลให้้บริิษััท ได้้รัับผลตอบแทนที่่�เหมาะสมจากการลงทุุน ขณะเดีียวกัันก็็สามารถลดความผัันผวนจาก
การลงทุุนในระยะยาว และยัังก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ต่อ่ สัังคมส่่วนรวมที่่�เราใช้้ชีวิี ติ และดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่� ดัังนั้้�นบริิษััท จึึงได้้เพิ่่�มความ
สำำ�คััญในการพิิจารณาปััจจััยด้้านสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และธรรมาภิิบาล ร่่วมไปกัับปััจจััยพื้้�นฐานต่่างๆ ของบริิษััทที่่�จะเข้้าลงทุุน
เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าหลัักทรััพย์์ที่่�จะลงทุุนนั้้�นมีีปััจจััยพื้้�นฐานที่่�เหมาะสม มีีธรรมาภิิบาลในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ สร้้างผลกระทบเชิิง
บวกต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม โดยบริิษััทได้้มีีการลงทุุนในกองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่�ออนาคตประเทศไทย กองทุุนรวม
หุ้้�นธรรมาภิิบาลไทย และตราสารหนี้้�สีีเขีียวของบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจพลัังงานสะอาด มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
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การลงทุุนในกองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่ออนาคตประเทศไทย
จากนโยบายในการพััฒนาประเทศที่่�มีคี วามจำำ�เป็็นและต้้องดำำ�เนิินการอย่่างเร่่งด่่วนหลายโครงการ โดยเฉพาะกิิจการโครงสร้้างพื้้�นฐาน เพื่่อรองรัับการขยาย
ตััวของเมืืองและการเติิบโตทางเศรษฐกิิจในประเทศ ซึ่่�งล้้วนเป็็นโครงการขนาดใหญ่่ที่่�ใช้้เงิินลงทุุนสููง ที่่�ผ่่านมาภาครััฐเลืือกใช้้แหล่่งเงิินทุุนจากการกู้้�ยืืมเงิินเป็็น
หลัักทำำ�ให้้หนี้้�สาธารณะเพิ่่�มขึ้้�น รััฐบาลจึึงต้้องบริิหารจััดการภาระการคลัังเหล่่านี้้�ควบคู่่�กัับการลงทุุนพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานของประเทศในขณะเดีียวกััน การ
ระดมทุุนผ่่านกองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่ออนาคตประเทศไทยจึึงถืือกำำ�เนิิดขึ้้�นเพื่่อเป็็นส่่วนสำำ�คััญในการพััฒนากิิจการโครงสร้้างพื้้�นฐานและการยกระดัับ
คุุณภาพชีีวิิตของประชาชน บริิษััทได้้เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญในการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานของประเทศ การบริิหารหนี้้�ของภาครััฐ และการยกระดัับคุุณภาพ
ชีีวิิตของประชาชน จึึงได้้ร่่วมลงทุุนในกองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่ออนาคตประเทศไทยตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นกองทุุนในวัันที่่� 30 ตุุลาคม 2561 ต่่อเนื่่องถึึงปััจจุุบััน
การลงทุุนในหุ้้�นยั่่�งยืืน (THSI) และกองทุุนรวมหุ้้�นธรรมาภิิบาลไทย
จากที่่�บริษัิ ทั กรุุงเทพประกัันชีวิี ติ จำำ�กัดั (มหาชน) เล็็งเห็็นความสำำ�คัญ
ั ของ
แนวคิิดการลงทุุนอย่่างยั่่ง� ยืืน ดัังนั้้�นการวิิเคราะห์์การลงทุุนของบริิษัทั กรุุงเทพ
ประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) จึึงได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการวิิเคราะห์์ความยั่่�งยืืน
ของบริิษััทที่่�จะเข้้าลงทุุน โดยได้้ลงทุุนในบริิษััทที่่�อยู่่�ในรายชื่่อหุ้้�นยั่่�งยืืนที่่�จััด
ทำำ�โดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ซึ่่�งได้้คััดเลืือกบริิษััทจดทะเบีียนที่่�
มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อม มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และ
การบริิหารงานตามหลัักธรรมาภิิบาล โดยบริิษััทที่่�ได้้รัับการคััดเลืือกให้้อยู่่�ใน
รายชื่่อหุ้้�นยั่่�งยืืนถืือได้้ว่่าเป็็นบริิษััทที่่�มีีศัักยภาพในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและพร้้อม
รัับความเปลี่่�ยนแปลงที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต
	นอกจากนี้้� บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) ยัังมีีการลงทุุนใน
กองทุุนรวมหุ้้�นธรรมาภิิบาลไทย ซึ่่�งเป็็กองทุุนที่่�มีีการลงทุุนในตราสารทุุนของ
บริิษััทที่่�มีีการกํํากัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ดำำ�เนิินงานอย่่างโปร่่งใส มีีแนวทางการ
บริิหารความเสี่่�ยงที่่�ชััดเจน รวมถึึงบริิษััทที่่�ได้้รัับการรัับรองเป็็นสมาชิิกแนว
ร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน (CAC) มีี
การจััดอัันดับั การวััดผลการกํํากัับดูแู ลกิิจการที่่�ดีขี องบริิษัทั จดทะเบีียนไทย (CG
Scoring) ของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย โดยบริิษััท กรุุงเทพ
ประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) ได้้ลงทุุนในกองทุุนรวมหุ้้�นธรรมาภิิบาลไทยซึ่่�ง
บริิหารโดยบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุนรวมในประเทศ ตั้้�งแต่่ปีี 2561 ต่่อ
เนื่่องถึึงปััจจุุบััน
การลงทุุนในตราสารหนี้้�สีีเขีียวของบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจพลัังงานสะอาด (Green Bond Investment)
จากที่่�ความต้้องการในการใช้้พลัังงานทดแทนและพลัังงานสะอาดทั้้�งในระดัับโลกและระดัับประเทศมีีแนวโน้้มสููงขึ้้�นและการสนัับสนุุนจากภาครััฐ ผนวกกัับ
การพััฒนาการของเทคโนโลยีีที่่�ช่่วยให้้การผลิิตพลัังงานหมุุนเวีียนเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นควบคู่่�ไปกัับต้้นทุุนการผลิิตที่่�ลดต่ำำ��ลง ส่่งผลให้้ภาคเอกชน
สนใจเข้้ามาลงทุุนในธุุรกิิจพลัังงานสะอาดเพิ่่�มมากขึ้้�น และเนื่่องจากการลงทุุนทางด้้านพลัังงานมัักต้้องการเงิินลงทุุนที่่�สููง ภาคเอกชนจึึงได้้ระดมทุุนผ่่านการออก
ตราสารหนี้้� โดยตราสารหนี้้�ที่่�ออกเพื่่อระดมทุุนไปใช้้ในโครงการที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมจะมีีชื่่อเรีียกโดยเฉพาะว่่าตราสารหนี้้�สีีเขีียว หรืือ Green Bond ซึ่่�งมีี
คุุณลัักษณะเหมืือนกัับตราสารหนี้้�ทั่่�วไป
	บริิษััทได้้สนัับสนุุนธุุรกิิจที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมผ่่านการลงทุุนในตราสารหนี้้�สีีเขีียว หรืือ Green Bond ของกลุ่่�มพลัังงานทางเลืือกที่่�เป็็นพลัังงานสะอาด
และเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น พลัังงานแสงอาทิิตย์์ พลัังงานลม และอื่่นๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการอนุุรักั ษ์์สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่อง โดยได้้เริ่่�มลงทุุนตั้้�งแต่่ปีี 2558
ต่่อเนื่่องถึึงปััจจุุบััน
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สััดส่่วนการลงทุุน ณ สิ้้�นปีี 2563
• สิินทรััพย์์ลงทุุนของ บมจ. กรุุงเทพประกัันชีีวิิต ณ สิ้้�นปีี 2563 มีีจำำ�นวนเท่่ากัับ 330,210 ล้้านบาท แบ่่งเป็็นการลงทุุนในพัันธบััตรรััฐบาลในสััดส่่วน
49.0% สำำ�หรัับการลงทุุนในสิินทรััพย์์ที่่�มีีสััดส่่วนสููงที่่�สุุด 2 อัันดัับถััดมาได้้แก่่ ตราสารหนี้้�ภาคเอกชนและตราสารทุุน โดยมีีสััดส่่วนการลงทุุนอยู่่�ที่่� 31.0%
และ 8.5% ตามลำำ�ดัับ
• สััดส่่วนเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ภาคเอกชนของบริิษััทที่่�อยู่่�ในรายชื่่อหุ้้�นยั่่�งยืืน (THSI) เทีียบกัับเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ภาคเอกชนทั้้�งหมด = 73.87%
(ปีี 2562 = 61.47%)
• สััดส่่วนเงิินลงทุุนในหุ้้�นไทยที่่�อยู่่�ในรายชื่่อหุ้้�นยั่่�งยืืน (THSI) เทีียบกัับเงิินลงทุุนในหุ้้�นไทยทั้้�งหมด = 67.84%
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องค์์กร
ที่่�ใส่่ใจพนัักงาน

การพััฒนาศัักยภาพและดููแลรัักษาบุุคลากรขององค์์กร
การพััฒนาศัักยภาพบุุคลากร/การวางแผนด้้านทรััพยากรบุุคคล
	ภายใต้้สภาวการณ์์ปัจั จุุบันั และในอนาคตที่่�เป็็นยุคุ แห่่งการแข่่งขััน มีีความเปลี่่ย� นแปลงอย่่างรวดเร็็วทั้้�งแนวคิิด วิิธีปี ฏิิบัติั ิ และกฎเกณฑ์์ต่า่ งๆ โดยมีีกระบวนการ
ทำำ�ธุุรกิิจที่่�ซัับซ้้อนมากยิ่่�งขึ้้�น ในแต่่ละองค์์กรจึึงต้้องปรัับตััวเพื่่อรองรัับการแข่่งขัันทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ การพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรจึึงถืือเป็็นกุุญแจ
สำำ�คััญในการเตรีียมความพร้้อมเพื่่อรัับมืือสถานการณ์์ต่่างๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น เพื่่อที่่�จะนำำ�พาองค์์กรก้้าวทัันการพััฒนาทางด้้านเทคโนโลยีี การบริิหารจััดการและการ
วางแผนด้้านทรััพยากรบุุคคล รวมถึึงการพััฒนาศัักยภาพของพนัักงานทุุกระดัับให้้พร้้อมรัับมืือกัับความท้้าทายในอนาคต
การฝึึกอบรมและพััฒนาพนัักงาน
	บริิษัทั ได้้มุ่่�งเน้้นการพััฒนาพนัักงาน และตอบโจทย์์ความต้้องการของการพััฒนาสายอาชีีพ รวมถึึงสมรรถนะหลััก (Core Competency) สมรรถนะผู้้�นำำ� (Leadership
Competency) สมรรถนะตามบทบาทหน้้าที่่� (Functional Competency) และกลยุุทธ์ข์ ององค์์กร (Strategy) ผ่่านกระบวนการจััดทำำ�แผนการฝึึกอบรมและพััฒนา
พนัักงาน (Training & Development Plan) โดยมีีขั้้น� ตอนในการดำำ�เนิินการตั้้�งแต่่การหาความจำำ�เป็็นในการฝึึกอบรม (Identify Training Needs) ของแต่่ละตำำ�แหน่่ง
งาน ผ่่านระบบการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน และการประเมิินสมรรถนะของตนเองในด้้านต่่างๆ โดยผ่่านความเห็็นชอบจากผู้้�บัังคัับบัญ
ั ชา เพื่่อนำำ�ข้อ้ มููลมาวิิเคราะห์์
และกำำ�หนดเป้้าหมายการพััฒนารายบุุคคล (Individual Development Plan) ของพนัักงาน โดยเลืือกวิิธีีการหรืือรููปแบบที่่�ใช้้ในการพััฒนาบุุคลากร ตามทฤษฎีี
การเรีียนรู้้� Learning Model 70:20:10 นอกจากนี้้� บริิษััทมีีการจััดทำำ�แผนงานฝึึกอบรมประจำำ�ปีี (Training Yearly Plan) การออกแบบและพััฒนาหลัักสููตรฝึึก
อบรม (Design and Develop Course Outline) การบริิหารโครงการฝึึกอบรม (Training Management) และการติิดตามและประเมิินผลการฝึึกอบรม (Training
Evaluation and Follow up) เพื่่อเป็็นตััวชี้้�วััดความสำำ�เร็็จในการพััฒนาศัักยภาพของพนัักงานทั้้�งองค์์กร ตามนโยบายของบริิษััทที่่�สนัับสนุุนส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีี
เป้้าหมายในการพััฒนาตนเองไม่่น้อ้ ยกว่่า 6 Man-day ต่่อคนต่่อปีี โดยในปีี 2563 ที่่�ผ่า่ นมานั้้�น เนื่่องจากมีีข้อ้ จำำ�กัดั ของการจััดการอบรมในรููปแบบ Classroom Training
ทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร บริิษััทจึึงมีีการปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการในการเรีียนรู้้�และพััฒนาบุุคลากรตามสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปในปััจจุุบัันให้้มีีรููปแบบที่่�หลาก
หลายและเหมาะสมมากยิ่่�งขึ้้�นโดยมีีจำำ�นวนชั่่�วโมงการเรีียนรู้้�และพััฒนาของพนัักงานอยู่่�ที่่� 23.60 ชั่่�วโมงต่่อคนต่่อปีี หรืือคิิดเป็็น 3.9 Man-day
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การจััดทำำ�แผนพััฒนารายบุุคคล (IDP : Individual Development Plan)
การจััดทำำ�แผนพััฒนารายบุุคคล ถืือเป็็นเป็็นเครื่่องมืือในการพััฒนาพนัักงานอย่่างเป็็นระบบ และตรงกัับความจำำ�เป็็นในการพััฒนาของพนัักงานแต่่ละคน
อย่่างต่่อเนื่่อง เพื่่อให้้พนัักงานมีีความรู้้� ทัักษะ และมีีสมรรถนะในการปฏิิบััติิงานปััจจุุบัันให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงขึ้้�น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในกลุ่่�มพนัักงานที่่�เป็็น
ดาวเด่่น และเป็็นผู้้�สืืบทอด (Talent & Successor) ขององค์์กร เพื่่อเป็็นการเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับการก้้าวไปสู่่�ตำำ�แหน่่งงานที่่�สููงขึ้้�น หรืือความรัับผิิดชอบ
ในอนาคต โดยมีีกระบวนการในการจััดทำำ�แผนการพััฒนาและรููปแบบการพััฒนาที่่�เหมาะสม ซึ่่�งในปีี 2563 ที่่�ผ่า่ นมาจนถึึงปััจจุุบันบริ
ั ษัิ ทั ได้้มีกี ระบวนการวางแผน
การพััฒนาและกำำ�หนดเป้้าหมายอาชีีพของพนัักงานผ่่านขั้้�นตอนการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านประจำำ�ปีี การประเมิินสมรรถนะด้้านต่่างๆ เพื่่อนำำ�ข้อ้ มููลมาใช้้ในการ
จััดทำำ�แผนพััฒนารายบุุคคล โดยมีีรููปแบบการเรีียนรู้้�และพััฒนา ดัังนี้้�

ทฤษฎีีการเรีียนรู้้� Learning Model 70:20:10

On the job experience

Experiential Learning 70% ของการเรีียนรู้้�และพััฒนามาจากการลงมืือทำำ�
ก็็คืือ เรีียนรู้้�ผ่่านจากประสบการณ์์การทำำ�งานจริิง ซึ่่�งหากถ้้าจะกำำ�หนดแนวทางใน
การเรีียนรู้้�ด้้วยวิิธีีนี้้�ก็็ต้้องมีีการออกแบบให้้การทำำ�งานทุุกวัันของพนัักงานมีีโอกาส
ได้้เรีียนรู้้�จากหน้้างานจริิงๆ ตลอดเวลา หรืืออาจจะมาจากการได้้รัับมอบหมายงาน
ใหม่่ๆ จากหััวหน้้างาน หรืือเป็็นการได้้รัับโอกาสในการทำำ�งานใหม่่ๆ จากหััวหน้้างาน
อาทิิเช่่น การเรีียนรู้้�จากหน้้างานจริิง (On the Job Training) จากการหมุุนเวีียน
งาน (Job rotation) ได้้รับั มอบหมายงานพิิเศษ (Project / Job Assignment) เพิ่่�ม
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ (Job Enrichment / Enlargement) ทำำ�งานกัับกลุ่่�มงานที่่�
ไม่่เคยรัับผิิดชอบมาก่่อน (Cross Functional Team) เป็็นต้้น

20%

Learning Through Others 20% ของการเรีียนรู้้�มาจากการพััฒนาจากบุุคคล
อื่่นๆ ซึ่่�งก็็คือื เรื่่องของการ Coaching การได้้รับั Feedback จากหััวหน้้าของตนเอง
หรืือจากบคุุคลที่่�เกี่่ย� วข้้องในการทำำ�งาน ในบางครั้้ง� ก็็สามารถใช้้การประชุุมทีีม เพื่่อ
ที่่�จะได้้เรีียนรู้้�ซึ่่�งกัันและกัันในทีีมงาน ซึ่่�งวิิธีกี ารเหล่่านี้้�ก็ถื็ อื เป็็นการเรีียนรู้้�จากบุุคคล
อื่่นๆ รอบข้้าง อาทิิเช่่น การสอนงาน (Coaching) การแบ่่งปัันความรู้้� (Sharing)
ระบบพี่่�เลี้้�ยง (Mentor) การให้้ข้้อมููลย้้อนกลัับ (Feedback) การประชุุมอภิิปราย
(Discussion) เป็็นต้้น

70%

Mentoring and
Coaching

10%

Classroom
courses, and
reading
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Formal Learning 10% ของการเรีียนรู้้� มาจากการเข้้าอบรมอย่่างเป็็นทางการ อาทิิ
เช่่น การอบรมสััมมนาทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร เรีียนรู้้�ผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(E-Learning) โดยบริิษัทมี
ั กี ารจััดทำำ�แผนการฝึึกอบรมและพััฒนาพนัักงาน (Training
& Development Plan) เพื่่อเป็็นการพััฒนาศัักยภาพและเพิ่่�มพููนความรู้้� ความ
สามารถ ทัักษะ โดยเน้้นการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่องและสอดคล้้องกัับความจำำ�เป็็น
ในการฝึึกอบรมของพนัักงาน เพื่่อให้้ก้้าวทัันโลกเทคโนโลยีีในปััจจุุบัันและอนาคต
ประกอบไปด้้วย
• หลัักสููตรมาตรฐานบัังคัับ (Core Program) เป็็นหลัักสููตรที่่�มุ่่�งพััฒนาด้้านความรู้้�
ความสามารถ ทัักษะ และทััศนคติิของพนัักงานทุุกระดัับ ตามสมรรถนะหลััก (Core
Competency) ขององค์์กร ตามโครงสร้้างหลัักสููตรฝึึกอบรมประจำำ�ตำ�ำ แหน่่ง (Training
Road Map) เช่่น หลัักสููตร Company Basic Knowledge หรืือหลัักสููตรทาง
ด้้านกฎหมาย
• Leadership Development Program เป็็นหลัักสููตรด้้านการเรีียนรู้้�ในเรื่่อง
การรู้้�จัักตััวเองและทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่น่ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ โดยแบ่่งเป็็น Leading
self, Leading Team, Leading Function และ Leading Organization โดยขึ้้�น
อยู่่�กัับความจำำ�เป็็นตามตำำ�แหน่่งงาน (Position)
• Functional Development Program เป็็ น หลัั ก สูู ต รด้้ า นการพัั ฒ นา
ทัักษะตามบทบาทหน้้าที่่�ในการปฏิิบััติิงาน สำำ�หรัับพนัักงานทุุกตำำ�แหน่่ง ทุุกระดัับ
ตามลัักษณะงานที่่�รัับผิิดชอบ (Function) เพื่่อพััฒนาทัักษะหรืือความรู้้�ในงาน
ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการปฏิิบััติิงาน โดยสามารถเรีียนรู้้�ร่่วมกัันในทุุกแผนก
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	นอกจากนี้้�บริษัิ ทยั
ั งั มุ่่�งเน้้นในเรื่่องการให้้ความรู้้�เกี่่ย� วกัับผลิติ ภััณฑ์์ และการวางแผนการเงิินอย่่างรอบด้้าน เพื่่อให้้บุคุ ลากรได้้นำำ�องค์์ความรู้้�ที่่ไ� ด้้รับนั้้
ั น� ไปใช้้ใน
การปฏิิบัติั งิ าน การดำำ�เนิินชีวิี ติ และยัังสามารถเผยแพร่่ความรู้้�สู่่�ครอบครััว ชุุมชน และสัังคม เพื่่อให้้มีคุี ณ
ุ ภาพชีีวิติ ที่่�ดีขึ้้ี น� ได้้ บริิษัทยั
ั งั สนัับสนุนุ การพััฒนาความรู้้�
ทางด้้านวิิชาชีีพโดยตรงของพนัักงานที่่�จะต้้องพััฒนาความรู้้�ทัักษะความชำำ�นาญให้้ทันต่
ั อ่ การเปลี่่ย� นแปลงที่่�เกิิดขึ้้น� ทั้้�งนี้้�เพื่่อความเป็็นมือื อาชีีพที่่�พร้้อมสำำ�หรัับการ
ทำำ�งานในแต่่ละตำำ�แหน่่งงานอย่่างแท้้จริิง ซึ่่�งจะทำำ�ให้้องค์์กรมีีบุคุ ลากรที่่�มีคี วามรู้้�ทัักษะความชำำ�นาญโดยแท้้จริิง รวมถึึงการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�บริหิ ารและพนัักงาน ได้้
ศึึกษาหาความรู้้�จากแหล่่งความรู้้�ต่่างๆ อาทิิเช่่น จากการอ่่านหนัังสืือ ความรู้้�จากอิินเทอร์์เน็็ต (Internet) หรืือแหล่่งความรู้้�อื่่นๆ ตามความต้้องการโดยยึึดหลััก
การเรีียนรู้้�ตามอััธยาศััย และนำำ�มาแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ซึ่่�งกัันและกััน ส่่งเสริิมให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงาน ได้้นำำ�เสนอไอเดีียความคิิดสร้้างสรรค์์ใหม่่ๆ เพื่่อเป็็นการ
จุุดประกายความคิิดและนำำ�มาใช้้ในการทำำ�งานโดยผ่่านโครงการต่่างๆ ของบริิษััท
	รวมไปถึึงการส่่งเสริิมให้้กัับพนัักงานในการเข้้าร่่วมประชุุม สััมมนา/ดููงานทั้้�งในและต่่างประเทศ และฝึึกอบรมความรู้้�ทางด้้านวิิชาการ ทั้้�งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
งานโดยตรงและโดยอ้้อม รวมทั้้�งให้้การสนัับสนุุนการศึึกษาหลัักสููตรทางด้้านวิิชาชีีพต่่างๆ ที่่�จะช่่วยสนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทในระยะยาว LOMA
(Life Office Management Association), ICA (International Claim Association), CFA (Chartered Financial Analyst), CISA (Certified Investment
Securities Analysis), AFPT (Associate Financial Planner Thailand), CFP (Certified Financial Planner), ASA (Associate of the Society of
Actuaries), FSA (Fellow of the Society of Actuaries), IC (Investment Consultant), IP (Investment Planner), TOEIC (Test of English for
International Communication) เพื่่อพััฒนาความรู้้�ความสามารถของพนัักงานที่่�มีอี ยู่่�ในปััจจุุบันั ให้้พร้้อมรัับมือื กัับสภาพการแข่่งขัันในอุุตสาหกรรมอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ระบบการเรีียนการสอนผ่่านสื่่อออนไลน์์ BLA Smart Learning และการจััดการความรู้้�ในองค์์กร (Systematic Knowledge Management : KM)
	บริิษัทั ได้้ตระหนัักถึึงการดำำ�เนิินธุรกิ
ุ จิ ในสภาวะปััจจุุบันั ซึ่่�งปััจจััยหลัักที่่�จะทำำ�ให้้องค์์กรมีีความได้้เปรีียบในการแข่่งขััน (Competitive advantage) ก็็คือื ความ
สามารถขององค์์กรในการจััดการความรู้้�และความเชี่่�ยวชาญในผลิิตภััณฑ์์ และกระบวนการทำำ�งานให้้ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ จึึง
จำำ�เป็็นต้้องใช้้องค์์ความรู้้�มาสร้้างผลผลิิตให้้เกิิดมููลค่่าเพิ่่�มมากยิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งนี้้�รวมถึึงเทคนิิค กลไก ระบบการจััดการ เพื่่อสนัับสนุุนให้้การทำำ�งานมีีประสิิทธิิภาพ โดย
อาศััยเครื่่องมืือที่่�หลากหลาย เช่่น Activities Based Learning, Stories Based Learning, Case Sharing และ Work Shop รวมถึึง On the Job Training
ที่่�จะกระตุ้้�นให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนซึ่่�งกัันและกััน โดยมีีเป้้าหมายเพื่่อให้้เกิิดรููปแบบการเรีียนรู้้� และจััดการความรู้้� (KM Model) ซึ่่�งสามารถนำำ�ไปขยายผลและ
ปฏิิบััติิได้้อย่่างต่่อเนื่่องและยั่่�งยืืนในอนาคต
ในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมาบริิษััทได้้พััฒนาระบบการเรีียนการสอนผ่่านสื่่อออนไลน์์ BLA Smart Learning เพื่่อเป็็นอีีกช่่องทางในการพััฒนาความรู้้�ความสามารถ
ของบุุคลากรอย่่างยั่่�งยืืน โดยมีีระบบจััดการเรีียนการสอน จััดการเนื้้�อหาบทเรีียนทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร จััดการข้้อมููลผู้้�เข้้าเรีียน และมีีการวััดผลการ
เรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน โดยสามารถเรีียนรู้้�ได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา และทุุกอุุปกรณ์์ไม่่ว่่าจะเป็็นคอมพิิวเตอร์์ (Computer PC), คอมพิิวเตอร์์แบบพกพา (Notebook), สมาร์์ท
โฟน (Smartphone) หรืือ แท๊๊บเล็็ต (Tablet) ซึ่่�งในระยะแรกได้้เปิิดให้้พนัักงานประจำำ�เข้้ามาเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับหััวข้้อความรู้้�ต่่างๆ และมีีแผนที่่�จะเปิิดใช้้งานสำำ�หรัับ
ตััวแทนฝ่่ายขายภายในปีี 2564
	นอกจากนี้้� บริิษัทั ได้้มีรี ะบบการเก็็บรวบรวมองค์์ความรู้้� และส่่งเสริิมการจััดการความรู้้�ภายในองค์์กร (Knowledge Management) ผ่่านระบบ Smart Home
(BLA’S KM) ซึ่่�งเป็็นช่่องทางในการค้้นคว้้าหาความรู้้�และแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ภายในองค์์กร เปรีียบเสมืือนคลัังความรู้้�ที่่�จะช่่วยส่่งเสริิมพััฒนาความรู้้�ของบุุคลากร
ในองค์์กรอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยสนัับสนุนุ ให้้ผู้้�บริหิ ารและพนัักงานมีีส่ว่ นร่่วมในการรวบรวมองค์์ความรู้้� ถ่่ายทอด แลกเปลี่่ย� นความรู้้�และประสบการณ์์ผ่า่ นกระบวนการ
ต่่างๆ มีีการใช้้งานระบบ KM เพื่่อแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลทางด้้านความรู้้� (Knowledge) ประสบการณ์์การทำำ�งาน (Case Study) เทคนิิควิิธีีการปฎิิบััติิงาน (How
to) คู่่�มืือการปฏิิบััติิงาน (Work Instruction) และวิิธีีการปฏิิบััติิที่่�เป็็นเลิิศ (Best Practice) เป็็นต้้น บริิษััทได้้สนัับสนุุนการสร้้างและพััฒนาระบบผู้้�เชี่่�ยวชาญ
เพื่่อเป็็นการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญในฐานะ “ผู้้�รู้้� ผู้้�เผยแพร่่ และผู้้�เป็็นแบบอย่่าง” ได้้นำำ�องค์์ความรู้้�ไปถ่่ายทอดและพััฒนางานให้้มีีคุุณภาพมาก
ขึ้้�น พร้้อมเป็็นตััวอย่่างในการสร้้างแรงบัันดาลใจให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานรุ่่�นหลัังได้้เรีียนรู้้� ฝึึกฝนและมีีโอกาสก้้าวเข้้าสู่่�การเป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญในรุ่่�นต่่อไป พร้้อมที่่�จะก้้าวไป
สู่่�องค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้�ในอนาคต
โครงการพััฒนาศัักยภาพผู้้�บริิหารระดัับต้้น
โครงการพััฒนาศัักยภาพผู้้�บริิหารระดัับต้้น (BLA Leadership Program) เป็็นโครงการพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับส่่วนงานขึ้้�นไปให้้มีีความรู้้� และศัักยภาพด้้าน
การบริิหารงานธุุรกิิจประกัันชีีวิิต เตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับการทดแทนตำำ�แหน่่งงานของผู้้�บริิหารระดัับสููงในอนาคต ผ่่านกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นการปฏิิบััติิจริิง
(Action-learning Project) เพื่่อให้้เกิิดความพร้้อมและต่่อเนื่่องในการบริิหารงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และประสบผลสำำ�เร็็จตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ ซึ่่�งในปีี
2563 ที่่�ผ่า่ นมา บริิษัทั ได้้จัดั โครงการพััฒนาศัักยภาพผู้้�บริิหารระดัับต้น้ รุ่่�นที่่� 1 ร่่วมกัับจุฬุ าลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย โดยมีีเกณฑ์์การพิิจารณาคััดเลืือกผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ
จากการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีี และการประเมิินความพร้้อมการเป็็นหััวหน้้างาน (Supervisory Readiness Test) รวมถึึงการออกแบบหลัักสููตรการ
เรีียนการสอนที่่�สอดคล้้องกัับผลการประเมิิน Leadership Competency ของผู้้�บริิหารที่่�เข้้าร่่วมโครงการ ซึ่่�งมีีจำำ�นวนผู้้�ผ่่านการพิิจารณาเข้้าร่่วมทั้้�งสิ้้�น 60 คน
	สำำ�หรัับโครงการพััฒนาศัักยภาพผู้้�บริิหารระดัับต้้นในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมานั้้�น แสดงให้้เห็็นถึึงประโยชน์์และความคุ้้�มค่่าที่่�ได้้รัับจากการเข้้าร่่วมโครงการ โดยมีี
ผู้้�บริิหารระดัับต้้นที่่�เข้้าร่่วมโครงการได้้รัับการเลื่่อนตำำ�แหน่่งที่่�สููงขึ้้�น จำำ�นวน 3 คน และมีีโครงการที่่�ได้้จากการร่่วมเสนอไอเดีียสร้้างสรรค์์เป็็นผลงานออกมาถึึง
8 โครงการ เพื่่อจะนำำ�ไปพััฒนาต่่อยอดเป็็นโครงการของบริิษััทต่่อไป ซึ่่�งได้้แก่่
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1. “Due Day Pay แล้วรับ” โครงการเพื่อสนับสนุนการช�ำระเบี้ยปีต่อให้ตรงวันครบก�ำหนดช�ำระเบี้ยประกันภัย
2. โสดมือโปร Let’s go travel
3. Project: BLA Free Vaccine
4. BLA Happy Life Plus
5. Increase Orphan Customer’s Loyalty
6. CUSTOMEET “The right partner for your life plan”
7. Mobile Application Tele Financial Advisor
8. Consolidate Insurance Statement
	นอกจากนี้้� บริิษัทยั
ั งั มีีแผนพััฒนาศัักยภาพผู้้�บริิหารระดัับต้น้ และระดัับกลางอย่่างต่่อเนื่่อง โดยในปีี 2564 จะดำำ�เนิินการจััดโครงการพััฒนาศัักยภาพผู้้�บริิหาร
ระดัับต้้นจำำ�นวน 2 รุ่่�น และโครงการพััฒนาศัักยภาพผู้้�บริิหารระดัับกลาง จำำ�นวน 1 รุ่่�น เพื่่อเตรีียมความพร้้อมในการก้้าวไปสู่่�ผู้้�นำำ�ระดัับสููงที่่�มีีศัักยภาพต่่อไป

