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ทางเลือกหนึ่งเดียวที่ แตกตาง
จากตนป 2561 มานี้ ทาง “บมจ. กรุงไทยแอกซา ประกันชีวิต” ไดแถลงความสำเร็จ
ผลประกอบการประจำป 2560 ไปแลว
ดวยยอดเบี้ยรับประกันรวม 63.3 พันลานบาท
และเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม
จำนวน 12.36 พันลานบาท ในป 2561 นี้
“คุณเดวิด โครูนิช” ในฐานะผูนำทีมบริหาร
ก็ไดประกาศแนวทางการเติบโตวา จะยังคง
บุกตลาดประกันการลงทุน บนความมุงมั่นที่
จะเปนผูนำประกันชีวิตดานการลงทุน และสุขภาพ
เพื่อใหลูกคาไดมีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

ซึ่งเขามองวาสําหรับป 2561 จะเปนอีกหนึ่งปแหงความ
ทาทายสําหรับธุรกิจประกันภัย ดวยการแขงขันดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยี รวมถึงความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของลูกคา แตเขา
ยังมั่นใจวาธุรกิจประกันภัยจะยังคงมีโอกาสเติบโตอีกมาก ใน
ประเทศไทยเรา

“ความตาง” ที่บริษัทฯ แหงนี้ตั้งใจมอบความคุมครองแบบ
“ตามใจปรารถนา” ให “ลูกคา” กันอยางชนิดที่ใครก็ไมกลาทํา
มากอนเลยทีเดียว
กับการเปดเกมรุกดวยแบบกรมธรรมประกันชีวิตแนว LGBT
Product ที่ “ลูกคา” ไมวาจะเปนเพศใดก็ตามสามารถมอบ
“ผลประโยชน” เพื่อ “คูรักเพศเดียวกัน” ไดในทุกผลิตภัณฑที่
บริษัทฯ มี ซึ่งเปนมิติตรงกันขามกับบริษัทประกันชีวิตอื่นๆ ที่
“ไมกลา” มอบความคุมครองแบบนี้ใหกับลูกคาอยางเปดเผย
ถึงขนาดเคยมีประเด็น “รองเรียน” กรณีการ “เลือกปฏิบัติ”
จากบางบริษัทฯ ของ “กลุมคนเพศที่สาม” มาแลว

สําหรับความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของ “ลูกคา” คงตองยอนกลับ
ไปที่พันธกิจ “เพื่อใหลูกคาไดมีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา”
นั่นเอง และเปนประเด็นใหทีมงาน THE COACH ใน INN Why
Magazine Online ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 เกาะติดแนว
ทางการ “โคชชิ่งธุรกิจ” ของ “คุณเดวิด โครูนิช” ในมิติใหม
แหงวงการประกันชีวิตไทยกับการมอบโอกาสความคุมครองให
“เพศที่สาม” ผาน “สตอรี่เทลลิ่ง” (Storytelling) ที่นาติดตาม ทวา!! วันนี้ “คุณเดวิด โครูนชิ ” ประธานกรรมการบริหาร แอกซา
นับจากนี้ไป
ประเทศไทย และ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทยและคงตองบอกวา “กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต” มีความ แอกซา ประกันชีวิต เลือกโคชชิ่งธุรกิจแนวใหมใหตอบโจทยผู
กลาที่จะ “ผาตัด” ความคุนเคยเดิมๆ ของคนไทยและกลาที่จะ คนดวย “ความเสมอภาค” โดยเฉพาะเรื่อง “เพศกับโอกาส”
“ฝา” กฎปฏิบัติของ “การประกันชีวิต” ที่ยึดมาแตอดีตของ ที่ผูคนควรจะไดรับจากสังคม จนนํามาสูการทลายกําแพงความ
เหลาบรรดา “บริษัทประกันชีวิต” ทั้งหลายใหผูคนไดรับรูถึง คุมครองเดิมๆ ของวงการประกันชีวิต “มอบโอกาส” ใหกับ
“กลุมคนเพศที่สาม” ไดมีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนาไดนั่นเอง
www.innwhy.com