โครงการทุุนการศึึกษา
	บริิษััทได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการศึึกษาว่่าเป็็นปััจจััยพื้้�นฐานสำำ�คััญในการพััฒนาบุุคลากรให้้มีีศัักยภาพและคุุณภาพ และเพื่่อรองรัับการขยายตััว
ทางธุุรกิิจให้้เติิบโตก้้าวหน้้าอย่่างมั่่�นคง และยั่่�งยืืน บริิษััทจึึงมีีนโยบายให้้ทุุนการศึึกษาในระดัับปริิญญาตรีี และปริิญญาโท ทั้้�งภายในประเทศ และต่่างประเทศ
แก่่นิิสิิต นัักศึึกษา บุุคคลทั่่�วไป รวมถึึงบุุคลากรภายในบริิษััทให้้ได้้มีีโอกาสพััฒนาศัักยภาพของตนเองตามสาขาวิิชาต่่างๆ เพื่่อเป็็นการปููพื้้�นฐานความก้้าวหน้้าใน
อาชีีพการทำำ�งานในอนาคต โดยที่่�บริษัิ ทั ได้้ให้้การสนัับสนุนุ ทุุนการศึึกษาในสาขาวิิชาชีีพต่่างๆ รวมถึึงค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�ใช้้ในการศึึกษา อาทิิเช่่น ค่่าหน่่วยกิิต ค่่าธรรมเนีียม
การศึึกษา ค่่าเอกสารประกอบการเรีียน รวมถึึงค่่าใช้้จ่่ายอื่่นๆ เป็็นต้้น โดยที่่�บริิษััทได้้มีีการติิดตามประสานงานและอำำ�นวยความสะดวกต่่างๆ เพื่่อให้้นัักศึึกษาได้้
เรีียนรู้้�อย่่างเต็็มที่่� นอกจากนี้้� บริิษัทยั
ั งั มีีแผนการพััฒนาสายอาชีีพที่่�รองรัับกับตำ
ั ำ�แหน่่งงานที่่�เหมาะสมของนัักศึึกษาที่่�เข้้าร่่วมโครงการและให้้โอกาสได้้ร่ว่ มงานกัับ
บริิษัทั ในระหว่่างที่่�กำำ�ลังั รอเข้้าศึึกษาอีีกด้้วย โดยที่่�ผ่า่ นมาบริิษัทั ได้้สนันสนุ
ั นุ ทุุนการศึึกษามาอย่่างต่่อเนื่่องทั้้�งในระดัับปริิญญาตรีี และปริิญญาโท รวมเป็็นจำำ�นวนทั้้�ง
สิ้้�น 23 คน ซึ่่�งในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา มีีนัักศึึกษาที่่�ได้้รัับทุุนปริิญญาโทต่่างประเทศ สำำ�เร็็จการศึึกษาและกลัับมาปฏิิบััติิงานเพื่่อเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญให้้กัับองค์์กรต่่อไป

โครงการนัักศึึกษาฝึึกงาน
	บริิษััทได้้จััดโครงการพััฒนาศัักยภาพให้้กัับนิิสิิตนัักศึึกษาในสถาบัันการศึึกษาต่่างๆ ผ่่านโครงการนัักศึึกษาฝึึกงานกรุุงเทพประกัันชีีวิิต เพื่่อเป็็นการเปิิด
โอกาสให้้กัับนิิสิิตนัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้�กระบวนการทำำ�งานจริิง และได้้รัับประสบการณ์์จากการปฏิิบััติิงานโดยตรง สามารถนำำ�ความรู้้�ที่่�เรีียนมาประยุุกต์์ใช้้ในการ
ฝึึกงานได้้ อัันเป็็นการพััฒนาศัักยภาพและเป็็นการเตรีียมความพร้้อมให้้กัับนิิสิิตนัักศึึกษา สำำ�หรัับเข้้าสู่่�ชีีวิิตการทำำ�งานในอนาคต โดยที่่�ผ่่านมา บริิษััทได้้ให้้การ
สนัับสนุนุ โครงการนัักศึึกษาฝึึกงานมาอย่่างต่่อเนื่่องเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ทั้้�งในรููปแบบของการฝึึกงานสายวิิชาชีีพ การฝึึกงานในหน่่วยงานทั่่�วไป การฝึึกงานสหกิิจศึึกษา
รวมไปถึึงการศึึกษาดููงานของมหาวิิทยาลััยต่่างๆ โดยนัักศึึกษาที่่�เข้้าร่่วมโครงการจะได้้รัับความรู้้�ในหััวข้้อต่่างๆ เช่่น ความรู้้�เกี่่�ยวกัับธุุรกิิจประกัันชีีวิิต ความรู้้�
ด้้านการวางแผนทางการเงิิน ความรู้้�ในหน่่วยงานต่่างๆ และยัังสามารถใช้้แหล่่งเรีียนรู้้� และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกภายในบริิษััทได้้เหมืือนพนัักงานของบริิษััท
นอกจากนี้้� นัักศึึกษาฝึึกงานยัังได้้มีีโอกาสในการทำำ�และนำำ�เสนอโครงการที่่�ตนเองสนใจให้้แก่่ผู้้�บริิหารของบริิษััท เพื่่อเป็็นการฝึึกประสบการณ์์ในการสร้้างสรรค์์
ไอเดีียและนำำ�ความรู้้�ไปต่่อยอดในการเรีียน การทำำ�งานและในการใช้้ชีีวิิตในอนาคต โดยที่่�บริิษััทมีีความยิินดีีที่่�จะรัับนัักศึึกษาฝึึกงานที่่�เข้้าร่่วมโครงการและสำำ�เร็็จ
การศึึกษาแล้้ว ซึ่่�งถืือเป็็นบุุคลากรที่่�มีีคุุณภาพเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกของบริิษััทอีีกด้้วย โดยในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา มีีนัักศึึกษาเข้้าร่่วมโครงการฝึึกงานสายวิิชาชีีพ
จำำ�นวน 4 คน การฝึึกงานสหกิิจศึึกษา จำำ�นวน 1 คน
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วััฒนธรรมและค่่านิิยมองค์์กร
	บริิษััทตระหนัักถึึงวััฒนธรรมองค์์กรที่่�ช่่วยส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานตามกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของบริิษััทและขัับเคลื่่อนองค์์กรสู่่�ความสำำ�เร็็จตามเป้้าหมายภายใต้้
บริิบทของโลกที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว วััฒนธรรมองค์์กรจึึงเปรีียบเสมืือนรากแก้้วขององค์์กร ซึ่่�งจะเป็็นตััวผลัักดัันและขัับเคลื่่อนให้้องค์์กรก้้าวไปสู่่�
ความสำำ�เร็็จตามวิิสััยทััศน์์ ภารกิิจ และกลยุุทธ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยที่่�บริิษััทมีีโครงการส่่งเสริิมค่่านิิยมองค์์กร (Core Value) โดยการจััดกิิจกรรม BLA The Star เพื่่อ
คััดเลืือกบุุคคลต้้นแบบที่่�มีีคุุณลัักษณะที่่�พึึงประสงค์์ตามค่่านิิยมหลััก 5 ประการ ได้้แก่่ ศรััทธา รัับผิิดชอบ จริิงใจ พััฒนาตน และทำำ�งานเป็็นทีีม ซึ่่�งจััดต่่อเนื่่อง
เป็็นประจำำ�ทุุกเดืือนเพื่่อให้้บุุคลากรทุุกคนได้้ตระหนัักถึึงพฤติิกรรมที่่�องค์์กรคาดหวััง และปฏิิบััติิไปในทิิศทางเดีียวกัันจนกลายเป็็นวััฒนธรรมขององค์์กรต่่อไปใน
อนาคต
	นอกจากนี้้� บริิษััทยัังคำำ�นึึงถึึงความแตกต่่างระหว่่างบุุคคล ความหลากหลายของลัักษณะงาน เส้้นทางการเติิบโต และความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ (Career
Path) เพื่่อประโยชน์์สููงสุุดในการพััฒนาบุุคลากรและองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืนต่่อเนื่่อง รวมทั้้�งส่่งเสริิมคุุณค่่าทางเศรษฐกิิจและสัังคมในธุุรกิิจประกัันชีีวิิต ซึ่่�งในปีี
2563 เป็็นปีีที่่�มีีความท้้าทายสำำ�หรัับการพััฒนาบุุคลากรที่่�หลากหลาย ท่่ามกลางการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี และการเตรีียมความพร้้อมบุุคลากรเพื่่อรองรัับ
การต่่อรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจ การให้้บริิการ และนวััตกรรมใหม่่ที่่�มีีรููปแบบวิิธีีการที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป (Digital Disruption) รวมถึึงพฤติิกรรมของคนในสัังคมไทย
บริิษััทจึึงได้้มุ่่�งเน้้นและสนัับสนุุนให้้พนัักงานมีีการพััฒนานาตนเองอย่่างต่่อเนื่่องตลอดเวลา ตามค่่านิิยมองค์์กรเรื่่องการพััฒนาตน โดยให้้การสนัับสนุุนบุุคลากร
ในการพััฒนาความรู้้� ความสามารถ ทั้้�งเรื่่องระยะเวลาในการพััฒนาตนเอง รููปแบบการพััฒนาที่่�หลากหลายในแบบที่่�ตนเองสนใจ (Learning Styles) รวมไปถึึง
ค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ โดยมีีการกำำ�หนดเรื่่องพััฒนาตนในการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน (KPI) ตามสมรรถนะหลัักขององค์์กร (Core Competency)
การสื่่อสารนโยบาย และข่่าวสารภายในองค์์กร
	บริิษััทได้้ให้้ความสำำ�คััญในเรื่่องของการสื่่อสารเป็็นอย่่างมาก ซึ่่�งการสื่่อสารนโยบาย และข่่าวสารภายในองค์์กรถืือว่่าเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะช่่วยสร้้างความเข้้าใจ
นโยบายของผู้้�บริิหารและองค์์กร ทั้้�งยัังเป็็นการเชื่่อมความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคลากรภายในองค์์กรตั้้�งแต่่ระดัับบริิหารไปถึึงระดัับปฏิิบััติิการ ทั้้�งนี้้� หากการสื่่อสาร
ภายในองค์์กรมีีความถููกต้้อง ชััดเจน และรวดเร็็ว ก็็จะส่่งผลให้้การปฏิิบัติั งิ านตามนโยบายเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน บุุคลากรในองค์์กรมีีความเข้้าใจและเกิิดความ
พึึงพอใจ ส่่งผลต่่อประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลในการปฏิิบััติิทำำ�ให้้งานบรรลุุเป้้าหมายที่่�วางไว้้ได้้
	ที่่�ผ่า่ นมาบริิษัทั ได้้มีกี ารสื่่อสารนโยบายและข่่าวสารภายในองค์์กร ผ่่านการจััดประชุุมและกิิจกรรมต่่างๆ อาทิิเช่่น Kick Off Business Strategy (ต้้นปี)ี Town
Hall Meeting (รายไตรมาส) การประชุุมหน่่วยงาน (ประจำำ�เดืือน) และการประชุุมย่่อยของหน่่วยงาน (Team Talk) (รายสััปดาห์์) เป็็นต้้น โดยการจััดประชุุม
ดัังกล่่าวบริิษััทใช้้ระบบการสื่่อสารแบบ 2 ทาง (Two way communication) เน้้นการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�บริิหารและพนัักงานด้้วยวััฒนธรรมการสื่่อสารแบบเปิิด
กว้้าง โดยพนัักงานทุุกคนมีีโอกาสในการแสดงความคิิดเห็็น สอบถามข้้อสงสััยและเสนอแนะข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการทำำ�งาน ทั้้�งนี้้� พนัักงานยัังสามารถพููด
คุุยสื่่อสารกัับผู้้�บริิหารระดัับสููงผ่่านช่่องทางออนไลน์์ เช่่น ช่่องทางอีีเมล การจััดแบบสำำ�รวจหรืือแบบสอบถามออนไลน์์ และการสื่่อสารผ่่านกิิจกรรมของบริิษััท
ซึ่่�งจะเน้้นการสร้้างบรรยากาศการสื่่อสารอย่่างเป็็นกัันเองในระดัับผู้้�บริิหารและพนัักงาน เพื่่อให้้พนัักงานทุุกระดัับที่่�ประจำำ�สำำ�นัักงานใหญ่่และสำำ�นัักงานสาขาทั่่�ว
ประเทศได้้มีีส่่วนร่่วมแสดงความคิิดเห็็นทั้้�งองค์์กร พร้้อมเปิิดโอกาสในการพููดคุุยกัับผู้้�บริิหาร หััวหน้้างานและเพื่่อนพนัักงานระหว่่างหน่่วยงานอย่่างต่่อเนื่่อง
	นอกจากนี้้� บริิษััทยัังให้้การสนัับสนุุนการแสดงความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะจากพนัักงานผ่่านการจััดกิิจการกลุ่่�มพนัักงานภายใต้้โครงการ BLA Home ซึ่่�ง
จััดขึ้้�นเป็็นประจำำ�ทุุกปีีสำำ�หรัับพนัักงานเข้้างานใหม่่ที่่�มีีอายุุงานน้้อยกว่่า 1 ปีี และปีี 2563 บริิษััทได้้มุ่่�งเน้้นกิิจกรรมภายใต้้หััวข้้อ “Business Innovation” โดย
จััดกลุ่่�มให้้พนัักงานจากหลายหน่่วยงานร่่วมระดมความคิิดเห็็นที่่�ผ่่านประสบการณ์์การทำำ�งานในอดีีตและปััจจุุบััน เพื่่อนำำ�เสนอแนวทางการปรัับปรุุงกระบวนการ
ทำำ�งานของหน่่วยงานให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งนี้้� เพื่่อรองรัับระบบการทำำ�งานในอนาคตของโลกยุุคดิิจิิทััล
การสร้้างความผููกพัันภายในองค์์กร
	ภายใต้้สถานการณ์์และรููปแบบการทำำ�งานที่่�เปลี่่ย� นแปลงไป รวมถึึงสภาวะการแข่่งขัันอย่่างรุุนแรงในปััจจุุบันั องค์์กรต้้องมีีการปรัับตัวั อยู่่�ตลอดเวลา ทรััพยากร
บุุคคลซึ่่�งถืือเป็็นแรงขัับเคลื่่อนที่่�สำำ�คัญ
ั ได้้รับผ
ั ลกระทบทั้้�งในด้้านความกดดัันและบรรยากาศในการทำำ�งาน ความแตกต่่างระหว่่างรุ่่�น (Generation) ตลอดจนการ
ปรัับตััวกัับสถานการณ์์ที่่�ไม่่คาดคิิด สิ่่�งต่่างๆ เหล่่านี้้�ถืือเป็็นตััวบั่่�นทอนความผููกพััน (Engagement) ขององค์์กร และอาจเป็็นสาเหตุุทำำ�ให้้พนัักงานไม่่สามารถ
บริิหารและสร้้างความสมดุุลระหว่่างการทำำ�งานและการดำำ�เนิินชีีวิิตส่่วนตััวได้้
	บริิษััทตระหนัักถึึงปััญหาดัังกล่่าวข้้างต้้น จึึงได้้สรรหากลยุุทธ์์และวิิธีีการตลอดจนการพััฒนาในด้้านต่่างๆ ที่่�สามารถเสริิมสร้้างสมรรถนะที่่�ทำำ�ให้้พนัักงาน
บรรลุุถึึงความรู้้� ทัักษะ ที่่�สามารถนำำ�มาปรัับใช้้ในด้้านการทำำ�งานและภายในครอบครััว และถืือเป็็นการบริิหารความสมดุุลได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ นำำ�ไปสู่่�ความสุุข
ที่่�ยั่่�งยืืนในชีีวิิตการทำำ�งาน และในชีีวิิตครอบครััว ตลอดจนสามารถสรรค์์สร้้างและผลิิตผลงานให้้กัับองค์์กรได้้บรรลุุตามเป้้าหมายต่่อไป
	บริิษัทั ได้้มีกี ารจััดทำำ�โครงการที่่�สนับสนุ
ั นุ การแสดงออกทางความคิิดของพนัักงานเพื่่อสร้้างความผููกพัันกับั องค์์กร เพื่่อปรัับปรุุงแนวทางการทำำ�งาน และทราบ
ถึึงความคิิดเห็็นด้า้ นต่่างๆ ของพนัักงาน สำำ�หรัับใช้้เป็็นแนวทางการปรัับปรุุงวิิธีกี ารทำำ�งานให้้รองรัับความต้้องการของพนัักงานเพื่่อเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพในการทำำ�งาน
ร่่วมกััน เพื่่อเตรีียมความพร้้อมในการรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลงในอนาคตอย่่างยั่่�งยืืน ที่่�มุ่่�งเน้้นการมีียุุทธศาสตร์์ที่่�ชััดเจน ให้้ความสำำ�คััญกัับลููกค้้า (Customer
Focus) ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 บริิษััทได้้มีีการกำำ�หนดตััวชี้้�วััดหลัักขององค์์กร (Corporate KPIs) ในด้้านความผููกพัันของพนัักงาน โดยมีีการกำำ�หนดเป้้าหมายคะแนน
ความผููกพัันของพนัักงานอยู่่�ที่่� 64% และผลจากการสำำ�รวจความพึึงพอใจและความผููกพัันของพนัักงานผ่่านระบบการสำำ�รวจที่่�ทางบริิษััทได้้พััฒนาขึ้้�น มีีคะแนน
ความผููกพัันของพนัักงานอยู่่�ที่่� 78% อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทยั
ั งั ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการพััฒนาระบบและกระบวนการทำำ�งานภายในที่่�เอื้้อ� ต่่อการทำำ�งานที่่�มีปี ระสิิทธิภิ าพ
ให้้แก่่พนัักงานทุุกระดัับ โดยมีีการแจ้้งผลการสำำ�รวจความผููกพัันของพนัักงานในปีีที่่ผ่� า่ นมาให้้ผู้้�บริหิ ารและพนัักงานทราบ เพื่่อให้้แต่่ละหน่่วยงานจััดทำำ�แผนปฏิิบัติั ิ
การ (Action Plan) และดำำ�เนิินการจััดกิิจกรรมตามแผนงานเพิ่่�มความผููกพัันของพนัักงานแต่่ละหน่่วยงาน และภายหลัังการดำำ�เนิินโครงการเสร็็จสิ้้�น บริิษััทได้้
มอบรางวััลพิิเศษให้้สำำ�หรัับโครงการดีีเด่่น เพื่่อเป็็นขวััญกำำ�ลัังใจและตััวอย่่างที่่�ดีีให้้กัับหน่่วยงานอื่่นๆ โดยมุ่่�งหมายให้้พนัักงานมีีความพึึงพอใจและความผููกพััน
กัับบริิษััทอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป
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	นอกจากนี้้� บริิษััทได้้จััดให้้มีีการมอบรางวััลประกาศ
เกีียรติิคุณ
ุ พนัักงานอย่่างต่่อเนื่่องเป็็นประจำำ�เพื่่อเป็็นขวััญ
กำำ�ลัังใจ และสร้้างแรงจููงใจในการทำำ�งาน อัันจะส่่งผลต่่อ
ความพึึงพอใจ ความผููกพัันของพนัักงาน และความสำำ�เร็็จ
ขององค์์กรต่่อไป อาทิิเช่่น รางวััลเกีียรติิคุณ
ุ พนัักงานอายุุ
งานครบกำำ�หนด รางวััลชมเชยพนัักงานที่่�ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ด้ว้ ย
ความมีีวิินััย รางวััลชมเชยพนัักงานที่่�เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี
ในการปฏิิบััติิงาน ซึ่่�งสร้้างความประทัับใจและสร้้างภาพ
ลัักษณ์์ที่่�ดีีให้้กัับองค์์กร ถืือเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีควรค่่าแก่่
การยกย่่องชมเชย

การสรรหาและรัักษาบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพ
การสรรหาพนัักงาน
	บริิษััทมีีกระบวนการสรรหาและคััดเลืือกอย่่างเป็็นระบบ โดยประชาสััมพัันธ์์รัับสมััครงานผ่่านช่่องทางต่่างๆ เพื่่อให้้ได้้ผู้้�สมััครที่่�หลากหลาย มีีฝ่่ายบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคลดำำ�เนิินการวิิเคราะห์์ความต้้องการ อััตรากำำ�ลััง กำำ�หนดขีีดความสามารถที่่�ต้้องการ และจััดทำำ�แผนการสรรหาบุุคลากร เพื่่อสรรหาและคััดเลืือก
ผู้้�สมััครที่่�มีีศัักยภาพให้้ทัันต่่อความต้้องการของธุุรกิิจ โดยบริิษััทมีีการจััดจ้้างพนัักงานใหม่่จำำ�นวน 89 อััตราในปีี 2563
• การสรรหาภายในองค์์กร เลืือกสรรหาบุุคลากรด้้วยวิิธีีคััดเลืือกหรืือ ปรัับระดัับบุุคลากรในองค์์กร โดยพิิจารณาจากบุุคคลากรที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ
และเหมาะสม โดยมีีการสรรหา 2 แบบ ดัังนี้้�
- ประชาสััมพัันธ์์ภายในบริิษััท
- การโอนย้้ายภายในองค์์กร
• การสรรหาภายนอกองค์์กร บริิษััทมีีการสรรหาบุุคคลากรที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ ทััศนคติิ และประสบการณ์์ที่่�เหมาะสมเข้้าร่่วมงาน เพื่่อก่่อให้้เกิิด
ความหลากหลาย โดยเปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยต่่างๆ เข้้าร่่วมฝึึกงานกัับบริิษััท และบริิษััทได้้เข้้าร่่วมงานนััดพบแรงงานกัับมหาวิิทยาลััย
ชั้้�นนำำ� สำำ�หรัับบุุคคลภายนอกที่่�สนใจสามารถสมััครงานโดยตรงกัับทางบริิษััทได้้หลายช่่องทาง  
การคััดเลืือกผู้้�สมััครงาน
	บริิษััทคััดเลืือกผู้้�สมััครงานที่่�สนใจเข้้าร่่วมงานกัับทางบริิษััทอย่่างเป็็นธรรม โดยจััดการทดสอบ การสััมภาษณ์์ ด้้านทัักษะ ความรู้้� ความคิิด ความเชี่่�ยวชาญ
ของตำำ�แหน่่งงานที่่�สมััคร เพื่่อให้้สอดคล้้องกัับการปฏิิบััติิงานให้้ตรงกัับส่่วนงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
	บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการวางแผนอััตรากำำ�ลัังคนเพื่่อเตรีียมทรััพยากรบุุคคลให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์การเติิบโตทางธุุรกิิจ พร้้อมทั้้�งจััดทำำ�ระบบฐานข้้อมููลพนัักงาน
ที่่�มีีศัักยภาพ (Talent Pool) ได้้แก่่ ความสามารถ ประสบการณ์์ ความเชี่่�ยวชาญที่่�เหมาะสมกัับตำำ�แหน่่งงาน อีีกทั้้�งมุ่่�งสร้้างภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีขององค์์กร และการมีี
พฤติิกรรมตามค่่านิิยมขององค์์กร เพื่่อดึึงดููดพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพเข้้ามาร่่วมงานกัับบริิษััท
การว่่าจ้้าง
	บริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อการว่่าจ้้าง มีีหลัักเกณฑ์์อย่่างเป็็นธรรม เสมอภาค เหมาะสม โดยยึึดหลัักการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน กำำ�หนดมาตรฐานการว่่าจ้้างและ
การจ่่ายค่่าตอบแทน ซึ่่�งจะแบ่่งตามประสบการณ์์ สายงานอย่่างเท่่าเทีียมกััน ไม่่ว่่าจะเป็็นเพศใด หรืือสััญชาติิใดโดยไม่่เลืือกปฎิิบััติิ ซึ่่�งให้้โอกาสครอบคลุุมถึึง
กลุ่่�มสตรีี ผู้้�พิิการหรืือกลุ่่�มผู้้�ด้้อยโอกาสอื่่นๆ และต่่อต้้านการใช้้แรงงานเด็็กหรืือแรงงานต่่างด้้าวอย่่างผิิดกฏหมาย เพื่่อใช้้เป็็นแนวทางดำำ�เนิินงานของผู้้�ปฏิิบััติิ
งาน ทั้้�งนี้้�พนัักงานทุุกคนจะได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์และสวััสดิิการตามกฏหมายแรงงานไทยที่่�พึึงได้้รัับ
การดููแลรัักษาพนัักงาน (Talent Attraction & Retention)
	บริิษัทั จะได้้พนัักงานหนึ่่�งคนมาร่่วมงานด้้วยนั้้�น ต้้องผ่่านกระบวนการต่่างๆ หลายขั้้น� ตอน ตั้้�งแต่่การสรรหา การคััดเลืือก การสััมภาษณ์์ และการพััฒนา แต่่ละ
ขั้้�นตอนบริิษััทได้้ใช้้ทรััพยากรทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิินและไม่่ใช่่ตััวเงิิน ดัังนั้้�นหากบริิษััทมีีอััตราการลาออกของพนัักงานที่่�สููง ก็็จะทำำ�ให้้บริิษััทต้้องสููญเสีียทรััพยากรเพื่่อ
สรรหาพนัักงานทดแทน อีีกทั้้�งพนัักงานที่่�มีีความสามารถยัังเป็็นปััจจััยหลัักที่่�จะช่่วยสร้้างผลการดำำ�เนิินงานให้้บรรลุุวิิสััยทััศน์์ได้้อย่่างต่่อเนื่่อง บริิษััทจึึงให้้ความ
สำำ�คััญกัับการรัักษาพนัักงานอย่่างมาก โดยได้้มีีการตั้้�งเป้้าหมายอััตราลาออกของพนัักงานของทุุกปีีไม่่ให้้เกิินค่่าเฉลี่่�ยของอุุตสาหกรรม โดยจะพบว่่าในปีี 2563
มีีอัตั ราการลาออกของพนัักงานคิิดเป็็น 7.23% ของพนัักงานทั้้�งหมด และบริิษัทยั
ั งั เปิิดโอกาสให้้พนัักงานสามารถโอนย้้ายหน่่วยงานภายในองค์์กร เพื่่อเพิ่่�มความรู้้�
ทัักษะ และประสบการณ์์
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โครงการ Employee Referral Program (“เพื่่อนได้้งาน เราได้้เงิิน” “คุุณได้้ เพื่่อนได้้”)
	บริิษััทเปิิดโอกาสให้้เพื่่อนพนัักงานแนะนำำ�เพื่่อนที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมกัับตำำ�แหน่่งต่่างๆ มาร่่วมงานกัับบริิษััท ในสายงาน
	สายเทคโนโลยีีสารสนเทศ และฝ่่ายรัับประกัันและสิินไหม โดยบริิษัทั จะมีีเงิินรางวััลพิิเศษให้้แก่่พนัักงานผู้้�แนะนำำ�เพื่่อนมาสมััครงานและผู้้�ถููกแนะนำำ�ได้้รับั การ
ว่่าจ้้างงานจากทางบริิษััท ซึ่่�งโครงการดัังกล่่าวเป็็นอีีกหนึ่่�งช่่องทางในการสรรหาบุุคคลากรที่่�มีีประสิิทธิิภาพเข้้ามาในองค์์กรผ่่านการบอกต่่อของพนัักงานภายใน
บริิษัทั ไปยัังภายนอกองค์์กร เนื่่องจากทางบริิษัทั ได้้มุ่่�งเน้้นการสร้้างเสริิมประสบการณ์์ที่่ดี� ใี ห้้กับั พนัักงานภายในองค์์กร (Employee Experience) มาอย่่างต่่อเนื่่อง

การบริิหารผลการปฏิิบััติิงาน (Performance Management System)
ในปีี 2563 ฝ่่ายบริิหารทรััพยากรบุุคคล บริิษัทั เปิิดโอกาสให้้พนัักงานมีีส่ว่ นร่่วมในการกำำ�หนดแผนงานและตััวชี้้�วัดั ผลการปฏิิบัติั งิ านของตนเองร่่วมกัับ หััวหน้้า
งาน ให้้มีีความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายของหน่่วยงานและบริิษััท (Company KPI) เพื่่อให้้เกิิดการบริิหารผลการปฏิิบััติิงานที่่�เป็็นธรรม และได้้กำำ�หนดระบบการ
ประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านนี้้�ไว้้ปีลี ะ 2 ครั้้ง� คืือ กลางปีีและปลายปีี ซึ่่�งจะเป็็นการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�บังั คัับบัญ
ั ชาและพนัักงาน ได้้หารืือร่่วมกััน (One on One Session)
เพื่่อพััฒนาปรัับปรุุงการทำำ�งานให้้มีปี ระสิิทธิภิ าพมากยิ่่ง� ขึ้้น� และเพื่่อให้้มีคี วามเข้้าใจตรงกัันในการมุ่่�งสู่่�เป้้าหมายขององค์์กรที่่�ตั้้ง� ไว้้ รวมถึึงเป็็นการเสริิมสร้้างความ
สััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างผู้้�บัังคัับบััญชาและพนัักงาน อัันจะนำำ�มาซึ่่�งความผููกพัันต่่อองค์์กร
เนื่่องจากการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านเป็็นเรื่่องที่่�สํําคััญ และมีีความจํําเป็็นที่่ทุ� กุ องค์์กรจะต้้องจััดให้้มีขึ้้ี น� เพราะผลของการประเมิินจะถููกนํําไปใช้้เพื่่อประกอบ
การพิิจารณาความสามารถในการทำำ�งาน การจััดแผนฝึึกอบรมพััฒนาบุุคลากร การปรัับเลื่่อนตํําแหน่่ง การโยกย้้ายงาน การขึ้้�นเงิินเดืือน การให้้เงิินรางวััลประจำำ�ปีี
และอื่่นๆ ภายในองค์์กร เพื่่อให้้มีีความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องตรงกัันระหว่่างผู้้�ประเมิิน และผู้้�ถููกประเมิิน รวมทั้้�งให้้เกิิดเป็็นแนวปฏิิบััติิที่่�สามารถนำำ�มาใช้้อ้้างอิิงได้้ตลอด
ระยะเวลาภายในองค์์กร ระบบการบริิหารผลการปฏิิบััติิงานนี้้�จึึงมีีความสอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจขององค์์กร
	ระบบการบริิหารผลการปฏิิบัติั งิ าน (Performance Management System: PMS) เป็็นการบริิหารที่่�มุ่่�งเน้้นไปที่่�ผลการปฏิิบัติั งิ านของบุุคลากร เพื่่อให้้องค์์กร
บรรลุุเป้้าหมายที่่�ได้้กํําหนดไว้้ และประการสำำ�คััญคืือเพื่่อวััดผลความสำำ�เร็็จองค์์กรตามแผนกลยุุทธ์์ขององค์์กร และเพื่่อให้้ผู้้�นำำ�บริิษััท ผู้้�บริิหารระดัับสููง และ
พนัักงานมีีความชััดเจนในบทบาทหน้้าที่่�ความรัับผิดิ ชอบต่่อเป้้าหมายของตนเอง หน่่วยงานและองค์์กร จึึงจำำ�เป็็นต้อ้ งมีีการกำำ�หนดเป้้าหมายการปฏิิบัติั งิ านประจำำ�
ปีี โดยเป้้าหมายในการประเมิินผลการทำำ�งานรายบุุคคล (Individual KPIs) ของผู้้�นำำ�บริิษััท ผู้้�บริิหารระดัับสููง และพนัักงาน จะประกอบไปด้้วย
1. เป้้าหมายขององค์์กร (Corporate KPIs)
2. เป้้าหมายของหน่่วยงาน (Functional KPIs) ซึ่่�ง จะต้้องสอดคล้้องและเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัับเป้้าหมายขององค์์กร (Corporate KPIs)
3. การวััดความรู้้� ความสามารถของผู้้�รัับการประเมิินให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายและมาตรฐานขององค์์กร สามารถวััดได้้จาก สมรรถนะหลััก (Core Competency),
สมรรถนะผู้้�นำำ� (Leadership Competency) และสมรรถนะตามบทบาทหน้้าที่่� (Functional Competency)
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
หลัังจากการประเมิินผลงานเสร็็จสิ้้น� ผู้้�บริิหารหน่่วยงานจะทำำ�การกำำ�หนดโควต้้า (Forced Ranking) ผลการประเมิินของพนัักงานในหน่่วยงานตนเอง โดยนำำ�
คะแนนพนัักงานในหน่่วยงานทั้้�งหมดมาใส่่ในระฆัังคว่ำำ�� (Bell Curve) ตามช่่วงค่่าคะแนน หลัังจากนั้้�น ฝ่่ายบริิหารทรััพยากรบุุคคลร่่วมกัับผู้้�บริิหารสาย/ผู้้�บริิหาร
ฝ่่าย จะนำำ�ผลประเมิินรายหน่่วยงาน มาทำำ�การเทีียบผลงานรวมทั้้�งองค์์กร (Calibration) และทำำ�การประเมิินภาพรวมร่่วมกัันอีีกครั้้�ง โดยแบ่่งเป็็น 7 เกรด คืือ
A, B, C+, C, C-, D, E ซึ่่�งสััดส่่วนการกระจายของเกรด (Rating Distribution) อาจมีีการปรัับเปลี่่�ยนได้้ตามความเหมาะสม
การนำำ�ผลประเมิินการปฏิิบััติิงานไปใช้้
	ฝ่่ายบริิหารทรััพยากรบุุคคล นำำ�ผลการประเมิินที่่�ได้้มาพััฒนาความรู้้�และทัักษะ เสริิมสร้้างจุุดแข็็งและจุุดที่่�ต้้องพััฒนารายบุุคคล หรืือการเข้้าร่่วมโครงการ
ปรัับปรุุงผลการปฏิิบััติิงาน (Performance Improvement Plan: PIP) เพื่่อให้้พนัักงานสามารถปฏิิบััติิงานที่่�ได้้รัับมอบหมายได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น อีีก
ทั้้�งนำำ�ผลการปฏิิบัติั งิ านไปพิิจารณาในการให้้ผลประโยชน์์ตอบแทน เช่่น เงิินรางวััล โบนััส การปรัับเงิินเดืือนประจำำ�ปีี หรืือการปรัับเลื่่อนตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�/ระดัับงาน
เป็็นต้้น

ระบบการสืืบทอดตำำ�แหน่่งงาน (Succession Planning)
	บริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อทุุกตำำ�แหน่่งงานหลัักในองค์์กร จึึงมีีโครงการพััฒนาพนัักงานในแต่่ละระดัับงานอย่่างต่่อเนื่่อง เพื่่อรองรัับระบบการวางแผนสืืบทอด
ตำำ�แหน่่ง (Succession Planning) โดยบริิษัทั ได้้ดำำ�เนิินการคััดเลืือกบุุคคลากรภายในองค์์กรที่่�เป็็น “ดาวเด่่น” (Talent) ที่่�สามารถสร้้างผลงานที่่�ดีเี ลิิศตามที่่�องค์์กร
คาดหวััง เพื่่อให้้มีีความพร้้อมดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดตำำ�แหน่่งหนึ่่�งทัันทีีที่่�ตำำ�แหน่่งนั้้�นๆ ว่่างลง ซึ่่�งการจััดทำำ� “แผนการสืืบทอดที่่�ตำำ�แหน่่ง” นั้้�น บริิษััทจะเน้้นตำำ�แหน่่ง
ผู้้�บริิหารระดัับฝ่่ายงานขึ้้�นไป เช่่น ผู้้�บริิหารสาย ผู้้�บริิหารฝ่่าย เป็็นต้้น เราจึึงมีีการวางแผนพััฒนาพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่อง เพื่่อรองรัับการขยายตััวและการปรัับ
เปลี่่�ยนรููปแบบการดำำ�เนิินงานของธุุรกิิจในอนาคต โดยการวางแผนความก้้าวหน้้าในงาน การเติิบโตตามสายอาชีีพของพนัักงานทุุกสายงาน เพื่่อให้้พนัักงานมีี
โอกาสเติิบโตก้้าวหน้้าได้้อย่่างมั่่�นคงไปพร้้อมกัับบริิษััท โดยเราจััดให้้มีีโครงการการพััฒนาตามทัักษะความรู้้� ตามสายอาชีีพ และความสามารถด้้านความเป็็นผู้้�นำำ�
ตามกลยุุทธ์์ 5 ปีี (2562 – 2566) ของฝ่่ายบริิหารทรััพยากรบุุคคล
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	สำำ�หรัับปีี 2563 นี้้� บริิษััทเริ่่�มมีีโครงการการพััฒนากลุ่่�มผู้้�บริิหารระดัับต้้น กลุ่่�มผู้้�บริิหารระดัับกลาง และกลุ่่�มพนัักงานที่่�มีีความสามารถและศัักยภาพสููง
(Talent Management) รวมถึึงดำำ�เนิินโครงการวางแผนผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession Planning) เพื่่อคััดเลืือกและเตรีียมความพร้้อมของบุุคลากรไว้้เพื่่อ
รองรัับตำำ�แหน่่งงานที่่�จะว่่างลงเนื่่องจากผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเดิิมเกษีียณอายุุ หรืือได้้รัับการเลื่่อนตำำ�แหน่่ง หรืือมีีตำำ�แหน่่งงานใหม่่ที่่�เกิิดขึ้้�น เพื่่อให้้องค์์กรสามารถ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจและงานในส่่วนต่่างๆ ได้้อย่่างต่่อเนื่่อง รวมทั้้�งผู้้�ที่่�ถููกคััดเลืือกเป็็นผู้้�สืืบทอด (Successor) จะได้้มีีเวลาเตรีียมความพร้้อมทั้้�งด้้านความรู้้� ทัักษะ ความ
สามารถในสายงานและสำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ คืือด้้านภาวะผู้้�นำำ� โดยได้้รับั การพััฒนาผู้้�สืืบทอดเป็็นรายบุุคคล (Individual Development Plan) เพื่่อให้้เป็็นพลัังสำำ�คัญ
ั ที่่�ผลักั
ดัันองค์์กรสู่่�ความเติิบโต
การคััดเลืือกผู้้�สืืบทอด (Successor) ตามแผนความคาดหวัังของตำำ�แหน่่งงาน กรุุงเทพประกัันชีีวิิต ได้้แบ่่งองค์์ประกอบเพื่่อพิิจารณาเป็็น 4 ด้้าน ได้้แก่่ 1.
ขีีดความสามารถสมรรถนะด้้านภาวะผู้้�นำำ� (Leadership Competency) 2. ทัักษะความรู้้�สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) 3. ความรู้้�ที่่�องค์์กร
ต้้องการหรืือประสบการณ์์ (Experience) 4. คุุณลัักษณะเฉพาะที่่�จำำ�เป็็นและแรงจููงใจในการปฏิิบััติิงาน (Characteristics & Aspiration) นอกจากนี้้� ยัังพิิจารณา
รวมถึึงผลการปฏิิบััติิงานย้้อนหลััง 3-5 ปีี เป็็นเกณฑ์์ในการตััดสิินร่่วมด้้วย ซึ่่�งฝ่่ายบริิหารทรััพยากรบุุคคลจะมีีการติิดตามผลการพััฒนาศัักยภาพอย่่างสม่ำำ��เสมอ
อ้้างอิิงจากผลการประเมิินศักั ยภาพด้้านต่่างๆ เปรีียบเทีียบกัับแผนความคาดหวัังของตำำ�แหน่่งงานในระดัับถัดั ไป เพื่่อให้้เกิิดมาตรฐานในการดำำ�เนิินโครงการ และ
มุ่่�งเน้้นประโยชน์์ให้้กัับทั้้�งองค์์กรและพนัักงานอย่่างสููงสุุด โดยมีีวััตถุุประสงค์์ของโครงการเพื่่อ
- เพื่่อประเมิินความพร้้อมอยู่่�เสมอว่่าองค์์กรมีีกำำ�ลัังคนที่่�มีีคุุณสมบััติิ (Qualifications) และสมรรถนะความสามารถ (Competency) มากน้้อยเพีียงใด และ
ได้้แผนพััฒนาพนัักงาน ที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�งาน
- เพื่่อวางแผนทดแทนและสืืบทอดตำำ�แหน่่งงานหลััก (Succession Plan) หรืือตำำ�แหน่่งงานที่่�หายากในตลาดแรงงาน และการบริิหารคนเก่่งผู้้�ที่่�มีีความ
สามารถสููง (Talent Pool)
- เพื่่อสามารถวางแผนการสรรหาและคััดเลืือกบุุคลากรได้้ล่ว่ งหน้้าในเชิิงรุุก โดยวางแผนการสรรหาและพััฒนาจากบุุคลากรในองค์์กรที่่�มีศัี กั ยภาพในตำำ�แหน่่งงาน
ระดัับหััวหน้้าขึ้้�นไป หรืือ บุุคลากรจากภายนอก
- เพื่่อลดอััตราสููญเสีียบุุคลากรที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์
- เพื่่อเป็็นการสร้้างขวััญกำำ�ลัังใจ จููงใจ และธำำ�รงรัักษาพนัักงานที่่�มีีความสามารถ และมีีศัักยภาพเพื่่อวางแผน
สมรรถนะผู้้�นำำ� (Leadership Competency)
	บริิษััทได้้พััฒนาระบบสมรรถนะผู้้�นำำ�ในปีี 2563 ได้้กำำ�หนดสรรมถนะผู้้�นำำ�ขององค์์กรที่่�ควรมีีบทบาทสำำ�คััญต่่อการบริิหารจััดการงานและทีีมงาน และได้้นำำ�มา
ใช้้เป็็นเครื่่องมืือในการประเมิินศัักยภาพผู้้�นำำ�ในองค์์กร โดยผลการประเมิินรายบุุคคลจะถููกนำำ�มาพิิจารณาจุุดเด่่นและจุุดที่่�ต้้องพััฒนาศัักยภาพของผู้้�นำำ�รายนั้้�นๆ
เพื่่อให้้ตรงตามผลการประเมิินรายบุุคคล ทั้้�งนี้้�เพื่่อเป็็นการเสริิมศัักยภาพให้้ผู้้�นำำ�มีีความสามารถมากขึ้้�น มีีความพร้้อมขัับเคลื่่อนองค์์กรไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
รองรัับการเปลี่่ย� นแปลงในอนาคต และยัังสามารถสนัับสนุนุ งานรองรัับฐานลููกค้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้น� ในอนาคตอย่่างยั่่ง� ยืืน สมรรถนะผู้้�นำำ�ทั้้ง� 6 ด้้าน ประกอบด้้วย วิิสัยั ทััศน์์
(Visioning) การวิิเคราะห์์ปััญหาเพื่่อการตััดสิินใจ (Decision Making) การบริิหารการเปลี่่�ยนแปลง (Change Management) การบริิหารและพััฒนาพนัักงาน
(Managing and Developing People) การสื่่อสาร (Communication) และนวััตกรรมทางธุุรกิิจ (Business Innovation)
สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency)
ในปีี 2563 ฝ่่ายบริิหารทรััพยากรบุุคคล ได้้เริ่่�มพััฒนา สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) ซึ่่�งเป็็นความสามารถของบุุคคลที่่�มีีตามหน้้าที่่�
ที่่�รัับผิิดชอบ ตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�อาจเหมืือน แต่่ความสามารถตามหน้้าที่่�ต่่างกััน เช่่น เจ้้าหน้้าที่่�บััญชีีเหมืือนกััน แต่่มีีความสามารถต่่างกััน บางคนมีีสมรรถนะทาง
บััญชีีรัับ บางคนมีีสมรรถนะทางบััญชีีจ่่าย หรืือตรวจสอบบััญชีี เป็็นต้้น ดัังนั้้�น เพื่่อให้้มองเห็็นกรอบความคิิด และแนวความคิิดเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับสมรรถนะจึึงจะ
กล่่าวถึึงความเป็็นมา และความหมาย องค์์ประกอบประเภทของสมรรถนะ การกำำ�หนดสมรรถนะ การวััดสมรรถนะ และการประยุุกต์์ใช้้สมรรถนะ ซึ่่�งการพััฒนา
Functional Competency ได้้จััดดำำ�เนิินการในรููปแบบต่่างๆ คืือ การอบรมแบบบรรยาย (Classroom Training), การอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ (Workshop) และ
การสััมภาษณ์์ผู้้�บริิหารหน่่วยงาน (Interview)
โดยการดำำ�เนิินการเริ่่�มจากหน่่วยงานที่่�เป็็น Core business ซึ่่�งจะสามารถนำำ�ไปใช้้ในการพััฒนาพนัักงาน การพััฒนารายบุุคคล (Individual Development
Plan) การพััฒนาผู้้�สืืบทอด (Successor) การนำำ�ไปใช้้คััดเลืือกพนัักงานเข้้ามาร่่วมงานกัับบริิษััท (Talent acquisition) นำำ�มาใช้้ร่่วมกัับพิิจารณาถึึงการเลื่่อนขั้้�น
เลื่่อนตำำ�แหน่่ง (Promotion) การมาใช้้ร่่วมในการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน (Performance Management) การวิิเคราะห์์ตำำ�แหน่่งงานเพื่่อทดแทน (Critical
Position) รวมทั้้�งการจััดทำำ�แผนความก้้าวหน้้าในงาน (Career Planning) และแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งงาน (Succession Plan) เพื่่อความก้้าวหน้้าของพนัักงาน
และองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป

สุุขภาพ ความปลอดภััย และความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของพนัักงาน
	บริิษััทตระหนัักดีีว่่าสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�ปลอดภััยและถููกสุุขภาวะ ตลอดจนส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี ถืือเป็็นการเคารพหลัักสิิทธิิ
มนุุษยชนขั้้�นพื้้น� ฐานและแนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นแรงงาน บริิษัทดู
ั แู ลและเอาใจใส่่พนัักงานอย่่างใกล้้ชิดิ ด้้วยการรัับฟังั ความต้้องการของพนัักงานอย่่างทั่่�วถึึงผ่่านช่่องทาง
ที่่�หลากหลาย นำำ�เสนอสวััสดิิการที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับพนัักงานและครอบครััว ตลอดจนดำำ�เนิินโครงการและกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�ช่่วยเสริิมให้้พนัักงานมีีความสุุขในการ
ทำำ�งาน และมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิติ ที่่�ดีตี ลอดระยะเวลาที่่�ร่ว่ มงานกัับบริษัิ ทั รวมถึึงการส่่งเสริิมและสนัับสนุนุ ให้้พนัักงานมีีส่ว่ นร่่วมในการแสดงความคิิดเห็็นและเสนอแนะ
ข้้อมููลหรืือสวััสดิิการต่่างๆ ผ่่านทางคณะกรรมการสวััสดิิการในสถานประกอบกิิจการ
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BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน)

	บริิษััทได้้จััดตั้้�ง คณะกรรมการสวััสดิิการ ในสถานประกอบการตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 96 ซึ่่�งคณะกรรมการสวััสดิิการจะมีี
บทบาทสำำ�คััญเป็็นอย่่างมากในการดููแลสวััสดิิการที่่�เหมาะสมและช่่วยเป็็นกระบอกเสีียงให้้กัับพนัักงาน ภายใต้้หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ ดัังนี้้�
• ร่่วมหารืือกัับนายจ้้าง เพื่่อจััดสวััสดิิการแก่่ลููกจ้้าง
• ให้้คำำ�ปรึึกษาหารืือและเสนอแนะความเห็็นแก่่นายจ้้างในการจััดสวััสดิิการสำำ�หรัับลููกจ้้าง
• ตรวจตรา ควบคุุม ดููแล การจััดสวััสดิิการที่่�นายจ้้างจััดให้้แก่่ลููกจ้้าง
• เสนอข้้อคิิดเห็็น และแนวทางในการจััดสวััสดิิการที่่�เป็็นประโยชน์์สำำ�หรัับลููกจ้้างต่่อคณะกรรมการสวััสดิิการแรงงาน
	ผลงานสำำ�คััญที่่�ผ่่านมา ค่่ารัักษาพยาบาลผู้้�ป่่วยนอกแบบไม่่จำำ�กััดงบประมาณในการรัักษาต่่อครั้้�งภายใต้้วงเงิินงบประมาณตามสิิทธิ์์�ที่่�ได้้รัับในแต่่ละปีี การ
สำำ�รวจความคิิดเห็็นพนัักงานเพื่่อการจััดทำำ�เครื่่องแบบพนัักงาน การจััดหาร้้านอาหารสวััสดิิการพนัักงาน การสนัับสนุุนในทุุกกิิจกรรมที่่�บริิษััทจััด รวมถึึงกิิจกรรม
ชมรมต่่างๆ ของบริิษััท เป็็นต้้น
	ด้้วยความใส่่ใจของบริิษััทที่่�ต้้องการให้้พนัักงานทุุกคนมีีสุุขภาพแข็็งแรงและทำำ�งานอยู่่�ในสภาพแวดล้้อมที่่�ดีี บริิษััทได้้สนัับสนุุนการจััดกิิจกรรมและสิ่่�งอำำ�นวย
ความสะดวกต่่างๆ ให้้กัับพนัักงาน ไม่่ว่่าจะเป็็นศููนย์์ออกกำำ�ลัังกายทั้้�งในร่่มและกลางแจ้้ง ศููนย์์อาหารที่่�ถููกสุุขลัักษณะและมีีอาหารจำำ�หน่่ายหลากหลาย ถููกต้้อง
ตามหลัักโภชนาการ สมาคมและชมรมต่่างๆ ทั้้�งด้้านกีีฬา สัันทนาการ และศิิลปวััฒนธรรม ส่่งผลให้้พนัักงานทุุกคนมีีสุขุ ภาพกายและสุุขภาพจิิตที่่�ดีี ส่่งผลให้้อัตั รา
การเจ็็บป่ว่ ยหรืือขาดงานลดน้้อยลง ตลอดจนบริิษัทั ได้้ให้้การสนัับสนุนุ พนัักงานในองค์์กรจััดตั้้�งชมรมพร้้อมสนัับสนุนค่
ุ า่ ใช้้จ่า่ ยและอุุปกรณ์์การกีีฬาอย่่างต่่อเนื่่อง
ประกอบด้้วยชมรมต่่างๆ ดัังนี้้�
ชมรมพุุทธศาสตร์์
สมาชิิกจำำ�นวน
100
คน
ชมรมรัักษ์์สุุขภาพ
สมาชิิกจำำ�นวน
70
คน
ชมรมฟุุตบอล
สมาชิิกจำำ�นวน
130
คน
ชมรมวิ่่�งเพื่่อสุุขภาพ
สมาชิิกจำำ�นวน
200
คน
ชมรมปิิงปอง
สมาชิิกจำำ�นวน
30
คน
ชมรมดนตรีี
สมาชิิกจำำ�นวน
53
คน
	นอกจากนี้้� ในด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานของพนัักงานก็็เป็็นสิ่่�งที่่�บริิษััทให้้ความสำำ�คััญ โดยมีีคณะกรรมการความ
ปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ที่่�มีีบทบาทหน้้าที่่�ในการดููแลและให้้ความช่่วยเหลืือพนัักงานทั้้�งในด้้านสุุขภาพอนามััย ความปลอดภััย
ในชีีวิิตและทรััพย์์สิิน มีีการตั้้�งเป้้าหมายเรื่่องความปลอดภััยและลดอุุบััติิเหตุุภายในสำำ�นัักงานให้้เป็็นศููนย์์ โดยผ่่านกิิจกรรม “Big Cleaning Day” การรณรงค์์ส่่ง
เสริิมด้้านความสะอาดและความเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อยในพื้้�นที่่ทำ� ำ�งานของพนัักงานทุุกไตรมาส การประชาสััมพัันธ์ข้์ อ้ มููลที่่�เป็็นประโยชน์์ด้า้ นสุุขภาพอนามััย การเพิ่่�ม
ช่่องทางในการสื่่อสารและแจ้้งข้้อมููลด้้านความปลอดภััยให้้คณะกรรมการรัับทราบผ่่านระบบ Smart Home และทางอีีเมล รวมไปถึึงมาตรการในการปฏิิบััติิตััว
ของพนัักงานในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) ทั้้�งนี้้� ทางคณะกรรมการจะมีีการประชุุมประจำำ�เดืือนเพื่่อรายงานข้้อมููล
ความคืืบหน้้าและประสานกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในการแก้้ไขปรัับปรุุงดููแลด้้านสุุขภาวะและความปลอดภััยของพนัักงานให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น และเพื่่อความปลอดภััยใน
ชีีวิิตการทำำ�งาน และความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของพนัักงานอย่่างยั่่�งยืืน
การอบรม CPR ของห้้องแพทย์์
เพื่่อส่่งเสริิมความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องเกี่่�ยวกัับการกู้้�ชีีพด้้วยวิิธีี CPR เพื่่อสร้้างความปลอดภััยให้้กัับพนัักงาน ทางศููนย์์การแพทย์์ของบริิษััทได้้จััดให้้มีีการอบรม
ให้้ความรู้้�เรื่่องการกู้้�ชีีพและข้้อควรปฏิิบััติิที่่�ถููกต้้องเมื่่อเกิิดเหตุุการณ์์ฉุุกเฉิิน นอกจากนี้้� ศููนย์์การแพทย์์ของบริิษััทยัังมีีการสาธิิตขั้้�นตอนการกู้้�ชีีพ พร้้อมทั้้�งเปิิด
โอกาสให้้ผู้้�ที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรมทดลองทำำ�การกู้้�ชีีพด้้วยวิิธีี CPR ด้้วยตนเองเพื่่อให้้มีีความเข้้าใจที่่�มากขึ้้�น
กิิจกรรมโดยห้้องแพทย์์
	บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการให้้ความรู้้�ตััวแทนเพื่่อส่่งเสริิมความรู้้�เรื่่องโรคต่่างๆ และเพื่่อให้้ตัวั แทนสามารถถ่่ายทอดความรู้้�ต่่อให้้แก่่ลูกู ค้้า โดยศููนย์ก์ ารแพทย์์
ของบริิษััทมีีการจััดกิิจกรรมอบรมความรู้้�เรื่่องโรคต่่างๆ ตลอดทั้้�งปีี อาทิิเช่่น อบรมให้้ความรู้้�เรื่่องสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่
(โควิิด-19) โรคมะเร็็ง และอบรมให้้ความรู้้�เรื่่องโรคอ้้วน เป็็นต้้น
นอกเหนืือจากการให้้ความรู้้�แก่่ตััวแทน ศููนย์์การแพทย์์ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับพนัักงานและเสริิมสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�ส่่งเสริิมสุุขภาพที่่�ดีีผ่่านการแข่่งขััน BLA
Healthy Life Challenge โดยกิิจกรรมดัังกล่่าวมีีการจััดอบรมเรื่่องความรู้้�ทางโภชนาการ และการใช้้แอปพลิิเคชััน สำำ�หรัับติิดตามก้้าวเดิิน และคำำ�นวณอายุุที่่�แท้้
จริิงของร่่างกาย (Biological Age) ให้้กัับผู้้�ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ นอกจากนี้้� ศููนย์์การแพทย์์ของบริิษััทยัังมีีกิิจกรรมอื่่นๆ เพื่่อสนัับสนุุนสุุขภาพที่่�ดีีของพนัักงาน เช่่น
การจััดกิิจกรรมรณรงค์์เลิิกบุุหรี่่�ให้้กัับพนัักงาน เป็็นต้้น
การบริิหารจััดการความปลอดภััยในกรณีีฉุุกเฉิิน
	บริิษััทได้้จััดทำำ�แผนการบริิหารและป้้องกัันในกรณีีเกิิดเหตุุฉุุกเฉิินและการระงัับอััคคีีภััย พร้้อมทั้้�งจััดเตรีียมทรััพยากรและอุุปกรณ์์ที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการเตรีียม
ความพร้้อมในการรองรัับสถานการณ์์ฉุกุ เฉิินต่า่ งๆ ทั้้�งในส่่วนอาคารสำำ�นักั งาน และสำำ�นักั งานสาขาทั่่�วประเทศ โดยมีีการจััดการ ควบคุุม ตอบสนอง ตอบโต้้ติดิ ต่่อ
ประสานงานช่่วยเหลืือผู้้�บาดเจ็็บ รวมถึึงมีีการจััดทำำ�แผนการตรวจตรา แผนการรณรงค์์ป้้องกัันอััคคีีภััย แผนการซ้้อมดัับเพลิิงและอพยพหนีีไฟ และแผนการ
บรรเทาทุุกข์์ พร้้อมทั้้�งดููแลจััดการสถานที่่�ทำำ�งานไม่่ให้้มีวัี สดุ
ั ุ หรืือลัักษณะของการทำำ�งานที่่�มีโี อกาสเป็็นต้น้ เหตุุของการเกิิดเพลิิงไหม้้ และมีีการจััดให้้มีกี ารฝึึกซ้้อม
ดัับเพลิิงและอพยพหนีีไฟประจำำ�ปีีตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย
การป้้องกัันการเกิิดอััคคีีภััยในองค์์กร โดยการจััดโครงการซ้้อมอพยพหนีีไฟประจำำ�ปีีสำำ�นัักงานใหญ่่และสำำ�นัักงานสาขา (4 สาขา) เพื่่อรณรงค์์ให้้พนัักงาน
ผู้้�บริิหาร และตััวแทนฝ่่ายขาย รวมไปถึึงประชาชนในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงที่่�มีีความสนใจเข้้าร่่วมได้้ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญถึึงความปลอดภััยในชีีวิิตและทรััพย์์สิิน
ในสำำ�นัักงาน สามารถป้้องกัันและระงัับเหตุุจากการเกิิดอััคคีีภััยในเบื้้�องต้้นได้้อย่่างถููกต้้อง
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การปฏิิบััติิด้้านสิิทธิิแรงงาน
	บริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อการเคารพในหลัักสิิทธิิแรงงาน และการปฏิิบััติิต่่อพนัักงานทุุกระดัับอย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรมโดยไม่่ได้้คำำ�นึึงถึึงความแตกต่่าง
ทางเพศ อายุุ สีีผิิว เชื้้�อชาติิ ศาสนา วััฒนธรรม ความพิิการ และการศึึกษา พนัักงานของบริิษััท ถืือเป็็นบุุคลากรที่่�มีีคุุณค่่า และมีีความสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััท โดยบริิษััทเชื่่อว่่าทุุกพลัังของทีีมงานที่่�เข้้มแข็็ง จะเป็็นรากฐานสำำ�คััญในการพััฒนาองค์์กรให้้บรรลุุเป้้าหมาย นอกจากนี้้� บริิษััทได้้ดููแลความเป็็นอยู่่�
ของพนัักงานปััจจุุบััน มีีจำำ�นวน 1,221 คน พนัักงานชาย 281 คน พนัักงานหญิิง 940 คน มีีการจ่่ายค่่าตอบแทน รวมถึึงการจััดสวััสดิิการที่่�ดีีเหมาะสมและอยู่่�ใน
ระดัับที่่�สามารถแข่่งขัันได้้ในธุุรกิิจเดีียวกััน ทั้้�งนี้้�เพื่่อจููงใจให้้พนัักงานเกิิดความผููกพัันต่่อองค์์กร และมีีกำำ�ลัังใจในการปฏิิบััติิงาน ตลอดจนให้้อิิสระแก่่พนัักงานใน
การเข้้าร่่วมกิิจกรรมที่่�ไม่่ขัดั ต่่อข้้อบัังคัับการปฎิิบัติั งิ านของบริิษัทั และบริิษัทยั
ั งั ใช้้หลัักการด้้านแรงงานสััมพัันธ์กั์ บั พนัักงานทุุกระดัับภายในองค์์กรโดยฝ่่ายบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคล มีีการจััดกิิจกรรมสัันทนาการผ่่านโครงการและกิิจกรรมต่่างๆ เพื่่อสานสััมพัันธ์์กัับพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่อง และให้้สิิทธิิเสรีีภาพกัับพนัักงานในการ
โหวตเพื่่อแสดงความคิิดเห็็นหรืือมีีการแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาในด้้านต่่างๆ อย่่างเป็็นรููปธรรม
สิิทธิิมนุุษยชน
	บริิษััทมุ่่�งเป็็นผู้้�นำำ�ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างเป็็นธรรม โดยให้้ความสำำ�คััญต่่อการเคารพสิิทธิิมนุุษยชนของลููกค้้า พนัักงานชุุมชน และคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ ผ่่านการ
ตรวจสอบและประเมิินผลกระทบในประเด็็นด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมถึึงการเคารพสิิทธิิแรงงานและสิิทธิิมนุุษยชนของพนัักงาน
ในการจ้้างงานและการปฏิิบัติั อิ ย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรม ซึ่่�งบริิษัทั ได้้ระบุุไว้้อย่่างชััดเจนในจรรยาบรรณบริิษัทั และกลุ่่�มธุุรกิจิ ของบริิษัทั และนโยบายสิิทธิมิ นุุษย
ชน ที่่�ยึึดปฏิิบััติิตามกฎหมายและมาตรฐานด้้านสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ ตราสารสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศ (The International Bill
of Human Rights) ปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ (The Universal Declaration of Human Rights) แล้้วแนวทางและหลัักการของ
สหประชาชาติิในเรื่่องธุุรกิิจและสิิทธิิมนุุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGP) เพื่่อแสดงถึึงความยึึดมั่่�นและแนวปฏิิบััติิ
ที่่�ดีีต่่อลููกค้้าและพนัักงาน ตลอดจนคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจของบริิษััท
	บริิษััทปฏิิบััติิตามพระราชบััญญััติิส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ พ.ศ. 2550 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ.2556 ดัังนี้้�
• รัับคนพิิการเข้้าทำำ�งานตามมาตรา 33 ปััจจุุบัันมีีพนัักงานผู้้�พิิการจำำ�นวน 1 คน
• นำำ�ส่่งเงิินเข้้ากองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ ตามมาตรา 34 จนถึึงปีี 2562
• ให้้สััมปทานแก่่คนพิิการหรืือผู้้�ดููแลคนพิิการ ตามมาตรา 35 โดยการทำำ�สััญญาจ้้างเหมาบริิการเพื่่อส่่งเสริิมการสร้้างงานให้้คนพิิการทำำ�งานในองค์์กร
สาธารณประโยชน์์และสร้้างอาชีีพให้้แก่่คนพิิการในพื้้�นที่่� 6 จัังหวััด จำำ�นวน 11 คน พนัักงานชาย 7 คน และพนัักงานหญิิง 4 คน เริ่่�มตั้้�งแต่่ปีี 2563 เป็็นต้้น
มา แทนการส่่งเงิินสมทบเข้้ากองทุุนฯ ตามมาตรา 34 โดยบริิษััทได้้ร่่วมกัับทางมููลนิิธิินวััตกรรมทางสัังคมซึ่่�งเป็็นเครืือข่่ายการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการแบบ
ครบวงจรผ่่านการมีีงานทำำ�และถืือเป็็นการสร้้างอาชีีพให้้แก่่คนพิิการโดยตรง อัันเกิิดจากปััญหาที่่�พบและทำำ�ให้้คนพิิการไม่่มีีงานทำำ�นั้้�น อัันเนื่่องมาจากคนพิิการ
ขาดโอกาสทางการศึึกษามากกว่่า 90% มีีการศึึกษาในระดัับประถมศึึกษาหรืือต่ำำ��กว่่าและมีีการศึึกษาที่่�สููงกว่่าเพีียง 10% และคนพิิการในประเทศไทยส่่วนใหญ่่
อาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�ชนบทห่่างไกล (ที่่�มา:เอกสารประกอบการบรรยายมููลนิิธิินวััตกรรมทางสัังคม)