Facebook.com/INNWHY.TV

Youtube.com/c/innwhy
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มาดูกันวารายละเอียดเกี่ยวกับการประกันชีวิตสําหรับ “คูรัก
เพศเดียวกัน” นั้น “ผูรับผลประโยชน” ตามกรมธรรมมีความ
แตกตางหรือไมกับผู รับผลประโยชนในกรมธรรมสําหรับสามี
ภรรยาตามกฎหมายปจจุบัน “คุณเดวิด” ไดใหคําตอบวา โดย
ผลประโยชนจากกรมธรรมของคูรักเพศเดียวกัน จะไดรับผลประโยชนที่เทาเทียมกับลูกคาคนอื่นๆ โดยผูรับผลประโยชน
ตามกรมธรรมประกันชีวิต ไมจําเปนที่จะตองเปนคนเดียวกับ
ผูรับมรดก ผูเอาประกันสามารถระบุบคุ คลทีต่ องการใหเปนผูรับ
ผลประโยชน อีกทั้งกฎหมายไมไดระบุวา ผูรับผลประโยชนตอง
มีสวนไดเสีย หรือความสัมพันธกันในทางกฎหมาย

ถึงความเทาเทียม และสิทธิมนุษยชนในการระบุความสัมพันธ
คูรักเพศเดียวกันสามารถระบุวา ผูรับผลประโยชนเปน “คูชีวติ ”
ในใบคําขอเอาประกันไดเลย
และในกรณีมีประสงคจะ “ปรับเปลี่ยน” ผู รับผลประโยชน
ก็สามารถทําไดทุกเมื่อที่ผูเอาประกันตองการ โดยแสดงความ
จํานงเปน “ลายลักษณอักษร” มายังบริษัทฯ เพื่อดําเนินการ
ใหตามขั้นตอนปกติ และที่สําคัญคือ คูรักเพศเดียวกันสามารถ
ทําประกันแบบใดก็ไดที่บริษัทฯ มีทุกผลิตภัณฑ อีกทั้งยังอยู
ภายใตหลักเกณฑการพิจารณาเดียวกันกับลูกคาทุก ๆ คน โดย
“โคชเดวิด” ยํ้าตอนทายวา

“

และมิใชเปนเพียงแคเคมเปญที่จัดขึ้นชั่วคราว
แตบริษัทฯตองการที่จะใหกลุมคูรักเพศเดียว
สามารถเขาถึงผลิตภัณฑทางการเงิน ความคุมครอง
ประกันสุขภาพ และการลงทุน ไมวาจะเปนผลิตภัณฑ
คุมครองชีวิตและโรครายแรง ไอชิลด หรือสุขภาพ
แบบไอเฮลทตี้ หรือแบบควบการลงทุน ไออินเวสท
และไอเวลทตี้ และอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นของกรุงไทยแอกซา ประกันชีวิต ไดทุกแบบประกันในอนาคต

ในกรณีของคูชีว�ตเพศเดียวกัน ที่ผูเอาประกันได
แสดงเจตจำนงไวนั้นจ�งเปนสัญญาที่สมบูรณ
ดังนั้น กรุงไทย-แอกซา ประกันชีว�ต จ�งสามารถ
มอบผลประโยชนตามกรมธรรม ใหแกคูชีว�ตตาม

”

เง�่อนไขภายใตกรมธรรมประกันชีว�ต โดยที่
สัญญาไมเปนโมฆะแตอยางใด โดยบร�ษัทฯ
สงเสร�ม และสนับสนุน เพ�่อสอดคลองกับนโยบาย
ดานความหลากหลาย และความเปนเอกภาพ
(Diversity and Inclusion หร�อ D&I) ที่มุงเนน
ใหลูกคาที่มีความหลากหลายสามารถเขาถึง
ผลประโยชน ไดอยางเทาเทียมกัน

สวนในแงของ “ประโยชน” ที่คูรักเพศเดียวกันจะไดรับจาก
การทําประกันชีวิตกับ “กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต” นั้น
“คุณเดวิด” ยืนยันวา ทุกคนไดสิทธิที่เทาเทียมในการเขาถึง
ผลิตภัณฑ และบริการ ของบริษัทฯ ที่ใช “เกณฑ” พิจารณา
เอาประกันสําหรับคูรักเพศเดียวกัน เชนเดียวกับคูรักตางเพศ
หรือผูขอเอาประกันคนอื่นๆ
ในกรณีความเทาเทียมการแสดงฐานะ “คูชีวิต” ของ “คูรักเพศ
เดียวกัน”สามารถแสดงเจตนารมณเพื่อมอบผลประโยชนตาม
กรมธรรมชีวิตไดตามความตองการของตนเองใหแกคูชีวิตโดย
ไมตองจัดทําสัญญาซอน เชน พินยั กรรม และเพือ่ เปนการแสดง
www.innwhy.com