THAILAND BEST
EMPLOYER BRAND
AWARDS 2021
บริิษััทได้้รัับรางวััล
เป็็นปีีที่่� 2 ติิดต่่อกััน
	ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นและการพััฒนางานด้้านบริิหารทรััพยากรบุุคคลในปีี 2563 ทำำ�ให้้บริิษััทได้้รัับรางวััลจากงานประกาศรางวััล 15th EMPLOYER BRANDING
AWARDS จััดขึ้้�นโดยสถาบัันด้้านการบริิหารทรััพยากรบุุคคล (World HRD Congress) และ EMPLOYER BRANDING INSTITUTE - INDIA องค์์กรด้้านการ
ส่่งเสริิมนวััตกรรมและแนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นกลยุุทธ์ก์ ารบริิหารทรััพยากรบุุคคลระดัับนานาชาติิ ซึ่่�งเป็็นสถาบัันที่่ม� อบรางวััลให้้กับั องค์์กรชั้้�นนำำ�ทั่่ว� โลก ที่่�มีกี ารบริิหารงาน
เกี่่�ยวกัับทรััพยากรบุุคคลได้้อย่่างดีีเยี่่�ยมและมีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งในปีีนี้้�คณะกรรมการมีีหลัักเกณฑ์์การพิิจารณาจากที่่�สาระสำำ�คััญ ดัังนี้้�
• การผสมผสานและนำำ�วิิสััยทััศน์์องค์์กรไปสู่่�การปฏิิบััติิด้้วยกลยุุทธ์์การบริิหารทรััพยากรบุุคคล
• การสร้้างหน่่วยงานให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์การบริิหารทรััพยากรบุุคคลกัับธุุรกิิจ
• การพััฒนาสมรรถนะที่่�ใช้้ในอนาคตเพื่่อเตรีียมความพร้้อมขององค์์กรในอนาคต
ตลอดระยะเวลา 69 ปีี ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ กรุุงเทพประกัันชีีวิิตมีีความตั้้�งใจพััฒนาความเป็็นเลิิศในทุุกด้้านอยู่่�เสมอ และจะมุ่่�งมั่่�นพััฒนาต่่อไปอย่่างไม่่หยุุด
นิ่่�งสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการวางแผนการเงิินครบวงจรให้้กัับคนไทยต่่อไป
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ภาพข่่าว: https://www.bizfocusmagazine.com/news/item/9335-2.html
World HRD Congress: https://www.worldhrdcongress.com/about.html
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องค์์กรที่่�รัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

การให้้ความรู้้�ด้้านการวางแผนทางการเงิินและธุุรกิิจประกัันชีีวิิต
	ธนาคารแห่่งประเทศไทยทำำ�วิจััิ ยในปีี 2559 พบว่่า คนไทยมีีทัักษะด้้านความรู้้�ทางการเงิินที่่�ต่ำำ��กว่่าค่่าเฉลี่่�ยของ OECD ค่่อน
ข้้างมาก โดยมีีความรู้้�ทางการเงิินเฉลี่่�ยเพีียง 48.6% ต่ำำ�� กว่่าค่่าเฉลี่่�ย OECD ที่่� 65.7%
ร้้อยละค่่าเฉลี่่�ยทัักษะทางการเงิินและองค์์ประกอบ
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ความรู้้�ทางการเงิิน

พฤติิกรรมทางการเงิิน

ทััศนคติิทางการเงิิน

ค่่าเฉลี่่�ย OECD ปีี 58
ที่่�มา ธนาคารแห่่งประเทศไทย (สรุุปผลการสำำ�รวจทัักษะทางการเงิิน (Financial Literacy) ปีี 2559)
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บริิษััทในฐานะที่่�เป็็นสถาบัันการเงิินที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจทั้้�งด้้านการสร้้างความมั่่�นคงผ่่านผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิต มีีพัันธมิิตรด้้าน
ประกัันภัยั และกองทุุนรวม จึึงให้้ความสำำ�คััญในการส่่งเสริิมให้้ประชาชนมีีการวางแผนการเงิิน และดำำ�เนิินการตามแผนการเงิินที่่�
วางไว้้ ทั้้�งการสร้้างหลัักประกัันชีีวิติ ทรััพย์์สินิ และการสร้้างความมั่่ง� คั่่ง� ผ่่านกองทุุนรวม ผ่่านตััวแทนและที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน
ที่่�ได้้รัับการพััฒนาความพร้้อมในการวางแผนการเงิิน บริิษััทได้้พััฒนาเครื่่อ� งมืือสนัับสนุุนการวางแผนการเงิินและการติิดตาม
สถานะของแผนการเงิิน ตลอดจนการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่ต� อบรัับการวางแผนการเงิิน โดยเฉพาะด้้านการประกัันสุุขภาพ เพื่่อ�
ให้้ประชาชนได้้มีคี วามคุ้้�มครองเพื่่อ� ความมั่่น� คงของชีีวิติ และความมั่่ง� คั่่ง� สำำ�หรัับการใช้้ชีวิี ติ หลัังเกษีียณอายุุ เป็็นการสนัับสนุุน
และลดภาระของภาครััฐที่่�อาจประสบปััญหาด้้านงบประมาณในระยะยาว
การส่่งเสริิมความรู้้�ด้้านการวางแผนการเงิิน
การให้้ความรู้้�ผ่่านช่่องทางการสื่่อสารออนไลน์์ของบริิษััท
การสื่่อสารที่่�ครอบคลุุมทั้้�งช่่องทางออนไลน์์และสื่่อต่่างๆ อาทิิ เว็็บไซต์์ ยููทููป เฟซบุ๊๊�ก ไลน์์ และทวิิตเตอร์์ของบริิษััท เพื่่อให้้ประชาชนทุุกกลุ่่�มสามารถเข้้าถึึง
เนื้้�อหาความรู้้�ทางการเงิินที่่�เหมาะสมกัับไลฟ์์สไตล์์ของตน โดยมีีรููปแบบการนำำ�เสนอที่่�เข้้าใจง่่าย เช่่น คำำ�คม อิินโฟกราฟิิก บทความ รวมไปถึึงภาพยนตร์์สั้้�น ที่่�
มุ่่�งเน้้นเนื้้�อหาสำำ�หรัับการช่่วยเสริิมทัักษะในการบริิหารและจััดการด้้านการเงิิน ทำำ�ให้้ประชาชนสามารถนำำ�แนวคิิดไปประยุุกต์์ใช้้ในชีีวิติ ประจำำ�วันั จากการสร้้างการ
มีีส่ว่ นร่่วมอย่่างต่่อเนื่่องบนพื้้�นที่่สั� งั คมออนไลน์์ทำำ�ให้้บริษัิ ทั เข้้าใจปััญหาและความสนใจด้้านการบริิหารจััดการทางการเงิินของประชาชนไทยมากยิ่่ง� ขึ้้น� ในปีี 2562
บริิษัทจึ
ั งึ ยกระดัับเว็็บไซต์์ www.bangkoklife.com เพื่่อพััฒนาให้้เว็็บไซต์์ของบริิษัทั เป็็นแพลตฟอร์์มสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับการสื่่อสารความรู้้�และข้้อมููลการบริิหารจััดการ
เงิินแก่่ประชาชน อาทิิ ความรู้้�ในเรื่่องสุุขภาพและการเงิินเพื่่อการวางแผนครอบครััว ความรู้้�เกี่่ย� วกัับการลงทุุนในกองทุุนรวม ความรู้้�ด้้านการออม โดยมีีบทความ
มากกว่่า 400 บทความ ที่่�ออกแบบมาเพื่่อความต้้องการในทุุกช่่วงชีีวิิตของลููกค้้า และใช้้เทคนิิคการเล่่าเรื่่อง (Storytelling) ที่่�มุ่่�งเน้้นการสื่่อสารที่่�ลููกค้้าสามารถ
เข้้าใจได้้ง่่าย โดยนำำ�เสนอทั้้�งในรููปแบบภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ
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การให้้ความรู้้�ผ่่านการพััฒนาความรู้้�ด้้านการวางแผนการเงิินของตััวแทนของบริิษััท
การมีีความรู้้�ด้้านการวางแผนทางการเงิิน ซึ่่�งจะเป็็นพื้้�นฐานที่่�ช่่วยสร้้างความมั่่�นคงในชีีวิิตให้้กัับประชาชนในสัังคมได้้ โดยเฉพาะการวางแผนทางการเงิินใน
ด้้านการประกัันชีีวิิตซึ่่�งบริิษััทมีีความชำำ�นาญ บริิษััทจึึงได้้จััดให้้มีีโครงการเพื่่อช่่วยส่่งเสริิมและพััฒนาการให้้ความรู้้�ให้้กัับประชาชนผ่่านการพััฒนาศัักยภาพของ
ตััวแทนประกัันชีวิี ติ บริิษัทมุ่่�
ั งหวัังที่่�จะเพิ่่�มจำำ�นวนตััวแทนประกัันชีวิี ติ ที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพผ่่านการจััดการอบรมที่่�จะมีีขึ้้น� ตลอดทั้้�งปีี โดยมีีเป้้าประสงค์์เพื่่อให้้ตัวั แทนประกััน
ชีีวิติ สามารถถ่่ายทอดความรู้้�ด้้านการวางแผนทางการเงิินให้้กับั ประชาชนและผู้้�มุ่่�งหวััง รวมถึึงยัังสามารถช่่วยลููกค้้าในการวางแผนทางการเงิินด้า้ นประกัันชีวิี ติ ได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ในปีี 2563 บริิษััทได้้จััดการอบรมในหลัักสููตรต่่างๆ ผ่่านระบบออนไลน์์ ที่่�ให้้ตััวแทนประกัันชีีวิิตและที่่�ปรึึกษาทางการเงิินได้้เข้้าร่่วมพััฒนา
ความรู้้�ของตััวเองได้้ตลอดเวลา เพื่่อไม่่ต้อ้ งเดิินทางมาประชุุมลดความเสี่่ย� งจากปััญหาโรคระบาด บริิษัทยั
ั งั ได้้ส่ง่ เสริิมให้้ตัวั แทนและที่่�ปรึึกษาทางการเงิินเข้้าร่่วม
สััมมนากัับองค์์กรภายนอกต่่างๆ ผ่่านรููปแบบออนไลน์์ เช่่น การจััดสััมมนาของสมาคมนัักวางแผนการเงิินไทย สมาคมประกัันชีีวิิตไทย สมาคมด้้านประกัันชีีวิิต
ต่่างๆ เช่่น การประชุุมระดัับโลกของสมาคม กิิจกรรมหลัักสููตรอบรมของสมาคม GAMA รวมทั้้�งการอบรมความรู้้�ต่่างๆ ที่่�จััดโดยองค์์กรพัันธมิิตรทางการเงิินของ
บริิษััท อาทิิ บริิษััทประกัันภััย และบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุนรวม ภายใต้้โครงการความร่่วมมืือ BLAFA
โดยถึึงแม้้ว่่าในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมาบริิษััทจะได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) ทำำ�ให้้ไม่่สามารถจััด
อบรมในรููปแบบปกติิเพื่่ออััพเดทความรู้้�ได้้ บริิษััทได้้นำำ�แอปพลิิเคชัันระบบอบรมแบบออนไลน์์ BLA Station มาเพื่่อใช้้เป็็นช่่องทางการอบรมแบบออนไลน์์ให้้กัับ
ตััวแทนประกัันชีวิี ติ และที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน และเพิ่่�มหลัักสููตรเฉพาะสำำ�หรัับกลุ่่�มที่่�มีคี วามสนใจแตกต่่างกััน และทำำ�ให้้สามารถอััพเดตข้้อมููลความรู้้�ได้้รวดเร็็วยิ่่ง�
ขึ้้�น และลดภาระค่่าใช้้จ่่ายและเวลาในการเดิินทางมาอบรมที่่�สำำ�นัักงาน ลดความเสี่่�ยงต่่อปััญหาโรคระบาด
รููปแบบการจััดกิิจกรรม

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

กิิจกรรม FA Club ทั่่�วประเทศ

34 ครั้้�ง

36 ครั้้�ง

14 ครั้้�ง หลัักสููตรออนไลน์์

กิิจกรรมสััมมนาลููกค้้า
ทั่่�วประเทศ

17 ครั้้�ง

10 ครั้้�ง

1 ครั้้�ง ช่่องทางออนไลน์์

สััมมนารวมพล
ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน

2 ครั้้�ง

2 ครั้้�ง

1 ครั้้�ง

โดยในกิิจกรรม FA Club บริิษััทจััดให้้หััวข้้อในการจััดอบรมมีีความหลากหลายเพื่่อให้้สามารถอััพเดทข้้อมููลได้้อย่่างมีีความครบถ้้วนและรอบด้้าน เช่่น
• การอบรมความรู้้�เพื่่ออััพเดทข้้อมููลกองทุุน
• การวางแผนมรดกฉบัับย่่อ ประกัันชีีวิิตเกี่่�ยวข้้องกัับการวางแผนมรดกอย่่างไร
• การอบรม “Tax key Man” วางแผนภาษีีผู้้�บริิหารองค์์กร
• “ New Normal After Covid-19 Trend ของโลกจะเป็็นอย่่างไร”
การให้้ความรู้้�ผ่่านการเข้้าร่่วมงาน SET in the city และงาน Money Expo
ในปีี 2563 บริิษััทได้้ลดจำำ�นวนกิิจกรรมทางการเงิินต่่างๆ เพื่่อหลีีกเลี่่�ยง
ความเสี่่ย� งของผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััส
โคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) โดยยัังคงมีีกิิจกรรมในพื้้�นที่่�และช่่วงเวลาที่่�
เห็็นว่่าเหมาะสม เช่่น มหกรรมการเงิิน Money Expo กรุุงเทพ 1 ครั้้�ง และ
สััปดาห์์ประกัันภััย โดยคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจ
ประกัันภััย (คปภ) 1 ครั้้�ง โดยมีีจำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมงานประมาณ 400,000 คน
การให้้ความรู้้�แก่่นัักวิิเคราะห์์และนัักลงทุุน
เว็็บไซต์์ของบริิษััทในส่่วนของนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ บริิษััทฯ ยัังได้้มีีการเผย
แพร่่ความรู้้�เกี่่�ยวกัับธุุรกิิจประกัันชีีวิิตให้้แก่่ นัักวิิเคราะห์์ นัักลงทุุน และบุุคคล
ที่่�สนใจ โดยจััดทำำ�เป็็นเอกสารแบ่่งปัันความรู้้� (Knowledge sharing) จำำ�นวน 5
เรื่่อง ซึ่่�งเป็็นหััวข้้อหลัักของธุุรกิิจประกัันชีีวิิต เช่่น ความรู้้�เรื่่องเงิินกองทุุนของ
ธุุรกิิจประกัันชีีวิิต มููลค่่าของธุุรกิิจประกัันชีีวิิต มาตรฐานทางบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับธุุรกิิจ เป็็นต้้น โดยนัักวิิเคราะห์์ นัักลงทุุน และผู้้�ที่่�สนใจสามารถดาวน์์โหลด
เอกสารดัังกล่่าวได้้ผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษััท
	นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังเปิิดโอกาสให้้นักั ลงทุุนที่่สน
� ใจสามารถเข้้าพบผู้้�บริิหาร
หรืือนัักลงทุุนสัมั พัันธ์เ์ พื่่อสอบถามข้้อมููลการดำำ�เนิินงานรวมถึึงความรู้้�ด้้านธุุรกิจิ
ประกัันชีวิี ติ ได้้ โดยหาก นัักวิิเคราะห์์ นัักลงทุุน หรืือบุุคคลทั่่�วไปที่่�สนใจต้้องการ
ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม สามารถติิดต่่อส่่วนงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ของบริิษััทฯ โดยตรง
เพื่่อขอทราบข้้อมููลได้้ทัันทีี
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การให้้ความรู้้�แก่่ประชาชนเกี่่�ยวกัับเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19)
	ด้้วยตระหนัักถึึงปััญหาและผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) กรุุงเทพประกัันชีวิี ติ ได้้มอบความคุ้้�มครอง
เพิ่่�มเติิมแก่่ผู้้�ถืือกรมธรรม์์ และจััดทำำ�ความรู้้�เกี่่�ยวกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) เพื่่อเผยแพร่่ผ่่านช่่องทางสื่่อสาร
ของบริิษััท ตลอดปีี 2563 เพื่่อเป็็นแนวทางในการดููแลตััวเอง และป้้องกัันความเสี่่�ยงในการรัักษาพยาบาลที่่�อาจเกิิดขึ้้�น

การเปิิดโอกาสการเข้้าถึึงการประกัันชีีวิิตอย่่างทั่่�วถึึง
การส่่งเสริิมการเข้้าถึึงบริิการด้้านประกัันชีีวิิตพื้้�นฐาน
	บริิษัทมี
ั สี าขาครอบคลุุมทุุกภููมิภิ าคทั่่�วประเทศ พร้้อมให้้บริกิ ารลููกค้้าด้้านต่่างๆ เช่่น การรัับชำำ�ระเบี้้�ยประกััน ชี้้�แจงข้้อมููลเกี่่ย� วกัับรายละเอีียดและสิิทธิปิ ระโยชน์์
ในกรมธรรม์์ ฯลฯ สาขายัังเป็็นศููนย์์กลางสำำ�หรัับตััวแทนและบุุคคลทั่่�วไปในการให้้ข้้อมููลต่่างๆเกี่่�ยวกัับบริิษััท อาทิิเช่่น ข้้อมููลผลิิตภััณฑ์์เพื่่อให้้บุุคคลทั่่�วไปมีีความ
เข้้าใจที่่�ถููกต้้องเกี่่�ยวกัับการประกัันชีีวิิตและสามารถเลืือกผลิิตภััณฑ์์ที่่�ตอบสนองความต้้องการของแต่่ละบุุคคล

การมอบความคุ้้�มครองอุุบััติิเหตุุ ค่่ารัักษาพยาบาลและขยายความคุ้้�มครองเกี่่�ยวสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19)
เพื่่อเพิ่่�มโอกาสให้้ประชาชนเข้้าถึึงการประกัันชีีวิิตได้้มากขึ้้�น ในปีี 2563 บริิษััทได้้เข้้าร่่วมในโครงการประกัันภััยกลุ่่�มปีีใหม่่ 10 บาท ของสำำ�นัักงานคณะ
กรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.) ยกระดัับการเข้้าถึึงผลิิตภััณฑ์์และบริิการประกัันชีีวิิตและการลงทุุนที่่�สามารถตอบโจทย์์ความ
ต้้องการ โดยได้้ดำำ�เนิินโครงการต่่างๆ ดัังนี้้�
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มอบความคุ้้�มครองอุุบััติิเหตุุและค่่ารัักษาพยาบาลแบบกลุ่่�ม ผ่่านกรมธรรม์์ประกัันกลุ่่�ม 10 บาท อุ่่�น
ใจปีีใหม่่พลััส สำำ�หรัับผู้้�เอาประกัันที่่�สมััครและชำำ�ระเบี้้�ยตั้้�งแต่่ 15 ธ.ค. 2562 – 31 ม.ค. 2563
ระยะเวลาคุ้้�มครอง 30 วัันสำำ�หรัับผู้้�เอาประกัันของกรุุงเทพประกัันชีวิี ติ ที่่�ซื้้อ� กรมธรรม์์ประเภทสามััญ
และออนไลน์์
มีีผู้้�ได้้รัับสิิทธิิจากโครงการนี้้�ประมาณ 37,812 ราย

มอบความคุ้้�มครองค่่ารัักษาพยาบาลชดเชยรายวัันจากไวรััสโคโรน่่า (โควิิด-19) เพิ่่�มเติิมจากค่่ารัักษา
พยาบาลตามแผนประกัันที่่�มีีอยู่่� กรณีีเป็็นผู้้�ที่่�ติิดเชื้้�อจากไวรััสโคโรน่่า วัันละ 2,000 บาท สููงสุุด 15
วััน โดยเริ่่�มมีีผลคุ้้�มครอง ตั้้�งแต่่วัันที่่� 20 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ถึึงวัันที่่� 31 พฤษภาคม 2563 (ความ
คุ้้�มครองนี้้� มอบให้้โดยอััตโนมััติแิ ละไม่่คิดิ เบี้้�ยประกัันภัยั เพิ่่�มเติิม) สำำ�หรัับลูกู ค้้าปััจจุุบันที่่
ั ถื� อื กรมธรรม์์
ที่่�มีีสััญญาเพิ่่�มเติิมสุุขภาพ และ/หรืือสััญญาเพิ่่�มเติิมค่่ารัักษาพยาบาลรายวััน
มีีผู้้�ได้้รัับสิิทธิิจากโครงการนี้้�ประมาณ 120,179 ราย

มอบความคุ้้�มครองค่่ารัักษาพยาบาลชดเชยรายได้้จากไวรััสโคโรน่่า (โควิิด-19) กรณีีเป็็นผู้้�ที่่ติ� ดิ เชื้้�อ
จากไวรััสโคโรน่่า รัับค่่ารัักษาพยาบาลชดเชยรายวััน 1,000 บาทต่่อวััน ตามจำำ�นวนวัันที่่�เข้้ารัักษา
เป็็นผู้้�ป่่วยใน สููงสุุดไม่่เกิิน 30 วััน คุ้้�มครองถึึง 31 พ.ค. 63 สำำ�หรัับลููกค้้าที่่�ถืือกรมธรรม์์อื่่นๆ โดย
รัับสิิทธิ์์�ผ่่านแอปพลิิเคชัันบนโทรศััพท์์มืือถืือ“BLA Happy Life”
มีีผู้้�ได้้รัับสิิทธิิจากโครงการนี้้�ประมาณ 68,523 ราย

มอบความคุ้้�มครองค่่าชดเชยรายวัันเมื่่อเข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาลเป็็นผู้้�ป่่วยหนััก (ไอ.ซีี.ยูู.)
เนื่่องจากไวรััสโคโรน่่า (โควิิด-19) วัันละ 3,000 บาท สููงสุุดไม่่เกิิน 15 วััน โดยไม่่คิิดเบี้้�ยประกัันภััย
ระยะเวลาคุ้้�มครองตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 - 30 มิิถุุนายน 2563 (ความคุ้้�มครองนี้้� มอบให้้โดยอััตโนมััติิและ
ไม่่คิิดเบี้้�ยประกัันภััยเพิ่่�มเติิม) สำำ�หรัับผู้้�เอาประกัันของกรุุงเทพประกัันชีีวิิตทุุกช่่องทาง ทั้้�งลููกค้้าที่่�
มีีกรมธรรม์์ประเภทสามััญและประกัันกลุ่่�ม
มีีผู้้�ได้้รัับสิิทธิิจากโครงการนี้้�ประมาณ 1,408,164 ราย
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มอบความคุ้้�มครองอุุบััติิเหตุุและค่่ารัักษาพยาบาลแบบกลุ่่�ม ผ่่านกรมธรรม์์ประกัันกลุ่่�ม 10 บาท
นิิวนอร์์มอลพลััส โดยเพิ่่�มความคุ้้�มครองโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า (โควิิด-19) แบบ “เจอ-จ่่าย-จบ”
จำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััย 3,000 บาท
สำำ�หรัับผู้้�พัักอาศััยใกล้้บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต รัับสิิทธิ์์�โดยการตอบคำำ�ถามผ่่าน Link หรืือการ
สแกน QR Code ภายใน 31 ธ.ค. 63 ระยะเวลาคุ้้�มครองตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 - 30 มกราคม 2564
มีีผู้้�ได้้รัับสิิทธิิจากโครงการนี้้�ประมาณ 202 ราย

มอบความคุ้้�มครองอุุบััติิเหตุุและค่่ารัักษาพยาบาลแบบกลุ่่�ม ผ่่านกรมธรรม์์ประกัันกลุ่่�ม 10 บาท
นิิวนอร์์มอลพลััส โดยเพิ่่�มความคุ้้�มครองโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า (โควิิด-19) แบบ “เจอ-จ่่าย-จบ”
จำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััย 3,000 บาท โดยมีีระยะเวลาความคุ้้�มครอง 30 วััน สำำ�หรัับผู้้�เอาประกััน
ที่่�สมัคั รและชำำ�ระเบี้้�ยกรมธรรม์์ประเภทสามััญระหว่่างวัันที่่� 1 - 31 มกราคม 2564 และลงทะเบีียน
รัับสิิทธิ์์�ผ่่านแอปพลิิเคชัันบนโทรศััพท์์มืือถืือ “BLA Happy Life”
มีีผู้้�ได้้รัับสิิทธิิจากโครงการนี้้�ประมาณ 183 ราย

มอบความคุ้้�มครองค่่ารัักษาพยาบาลชดเชยรายได้้จากไวรััสโคโรน่่า (โควิิด-19) กรณีีเป็็นผู้้�ที่่ติ� ดิ เชื้้�อ
จากไวรััสโคโรน่่า รัับค่่ารัักษาพยาบาลชดเชยรายวััน 1,000 บาทต่่อวััน และ 2,000 บาทสำำ�หรัับ
บุุคลากรทางการแพทย์์ ตามจำำ�นวนวัันที่่�เข้้ารัักษาเป็็นผู้้�ป่่วยใน สููงสุุดไม่่เกิิน 30 วััน สำำ�หรัับลููกค้้า
กรุุงเทพประกัันชีีวิิต ที่่�มีีกรมธรรม์์มีีผลบัังคัับภายใน 31 ธ.ค. 2563 โดยรัับสิิทธิ์์�ผ่่าน Link หรืือการ
สแกน QR Code ภายใน 31 ม.ค. 64 โดยมีีระยะเวลาคุ้้�มครอง 30 วััน
มีีผู้้�ได้้รัับสิิทธิิจากโครงการนี้้�ประมาณ 70,126 ราย

มอบความคุ้้�มครองอุุบััติิเหตุุและค่่ารัักษาพยาบาลแบบกลุ่่�ม ผ่่านกรมธรรม์์ประกัันกลุ่่�ม 10 บาท
สงกรานต์์อุ่่�นใจ นิิวนอร์์มอล ซุุปเปอร์์พลััส โดยเพิ่่�มความคุ้้�มครองโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า (โควิิด-19)
แบบ “เจอ-จ่่าย-จบ” จำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััย 3,000 บาท และรัับค่่ารัักษาพยาบาลชดเชยรายวััน
1,000 บาทต่่อวััน สููงสุุดไม่่เกิิน 20 วััน สำำ�หรัับผู้้�เอาประกัันของกรุุงเทพประกัันชีีวิิตทุุกช่่องทาง ทั้้�ง
ลููกค้้าที่่�มีีกรมธรรม์์ประเภทสามััญและประกัันกลุ่่�ม โดยรัับสิิทธิ์์�ผ่่าน Link หรืือการสแกน QR Code
มีีผู้้�ได้้รัับสิิทธิิจากโครงการนี้้�ประมาณ 37,436 ราย
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การส่่งเสริิมความคงอยู่่�ของกรมธรรม์์และการบรรเทาความเดืือดร้้อนให้้แก่่ผู้้�เอาประกัันภััย
	นอกจากนี้้�บริิษััทยัังได้้มีีมาตราการเพื่่อบรรเทาความเดืือดร้้อนของผู้้�เอาประกัันภััยที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 โดย
1. ขยายระยะเวลาผ่่อนผัันการชำำ�ระเบี้้�ยประกัันภััยออกไปอีีก 60 วััน นัับจากวัันครบกำำ�หนดระยะเวลาผ่่อนผัันเดิิม สำำ�หรัับกรมธรรม์์ที่่�ครบกำำ�หนดระยะเวลาผ่่อน
ผัันการชำำ�ระเบี้้�ยประกัันภััย ระหว่่างวัันที่่� 27 ก.พ. 63 ถึึงวัันที่่� 30 เม.ย. 63
2. ยกเว้้นค่่าธรรมเนีียมการต่่ออายุุกรมธรรม์์และค่่าธรรมเนีียมจากการกู้้�เงิินอััตโนมััติิ หากผู้้�เอาประกัันขอต่่ออายุุกรมธรรม์์ประกัันชีีวิิตหรืือขอกลัับคืืนสู่่�สถานะ
เดิิมของกรมธรรม์์ประกัันชีีวิิต ภายใน 6 เดืือน ในกรณีีที่่�กรมธรรม์์ประกัันชีีวิิตสิ้้�นผลบัังคัับระหว่่างวัันที่่� 27 ก.พ. 63 ถึึงวัันที่่� 30 เม.ย. 63
3. กรุุงเทพประกัันชีีวิิตร่่วมกัับบััตรเครดิิตธนาคารกรุุงเทพ และบััตรเครดิิต KTC ให้้บริิการผ่่อนชำำ�ระเบี้้�ยประกัันปีีแรกแบบรายปีี 0% นาน 3 เดืือน ผ่่านช่่องทาง
ตััวแทนและที่่�ปรึึกษาการเงิินกรุุงเทพประกัันชีีวิิต เพื่่อเพิ่่�มโอกาสในการสร้้างความคุ้้�มครองในสภาวะที่่�ทุุกคนได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาด

การให้้บริิการเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ลููกค้้าทุุพพลภาพ
ในปีีที่่�ผ่่านมาบริิษััทได้้พััฒนาการให้้บริิการด้้านสุุขภาพกัับลููกค้้าให้้ได้้รัับความสะดวกสบายมากยิ่่�งขึ้้�น ผ่่านบริิการพบแพทย์์ออนไลน์์ (Telemed Plus) ซึ่่�ง
บริิษัทั ได้้ร่ว่ มมืือกัับเครืือโรงพยาบาลพัันธมิิตรทำำ�ให้้ผู้้�ป่ว่ ยไม่่จำำ�เป็็นต้อ้ งเดิินทางไปโรงพยาบาลก็็สามารถพบแพทย์์ได้้ด้ว้ ยเทคโนโลยีีการสื่่อสารแบบออนไลน์์ พร้้อม
บริิการจััดส่่งยาทั่่�วประเทศ โดยการพััฒนาบริิการนี้้�จะช่่วยอำำ�นวยความสะดวกให้้กับั ทุุกกลุ่่�มลููกค้้า รวมไปถึึงลููกค้้าที่่�ไม่่สะดวกในการเดิินทางและลููกค้้าทุุพพลภาพ
	นอกจากนี้้�บริิษััทยัังได้้มีีการออกแบบทางเข้้าสาขาให้้เป็็นทางลาดเอีียงเพื่่ออำำ�นวยความสะดวกให้้กัับผู้้�ใช้้รถเข็็นวีีลแชร์์ เพื่่อให้้บริิษััทสามารถรองรัับและให้้
บริิการลููกค้้าได้้อย่่างทั่่�วถึึง

การสนัับสนุุนเยาวชน
โครงการกรุุงเทพประกัันชีีวิิต กรีีฑาดาวรุ่่�งมุ่่�งโอลิิมปิิกเยาวชน-ยุุวชน ชิิงชนะเลิิศแห่่งประเทศไทย 2562
การพััฒนาศัักยภาพของเยาวชนรุ่่�นใหม่่ให้้มีีความรู้้�ความสามารถและความพร้้อมทั้้�งด้้านคุุณธรรมจริิยธรรมเป็็นรากฐานที่่�สำำ�คััญในการสร้้างความเจริิญด้้าน
เศรษฐกิิจและสัังคม บริิษััทจึึงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสนัับสนุุนการพััฒนาเยาวชนที่่�จะเติิบโตเป็็นอนาคตของชาติิให้้มีีความพร้้อมต่่อการเปลี่่�ยนแปลงในอนาคต บริิษััทมุ่่�ง
ดำำ�เนิินโครงการพััฒนาและส่่งเสริิมศัักยภาพด้้านการกีีฬาที่่�ยึึดเยาวชนเป็็นศููนย์์กลาง เพื่่อเป็็นแรงสำำ�คััญในการขัับเคลื่่อนเศรษฐกิิจและสัังคมของชาติิต่่อไป
เพราะบริิษััทเชื่่อว่่า เยาวชน คืือ รากฐานและอนาคตของชาติิ
	บริิษััทได้้ร่่วมกัับสมาคมกีีฬากรีีฑาแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์ และหน่่วยงานระดัับจัังหวััดจััดเวทีีคััดเลืือกสุุดยอดนัักกรีีฑาเยาวชนทั่่�วไทย สาน
ต่่อความฝัันสู่่�เวทีีระดัับนานาชาติิร่่วมจััดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่องเป็็นปีีที่่� 2 เพื่่อส่่งเสริิมกีีฬาในหมู่่�เยาวชนและยุุวชนทั่่�วประเทศ และสร้้างช้้างเผืือกผนึึกกำำ�ลัังกรีีฑา
ไทยให้้พร้้อมชิิงชััยโอลิิมปิิกเกมส์์ 2020 ในปีีนี้้�มีีนัักกีีฬากรีีฑายุุวชน เยาวชนทั่่�วประเทศร่่วมแข่่งขัันในโครงการกว่่า 5,000 คน นอกจากนั้้�น ยัังมีีนัักกรีีฑาจาก
โครงการ กรุุงเทพประกัันชีีวิิต กรีีฑาดาวรุ่่�งมุ่่�งโอลิิมปิิก เป็็นตััวแทนกรีีฑายุุวชน/เยาวชน ทีีมชาติิไทย เพื่่อไปคว้้าเหรีียญทอง ในกรีีฑา Sea Youth และ กีีฬา
นัักเรีียนระหว่่างประเทศแห่่งอาเซีียน 35 คน โครงการนี้้�ยัังช่่วยให้้เยาวชนที่่�มีีทัักษะโดดเด่่นทั่่�วประเทศ แต่่ขาดโอกาสในการต่่อยอดความสามารถอีีกมาก
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โครงการโรงเรีียนของหนูู
กรุุงเทพประกัันชีีวิิตร่่วมกัับไทยรััฐทีีวีี สร้้างความฝัันเล็็กๆ และส่่งต่่อรอยยิ้้�มสู่่�เยาวชนไทยในพื้้�นที่่�ห่่างไกล ในถิ่่�นทุุรกัันดาร เป็็นการเสริิมสร้้างความสุุขแบบ
ยั่่�งยืืนกัับโครงการโรงเรีียนของหนูู ในปีี 2562 บริิษััทสานต่่อ 2 กิิจกรรมเพื่่อเยาวชนไทยได้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีเต็็มไปด้้วยรอยยิ้้�ม
• โครงการน้ำำ��ดื่่มสะอาด เพื่่อชีีวิิตที่่�มีีความสุุข
มอบถัังเก็็บน้ำำ��กว่่า 10,000 ลิิตร รวมทั้้�งระบบทำำ�น้ำำ��สะอาด เครื่่องกรองน้ำำ�� พร้้อมเลี้้�ยงอาหารกลางวัันแก่่เด็็กๆ ณ ศููนย์์การเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนอิินทรีี
อาสา (บ้้านปาเกอะญอ) ต.ป่่าเด็็ง อ.แก่่งกระจาน จ.เพชรบุุรีี เพื่่อสร้้างน้ำำ��ดื่่มสะอาดสู่่�คุุณภาพชีีวิิตและสุุขอนามััยที่่�ดีี โดยโครงการ “น้ำำ��ดื่่มสะอาด เพื่่อชีีวิิตที่่�
มีีความสุุข” เริ่่�มมาตั้้�งแต่่ปีี 2556 และยัังทำำ�ต่่อเนื่่องมาจนถึึงปััจจุุบััน บริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของคุุณภาพชีีวิิตและสุุขภาพของเยาวชนและประชาชน ใน
เรื่่องสุุขอนามััย การออกกำำ�ลังั กาย การบริิโภคน้ำำ��ดื่ม่ ที่่�สะอาด และสิ่่ง� ที่่�โรงเรีียนต่่างๆ ขาดแคลน เพื่่อเสริิมคุุณภาพชีีวิติ และการศึึกษาของเยาวชนไทยโดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งในเขตพื้้�นที่่�ห่่างไกล

• โครงการ “โรงเรีียนของหนูู” ครั้้�งที่่� 2
ณ โรงเรีียนชุุมชนบ้้านผาผ่่า ต.แม่่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่่ฮ่่องสอน นัักเรีียนส่่วนใหญ่่จำำ�เป็็นจะต้้องเดิินไปโรงเรีียนเป็็นระยะทางกว่่า 3-7 กิิโลเมตร การ
ไม่่มีจัี กั รยานหมายถึึงการขาดเรีียนเพราะเดิินทางลำำ�บากหรืือไม่่มีผู้้�ี ปกครองมาส่่ง บริิษัทร่
ั ว่ มมอบรอยยิ้้�มและคุุณภาพชีีวิติ ที่่�ดีด้ี ว้ ยการมอบจัักรยาน 70 คััน ทั้้�งนี้้�
บริิษััทยัังมอบอุุปกรณ์์อำำ�นวยความสะดวกที่่�โรงเรีียนและเด็็กนัักเรีียนขาดแคลน อย่่างตู้้�เย็็น เครื่่องปั่่�น ถาดอาหารพร้้อมช้้อนส้้อม และเครื่่องเล่่นเด็็กในสนาม
เพื่่อเสริิมสร้้างสุุขอนามััยที่่�ดีีแก่่เยาวชนในที่่�ห่่างไกล โครงการนี้้�จึึงเป็็นประโยชน์์ต่่อโรงเรีียนที่่�ยัังขาดแคลนสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกต่่างๆ เพื่่อให้้เยาวชนไทยมีี
คุุณภาพชีีวิิตภายในรั้้�วโรงเรีียนที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น
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• โครงการโรงเรีียนของหนููปีี 2563
กรุุงเทพประกัันชีีวิิตส่่งต่่อรอยยิ้้�มสู่่�เยาวชนไทยในพื้้�นที่่�ห่่างไกล ในถิ่่�น
ทุุรกัันดาร เป็็นการเสริิมสร้้างความสุุขแบบยั่่�งยืืนกัับโครงการโรงเรีียนของหนูู
ในปีี 2563 บริิษััทสานต่่อกิิจกรรมเพื่่อเยาวชนไทยได้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีเต็็มไป
ด้้วยรอยยิ้้�ม โดยการปรัับปรุุงสนามเด็็กเล่่นและมอบเครื่่องเล่่นให้้แก่่โรงเรีียน
ชุุมชนบ้้านผาผ่่า ต.แม่่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่่ฮ่่องสอน พร้้อมจััดกิิจกรรม
อาหารกลางวัันเพื่่อน้้อง โครงการนี้้�เป็็นประโยชน์์ต่่อโรงเรีียนที่่�ขาดแคลนงบ
ประมาณในการจััดสร้้างสนามเด็็กเล่่นให้้กับนั
ั กั เรีียน เพื่่อสร้้างเสริิมสุุขภาพและ
ทัักษะด้้านร่่างกายที่่�สำำ�คัญ
ั เพื่่อให้้เยาวชนไทยมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิติ ภายในรั้้�วโรงเรีียน
ที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น
กรุุงเทพประกัันชีวิี ติ ยัังได้้จัดั ทำำ�กิจิ กรรมที่่�ส่ง่ เสริิมประเพณีีและวััฒนธรรม
อัันดีีงานของท้้องถิ่่�นอย่่างต่่อเนื่่อง ทั้้�งนี้้�สำำ�หรัับในปีี 2563 กิิจกรรมต่่างๆ ที่่�
บริิษัทสนั
ั บสนุ
ั นุ ได้้ถูกู เลื่่อนออกไปจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
โคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) ทำำ�ให้้บริษัิ ทจำ
ั ำ�เป็็นต้อ้ งปรัับการสนัับสนุนุ ไปยััง
โครงการด้้านอื่่นๆ ที่่�สามารถดำำ�เนิินการได้้

การจััดกิิจกรรมสนัับสนุุนประเพณีี เช่่น การแข่่งเรืือประเพณีี การแห่่เทีียนพรรษา เพื่่�อสานสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
	นอกเหนืือจากการส่่งเสริิมด้้านการศึึกษาและโอกาสของเยาวชนแล้้ว บริิษััทยัังส่่งเสริิมการปลููกฝัังประเพณีีวััฒนธรรมและค่่านิิยมสำำ�คััญของไทยผ่่านการ
สนัับสนุุนกิิจกรรมระดัับจัังหวััด เพื่่อให้้เยาวชนไทยรัักและหวงแหนค่่านิิยมสำำ�คััญของชาติิต่่อไป อาทิิ
• กิิจกรรมงานประเพณีีแห่่งเทีียนเข้้าพรรษา จัังหวััดอุุบลราชธานีี
	บริิษััทร่่วมให้้การสนัับสนุุนการจััดกิิจกรรมงานประเพณีีแห่่เทีียนเข้้าพรรษา จัังหวััดอุุบลราชธานีี ประจำำ�ปีี 2562 สืืบสานพุุทธศิิลป์์เมืืองอุุบลฯ พาชมต้้นเทีียน
พรรษางามล้ำำ��เป็็นประจำำ�ทุุกปีี

• งานประเพณีีแข่่งขัันเรืือยาวจัังหวััดพิิจิิตร ประจำำ�ปีี 2562
	บริิษััทร่่วมสนัับสนุุนวััดท่่าหลวงในการรัักษาให้้ประเพณีีอัันดีีงามที่่�สร้้างความสุุขแก่่ประชาชนคนไทยและชาวต่่างชาติิไม่่สููญหายไป โดยมีีผู้้�บริิหาร พนัักงาน
ตััวแทนประกัันชีีวิิต ร่่วมอำำ�นวยความสะดวกแจกน้ำำ�� พััด และหมวกคลายร้้อนแก่่ผู้้�เข้้าร่่วมงานอีีกด้้วย
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การส่่งเสริิมสุุขภาพประชาชน
การส่่งเสริิมการมีีสุุขภาพที่่�ดีีด้้วยการให้้บริิการด้้านสุุขภาพอย่่างครบวงจร
	บริิษัทมี
ั คี วามมุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะเป็็นผู้้�ให้้บริกิ ารเกี่่ย� วกัับการส่่งเสริิมเรื่่องสุุขภาพอย่่างครบวงจร (Health Ecosystem) ทั้้�งช่่วงเวลาที่่�ลูกู ค้้ามีีสุขุ ภาพสมบููรณ์แ์ ข็็งแรง
เจ็็บป่่วย และหลัังจากได้้รัับการรัักษาพยาบาลแล้้ว
	บริิการเพื่่อส่่งเสริิมสุุขภาพ ได้้แก่่ บริิการข่่าวสารเกี่่ย� วกัับเรื่่องสุุขภาพ, สิิทธิพิิ เิ ศษในการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี VIP check-up, บริิการข้้อมููลเกี่่ย� วกัับค่า่ รัักษา
พยาบาล (Health data book ) และแนะนำำ�ความคุ้้�มครองที่่�เหมาะสม (Product recommendation), บริิการสอบถามข้้อมููลการรัักษาพยาบาล แนะนำำ�แพทย์์
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ และโรงพยาบาลใกล้้เคีียง (Health Partner)
	บริิการยามเจ็็บป่่วย ได้้แก่่ การเพิ่่�มจำำ�นวนโรงพยาบาลคู่่�สััญญา (Hospital partnership), บริิการรถพยาบาลกรณีีเกิิดเหตุุฉุุกเฉิิน (Medevac), บริิการช่่วย
เหลืือเกี่่�ยวกัับการเรีียกร้้องสิินไหม (Claim assistant), บริิการพบแพทย์์ผ่่านออนไลน์์แพลตฟอร์์ม (Telemedicine) และ บริิการให้้คำำ�ปรึึกษาทางการแพทย์์
(2nd opinion consultation)
	บริิการหลัังจากได้้รัับการรัักษาพยาบาลแล้้ว ได้้แก่่ บริิการรถรัับ-ส่่งกลัับบ้้าน (Driving home), บริิการผู้้�ช่่วย (Nursing care assistant)

Customers Support

Driving home
Nursing core assistant

Telemed, 2nd Opinion
consultation,
Health consultation

CRM: Health news
and headlines

BLA HEALTH ECOSYSTEM
24H CONSULATION

Claim services:
Admit/Discharge

Activities: VIP Check-up,
conference, events

Health data book /
Product reccomendation

Emergency Ambulance:
Medevac

health partnerships

Hospital partnership Search,
e-medical report, appointment,
referral, etc.
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ชีีวิิตที่่�มีีสุุขภาพดีี
การมีีชีวิี ติ ที่่�มีคี วามสุุขเริ่่ม� จากการมีีสุขุ ภาพที่่�ดีี กรุุงเทพประกัันชีวิี ติ ให้้ความ
สำำ�คััญกัับการส่่งเสริิมให้้ทุุกคนมีีสุุขภาพที่่�ดีีควบคู่่�ไปกัับการสร้้างคุ้้�มครองค่่า
ใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพและโรคร้้ายแรง บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการส่่งเสริิมความรู้้�ด้้าน
สุุขภาพและกระตุ้้�นให้้ทุุกคนใส่่ใจกัับสุุขภาพของตนเองด้้านการออกกำำ�ลัังกาย
การปรัับพฤติิกรรมลดละเลิิกเพื่่อลดความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดโรค NCDs ที่่�เกิิดจาก
พฤติิกรรมต่่างๆ ในปีี 2563 บริิษััทได้้ร่่วมกัับบริิษััทพัันธมิิตรที่่�ทำำ�การศึึกษา
วิิจััยถึึงประโยชน์์ของการเดิินต่่อสุุขภาพเพื่่อพััฒนาแบบประกััน BLA Smart
CI ที่่�ส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถืือกรมธรรม์์เดิินออกกำำ�ลัังอย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่อช่่วยลดความ
เสี่่ย� งต่่อการเกิิดโรคหััวใจ ความดัันโลหิิตสููง เบาหวาน ป้้องกัันภาวะสมองเสื่่อม
เสริิมสร้้างกระดููกและกล้้ามเนื้้�อให้้แข็็งแรง ช่่วยให้้นอนหลัับได้้ดีขึ้้ี น� ลดอาการ
ซึึมเศร้้า ความวิิตกกัังวลและความเครีียดได้้อีกี ด้้วย โดยผู้้�ถืือกรมธรรม์์สามารถ
ดาวน์์โหลดแอปพลิิเคชััน BLA Healthy Life เพื่่อแปลผลการเดิินเป็็นแต้้ม
สำำ�หรัับแลกเป็็นส่่วนลดเบี้้�ยประกัันภััยหรืือแลกสิิทธิิพิิเศษต่่างๆ

	บริิษััทฯ ยัังได้้นำำ�ข้้อมููลด้้านสุุขภาพที่่�มีีอยู่่�มาจััดทำำ�สาระความรู้้�ด้้านสุุขภาพในด้้านต่่างๆ และเผยแพร่่ผ่่านช่่องทางสื่่อสารต่่างๆ เช่่นบทความด้้านสุุขภาพบน
Facebook และ Line Official ต่่อเนื่่องตลอดปีี 2563
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	บริิษััทได้้เปิิดตััวช่่องรายการ BLA Healthy Station
ดำำ� เนิิ น การผลิิ ต รายการด้้ า นสุุ ข ภาพ เพื่่ อ เผยแพร่่ แ ก่่
ลููกค้้าและผู้้�ที่่�สนใจผ่่านช่่องทางโซเชีียลมีีเดีียที่่�บริิษััทมีี
อยู่่� ทั้้�ง Facebook และ Youtube ตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน
2563 โดยบริิ ษัั ท ได้้ รัั บ ความร่่ ว มมืื อ เป็็ น อย่่ า งดีี จ าก
พัันธมิิตรด้้านสุุขภาพต่่างๆ อาทิิ โรงพยาบาลและบริิษััท
ผู้้�ผลิิตจำำ�หน่่ายเวชภััณฑ์์ต่่างๆ ตััวอย่่างเช่่น ความร่่วม
มืือระหว่่างบริิษััทกรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
กัับโรงพยาบาลบำำ�รุุงราษฎร์์ และบริิษััท โรช ไทยแลนด์์
จำำ�กััด (Roche Thailand Limited) ในการผลิิตรายการ
ตอนที่่�ชื่่อว่่า เตรีียมพร้้อมรัับมืือการรัักษามะเร็็ง ด้้วย
บริิการด้้านสุุขภาพ BLA EveryCare ที่่�ออกอากาศใน
เดืือนพฤศจิิกายน 2563 เป็็นต้้น

โครงการสนัับสนุุนความพร้้อมนัักกีีฬาและกิิจกรรมกีีฬาต่่างๆ
	นอกจากการสร้้างร่่างกายให้้สมบููรณ์์แข็็งแรงผ่่านการออกกำำ�ลัังกายแล้้ว การมอบความอุ่่�นใจปกป้้องความเสี่่�ยงเมื่่อต้้องออกกำำ�ลัังกายหรืือแข่่งขัันกีีฬาก็็คืือ
สิ่่ง� สำำ�คัญ
ั เช่่นเดีียวกััน บริิษัทจึ
ั งึ สนัับสนุนุ ประกัันอุบัุ ติั เิ หตุุในกิิจกรรมต่่างๆ เพื่่อให้้ประชาชนและนัักกีีฬาไม่่ต้อ้ งกัังวลต่่ออุุบัติั เิ หตุุที่่อ� าจจะเกิิดขึ้้น� จากการออกกำำ�ลังั
กายและการแข่่งขััน
• การมอบความคุ้้�มครองอุุบััติิเหตุุจากการเล่่นกีีฬาและการออกกำำ�ลัังกาย
- สนัับสนุุนความปลอดภััยนัักวิ่่�งในงาน “เดิิน-วิ่่�ง 2020 OLYMPIC DAY” โดยบริิษััทฯ มอบทุุนประกัันอุุบััติิเหตุุให้้แก่่ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมจำำ�นวน 8,000 คน
- สนัับสนุุนสมาคมกรีีฑาแห่่งประเทศไทยในพระบรมราชููปถััมภ์์ต่่อเนื่่อง เพื่่อส่่งเสริิมให้้นัักกีีฬาทีีมชาติิช่่วยเผยแพร่่ความรู้้�ในการออกกำำ�ลัังกายที่่�เหมาะสม
มอบกรมธรรม์์ประกัันชีีวิิตและอุุบััติิเหตุุ 162 ล้้านบาท

• กิิจกรรมวิ่่ง� เพื่่อสุุขภาพ Infinity Run ซึ่่�งจััดต่่อเนื่่องระหว่่างปีี 2562 และ 2563 กิิจกรรมในปีี 2563 จััดขึ้้น� ณ สวนสาธารณะสมเด็็จพระเจ้้าตากสิิน จัังหวััด
เพชรบุุรีี ในวัันที่่� 19 มกราคม 2563 โดยกรุุงเทพประกัันชีีวิิตได้้นำำ�บููธสุุขภาพไปร่่วมกิิจกรรมอีีกด้้วย
• กิิจกรรมเดิินวิ่่�งเพื่่อสุุขภาพ BLA Virtual Run เป็็นกิิจกรรมที่่�เปิิดโอกาสให้้พนัักงานปััจจุุบััน พนัักงานที่่�เกษีียณอายุุแล้้ว และตััวแทนประกัันชีีวิิต เข้้าร่่วม
แข่่งขัันแบบ Virtual Run ประเภททีีมเพื่่อสะสมระยะทางจากการเดิินวิ่่�ง ตั้้�งแต่่วัันที่่� 30 พฤศจิิกายน ถึึง 30 ธัันวาคม 2563 เพื่่อส่่งเสริิมให้้เกิิดการออกกำำ�ลััง
กายเพื่่อสุุขภาพที่่�ดีี โดยบริิษััทเป็็นผู้้�สนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายของกิิจกรรมผ่่านชมรมกีีฬาของกรุุงเทพประกัันชีีวิิต กิิจกรรมนี้้�มีีผู้้�สนใจสมััครเข้้าร่่วมทีีมจำำ�นวนมากถึึง
77 ทีีม โดยมีีผู้้�บริิหารระดัับสููงให้้ความสนใจร่่วมสมััครในทีีมต่่างๆ ด้้วย
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การมอบสมทบทุุนสู้้�ภััยโควิิด-19 จากคณะกรรมการบริิษัท ผู้้
ั �บริิหารฯ พนัักงาน และตััวแทนประกัันชีีวิิต
	นอกเหนืือจากการขยายความคุ้้�มครองและมาตราการผ่่อนปรนเพื่่อช่่วยบรรเทาความเดืือดร้้อนของผู้้�เอาประกัันของบริิษัทั แล้้ว คณะกรรมการบริิษัทั ผู้้�บริิหาร
และพนัักงานของกรุุงเทพประกัันชีีวิิต ตลอดจนตััวแทนประกัันชีีวิิตและที่่�ปรึึกษาทางการเงิินของบริิษััท ได้้รวบรวมเงิินเพื่่อมอบให้้กัับสถานพยาบาลต่่างๆ ที่่�ทำำ�
หน้้าที่่�ดููแลรัักษาผู้้�ติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 โดย
คณะกรรมการฯ กรุุงเทพประกัันชีีวิิต บริิจาคสมทบทุุนสู้้�ภััยโควิิด-19
โดย ดร.ศิิริิ การเจริิญดีี (กลาง) ประธานกรรมการ พร้้อมคณะกรรมการและ
ผู้้�บริิหารของบริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) นำำ�เงิินบริิจาคของ
คณะกรรมการบริิษััทฯ จำำ�นวน 500,000 บาท มอบให้้แก่่มููลนิิธิิรามาธิิบดีี และ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์์เฉลิิมพระเกีียรติิ เพื่่อใช้้ในการสนัับสนุนุ การดููแลรัักษา
ผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อโควิิด-19 พร้้อมส่่งกำำ�ลังั ใจให้้บุคุ ลากรทางการแพทย์์ที่่เ� ป็็นด่า่ นหน้้า
ในการต่่อสู้้�กัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่
(โควิิด-19) ในครั้้�งนี้้�

กรุุงเทพประกัันชีวิี ติ ร่่วมกัับผู้้�บริหิ ารและพนัักงาน ตััวแทนประกัันชีวิี ติ และ
ที่่�ปรึึกษาการเงิินของบริิษััท ร่่วมสมทบทุุนบริิจาคเงิินสู้้� ‘โควิิด-19’ รวมเป็็น
จำำ�นวน 475,600 บาท ให้้แก่่โรงพยาบาล 4 แห่่ง ได้้แก่่ ศิิริิราชมููลนิิธิิ มููลนิิธิิ
โรงพยาบาลราชวิิถีี สถาบัันบำำ�ราศนราดููร และมููลนิิธิิรามาธิิบดีี เพื่่อสนัับสนุุน
ความพร้้อมและอุุปกรณ์์ที่่จำ� ำ�เป็็นในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของบุุคลากรทางการแพทย์์
เพื่่อเตรีียมรัับมืือกัับการรัักษาผู้้�ป่่วย จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) พร้้อมมอบเจลแอลกอฮอล์์ล้า้ งมืือสำำ�หรัับ
ฆ่่าเชื้้�อ เพื่่อให้้บริิการประชาชนภายในโรงพยาบาล
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รางวััลต่่างๆ เกี่่�ยวกัับสุุขภาพที่่�บริิษัทั ได้้รัับในปีี 2563
ในปีี 2563 กรุุงเทพประกัันชีวิี ติ ได้้รับร
ั างวััลต่่างๆ เกี่่ย� วกัับแบบประกัันด้า้ นสุุขภาพทั้้�งจากสถาบัันในประเทศและต่่างประเทศ ประกอบด้้วย

รางวััล Most Innovative Health Insurance Product Thailand
จาก International Finance Award 2019

รางวััล Product Innovation Awards 2020 สำำ�หรัับ แบบประกััน
BLA Prestige Health จาก Business+

การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม และการสร้้างจิิตสำำ�นึึกและการดููแลสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทดำำ�เนิินการส่่งเสริิมการสร้้างจิิตสำำ�นึึกรัักและดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งภายในองค์์กร และ ประชาชนภายนอก โดยมีี
โครงการหลัักๆ ที่่�ดำำ�เนิินการดัังนี้้�
การส่่งเสริิมการสร้้างจิิตสำำ�นึึกรัักและดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมภายในองค์์กร
• โครงการ “Bhappy3” ครั้้�งที่่� 12
	บริิษััทร่่วมมืือกัับ บริิษััท กรุุงเทพประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััท ไอโออิิ กรุุงเทพประกัันภััย จำำ�กััด และโรงพยาบาลบำำ�รุุงราษฎร์์ จััดให้้มีีกิิจกรรมเชื่่อม
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�บริิหารและพนัักงานทั้้�งสี่่�บริิษััท ในครั้้�งนี้้�ถืือเป็็นการจััดกิิจกรรมเป็็นครั้้�งที่่� 12 ชื่่อกิิจกรรม คืือ “พลัังจิิตอาสา ร่่วมใจปลููกป่่าชายเลน เพื่่อ
ธรรมชาติิที่่�ยั่่�งยืืน” จััดขึ้้�น ณ ป้้อมพระจุุลจอมเกล้้า ตำำ�บลแหลมฟ้้าผ่่า อำำ�เภอพระสมุุทรเจดีีย์์ จัังหวััดสมุุทรปราการ โดยทั้้�งสี่่�บริิษััทได้้ร่่วมกัันทำำ�กิิจกรรมปลููกป่่า
ชายเลน เป็็นการสร้้างจิิตสำำ�นึกึ ให้้กับผู้้�บริ
ั
หิ ารและพนัักงาน ตระหนัักและเห็็นคุณ
ุ ค่่าของการอนุุรักั ษ์์ธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม อัันเป็็นทรัพั ยากรที่่�มีคี วามสำำ�คัญ
ั ต่่อ
ระบบนิิเวศ เป็็นแหล่่งอาศััยของสััตว์์น้ำำ��และอาหารของสััตว์์ที่่�อยู่่�ในบริิเวณนั้้�นๆ เพื่่อป้้องกัันหน้้าดิินพัังทลายบริิเวณชายฝั่่�ง ชะลอความเร็็วของกระแสน้ำำ��กระทบ
ชายฝั่่�งช่่วยให้้หน้้าดิินแข็็งแรง และเป็็นการร่่วมอนุุรัักษ์์ป่่าชายเลนให้้มีีความคงอยู่่�ต่่อไป
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• โครงการบีีแอลเอ แฮ็็ปปี้้� ไลฟ์์ โกกรีีน ภายในองค์์กร
การใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างมีีประสิิทธิิภาพเป็็นพื้้�นฐานที่่�สำำ�คััญในการพััฒนาความยั่่�งยืืนของประเทศ บริิษััทจึึงมุ่่�งปลููกฝัังให้้พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วน
เสีียให้้มีีจิิตสำำ�นึึกอนุุรัักษ์์ทรััพยากร และตระหนัักถึึงคุุณค่่าของทรััพยากรธรรมชาติิ
	ฝ่่ายธุุรการของบริิษััทได้้รัับการมอบหมายให้้ควบคุุมดููแลการใช้้พลัังงาน น้ำำ��ประปา และกระดาษในองค์์กร โดยกำำ�หนดเป้้าหมายผ่่านการควบคุุมค่่าใช้้จ่่าย
ดำำ�เนิินงาน (Administration Expense) ต่่อเบี้้�ยประกัันรัับรวม ไม่่เกิินร้้อยละ 5 ต่่อปีี โดยได้้ดำำ�เนิินโครงการต่่อเนื่่องที่่�ให้้พนัักงานในองค์์กรทุุกคนได้้มีีส่่วนร่่วม
ในการสร้้างสัังคมของเราให้้น่่าอยู่่�ขึ้้�นไปด้้วยกััน อัันประกอบด้้วย
โครงการประหยััดไฟฟ้้า
- โครงการประหยััดพลัังงานโดยการรวบรวมข้้อมููลข่่าวสาร และวิิธีีการประหยััดพลัังงานประชาสััมพัันธ์์ผ่่านช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิคส์์ (Smart Home) ของบริิษััท
และการรณรงค์์การปิิดไฟในช่่วงเวลากลางวััน การออกไปประชุุม หรืือหลัังเลิิกงาน โดยการติิดสติ๊๊�กเกอร์์เลขหมายกำำ�กับบน
ั โต๊๊ะทำำ�งาน เพื่่อควบคุุมการใช้้พลัังงาน
เฉพาะพื้้�นที่่� และการติิดตั้้�งระบบปิิดหน้้าเครื่่องคอมพิิวเตอร์์อััตโนมััติิในองค์์กร
- การเปลี่่�ยนเป็็นอุุปกรณ์์ประหยััดพลัังงาน โดยเฉพาะหลอดไฟต่่างๆ ในบริิเวณที่่�ต้้องเปิิดทิ้้�งไว้้ตลอดเวลา เช่่นโถงทางเดิินแต่่ละชั้้�น
- โครงการส่่งเสริิมสุุขภาพด้้วยการเดิินขึ้้นบั
� นั ไดแทนการใช้้ลิฟิ ท์์ โดยการติิดค่่าพลัังงานที่่�ใช้้ในการขึ้้�นบันั ไดแต่่ละขั้้น� พร้้อมการให้้กำำ�ลังั ใจแก่่ผู้้�เดิินขึ้้นบั
� นั ได นอกจาก
เป็็นผลดีีกัับสุุขภาพยัังช่่วยประหยััดพลัังงานไฟฟ้้าจากการใช้้ลิิฟท์์
การใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างมีีประสิิทธิิภาพเป็็นพื้้�นฐานที่่�สำำ�คััญในการพััฒนาความยั่่�งยืืนของประเทศ บริิษััทจึึงมุ่่�งปลููกฝัังให้้พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วน
เสีียให้้มีีจิิตสำำ�นึึกอนุุรัักษ์์ทรััพยากร และตระหนัักถึึงคุุณค่่าของทรััพยากรธรรมชาติิ
	ฝ่่ายธุุรการของบริิษััทได้้รัับการมอบหมายให้้ควบคุุมดููแลการใช้้พลัังงาน น้ำำ��ประปา และกระดาษในองค์์กร โดยกำำ�หนดเป้้าหมายผ่่านการควบคุุมค่่าใช้้จ่่าย
ดำำ�เนิินงาน (Administration Expense) ต่่อเบี้้�ยประกัันรัับรวม ไม่่เกิินร้้อยละ 5 ต่่อปีี โดยได้้ดำำ�เนิินโครงการต่่อเนื่่องที่่�ให้้พนัักงานในองค์์กรทุุกคนได้้มีีส่่วนร่่วม
ในการสร้้างสัังคมของเราให้้น่่าอยู่่�ขึ้้�นไปด้้วยกััน อัันประกอบด้้วย
โครงการประหยััดน้ำำ��ประปา
- โครงการรณรงค์์ใช้้หลัักการประหยััดน้ำำ�� โดยการเช็็คก่่อนใช้้ รองก่่อนใช้้ หรืือการใช้้น้ำำ��ซ้ำำ�� การเปิิด – ปิิดก๊๊อกน้ำำ��ให้้สนิิทหลัังการใช้้งานแล้้วทุุกครั้้�ง และ/หรืือ
หากพบอุุปกรณ์์การใช้้น้ำำ��ชำำ�รุุด แจ้้งผู้้�รัับผิิดชอบทราบทัันทีี เพื่่อกำำ�จััดจุุดรั่่�วไหลในองค์์กร รวมถึึงการติิดตั้้�งก๊๊อกอััตโนมััติิบริิเวณอ่่างล้้างมืือในห้้องน้ำำ��ประจำำ�ชั้้�น
ทุุกชั้้�นในอาคารแห่่งใหม่่
โครงการประหยััดทรััพยากรกระดาษ
- การจััดเก็็บเอกสารรณรงค์์ใช้้กระดาษใช้้ซ้ำำ�� (Re-use) หรืือ Scan เก็็บไว้้ในเครื่่องคอมพิิวเตอร์์แทนการถ่่ายสำำ�เนา เพื่่อลดการใช้้กระดาษในองค์์กร ทำำ�ให้้เกิิด
การใช้้ทรััพยากรกระดาษเกิิดความคุ้้�มค่่ารวมทั้้�งเป็็นการลดพื้้�นที่่�ในการจััดเก็็บเอกสาร เพื่่อความปลอดภััยและป้้องกัันความเสี่่�ยงจากอััคคีีภััยในสำำ�นัักงาน
- การทำำ�ลายเอกสาร โดยการนำำ�ส่ง่ บริิษัทั /ร้้านค้้าเพื่่อนำำ�ไปทำำ�ลายโดยวิิธีกี ารต้้ม ซึ่่�งจะสามารถนำำ�มาสู่่�กระบวนการผลิิตกระดาษใหม่่ได้้ ทำำ�ให้้เกิิดการใช้้ทรัพั ยากร
ต้้นไม้้อย่่างคุ้้�มค่่า เพื่่ออนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
- โครงการรณรงค์์รัักษาสิ่่�งแวดล้้อมในออฟฟิิศ โดยการจััดกล่่องรัับเอกสารที่่�เป็็นกระดาษสีีขาวในทุุกจุุดที่่�มีีเครื่่องถ่่ายเอกสารในองค์์กร เพื่่อนำำ�ไปรีีไซเคิิลใหม่่
	นอกจากนี้้�บริษัิ ทยั
ั งั มุ่่�งปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งานภายในองค์์กรด้้วยเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั ซึ่่�งเป็็นการช่่วยลดทั้้�งการใช้้ทรัพั ยากรและระยะเวลาในการปฏิิบัติั งิ าน
และยัังช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นด้้วย

ผลงานการดำำ�เนิินโครงการ
ปริิมาณการใช้้พลัังงานในองค์์กร
ปีี พ.ศ

2561

2562

2563

ปริิมาณไฟฟ้้า

3,397.74 เมกะ
วััตต์์/ชั่่�วโมง

3,432.65 เมกะ
วััตต์์/ชั่่�วโมง

3,451.53 เมกะ
วััตต์์/ชั่่�วโมง

ปีี พ.ศ

2561

2562

2563

ปริิมาณน้ำำ��ลููกบาศก์์เมตร

20,922 ล้้าน
ลููกบาศก์์เมตร

19,453 ล้้าน
ลููกบาศก์์เมตร

20,813 ล้้าน
ลููกบาศก์์เมตร

ปีี พ.ศ

2561

2562

2563

ปริิมาณกระดาษรีีไซเคิิล

36,826 กิิโลกรััม

41,008 กิิโลกรััม

20,986 กิิโลกรััม

ปริิมาณการใช้้น้ำำ��ประปาภายในองค์์กร

ปริิมาณการใช้้กระดาษภายในองค์์กร
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การมีีส่่วนร่่วมในการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Climate Change) และการบรรเทาภาวะโลกร้้อน
• การส่่งเสริิมการทำำ�ธุุรกรรมแบบไร้้กระดาษ
คณะกรรมการส่่งเสริิมการสร้้างความผููกพัันของลููกค้้า ได้้รัับมอบหมายให้้จััดทำำ�โครงการรณรงค์์การเพิ่่�มการใช้้งาน บริิการรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกสสำำ�หรัับ
ลููกค้้าและตััวแทนเพื่่อส่่งเสริิมให้้ลดการใช้้กระดาษ ไม่่ว่่าจะเป็็น บริิการรัับกรมธรรม์์รููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Policy), บริิการรัับใบเสร็็จรัับเงิินเบี้้�ยประกัันภััย
รููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Receipt), บริิการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลกรมธรรม์์แบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Pos), บริิการเรีียกร้้องสิินไหมแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Claim),
ระบบเสนอขายและจััดทำำ�ใบคำำ�ขอผ่่านช่่องทางออนไลน์์ Smart App เพื่่อชัับเคลื่่อนบริิษััทสู่่�เป้้าหมายระยะยาวในการทำำ�ธุุรกรรมแบบไร้้กระดาษ 100%
ตััวอย่่างโครงการ “ดีีต่่อใจ สะดวกสบาย พร้้อมลดการใช้้ทรััพยากร” ที่่�เชิิญ
ชวนผู้้�ถืือกรมธรรม์์ให้้เลืือกรัับใบเสร็็จรัับเงิินและกรมธรรม์์แบบอีีเลกทรอนิิคส์์
แทนเอกสารแบบกระดาษ ซึ่่�งแต่่ละปีีจะต้้องใช้้กระดาษเพื่่อพิิมพ์์เอกสารเหล่่า
นี้้�เทีียบเท่่ากัับ กระดาษ 114 กิิโลกรััม หรืือต้้นไม้้ 35 ต้้น ทุุกปีี โดยบริิษััทจะ
นำำ�ค่า่ ใช้้จ่า่ ยในการออกเอกสารไปร่่วมสมทบทุุนสร้า้ งศููนย์วิ์ ทิ ยาการเวชศาสตร์์
ผู้้�สููงอายุุระดัับชาติิ คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล
ในปีี 2563 มีีผู้้�สมััครเข้้าร่่วมโดรงการ “ดีีต่่อใจ สะดวกสบาย พร้้อมลด
การใช้้ทรััพยากร” ทำำ�ให้้สามารถลดจำำ�นวนการใช้้ทรััพยากรโดย มีีจำำ�นวนของ
กรมธรรม์์แบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Policy) และใบเสร็็จรัับเงิินเบี้้�ยประกัันภััยแบ
บอิิเล็็กทรอกนิิกส์์ (e-Receipt) เป็็นจำำ�นวน 24,434 ฉบัับ

ลดการใช้้กระดาษได้้
(แผ่่นต่่อรายการ)

จำำ�นวนการใช้้บริิการปีี 2563

20 - 50

1%

5%

1

1.7%

5%

1-2

9.6%

12%

บริิการเรีียกร้้องสิินไหมแบบ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Claim)

1-3

1.3%

2%

ระบบเสนอขายและจััดทำำ�ใบ
คำำ�ขอผ่่านช่่องทางออนไลน์์
Smart App

5 - 10

59%

85%

บริิการ
บริิการรัับกรมธรรม์์รููปแบบ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Policy)
บริิการรัับใบเสร็็จรัับเงิินเบี้้�ย
ประกัันภััยรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(E-Receipt)
บริิการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููล
กรมธรรม์์แบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(E-Pos)

เป้้าหมายปีี 2564

จากการสนัับสนุุนให้้พนัักงานตระหนัักถึึงการลดใช้้กระดาษ และสนัับสนุุนให้้ลููกค้้าและตััวแทนใช้้บริิการรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ส่่งผลให้้ปีี 2563 สามารถลด
การใช้้กระดาษได้้สููงถึึงประมาณ 609,000 แผ่่น หรืือเทีียบเท่่ากัับการลดการตััดต้้นไม้้ 921 ต้้น
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• การออกแบบสำำ�นัักงานใหญ่่แห่่งใหม่่
การออกแบบสำำ�นัักงานใหญ่่แห่่งใหม่่ของกรุุงเทพประกัันชีวิี ติ ซึ่่�งได้้ผสาน
ความใส่่ใจและคุุณค่่าการดููแลสิ่่�งแวดล้้อมเข้้าด้้วยกััน ผ่่านการจััดวางทิิศทาง
ของอาคารเพื่่อหลบความร้้อนจากแสงอาทิิตย์์ ออกแบบอาคารเป็็นแนวตั้้�งคลุุม
อาคารฝั่่�งทิิศตะวัันออกเฉีียงใต้้และทิิศตะวัันตกเฉีียงใต้้ อีีกทั้้�งนโยบายการใช้้
พลัังงานทดแทนมีีการติิดตั้้�งแผงโซล่่าเซลล์์เพื่่อสร้้างกระแสไฟฟ้้าสำำ�หรัับใช้้
งานในอาคาร ช่่วยลดการใช้้พลัังงานเพื่่อสิ่่ง� แวดล้้อม จึึงทำำ�ให้้อาคารสำำ�นักั งาน
ใหญ่่แห่่งใหม่่ของกรุุงเทพประกัันชีวิี ติ ได้้รางวััล 1 ใน 10 อาคารออกแบบดีีเด่่น
จาก BCI ASIA AWARDS 2020 และได้้รับั อนุุมัติั ริ ายงานการวิิเคราะห์์ผลกระ
ทบสิ่่�งแวดล้้อมด้้านอาคาร การจััดสรรที่่�ดินิ และบริิการชุุมชน กรุุงเทพมหานคร
(EIA) จากสำำ�นัักนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ในปีี
2562

การส่่งเสริิมการสร้้างจิิตสำำ�นึึกรัักและดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมแก่่ประชาชนภายนอก
• BLA Happy Life Go Green ร่่วมกัับสมาคมสร้้างสรรค์์ไทย
(ตาวิิเศษ) จััดโครงการปลููกจิิตสำำ�นึกึ ประชาชนคนไทยหัันมาใช้้ผลิติ ภััณฑ์์ที่่�
นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้ กัับโครงการ BLA Happy Gift
โครงการ “BLA Happy Gift ส่่งต่่อความสุุขสีีเขีียวด้้วยของขวััญที่่�ยั่่�งยืืน”
เป็็นโครงการที่่�กรุุงเทพประกัันชีวิี ติ ร่่วมกัับสมาคมสร้้างสรรค์์ไทย (ตาวิิเศษ) จััด
ขึ้้�นเพื่่อปลููกจิิตสำำ�นึึกให้้คนไทยทุุกคนหัันมาดููแลโลกของเรา โครงการนี้้�เปิิดให้้
ประชาชนได้้เข้้ามาบริิจาคเงิิน โดยผู้้�บริิจาคจะได้้รับั ของที่่�ระลึึกรัักษ์์โลกเพื่่อใช้้
ในชีีวิติ ประจำำ�วันั หรืือเป็็นของขวััญแก่่คนที่่�รักั อาทิิ ถุุงผ้้า ร่่ม กระบอกน้ำำ��รักั ษา
อุุณหภููมิิ และกล่่องใส่่อาหารรัักษ์์โลก ที่่�สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้เสมอ
ในปีี 2563 บริิษััทได้้นำำ�เงิินบริิจาคจากโครงการ “BLA Happy Gift - ส่่ง
ต่่อความสุุขสีีเขีียวด้้วยของขวััญที่่�ยั่่�งยืืน” ทั้้�งหมดมอบแก่่สมาคมสร้้างสรรค์์
ไทย (ตาวิิเศษ) โดยไม่่หักั ค่่าใช้้จ่่าย รวม 277,800 บาท เพื่่อสนัับสนุุนและสาน
ต่่อเจตนารมณ์์ของสมาคมในการจััดกิิจกรรมรณรงค์์ด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อมเสนอขาย
และจััดทำำ�ใบคำำ�ขอผ่่านช่่องทางออนไลน์์ Smart App เพื่่อชัับเคลื่่อนบริิษััทสู่่�
เป้้าหมายระยะยาวในการทำำ�ธุุรกรรมแบบไร้้กระดาษ 100%
• BLA Happy Life Go Green ร่่วมกัับสมาคมสร้้างสรรค์์ไทย
(ตาวิิเศษ) จััดกิิจกรรมในงานมหกรรมการเงิิน
BLA Happy Life Go Green ร่่วมกัับสมาคมสร้้างสรรค์์ไทย (ตาวิิเศษ)
จััดกิิจกรรมปลููกจิิตสำำ�นัักประชาชนคนไทยหัันมาใช้้ผลิิตภััณฑ์์ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้
ใหม่่ได้้ โดยจััดพื้้�นที่่�สำำ�หรัับกิิจกรรม BLA Happy Life Go Green ในบููธการ
เงิินของกรุุงเทพประกัันชีีวิิต ในงาน Money Expo 2020 ณ เมืืองทองธานีี
โดยตลอดงานมีีผู้้�ปกครองและเด็็กเข้้าร่่วมกิิจกรรมปลููกจิิตสำำ�นึึกจำำ�นวนมาก
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ชุุมชนและสัังคม
• บริิษัทดำ
ั ำ�เนิินธุรกิ
ุ จิ ด้้วยความรัับผิดิ ชอบต่่อชุุมชนและสัังคม โดยให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการลดผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมและหลีีกเลี่่ย� งการดำำ�เนิินงานที่่�อาจสร้้างผลกระ
ทบเชิิงลบต่่อคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชนรอบสถานประกอบการ ในปีี 2563 บริิษััทได้้มีีการก่่อสร้้างสำำ�นัักงานใหญ่่แห่่งใหม่่ และได้้เริ่่�มดำำ�เนิินในช่่วงปลายปีี 2563 ผู้้�
บริิหารและพนัักงานได้้ร่่วมกัันเดิินเยี่่�ยมเพื่่อนบ้้านรอบอาคาร พร้้อมให้้รายละเอีียดผู้้�ประสานงานชุุมชน เพื่่อรัับเรื่่องราวและข้้อคิิดเห็็นต่่างๆ จากเพื่่อนบ้้านจาก
การเข้้ามาอยู่่�ร่่วมในพื้้�นที่่�รอบชุุมชนของบริิษััท โดยหากได้้รัับการร้้องเรีียนหรืือความเห็็นจากประชาชนที่่�อาศััยอยู่่�รอบๆ บริิษััท ผู้้�ประสานงานชุุมชนจะนำำ�เสนอ
ให้้ผู้้�บริิหารพิิจารณาและแก้้ไขปััญหาโดยเร็็ว นอกจากนี้้�ในระยะยาวบริิษััทยัังมีีนโยบายที่่�จะส่่งเสริิมให้้ชุุมชนมีีความรู้้�ทางการเงิินพื้้�นฐานโดยเฉพาะในเรื่่องการ
ทำำ�ประกัันเพื่่อคุ้้�มครองตามความจำำ�เป็็นของแต่่ละคน

• บริิษััทยัังได้้ร่่วมกัับตััวแทนประกัันชีีวิิตในพื้้�นที่่�ภาคใต้้เข้้าช่่วยบรรเทาผลกระทบของผู้้�ประสบภััยทางธรรมชาติิ ในจัังหวััดต่่างๆ ช่่วงปลายปีี 2563 ด้้วยการนำำ�
สิ่่�งของเครื่่องใช้้จำำ�เป็็นไปมอบให้้ผู้้�ประสบภััยในพื้้�นที่่�ต่่างๆ
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• กรุุงเทพประกัันชีีวิิตร่่วมกัับมููลนิิธิิ ซีียูู เอ็็นเทอร์์ไพรส์์ โดย จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย ขอเชิิญชวนร่่วมบริิจาคเพื่่อสนัับสนุุนการวิิจััยวััคซีีนโควิิด 19 ใน
โครงการ “วััคซีีนเพื่่อคนไทย” ท่่านละ 500 บาท เปิิดรัับบริิจาควัันแรกพร้้อม
กััน วัันที่่� 18 ธัันวาคมนี้้� ตั้้�งแต่่เวลา 9.00 น. เป็็นต้้นไป

• กรุุงเทพประกัันชีีวิิตได้้รัับ รางวััล “Top Community Care Companies
in Asia” จาก Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards
(ACES) 2020 ที่่�มอบให้้แก่่องค์์กรธุุรกิิจและบุุคคลในเอเชีียที่่�ดำำ�เนิินโครงการ
ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่อ่ ชุุมชนและสัังคมโลก จากกิิจกรรมเพื่่อสัังคม (CSR) ภายใต้้
แนวคิิด “ชีีวิิตออกแบบได้้” (Live as You Design) เพื่่อให้้ประชาชนมีีชีีวิิต
ที่่�มั่่�นคง มีีความสุุขและมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีในสัังคม ตามวิิสััยทััศน์์และภารกิิจ
ของกรุุงเทพประกัันชีีวิิต
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การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
และการบริิหารความเสี่่�ยง

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ด้้วยความเชื่่อ� มั่่น� ว่่าการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีจี ะนำำ�ไปสู่่�การ
สร้้างคุุณค่่าให้้ธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน บริิษััทจึึงกำำ�หนดโครงสร้้าง
การบริิหารจััดการที่่�ประสิิทธิภิ าพ โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ และ
มีีการถ่่วงดุุลอำำ�นาจระหว่่างกััน อีีกทั้้�ง การประกอบธุุรกิิจของ
บริิษััทต้้องเป็็นไปอย่่างซื่่�อสััตย์์และเป็็นธรรมต่่อสัังคม บน
ความสมดุุลระหว่่างผลประโยชน์์ของลููกค้้า ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�นๆ
และด้้วยความมุ่่�งมั่่�นและความตั้้�งใจที่่�มีีมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในการประกอบธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบ บนพื้้�นฐานของ
หลัักปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี บริิษััทจึึงได้้รัับการ
จััดอัันดัับที่่�ระดัับ “ดีีเลิิศ” โดยได้้รัับคะแนนเฉลี่่�ยที่่� 90% จาก
ผลการสำำ�รวจการกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษััทจดทะเบีียน ประจำำ�
ปีี 2563 โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

“ ดีีเลิิศ ”

โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
คณะกรรมการบริิษัทั มอบหมายให้้คณะกรรมการกำำ�กับดู
ั แู ลกิิจการที่่�ดีทำี ำ�หน้้าที่่�กำำ�หนดนโยบายและกำำ�กับดู
ั แู ลงานด้้านการกำำ�กับดู
ั แู ลกิิจการ รวมถึึงการทบทวน
และปรัับปรุุงนโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท ให้้มีีความเหมาะสมและเป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของหน่่วยงานกำำ�กัับ
ธุุรกิิจ อัันได้้แก่่ สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย
	ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นในการรัักษามาตรฐานการกำำ�กับดู
ั แู ลกิิจการที่่�ดีใี ห้้เทีียบเท่่ามาตรฐานสากล คณะกรรมการจึึงได้้นำำ�หลัักการกำำ�กับดู
ั แู ลกิิจการที่่�ดีี สำำ�หรัับบริษัิ ทั
จดทะเบีียนปีี 2560 (Corporate Governance Code หรืือ CG Code) ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ มาประยุุกต์์ใช้้ตาม
บริิบททางธุุรกิิจของบริิษััท และเพื่่อเป็็นหลัักให้้คณะกรรมการบริิษััทนำำ�ไปใช้้เป็็นแนวทางในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ โดยหลัักการของ CG Code ประกอบด้้วย
8 หมวด ซึ่่�งถืือเป็็นกลไกสำำ�คััญในการขัับเคลื่่อนและกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทให้้มีีผลประกอบการที่่�ดีีในระยะยาวอย่่างยั่่�งยืืน และเป็็นที่่�น่่าเชื่่อถืือสำำ�หรัับผู้้�ถืือ
หุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
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หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี�

ตระหนัักถึึงบทบาท
และความรัับผิิดชอบ
ในฐานะผู้้�นำำ�องค์์กร
ที่่�สร้้างคุุณค่่าให้้แก่่
กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน

กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์
เป้้าหมายหลัักของ
กิิจการที่่�เป็็นไป
เพื่่�อความยั่่�งยืืน