Facebook.com/INNWHY.TV

อยางไรก็ตามมาถึงตรงนี้ หลายคนคงใครลวงรูทราบถึงที่มาวา
สตอรีเ่ ทลลิง่ เกีย่ วกับการเปดโอกาสใหลูกคาไดรับความคุมครอง
อยางเสมอภาคในทุกเพศนี้ มีความเปนมาอยางไร คําเฉลย
ทราบมาว าเป นการต อยอดโอกาสที่ บ ริ ษั ท ฯ มอบใหกั บ
“พนักงาน” ภายในองคกรหลังจากไดมีการปรับปรุงและพัฒนา
สวัสดิการใหมในปนี้ที่ดีขึ้นใหกับพนักงาน แบบที่เรียกวาสราง
ความแตกตางจากคู แขงบริษัทประกันอื่นรวมถึงอุตสาหกรรม
อื่นๆ ไปเลยทีเดียว กับสิทธิพิเศษที่พนักงานหญิงสามารถลา
คลอดไดมากถึง 112 วัน (โดยไดรับคาจาง) ขณะที่พนักงานชาย
ลาดูแลภรรยาคลอดบุตรได 28 วัน (โดยไดรับคาจาง)

Youtube.com/c/innwhy
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ที่แปลกใหมสุดก็เห็นจะเปนกรณีที่บริษัทฯ ใหพนักงานลา “เพื่อแปลงเพศ” ได
แลวยังมีการมอบสิทธิคุมครองสุขภาพสําหรับคูรักเพศที่สามใหกับพนักงานที่มีคูรักเพศเดียวกัน
เทียบเทาสิทธิพนักงานชายหญิงคูอื่นๆ ซึ่ง “คุณเดวิด โครูนิช” ยอมรับวา

เราตระหนักถึงความสําคัญของการสรางวัฒนธรรมในองคกร
ที่มีความเปดเผย และโปรงใส เราเปนหนึ่งในผูนําขององคกร
ที่มุงเนนดานการสรางความเสมอภาคและความเทาเทียมกัน
(D&I) ในประเทศไทย โดยปจจุบันเรามีพนักงานจาก 12
เชื้อชาติและ 45% ของผูบริหารระดับสูงเปนผูหญิง
นอกจากนั้นการรับสมัครงานของบริษัทฯ ยังใหสิทธิตอทุกคน
อยางเสมอภาค อีกทั้งการใหสิทธิตอเพศที่สามเทียบเทากับ
พนักงานชายหญิง ทุกคน
เมื่อวัฒนธรรมองคกร “กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต” เปด
กวางอยางนี้จึงเปนเรื่องราวที่นาติดตามกับการตอยอดถึงการ
พัฒนาดานผลประโยชนของผลิตภัณฑ เพื่อประโยชนสูงสุดแก
ลูกคาของบริษทั แหงนี้ ทีก่ าํ ลังเปดแนวรุกเพือ่ มอบโอกาสความ
คุมครองใหกับ “คูรักเพศเดียวกัน” (LGBT) ในทุกผลิตภัณฑ
ประกันของบริษัท โดยที่ “คุณเดวิด” กลาวยํ้าชัดเจนอีกวา
อัพเดทเทรนด์

ใช้ชีวิตรับมือวัยเกษียณ ได้ที่ INNWHY.COM

เพียงแอดไลน Official Account
www.innwhy.com

@innwhy.tv

Facebook.com/INNWHY.TV

Youtube.com/c/innwhy

“เรายังมุงมั่นในดานความเสมอภาคและความเทาเทียมกัน
(D&I) โดยบริษัทฯ เปนผูสนับสนุนหลักในหลายโครงการ
เชน Run2gether และการประกวด Miss International
Queen ที่สนับสนุนตอเนื่องเปนปที่ 2 แลว”
นี่ก็คือ สตอรี่เทลลิ่งเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการตลาดใหมๆ
ของ “กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต” ที่กําลังเริ่มขึ้น และ
นาจะเปนสวนหนึ่งซึ่งจะลอไปกับแผน “รีเฟรช” (refresh)
โครงการ Employer Branding เพื่อนําเสนอความเปน
เอกลักษณที่ชัดเจน “Employee Value Proposition”
ที่ไมเหมือนใคร
และคงตองเกาะติดเรื่องราว Brand refresh ของคายนี้วา
ครึง่ ปหลังนีจ้ ะมีความเปลีย่ นแปลงเปนอยางไร ในทิศทางใด
กับภาพที่ “คุณเดวิด โครูนิช” แยมๆ ไววาจะเปนบริษัท
ทันสมัย เรียบงาย และมีชีวิตชีวา กวาที่ผานมา!!.-

หรือสแกน QR Code
ตรงนี้เลย!!
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