1
สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วม
และการสื่่�อสาร
กัับผู้้�ถืือหุ้้�น
รัักษาความน่่าเชื่่�อถืือ
ทางการเงิิน
และการเปิิดเผลข้้อมููล

2

8

7

3

หลัักการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี
6

ดููแลให้้มีีระบบควบคุุมภายใน
และการบริิหารความเสี่่�ยง
ที่่�เหมาะสม

4

เสริิมสร้้าง
คณะกรรมการ
ที่่�มีีประสิิทธิผิ ล
สรรหาและพััฒนา
ผู้้�บริิหารระดัับสููง
และการบริิหารบุุคลากร

5

ส่่งเสริิมนวััตกรรม
และการประกอบธุุรกิิจ
อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ

ที่่�มา: www.setsustainability.com

	นอกจากนี้้� คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ยัังมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการสรรหาบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมและเป็็นไปตามระเบีียบและ
กฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้อง และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่อพิิจารณาแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการและผู้้�มีีอำำ�นาจจััดการของบริิษัทั ทั้้�งนี้้� การ
พิิจารณาจะอยู่่�บนพื้้�นฐานของความเสมอภาคและเท่่าเทีียม โดยบริิษััทมีีการประเมิินทัักษะ ประสบการณ์์ รวมถึึงคุุณสมบััติิต่่างๆ ของบุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอ
เข้้าเป็็นกรรมการบริิษััทเพื่่อให้้องค์์ประกอบของคณะกรรมการมีีความหลากหลาย ครอบคลุุม และเหมาะสมกัับบริิบทในการดำำ�เนิินธุุรกิิจประกัันชีีวิิต
	บริิษัทั เล็็งเห็็นถึงึ ความสำำ�คัญ
ั ของการกำำ�กับดู
ั แู ลความเสี่่ย� งขององค์์กรในปััจจุุบันั และการกำำ�กับดู
ั แู ลด้้านเทคโนโลยีีที่่เ� ข้้ามามีีบทบาทในการดำำ�เนิินธุรกิ
ุ จิ ประกััน
ชีีวิิตมากยิ่่�งขึ้้�น ในปีี 2562 คณะกรรมการได้้มีีมติิให้้จััดตั้้�งฝ่่ายงานดิิจิิทััลอิินโนเวชั่่�น (Digital Innovation) โดยได้้มอบหมายให้้รองประธานกรรมการบริิหารเป็็น
ผู้้�รัับผิิดชอบด้้านการกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงาน

78

SUSTAINABILITY REPORT 2020 | รายงานความยั่่�งยืืน 2563

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน)

โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
(ข้้อมููล ณ 31 ธัันวาคม 2563)
คณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการชุุดย่่อย
• คณะกรรมการบริิหาร
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
• คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
• คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
• คณะกรรมการลงทุุน
• คณะกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน

คณะกรรมการฝ่่ายบริิหารจััดการที่่�สำำ�คััญ
• คณะกรรมการกำำ�กัับการปฏิิบััติิต่่อลููกค้้า
• คณะกรรมการจััดการ
• คณะกรรมการผลิิตภััณฑ์์
• คณะทำำ�งานบริิหารเงิินกองทุุน
• คณะกรรมการกำำ�กัับพฤติิกรรมตััวแทนประกัันภััยและที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน

โครงสร้้างคณะกรรมการบริิษััทที่่�มีีความสมดุุล
(ข้้อมููล ณ 31 ธัันวาคม 2563)
กรรมการอิิสระ
กรรมการที่่�ส่่วนร่่วมในการบริิหารงาน
กรรมการที่่�ไม่่ใช่่ผู้้�บริิหาร
กรรมการเพศหญิิง
กรรมการเพศชาย

5 จาก
3 จาก
12 จาก
5 จาก
10 จาก

15 คน
15 คน
15 คน
15 คน
15 คน

ร้้อยละ 33
ร้้อยละ 20
ร้้อยละ 80
ร้้อยละ 33
ร้้อยละ 67

ประสิิทธิิภาพของคณะกรรมการ
เพื่่อให้้เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับกิิจการที่่�ดีี คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดให้้มีีการจััดทำำ�แบบประเมิินผลการปฏิิบััติิงานตนเองของคณะกรรมการ และคณะ
กรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุด ปีีละ 1 ครั้้ง� ทั้้�งในรููปแบบของการประเมิินรายบุุคคล โดยกรรมการแต่่ละท่่านเป็็นผู้้�ประเมิินตนเองและการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย และแต่่ละชุุดในภาพรวมโดยประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุุดย่่อยแต่่ละชุุดเป็็นผู้้�ประเมิินรายคณะ โดย
ได้้นำำ�เสนอผลการประเมิินต่่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุุดย่่อยเมื่่อปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานในปีีต่่อไป
	นอกจากนี้้� เพื่่อเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของคณะกรรมการ บริิษัทสรร
ั หากรรมการให้้มีคี วามหลากหลายทั้้�งในด้้านความรู้้� ประสบการณ์์ ความสามารถ
ช่่วงอายุุ และเพศ ซึ่่�งทำำ�ให้้คณะกรรมการมีีมุุมมองและทััศนคติิที่่�กว้้างขวาง ทั้้�งนี้้� นอกจากความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านในธุุรกิิจประกัันชีีวิิตแล้้ว บริิษััทการ
สนัับสนุุนให้้กรรมการเข้้าร่่วมหลัักสููตรของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) และได้้เชิิญวิิทยากรผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิมา
แลกเปลี่่�ยนความรู้้�ประสบการณ์์กัับคณะกรรมการเป็็นประจำำ� ในหััวข้้อที่่�แตกต่่างกัันไปตามความเหมาะสมในแต่่ละช่่วงเวลา

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงเป็็นกลไกสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนองค์์กรไปสู่่�เป้้าหมาย เพื่่�อสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่ผู้�มี้ ีส่่วนได้้เสีีย
อย่่างยั่่ง� ยืืน ซึ่่ง� ผลกระทบจากความเสี่่�ยงสามารถส่่งผลต่่อความเชื่่อ� มั่่น� ของผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีีย บริิษััทจึึงได้้กำำ�หนดกรอบการบริิหาร
ความเสี่่�ยงองค์์กรตามมาตรฐานสากล (Enterprise Risk Management : ERM) ภายใต้้ระดัับเงิินกองทุุนที่่�รองรัับความ
เสี่่�ยงได้้อย่่างเหมาะสมตามหลัักการประเมิินความเสี่่�ยงและความมั่่�งคงทางการเงิินขององค์์กร (Own Risk and Solvency
Assessment : ORSA) เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานทั้้�งองค์์กรเป็็นไปตามนโยบาย แนวทางการบริิหารความเสี่่�ยง รวมถึึงเสริิม
สร้้างกลไกในการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างเป็็นระบบ ตลอดจนปลููกฝัังวััฒนธรรมความเสี่่�ยงภายในองค์์กร เพื่่�อมุ่่�งให้้พนัักงาน
ทุุกระดัับมีีความเข้้าใจ รัับผิิดชอบ และตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการมีีส่่วนร่่วมบริิหารความเสี่่�ยงในทุุกด้้านของการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััท
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โครงสร้้างการกำำ�กัับและดููแลความเสี่่�ยง
	บริิษััทมีีคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง โดยการสนัับสนุุนของคณะกรรมการลงทุุน และคณะกรรมการบริิหาร ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�หนดกลยุุทธ์์ในการบริิหารความ
เสี่่�ยงให้้สอดคล้้องกัับแนวทางที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด กำำ�หนดทิิศทางการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงให้้เหมาะสมกัับกลยุุทธ์์เชิิงธุุรกิิจ กำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิ
ตามกรอบการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง เพื่่อมั่่�นใจได้้ว่่าความเสี่่�ยงทั้้�งหมดภายในองค์์กรได้้ถููกควบคุุมและติิดตามให้้อยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk
Appetite) ตลอดจนให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่คณะกรรมการบริิษััทในการปลููกฝัังวััฒนธรรมองค์์กรที่่�คำำ�นึึงถึึงความเสี่่�ยง (Risk Culture) และการปฏิิบััติิตามวััฒนธรรม
องค์์กร พร้้อมกัันนี้้�คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงยัังทำำ�หน้้าที่่�ทบทวนและให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับนโยบายบริิหารความเสี่่�ยงเพื่่อให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณา
อนุุมััติิ รวมถึึงรายงานความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง – แนวปราการ 3 ชั้้�น
	บริิษััทได้้นำำ�กรอบการกำำ�กัับดููแล “แนวปราการ 3 ชั้้�น” มาใช้้ในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและตรวจสอบความถููกต้้องในแต่่ละกระบวนการ ซึ่่�งเป็็นความร่่วมมืือ
จากทุุกหน่่วยงานภายในบริิษัทั ตั้้�งแต่่ระดัับคณะกรรมการบริิษัทั จนถึึงระดัับปฏิิบัติั งิ าน อีีกทั้้�งยัังใช้้ระบบการประเมิินตนเองเพื่่อควบคุุมความเสี่่�ยง (Risk Control
Self-assessment) สำำ�หรัับการประเมิินความเสี่่�ยงเบื้้�องต้้น ก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่อพิิจารณาและประเมิิน
ความเสี่่�ยงในระดัับองค์์กรต่่อไป

ระบบการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทประกอบด้้วย 6 ขั้้�นตอน

1

การกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์

2

8

3

การกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์หรืือเป้้าหมาย ที่่ส� ามารถวััดผลได้้ ปฏิิบััติไิ ด้้จริิง บนพื้้�นฐาน
ความเป็็นจริิง และมีีกำำ�หนดเวลาที่่�แน่่นอน เพื่่�อใช้้ประกอบการระบุุปััจจััยเสี่่�ยงที่่�
อาจส่่งผลกระทบต่่อความสามารถในการบรรลุุวััตถุุประสงค์์หรืือเป้้าหมาย

2

การระบุุปััจจััยเสี่่�ยง

5

4

1

การระบุุเหตุุการณ์์ที่่อ� าจก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงที่่�ส่ง่ ผลให้้แผนงานที่่�วางไว้้ไม่่บรรลุุ
ตามวััตถุุประสงค์์หรืือเป้้าหมาย โดยความเสี่่�ยงอาจเกิิดได้้ทั้้ง� จากสภาพแวดล้้อม
ภายในองค์์กร และ สภาพแวดล้้อมภายนอกองค์์กร

การประเมิินความเสี่่�ยง

3

การประเมิิน “ระดัับของโอกาส” ที่่�จะเกิิดความเสี่่�ยงนั้้�นจะเกิิดขึ้้�น และประเมิิน
“ระดัับของผลกระทบ” หากความเสี่่�ยงนั้้�นเกิิดขึ้้�นจริิง โดยใช้้เกณฑ์์การประเมิิน
ทั้้�งในเชิิงคุุณภาพและเชิิงปริิมาณ

การจััดการความเสี่่�ยงและการบริิหารเงิินกองทุุน

4

การกำำ�หนดมาตรการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงสำำ�คััญ (Key risk) เพื่่�อลดผล
ระดัับของโอกาสและระดัับของผลกระทบจากการเกิิดเหตุุการณ์์เสี่่�ยง ให้้อยู่่�ใน
ระดัับที่่�ยอมรัับ

การติิดตามและประเมิินผล

5

การติิดตามประสิิทธิิภาพของกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง และการประเมิิน
ผลลััพธ์์อย่่างต่่อเนื่่�อง

การรายงาน

6

การรายงานผลการบริิหารความเสี่่�ยงแก่่ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง คณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยง และคณะกรรมการบริิษััทอย่่างสม่ำำ�� เสมอ

80
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ภาพรวมของความเสี่่�ยงสำำ�คััญในการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท

ปััจจััยเสี่่�ยงภายนอก
การเมืือง เศรษฐกิิจมหภาค สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม
กฎหมาย โครงสร้้างประชากร เทคโนโลยีี

ความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจประกัันชีีวิิต
• ความเสี่่�ยงด้้านความเพีียงพอของเงิินกองทุุน
• ความเสี่่�ยงด้้านการประกัันภััย
• ความเสี่่�ยงด้้านการแข่่งขััน
• ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎหมาย
• ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิการ
• ความเสี่่�ยงด้้านผลิิตภััณฑ์์
• ความเสี่่�ยงด้้านการลงทุุน

ปััจจััยเสี่่�ยงภายใน
บุุคลากร กระบวนการทำำ�งาน ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ผลิิตภััณฑ์์

ความเสี่่�ยงอื่่�นๆ
• ความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียง
• ความเสี่่�ยงภััยคุุกคามทางไซเบอร์์
• ความเสี่่�ยงด้้านวััฒนธรรมดิิจิทััิ ล
• ความเสี่่�ยงด้้านการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี

	บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการบริิหารจััดการปััญหาหรืือเหตุุการณ์์ต่า่ งๆ ที่่�ไม่่คาดคิิด ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อบริิษัทั และผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย ซึ่่�งครอบคลุุมการประเมิิน
แนวโน้้มการเกิิดขึ้้น� ของปััจจััยที่่�อาจคุุกคามการดำำ�เนิินธุรกิ
ุ จิ ของบริิษัทั การบริิหารจััดการภาวะวิิกฤติิ ทั้้�งในช่่วงก่่อน ระหว่่าง และหลัังการเกิิดเหตุุการณ์์ ตลอดจน
ระบุุวิธีิ ป้ี อ้ งกัันและบริิหารจััดการปััจจััยดัังกล่่าว เพื่่อให้้บริษัิ ทส
ั ามารถรัับมือื กัับภาวะวิิกฤติิ ทั้้�งในช่่วงเริ่่ม� ต้้นและรวมถึึงช่่วงฟื้้นฟู
� ไู ด้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ ในปีี 2563
คณะกรรมการชุุดย่่อยในระดัับบริหิ ารได้้ทบทวนกรอบการบริิหารจััดการเพื่่อการรัับมือื ในกรณีีเกิิดเหตุุการณ์์ฉุกุ เฉิินที่่ไ� ม่่คาดคิิดอย่่างต่่อเนื่่อง เพื่่อให้้มั่่น� ใจว่่าบริิษัทั
จะสามารถกู้้�คืืนกระบวนการสำำ�คัญ
ั (Critical Business Process) ให้้สามารถกลัับมาดำำ�เนิินการได้้อย่่างเป็็นปกติิ ตามระดัับการให้้บริกิ ารที่่�กำำ�หนดไว้้ เพื่่อช่่วยลด
ระดัับความรุุนแรงของผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้นต่
� อ่ หน่่วยงานและองค์์กรได้้ โดยบริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั สููงสุุดกัับกิจิ กรรมการให้้บริกิ ารลููกค้้า ไปจนถึึงหน่่วยงานสนัับสนุนุ
และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องตลอดกระบวนการทำำ�งานตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 (UKAS) และการบริิหารความต่่อเนื่่องทางธุุรกิิจ ISO 22301 (UKAS)

ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่
	บริิษัทวิ
ั เิ คราะห์์ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้น� ใหม่่ ทั้้�งที่่�อาจส่่งผลกระทบในระยะสั้้�น (ภายใน 1 ปีี) และระยะยาว (ระหว่่าง 3-5 ปีี) เป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่อพััฒนามาตรการ
รองรัับและการตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงเหล่่านี้้�อย่่างทัันการณ์์ ตลอดจนสามารถควบคุุมผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อบริิษััท โดยในปีี 2562 บริิษััทได้้ระบุุความเสี่่�ยง
เกิิดใหม่่ที่่�สำำ�คััญ 2 ประเภท
ความเสี่่�ยงด้้านวััฒนธรรมดิิจิิทััล
การปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและกระบวนการดำำ�เนิินงานภายใน
องค์์กรเพื่่อให้้สามารถรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลงและการแสวงหาโอกาสทาง
ธุุรกิจิ ในยุุคปััจจุุบันที่่
ั อ� าจก่่อให้้เกิิดความเสี่่ย� งด้้านบุุคคลากรและความเสี่่ย� งด้้าน
ดิิจิิทััล บริิษััทจึึงกำำ�หนดกลยุุทธ์์และแผนดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านดิิจิิทััลที่่�ชััดเจนและ
เหมาะสม โดยคณะกรรมการจััดการได้้อนุุมััติิการจััดตั้้�ง BLA Synergy Team
(BLAST) ซึ่่�งประกอบด้้วยพนัักงานที่่�เป็็นคนรุ่่�นใหม่่จากหลากหลายหน่่วยงาน
จึึงทำำ�ให้้สมาชิิกในทีีมแต่่คนละมีีแนวความคิิด ความเชี่่�ยวชาญ และทัักษะที่่�
แตกต่่างกัันกััน แต่่ความแตกต่่างเหล่่านี้้�ช่่วยเสริิมให้้
ความเสี่่�ยงด้้านการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี
ความเสี่่� ย งในที่่� นี้้� ห มายถึึ ง ผลกระทบที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น จากการเปลี่่� ย นแปลงทาง
เทคโนโลยีี ซึ่่� ง ส่่ ง ผลต่่ อ ความคาดหวัั ง พฤติิ ก รรมของลูู ก ค้้ า ตลาดและ
อุุตสาหกรรม ซึ่่�งมีีผลต่่อความเสี่่�ยงด้้านการดำำ�เนิินงานและด้้านชื่่อเสีียงของ
บริิษัทั ทั้้�งนี้้�เพื่่อเป็็นการรัับมือื กัับความเสี่่ย� งดัังกล่่าว บริิษัทั ได้้สร้า้ งความเข้้าใจ
ในการเปลี่่ย� นแปลงที่่�เกิิดขึ้้น� เพื่่อผู้้�บริิหารและพนัักงานเตรีียมความพร้้อมรัับมือื
กัับความท้้าทายในนวััตกรรมและการเปลี่่�ยนแปลงผ่่านเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล

การดำำ�เนิินการ
BLAST ร่่วมกัันวิิเคราะห์์ และริิเริ่่�มโครงการที่่�จะสร้้างความเปลี่่�ยนแปลงที่่�
ก่่อให้้เกิิดพลัังความคิิด และผลกระทบเชิิงบวกในบริิษััทได้้เป็็นอย่่างดีี โดยมีี
การนำำ�แนวทางการทำำ�งานเป็็นทีีม (Agile) มาปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งานให้้มีี
ความรวดเร็็ว (Speed) เพื่่อตอบสนองนวััตกรรมใหม่่ (Innovation) และความ
ต้้องการของลููกค้้า (Customer Centric) เพื่่อเพิ่่�มโอกาสทางธุุรกิิจควบคู่่�กัับ
พััฒนากระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น
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การดำำ�เนิินการ
เพิ่่�มสััดส่่วนการลงทุุนด้้านเทคโนโลยีี ส่่งเสริิมให้้พนัักงานในองค์์กรมีีการ
กล้้าลองท้้าทาย เพื่่อเปิิดรัับนวัตั กรรมใหม่่ๆ และมีีความมุ่่�งมั่่�นในการบริิการเพื่่อ
ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าอย่่างรวดเร็็ว รวมถึึงมีีการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
และบริิการด้้านดิิจิิทััลควบคู่่�กัับพััฒนากระบวนการป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�น
จากเทคโนโลยีี (Cyber Risk)
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ความเสี่่�ยงด้้านสภาวะแวดล้้อม สภาพภููมิิอากาศและมลพิิษ
มีีผลกระทบต่่อมนุุษย์์ได้้ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม ใน 2 ลัักษณะ คืือ
1) มลพิิษสิ่่�งแวดล้้อมในทางวิิทยาศาสตร์์หรืือทางชีีวภาพ หมายถึึง “สภาพ
แวดล้้อมที่่�มีมี ลสาร (pollutants) ที่่�เป็็นพิษิ จนมีีผลต่่อสุุขภาพอนามััยของมนุุษย์์
และสิ่่ง� มีีชีวิี ติ ทั้้�งพืืชและสััตว์์” หรืือ “ภาวะแวดล้้อมที่่�มีสิ่่ี ง� แวดล้้อมบางอย่่างที่่�
เกิิดขึ้้น� โดยธรรมชาติิ แต่่มีมี ากเกิินขีดี จำำ�กัดั จนมีีพิษิ ภััยต่่อมนุุษย์์ พืืช และสััตว์์”
(carrying capacity)
2) มลพิิษสิ่่�งแวดล้้อมทางสัังคม หมายถึึง “ความผิิดปกติิในบุุคคล หรืือ
กลุ่่�มของบุุคคลในสัังคมนั้้�น จนทำำ� ให้้ สภ าพสัั งคมเสื่่ อมสภาพไปจากเดิิ ม ”
หรืือ “ภาวะแวดล้้อมทางสัังคมที่่�ตััวควบคุุมทางสัังคม (Social regulators)
ขาดประสิิทธิภิ าพหรืือไม่่ศักั ดิ์์�สิทธิ์์
ิ � ทำำ�ให้้สภาพสัังคมมีีแต่่ปัญ
ั หา ไม่่น่า่ อยู่่�อาศััย”

การดำำ�เนิินการ
• หน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องและทีีมงานเตรีียมการป้้องกัันและเฝ้้าระวัังฟััง ติิดตาม
ข้้อมููลข่่าวสารอยู่่�ตลอดเวลาเพื่่อให้้ทราบสถานการณ์์
• ให้้คำำ�แนะนาปรึึกษาในกรปฏิิบััติิตน
• กำำ� หนดมาตรการ แนวปฏิิ บัั ติิ หรืื อ แผนการดำำ� เนิิ น งานและแผนธุุ รกิิจ
เพื่่อให้้องค์์การเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการช่่วยลด หรืือไม่่เพิ่่�มภาวะต่่างๆ ต่่อสภาพ
แวดล้้อม ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม

ความเสี่่�ยงจากโรคระบาด
เมื่่อเกิิดเหตุุการณ์์ภัยั พิิบัติั จิ ากโรคระบาดทำำ�ให้้ไม่่สามารถทำำ�งานที่่�สำ�นั
ำ กั งานใหญ่่
หรืือสาขาได้้ รวมถึึงในการเดิินทางมายัังที่่�ทำ�ำ งานของพนัักงานมีีความเสี่่ย� งเช่่นกันั
ส่่งผลกระทบกัับการให้้บริิการกัับลููกค้้า

การดำำ�เนิินการ
• หน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องและทีีมงานเตรีียมการป้้องกัันและเฝ้้าระวััง ฟััง ติิดตาม
ข้้อมููลข่่าวสารอยู่่�ตลอดเวลาเพื่่อให้้ทราบสถานการณ์์
• ประกาศใช้้มาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดในอาคารสำำ�นัักงานและการ
ปฏิิบััติิตััวของพนัักงานและผู้้�มาติิดต่่ออย่่างเคร่่งครััด ตามที่่�กรมควบคุุมโรค
และหน่่วยงานภาครััฐกำำ�หนด
• ให้้พนัักงานปฏิิบััติิงาน ณ ที่่�พัักอาศััย (Work from Home)

การปลููกฝัังวััฒนธรรมการดำำ�เนิินงานที่่�คำำ�นึึงถึึงความเสี่่�ยง (Risk Culture)
	บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างวััฒนธรรมขององค์์กรที่่�มีีความสำำ�คััญกัับการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงและปลููกฝัังให้้พนัักงานทุุกระดัับร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งใน
การบริิหารตวามเสี่่�ยงในองค์์กร โดยบริิษััทได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงในการปลููกฝัังวััฒนธรรมองค์์กรที่่�คำำ�นึึงถึึงความเสี่่�ยง (Risk Culture)
ทั่่�วทั้้�งองค์์กร และกำำ�กัับดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามวััฒนธรรมองค์์กร โดยบริิษััทกำำ�หนดให้้การวางแผนบริิหารความเสี่่�ยง การกำำ�หนดมาตาการในการบริิหารจััดการ
เพื่่อลดหรืือป้้องกัันความเสี่่ย� งควบคู่่�ไปกัับการจััดทำำ�แผนธุุรกิจิ ของหน่่วยงาน ตลอดจนได้้สร้า้ งช่่องทางสำำ�หรัับการรายงานความเสี่่ย� งและดำำ�เนิินโครงการรณรงค์์
การตระหนัักรู้้� พััฒนาและอบรมบุุคคลากรของบริิษััททุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่่อง เพื่่อให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจ ความระมััดระวัังและตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิด
ขึ้้�นและมีีผลกระทบต่่อทุุกหน่่วยงานในองค์์กรรวมถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกภาคส่่วน

ความปลอดภััยของข้้อมููลและระบบปฏิิบััติิการดิิจิิทััล
	สำำ�หรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจในยุุคดิิจิิทััล บริิษััทตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญต่่อระบบการรัักษาความปลอดภััยและการป้้องกััน
ข้้อมููลของลููกค้้าและของบริิษััท โดยในปีี 2563 บริิษััทได้้จััดให้้มีีคณะกรรมการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศ รวมถึึงผู้้�บริิหารระดัับสููงโดย รองประธานกรรมการบริิหาร ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในคณะกรรมการบริิษััทในการดููแลสาย
งานตามโครงสร้้างองค์์กร เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยระบบเทคโนโลยีีของบริิษััท ตลอดจนติิดตาม
การดำำ�เนิินงานด้้านดัังกล่่าวอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับลููกค้้า ตััวแทน พนัักงานและผู้้�ถืือหุ้้�น สอดรัับกัับการ
เปลี่่�ยนแปลงทางด้้านเทคโนโลยีีที่่�เกิิดขึ้้�นตลอดเวลา

82

SUSTAINABILITY REPORT 2020 | รายงานความยั่่�งยืืน 2563

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน)

แนวปฏิิบััติิด้้านเทคโนโลยีี
	ด้้วยบริิบทวิิธีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจในปััจจุุบัันที่่�ข้้อมููลส่่วนใหญ่่ขององค์์กรจะถููกเก็็บอยู่่�ในรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ บริิษััทจึึงให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อความมั่่�นคง
ปลอดภััยสารสนเทศ และความเป็็นส่ว่ นตััวของข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้า โดยบริิษัทั ได้้กำำ�หนดนโยบายความมั่่น� คงปลอดภััยของสารสนเทศและนโยบายคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของบริิษััท เพื่่อให้้พนัักงาน ผู้้�บริิหาร ตััวแทนประกัันชีีวิิต นายหน้้าประกัันชีีวิิต คู่่�ค้้า พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ และผู้้�ถืือหุ้้�น ได้้รัับทราบและปฏิิบััติิตาม
ภายใต้้แนวปฏิิบััติิด้้านความปลอดภััยเทคโนโลยีีสารสนเทศ บนพื้้�นฐานของหลัักการ Confidentiality-Integrity-Availability (CIA) ทั้้�งนี้้� นโยบายดัังกล่่าวได้้
กำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ชััดเจนสำำ�หรัับการพััฒนา การนำำ�ไปใช้้ และการติิดตามการปฏิิบััติิตามนโยบายความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ โดยมีี
คณะกรรมการจััดการทำำ�หน้้าที่่�กลั่่น� กรอง และสนัับสนุนุ ให้้มีกี ารดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามนโยบาย พร้้อมทั้้�งทบทวนและประเมิินระดัับความเหมาะสมของระบบรัักษา
ความปลอดภััยสารสนเทศให้้สอดคล้้องกัับยุทุ ธศาสตร์์การดำำ�เนิินธุรกิ
ุ จิ ของบริิษัทั และมีีหน่่วยงานตรวจสอบที่่�เป็็นหน่่วยงานภายในและหน่่วยงานภายนอกบริิษัทั
ทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบ และให้้คำำ�แนะนำำ�ในการปรัับปรุุงการรัักษาความปลอดภััยให้้มีีประสิิทธิิภาพอีีกด้้วย

Confidentiality

Integrity

Information
Security

Availability

พร้้อมกัันนี้้� บริิษััทยัังได้้รัับการรัับรองมาตรฐานสากล ISO27001:2013 ซึ่่�งเป็็นบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจประกัันชีีวิิตอัันดัับต้้นๆ ที่่�ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานตั้้�งแต่่
ปีี 2015 ในด้้านการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยเทคโนโลยีีสารสนเทศ ครอบคลุุมทั้้�งศููนย์์คอมพิิวเตอร์์ การพััฒนาระบบงานสารสนเทศ การควบคุุมการปฏิิบััติิงาน
ในส่่วนของกรมธรรม์์ประกัันชีีวิิตรายบุุคคลและประกัันภััยกลุ่่�ม งานด้้านการจััดการสิินไหมทดแทนและศููนย์์บริิการรัับแจ้้งปััญหา
ในปีี 2016 บริิษััทยัังได้้รัับการรัับรองมาตรฐานสากล ISO22301:2012 ซึ่่�งเป็็นมาตรฐานด้้านการบริิหารความต่่อเนื่่องทางธุุรกิิจ โดยบริิษััทจััดให้้มีีศููนย์์ข้้อมููล
สำำ�รอง (Second Site) และศููนย์ป์ ฎิิบัติั กิ ารสำำ�รอง ที่่�เชื่่อมโยงระบบเครืือข่่ายและข้้อมููลสารสนเทศอยู่่�ตลอดเวลา เพื่่อเตรีียมความพร้้อมรองรัับการเกิิดเหตุุฉุกุ เฉิิน
ในสถานการณ์์ต่่างๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น และเพื่่อให้้การปฎิิบััติิงานมีีประสิิทธิิผลมากยิ่่�งขึ้้�น บริิษััทมีีการซ้้อมแผนการบริิหารความต่่อเนื่่องทางธุุรกิิจตามมาตรฐานสากล
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าบริิษััทให้้ความสำำ�คััญในการบริิหารจััดการระบบสารสนเทศให้้สามารถดำำ�เนิินการได้้อย่่างต่่อเนื่่องและมีีประสิิทธิิภาพ
ในอีีกด้้านหนึ่่�งของการรัักษาความปลอดภััยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการของการพััฒนาระบบงานสารสนเทศและฐานข้้อมููลที่่�มีีความสำำ�คััญของบริิษััท ได้้รัับการ
รัับรองตามมาตรฐานหลัักเกณฑ์์การพััฒนาระบบที่่�เป็็นสากล โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่การรวบรวมความต้้องการ การวิิเคราะห์์ความเป็็นไปได้้ ออกแบบและพััฒนาระบบ
ทดสอบผลลััพธ์์ จนถึึงการนำำ�ระบบขึ้้�นใช้้งานจริิง ไม่่เพีียงเท่่านี้้�บริษัิ ทยั
ั งั เพิ่่�มมาตรการรัักษาความปลอดภััยระบบด้้วยการให้้ผู้้�ตรวจสอบภายนอกที่่�ได้้รับั มาตรฐานด้้าน
การตรวจสอบความมั่่�งคงปลอดภััยระบบสารสนเทศ เป็็นผู้้�ตรวจหาช่่องโหว่่ของระบบงานของบริิษัทั ซึ่่�งทำำ�ให้้มั่่น� ใจได้้ว่า่ ระบบงานของบริิษัทั เป็็นไปตามมาตรฐาน
การรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยระบบสารสนเทศ รวมถึึงมีีกระบวนการประเมิินความเสี่่�ยงและทบทวนมาตรการอย่่างสม่ำำ��เสมอ และ/หรืือเมื่่อมีีการเปลี่่�ยนแปลง
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
	บริิษัทั ใช้้แนวทางการดำำ�เนิินงานด้้านไซเบอร์์แบบเชิิงรุุก ครอบคลุุมตั้้�งแต่่การป้้องกัันการบุุกรุุกโจมตีีจากภายนอก (อิินเทอร์์เน็็ต) และภายในเครืือข่่ายบริิษัทั
มีีระบบการแจ้้งเตืือนและตรวจสอบความผิิดปกติิ จนถึึงการตอบสนองต่่อเหตุุการณ์์ที่่ก� ระทบต่่อความมั่่�งคงปลอดภััยสารสนเทศที่่�รวดเร็็วและมีีประสิิทธิภิ าพ ตาม
หลัักมาตรฐานสากล NIST Cybersecurity Frameworks พร้้อมทั้้�งพััฒนาเทคโนโลยีี บุุคลากร กระบวนการตรวจสอบภััยด้้านไซเบอร์์อย่่างต่่อเนื่่อง เพื่่อให้้บริษัิ ทั
สามารถรัับมืือสถานการณ์์และป้้องกัันการสููญเสีียได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาโครงสร้้างและระเบีียบการกำำ�กัับดููแลอย่่างทั่่�วถึึง บริิษััทยััง
มุ่่�งสร้้างวััฒนธรรมเรื่่องความปลอดภััยของข้้อมููลภายในองค์์กร เพื่่อให้้พนัักงานทุุกระดัับตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล พร้้อม
ทั้้�งมุ่่�งเน้้นให้้พนัักงานมีีองค์์ความรู้้�ในเรื่่องดัังกล่่าว โดยบริิษััทได้้จััดให้้มีีการฝึึกอบรมการสร้้างความตระหนัักรู้้�ด้้านความปลอดภััยเชิิงรุุก (Proactive Security
Awareness) ให้้กัับพนัักงานทุุกระดัับ

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน)

SUSTAINABILITY REPORT 2020 | รายงานความยั่่�งยืืน 2563

83

NIST Cybersecurity Frameworks
การระบุุ
ความเสี่่�ยง

การป้้องกััน
ความเสี่่�ยง

ตรวจสอบ
และเฝ้้าระวััง

การตอบ
สนองเหตุุ

การพื้้�นฟูู
ความเสีียหาย

	สำำ�หรัับในปีี 2563 ทางบริิษััทจััดให้้ศููนย์์ปฏิิบััติิการความมั่่�นคงปลอดภััย (Security Operation Center - SOC) ที่่�มีีมาตรฐาน พร้้อมทั้้�งผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้าน
การรัักษาความปลอดภััยระบบสารสนเทศ เพื่่อจะดููแลเฝ้้าระวัังภััยคุุกคามต่่อระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศของบริิษััท และตอบสนองต่่อการบุุกรุุกได้้อย่่างรวดเร็็ว
แบบทัันทีี (real-time) ตลอด 24 ชั่่�วโมง เพื่่อสร้้างความมั่่�นใจในการรัักษาความปลอดภััยระบบสารสนเทศ และเป็็นไปตาม พ.ร.บ.ความมั่่�งคงปลอดภััยไซเบอร์์
พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล และข้้อกำำ�หนด กฎเกณฑ์์ของหน่่วยงานรััฐที่่�กำำ�กัับดููแล รวมถึึงจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินโครงการเตรีียมความพร้้อมด้้านการรัับมืือ
กัับภััยด้้านไซเบอร์์ (Cybersecurity Preparedness) ผ่่านการทำำ�การทดสอบภายในองค์์กร อาทิิ ฟิิชชิ่่�ง (Phishing Exercise) เพื่่อทดสอบศัักยภาพขององค์์กร
ในการรัับมืือและตอบสนองต่่อภััยคุุกคามจากสถานการณ์์ดัังกล่่าว ตลอดจนการซ้้อมแผนฉุุกเฉิินเป็็นประจำำ�ทุุกปีีโดยรวมถึึงสถานการณ์์ที่่�ระบบข้้อมููลถููกบุุกรุุก
โจมตีี ระบบล่่ม ติิดไวรััส จนระบบเกิิดความเสีียหาย ข้้อมููลอาจสููญหาย และ/หรืือระบบหยุุดชะงััก โดยสถานการณ์์ดัังกล่่าว บริิษััทจะใช้้แผนฉุุกเฉิินเพื่่อใช้้ข้้อมููล
สำำ�รองจากศููนย์์ Data center ของบริิษััท เพื่่อให้้ระบบการบริิการลููกค้้าที่่�กำำ�หนดลำำ�ดัับความสำำ�คััญให้้เป็็นระบบแรกที่่�จะต้้องเรีียกคืืนภายใน 2 ชั่่�วโมง (RTO)
และกู้้�คืืนระบบระบบอื่่นๆ ในลำำ�ดัับถััดไป ทั้้�งนี้้�ครอบคลุุมถึึงการเตรีียมความพร้้อมในแผนฉุุกเฉิินของผู้้�ให้้บริิการภายนอก และ/หรืือคู่่�ค้้าด้้วย ขณะเดีียวกัันหาก
การเกิิดเหตุุเป็็นกรณีีการบุุกรุุกและเข้้าถึึงข้้อมููลส่่วนบุุคลล บริิษััทได้้จััดทำำ� “คู่่�มืือปฏิิบััติิงาน การแจ้้งเหตุุการณ์์ภััยคุุกคามทางไซเบอร์์และเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และเหตุุละเมิิดข้้อมููลส่่วนบุุคคล” เพื่่อการแจ้้งเหตุุต่่อหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลธุุรกิิจองค์์กรต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด อาทิิ พ.ร.บ. รัักษาความมั่่�นคง
ปลอดภััยทางไซเบอร์์ และ พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล เป็็นต้้น
	นอกจากนี้้� บริิษัทยั
ั งั มีีส่ว่ นร่่วมในการทดสอบแผนการรัับมือื ภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ในกลุ่่�มบริิษัทั ประกัันชีวิี ติ และประกัันวินิ าศภััย กัับสำำ�นักั งานคณะกรรมการ
กำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.) เพื่่อเพิ่่�มศัักยภาพในการดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััยมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ในภาคอุุตสาหกรรม
การประกัันภััยให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด รวมถึึงการเข้้าร่่วมสััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ให้้กัับคณะกรรมการของภาคการเงิิน (Cyber
Resilience Leadership: Tone from the Top) ที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทย ที่่�จััดขึ้้�นโดยธนาคารแห่่งประเทศไทย ร่่วมกัับสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลััก
ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.) เพื่่อการแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์และ
มุุมมองในเรื่่อง การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงและเตรีียมความพร้้อมในการรัับมืือภััยคุุกคามไซเบอร์์ นอกจากนี้้�ยัังมีีการแลกเปลี่่�ยนความรู้้� และกรณีีศึึกษาด้้าน
ความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์กัับหน่่วยงานภายนอก อาทิิ ศููนย์์ประสานการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยระบบคอมพิิวเตอร์์ประเทศไทย (Thailand Computer
Security Incident Response Team: ThaiCERT) ศููนย์ป์ ระสานงานการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยเทคโนโลยีีสารสนเทศภาคประกัันชีวิี ติ (Thailand Insurance
Sector Computer Emergency Response: TI-CERT)

การรัักษาความเป็็นส่่วนตััวของลููกค้้า
ในด้้านการดููแลรัักษาข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้า บริิษััทให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อการดููแลและจััดการข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ของลููกค้้าให้้มีีความปลอดภััยสููงสุุด และมีีแนวทางการดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นไปตาม พ.ร.บ คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล ข้้อกำำ�หนด
ของสำำ�นัักงานกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภัยั สำำ�นัักงานกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และกฎหมายอื่่น� ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงแนวปฏิิบััติิด้้านการให้้บริิการลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรมของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลธุุรกิิจ โดยบริิษััทได้้จััดทำำ�และ
ทบทวนนโยบายการปฏิิบััติต่ิ อ่ ลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม (Market Conduct) นโยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (Personal Data
Protection Policy) และนโยบายด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์และเทคโนโลยีีสารสนเทศของบริิษััท หลัักปฏิิบััติิการ
รัักษาความลัับและการเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้า ซึ่่�งกำำ�หนดแนวทางการดููแลรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููลลููกค้้า
กำำ�หนดหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในการเก็็บรวบรวม ใช้้ หรืือเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้า เพื่่�อ
รัักษาความปลอดภััยของข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้าอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ตลอดจนกำำ�หนดแนวทางและหลัักปฏิิบััติิในการ
คััดเลืือกคู่่�ค้้าที่่�จะต้้องมีีนโยบายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
บริิษััทเคารพในสิิทธิิความเป็็นส่่วนตััวและการรัักษาความลัับของลููกค้้าทุุกราย โดยมีีแนวปฏิิบััติิในการดููแลและเก็็บรัักษา
ข้้อมููลของลููกค้้าอย่่างปลอดภััย โดยคำำ�นึึงถึึงความเป็็นส่่วนตััวของลููกค้้าการรัักษาความลัับ รวมถึึงมุ่่�งป้้องกัันไม่่ให้้มีีการนำำ�
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล และ/หรืือข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการขอเอาประกัันภััยไปใช้้โดยไม่่ได้้รัับความยิินยอมจากลููกค้้า ทั้้�งนี้้� ในการขอความ
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ยิินยอมจากลููกค้้า บริิษััทได้้แจ้้งให้้ลููกค้้าทราบถึึงวััตถุุประสงค์์ของการเก็็บรวบรวม ใช้้ หรืือเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้า
อย่่างชััดเจน ในกรณีีที่่พ
� บข้้อมููลส่่วนบุุคคลผิิดพลาดหรืือไม่่ถููกต้้อง ลููกค้้าสามารถติิดต่อ่ ศููนย์์บริิการข้้อมููลทางโทรศััพท์์ (Call
Center) ของบริิษััท เพื่่�อแก้้ไขข้้อมููลให้้ถููกต้้องได้้
	กิิจกรรมสร้้างการตระหนัักรู้้�ด้้านการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล บริิษััทมุ่่�งเน้้นการสร้้างความตระหนัักรู้้�ด้้านการคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลในองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง สำำ�หรัับคณะกรรมการบริิษััท ผู้้บ� ริิหาร พนัักงาน และตััวแทนประกัันชีีวิติ ผ่่านกิิจกรรม
การฝึึกอบรม สััมมนา กิิจกรรมประชุุมแม่่ทััพและที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน และผ่่านช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ อาทิิ แอปพลิิเคชััน BLA
Station และการ์์ตููนแอนิิเมชัันเกี่่�ยวกัับ Code of Conduct ขององค์์กร เป็็นต้้น

การยกระดัับพฤติิกรรมทางการตลาดของธุุรกิิจประกัันภััย
การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
บริิษััทประกาศนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันของบริิษััท โดยมุ่่�งปลููกฝัังแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีเพื่่�อให้้เกิิดเป็็นวััฒนธรรม
องค์์กร ผ่่านการสร้้างระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและการปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ พร้้อมทั้้�งกำำ�หนด
โครงสร้้างองค์์กร บทบาท และความรัับผิิดชอบในการกำำ�กัับดููแลที่่�มีีระบบควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ เพื่่�อป้้องกัันการดำำ�เนิินงานอัันก่่อให้้เกิิดเหตุุทุุจริิตคอร์์รััปชััน
แนวปฏิิบััติิด้้านการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
	บริิษััทประกาศนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน พร้้อมทั้้�งดำำ�เนิินการปรัับปรุุงมาตรการต่่อต้้านคอร์์รััปชัันให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงตามข้้อกำำ�หนด
ทางกฎหมายและบริิบทในการดำำ�เนิินธุรกิ
ุ จิ รวมถึึงสื่่อสารนโยบายและแนวปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� ใี ห้้คณะกรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกระดัับในองค์์กรรัับทราบ และนำำ�ไป
ปฏิิบััติิตามอย่่างเคร่่งครััด ซึ่่�งเนื้้�อหาของนโยบายดัังกล่่าว ครอบคลุุมรููปแบบการคอร์์รัปั ชัันและสิินบนที่่�สำำ�คััญไว้้อย่่างชััดเจน ทั้้�งการช่่วยเหลืือทางการเมืือง การ
บริิจาคเพื่่อการกุุศล การให้้เงิินสนัับสนุุน การจ่่ายค่่าอำำ�นวยความสะดวก รวมไปถึึงค่่าของขวััญ ค่่าบริิการต้้อนรัับ และค่่าใช้้จ่่ายอื่่นๆ ที่่�อาจนำำ�ไปสู่่�การคอร์์รััปชััน
ตลอดจนการจ้้างงานเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ
	ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 บริิษัทั ไม่่มีกี รณีีกล่่าวโทษ หรืือร้้องเรีียนที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการคอร์์รัปั ชัันและสิินบนจากสำำ�นักั งานกำำ�กับั และส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิจิ ประกัันภัยั
สำำ�นัักงานป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน สำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์

ในปีี 2563

100%
ของจำำ�นวนผู้้�บริิหารและพนัักงานบริิษััท
ได้้ยืืนยัันการทบทวนการปฏิิบัติั ิ
ตามจรรยาบรรณธุุรกิิจ
โดยครอบคลุุมถึึงหลัักการต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รััปชััน

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL. | บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน)

	บริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อการประกอบธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใสและสอดคล้้องกัับ
นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและสิินบน จึึงประกาศเป็็นหลัักปฏิิบััติิด้้านการงดมอบ
และรัับของขวััญ โดยให้้พนัักงานทุุกระดัับงดให้้หรืือรัับของขวััญ ของกำำ�นััล หรืือ
ผลประโยชน์์อื่น่ แก่่บริษัิ ทั และองค์์กรต่่างๆ เว้้นแต่่เนื่่องในโอกาสสำำ�คัญ
ั โดยกำำ�หนด
ให้้มีีมููลค่่าไม่่เกิิน 2,000 บาทต่่อรายต่่อปีี ทั้้�งนี้้� เพื่่อเป็็นการเสริิมสร้้างวััฒนธรรม
องค์์กรที่่�มีีจรรยาบรรณและความโปร่่งใส
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การบริิหารจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนและกรณีีทุุจริิต
	ภายใต้้ Whistleblower Guideline บริิษััทสนัับสนุุนให้้พนัักงานและบุุคลภายนอกที่่�เกี่่�ยวข้้องแจ้้งเบาะแส หรืือข้้อมููลการกระทำำ�ที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิ
และจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทผ่่านหลากหลายช่่องทาง เช่่น อีีเมล จดหมาย โทรศััพท์์ และบนหน้้าเว็็บไซต์์ของบริิษััท ซึ่่�งบริิษััทมีีนโยบายรัักษา
ความลัับโดยไม่่เปิิดเผยตััวตนของผู้้�รายงาน รวมถึึงมีีกระบวนการจััดการเรื่่องร้้องเรีียนอย่่างเป็็นระบบ ด้้วยการกำำ�หนดหน่่วยงานที่่�มีีความความชำำ�นาญเฉพาะ
ในการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง เพื่่อทำำ�หน้้าที่่�สอบสวนเหตุุการณ์์หรืือกรณีีอย่่างทัันท่ว่ งทีี และรายงานผลการดำำ�เนิินงานต่่อคณะกรรมการพิิจารณาโทษทางวิินัยั และ
รายงานผลการพิิจารณาเพื่่อให้้คณะกรรมการตรวจสอบรัับทราบทุุก 3 เดืือน
ในปีี 2563 บริิษััท ได้้รัับรายงานเบาะแส หรืือข้้อร้้องเรีียน 2 รายการ อย่่างไรก็็ตามจากผลการตรวจสอบพบว่่าไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการทุุจริิต หรืือละเมิิดนโยบาย
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท
พนัักงานหรืือบุุคคลภายนอกแจ้้งเบาะแสหรืือเรื่่องร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ผิิดกรณีีปฏิิบััติิงานบกพร่่องหรืือผิิดพลาดและกรณีีทุุจริิตผ่่านช่่องทาง
ไปรษณีีย์์
ฝ่่ายตรวจสอบภายใน หรืือสำำ�นัักกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
1415 ถนนกรุุงเทพ-นนทบุุรีี แขวงวงศ์์สว่่าง
เขตบางซื่่อ กรุุงเทพมหานคร 10800

อีีเมล/เบอร์์โทรศััพท์์
ฝ่่ายตรวจสอบภายใน
โทรศััพท์์ 0-2777-8230, 8233-4
โทรสาร
0-2777-8237
auditor@bangkoklife.com
สำำ�นัักกำำ�กัับปฏิิบััติิงาน
โทรศััพท์์ 0-2777-8861
โทรสาร
0-2777-8605
compliance@bangkoklife.com

จริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
	บริิษัทั ได้้ดำำ�เนิินการยกระดัับการกำำ�กับดู
ั แู ลการให้้บริกิ ารลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม (Market Conduct) โดยบริิษัทั ได้้จัดั ตั้้�งคณะกรรมการกำำ�กับั การปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ลููกค้้า
ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง โดยในปีี 2563 คณะกรรมการกำำ�กัับการปฏิิบััติิต่่อลููกค้้าได้้มีีการจััดประชุุม 1 ครั้้�ง เพื่่อทำำ�หน้้าที่่�ในการควบคุุม
ติิดตาม และกำำ�กัับดููแลคุุณภาพการเสนอขายผลิิตภััณฑ์์และการบริิการลููกค้้าจากทุุกช่่องทางอย่่างเป็็นระบบ ดำำ�เนิินไปในทิิศทางเดีียวกััน และทัันต่่อเหตุุการณ์์
เพื่่อธำำ�รงไว้้ซึ่่�งความเป็็นธรรม โดยการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการนี้้�จะถููกรายงานต่่อคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและคณะกรรมการบริิษััทต่่อไป ทั้้�งนี้้�
เพื่่อแสดงถึึงความมุ่่�งมั่่�นของบริิษััทในการกำำ�กับดู
ั ูแลการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปอย่่างมีีจริิยธรรมและความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม โดยบริิษััทได้้กำำ�หนด
ให้้มีีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งประกอบไปด้้วยกรรมการอิิสระทั้้�งหมด ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ หลัักจริิยธรรม และจรรยาบรรณของบริิษััท
	นอกจากนี้้� บริิษััทยัังส่่งเสริิมการดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกัับตััวแทนนายหน้้าและบริิษััทพัันธมิิตรที่่�ให้้ความสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีคุุณธรรมและด้้วยความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ผ่่านการอบรมสััมมนาเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิต่่อลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม ทั้้�งที่่�จััดอบรมในห้้องเรีียนและการสื่่อสารผ่่านระบบดิิจิิทััล

การป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน
บริิษััทมุ่่�งยกระดัับการดำำ�เนิินงานด้้านการป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิินและการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการ
ร้้ายและการแพร่่ขยายอาวุุธที่่�มีีอานุุภาพทำำ�ลายล้้างสููงเพื่่�อให้้สอดรัับกัับบริิบทในการดำำ�เนิินธุุรกิิจประกัันชีีวิิต ซึ่่�งรวมถึึง
การเปลี่่�ยนแปลงทางกฎหมายและแนวปฏิิบััติิตามมาตรฐานสากล ด้้วยการพััฒนาระบบปฏิิบััติิการ การนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ใน
การตรวจสอบและพิิสููจน์์ทราบตััวตนลููกค้้า ตลอดจนปรัับปรุุงกระบวนการดำำ�เนิินงานภายในองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้มีี
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิผิ ลสููงสุุด
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ระบบการพิิสููจน์์ตััวตนลููกค้้ารููปแบบใหม่่
ในปีี 2562 บริิษััทประสบความสำำ�เร็็จในการร่่วมทดสอบระบบพิิสููจน์์ตััวตนของลููกค้้าด้้วยวิิธีีทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์กัับธนาคารแห่่งประเทศไทย ธนาคารพาณิิชย์์
และหน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่ย� วข้้องภายใต้้โครงการ National Digital ID เพื่่อยกระดัับมาตรฐานในการพิิสูจู น์์ตัวั ตน หรืือตรวจสอบเพื่่อทราบข้้อเท็็จจริิงเกี่่ย� วกัับลูกู ค้้า
ที่่�ใช้้บริกิ ารกัับสถาบัันการเงิินหรืือหน่่วยงานภาครััฐ และช่่วยลดขั้้น� ตอนการเดิินเอกสารของลููกค้้าในการขอใช้้บริกิ ารกัับสถาบัันการเงิิน ซึ่่�งทำำ�ให้้สถาบัันการเงิินมีี
แหล่่งข้้อมููลที่่�น่่าเชื่่อถืือเพื่่อนำำ�มาใช้้ในการพิิสููจน์์ตััวตนลููกค้้าให้้เป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด

การอบรมหลัักสููตรกฎหมายป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิินให้้กัับพนัักงาน
	บริิษััทได้้มีีการจััดอบรมหลัักสููตรการป้้องกัันการฟอกเงิินการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้ายและการแพร่่ขยาอาวุุธที่่�มีีอานุุภาพทำำ�ลายล้้างสููง พร้้อม
ทั้้�งให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับกฎหมายและแนวทางปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องแก่่ผู้้�บริิหารและพนัักงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร เพื่่อให้้ทราบและเข้้าใจแนวทางปฏิิบััติิที่่�ถููกต้้องและสามารถ
นำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้รัับไปประยุุกต์์ใช้้ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างมั่่�นใจ อาทิิ การให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับกฎหมาย กฎกระทรวง และประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการฟอกเงิินการ
สนัับสนุนท
ุ างการเงิินแก่่การก่่อการร้้ายและการแพร่่ขยายอาวุุธที่่�มีอี านุุภาพทำำ�ลายล้้างสููง บทบาทหน้้าที่่�ของบริิษัทั ประกัันชีวิี ติ วิิธีกี ารตรวจสอบเพื่่อทราบข้้อเท็็จ
จริิงเกี่่�ยวกัับลููกค้้า เป็็นต้้น โดยผ่่านการจััดทำำ�นโยบาย แนวปฏิิบััติิงาน รวมถึึงการสื่่อความโดยให้้ความรู้้�ทั้้�งในรููปแบบห้้องเรีียน โดยมีีการจััดทำำ�เนื้้�อหาให้้มีีความ
กระชัับและเข้้าใจง่่าย โดยในปีี 2563 จนถึึงปััจจุุบัันมีีผู้้�บริิหารและพนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิงานด้้านโดยตรงตามที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากสำำ�นัักงานป้้องกัันและ
ปราบปรามการฟอกเงิิน ผ่่านการอบรมทั้้�งสิ้้�น 683 ราย คิิดเป็็น 100% ผู้้�บริิหารและพนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด

การกำำ�กัับดููแลการให้้บริิการลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม
การกำำ�กัับดููแลทุุกหน่่วยงานขององค์์กรปฎิิบััติต่ิ อ่ ลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรมถืือเป็็นนโยบายหลัักที่่�บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิติ ที่่�
ให้้ความสำำ�คััญตลอดมา เพราะความเชื่่อ� มั่่น� และความไว้้วางใจของลููกค้้าเป็็นรากฐานอัันมีีค่า่ สำำ�หรัับการประกอบธุุรกิิจประกััน
ชีีวิติ ในปีีที่่ผ่� า่ นมา บริิษััทได้้พััฒนาปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติต่ิ อ่ ลููกค้้าด้้วยความเป็็นธรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง การดำำ�เนิินการ
ของบริิษััทครอบคลุุมตั้้�งแต่่ การสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรและการกำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่�ของผู้้บ� ริิหาร การพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์ การ
กำำ�หนดเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทน กระบวนการเสนอขาย การสื่่�อสารและการให้้ความรู้้แ� ก่่พนัักงานและผู้้เ� สนอขาย การดููแล
ข้้อมููลของลููกค้้า การบริิหารจััดการข้้อร้้องเรีียน การควบคุุม การกำำ�กัับและตรวจสอบ และการกำำ�หนดแผนรองรัับเหตุุการณ์์
ฉุุกเฉิินเพื่่�อการบริิหารอย่่างต่่อเนื่่�อง
	อีีกทั้้�ง บริิษััทได้้ยึึดถืือกฎเกณฑ์์และแนวปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับดููแลให้้บริิการลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรมของสำำ�นัักงานคณะ
กรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกััน
ภััยอย่่างเคร่่งครััด ซึ่่�งแนวปฏิิบััติิของทั้้�งสองหน่่วยงานมีีเนื้้�อหาสอดคล้้องกััน อีีกทั้้�ง บริิษััทได้้สอดแทรกหลัักการปฏิิบััติิต่่อ
ลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรมไว้้ในจรรณยาบรรณของบริิษััท และมุ่่�งพััฒนานวััตกรรมทางเทคโนโลยีีเพื่่อ� ให้้ผู้เ�้ สนอขายทุุกคนสามารถ
เสนอขายผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของบริิษััทโดยยึึดมั่น่� ในการรัักษาผลประโยชน์์ของลููกค้้า นำำ�เสนอสิ่่�งที่่�เหมาะสมที่่�สุดุ ให้้กัับลููกค้้าอย่่างเป็็น
ธรรม และไม่่แสวงหาประโยชน์์จากความไม่่รู้�ข้ องลููกค้้า
	ปััจจุุบัันประเทศไทยมีีอััตราการเพิ่่�มขึ้้�นของผู้้�สููงอายุุอย่่างรวดเร็็ว ผู้้�สููงอายุุจึึงเป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�บริิษััทประกัันชีีวิิตให้้ความ
สำำ�คััญ และบริิษััทในฐานะผู้้�ประกอบธุุรกิิจประกัันชีีวิิตและให้้บริิการนายหน้้า ค้้า จััดจำำ�หน่่ายหลัักทรััพย์์ที่่�เป็็นหน่่วยลงทุุน จึึง
เล็็งเห็็นความสำำ�คััญกัับลููกค้้าที่่�มีีความเปราะบาง (vulnerable investor) โดยเฉพาะผู้้�สููงอายุุ บริิษััทจึึงจััดให้้มีีแนวปฏิิบััติิให้้
สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย และสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ที่่�มีีกระบวนการพิิเศษในการติิดต่่อโดยบริิษััทคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ของลููกค้้าเป็็นสำำ�คััญ
และเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าลููกค้้าที่่�มีีความเปราะบางได้้รัับการบริิการที่่�ครอบคลุุมบริิษััทมีีกระบวนการ Confirmation call กัับลููกค้้า
ที่่�สมััครทำำ�ประกัันชีีวิิตกัับบริิษััท สำำ�หรัับ ธุุรกิิจนายหน้้า ค้้า จััดจำำ�หน่่ายหลัักทรััพย์์ที่่�เป็็นหน่่วยลงทุุน บริิษััทมีีกระบวนการให้้
ลููกค้้าที่่�มีีความเปราะบางสามารถแต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�ไว้้วางใจ (Trusted Person) หรืือผู้้�รัับมอบอำำ�นาจ (Authorized Person)
เพื่่�อร่่วมรัับฟัังการเสนอขายผลิิตภััณฑ์์
ในปีี 2563 คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิต่่อลููกค้้า ซึ่่�งจััดตั้้�งโดยคณะกรรรมการบริิษััทเป็็นการเฉพาะ ได้้เริ่่�มปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ด้้านการกำำ�กัับดููแลคุุณภาพการเสนอขายผลิิตภััณฑ์์และการบริิการของผู้้�เสนอขายทุุกช่่องทาง เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิต่่อ
ลููกค้้าสอดคล้้องกัับนโยบายและหลัักปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิต่่อลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม
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ระบบการพิิสููจน์์ตััวตนลููกค้้ารููปแบบใหม่่
• ลููกค้้ารู้้�สึึกไว้้วางใจและเชื่่�อมั่่�นว่่าบริิษััทให้้บริิการอย่่างเป็็นธรรม

• มุ่่�งพััฒนาการนำำ�เสนอผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการที่่�คำำ�นึึงถึึงผล
ประโยชน์์ของลููกค้้าเป็็นสำำ�คััญ

• ให้้คำำ�แนะนำำ�ผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการที่่�ตรงความต้้องการและ
เหมาะสมกัับลููกค้้า

• มุ่่�งให้้ลููกค้้าได้้รัับบริิการอย่่างสะดวก และถููกต้้องแม่่นยำำ�
ควบคู่่�กัับการดููแลและแก้้ปััญหาอย่่างทัันท่่วงทีี
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