
 

‘แอลจีี’เปิิดกลยุทุธ์์ปีิ2566

มุุ่�งเจีาะกลุ�มุ่ลูกค้้าไฮเอนด์
“แอลจีี” ครองส่่วนแบ่่งการตลาดอนัดับ่หน่�งในกล่่มผลิตภััณฑ์์เคร่�องซัักผ้าและทีีวีระดับ่พรเีมียม 
ปีี 2565 เปิีดตัวผลิตภััณฑ์์เคร่�องซัักผ้าและทีีวีหลากหลายร่น่ ส่่งเส่ริมไลฟ์์ส่ไตล์ผ้้บ่ริโภัคย่ค
ใหม่ ปีี 2566 ม่่งพัฒนานวัตกรรมสิ่นค้าเคร่�องใช้้ไฟ์ฟ้์าค่ณภัาพส้่งเจีาะกล่่มผ้้บ่ริโภัคระดับ่ไฮ
เอนด์-กลางผ่านการเปิีดตัวสิ่นค้าใหม่ๆทีี�ครอบ่คล่มท่ีกความต้องการมากยิ�งข่ึ้�น

“JR” โช้ว์บิ่�กเซัอรไ์พรส์่
ส่่งท้ีายปีี คว้างานก้อน
โตจีาก “STEC” ม้ลค่า 
3,906 ล้านบ่าที ผลักดัน
ให้ Backlog ทีำานิวไฮ
ทีะล่ 7,500 ล้านบ่าที 
ทียอยรับ่ร้้ในช้่วง 3-5 ปีีข้ึ้างหน้า พร้อมเดินหน้า
ปีระม้ลงานใหม่ต่อเน่�อง หน่นอนาคตมีรายได้และ
กำาไรเติบ่โตก้าวกระโดด

นายจรััญ วิิวัิฒน์เจษฎาวุิฒิ ปรัะธานเจ้าหน้าท่ี่�บริัหารั 
บริัษัที่ เจ.อาร์ั.ดัับเบิ�ลยู. ยูทิี่ลิต่ี้� จำากััดั (มหาชน) หรืัอ JR 
เปิดัเผยวิา่ บรัษัิที่ไดัล้งนามในสััญญาโครังกัารัเปล่�ยนรัะบบ
สัายไฟฟ้าอากัาศเป็นสัายไฟฟ้าใต้ี้ดิันโครังกัารัตี้ามแนวิ
รัถไฟฟ้าสัายส่ัชมพูู ช่วิงคลองถนน-ถนนรัามคำาแหง กัับ
บริัษัที่ ซิิโน-ไที่ย เอ็นจ่เน่ยริั�ง แอนด์ั คอนสัตี้รััคชั�น จำากััดั 
(มหาชน) หรืัอ STEC มูลค่า 3,906,133,600 บาที่ โดัยม่
รัะยะเวิลาดัำาเนนิกัารัใหแ้ล้วิเสัรัจ็ภายใน 1,260 วัิน นับถัดั
จากัวัินท่ี่�ลงนามในสััญญาและรัับปรัะกััน 2 ปี

“งานน่�ถือเป็นงานขนาดัใหญ่ท่ี่�ม่มูลค่าสูัง ส่ังผลให้
บริัษัที่ม่งานในมือรัอรัับรู้ัรัายได้ั (Backlog) ที่ำานิวิไฮแตี้ะ
รัะดัับ 7,500 ล้านบาที่ โดัยจะม่กัารัรัับรู้ัรัายได้ัในรัะยะยาวิ 
3-5 ปี ขณะเด่ัยวิกัันบริัษัที่ยังคงเดิันหน้าปรัะมูลงานใหม่
อย่างต่ี้อเนื�อง โดัยในช่วิงสิั�นปีถึงต้ี้นปีหน้ายังม่งานขนาดั

‘JR’คว้างานก้อนโต3,906ล้าน
ดันBacklogทีำานิวไฮ7,500ล้าน

การตลาด 2

ไอทีี 2

หลักทีรัพย์์ 2

นายอำานาจ สิังหจันที่ร์ั 
ผู้จัดักัารัอาวิโุสัฝ่่ายกัารัตี้ลาดั 
บริัษัที่ แอลจ่ อ่เลคที่รัอนิคส์ั 
(ปรัะเที่ศไที่ย) จำากััดั กัล่าวิ
ว่ิา ปี 2565 เป็นปีท่ี่�ได้ัเห็น
ควิามท้ี่าที่ายอย่างมากัใน
ตี้ลาดัเค รืั� องใช้ ไฟฟ้า
ปรัะเที่ศไที่ย ทัี่�งด้ัานต้ี้นทุี่น
กัารัผลิตี้ท่ี่�เพิู�มสูังขึ�นและกัารั
แข่งขันด้ัานรัาคาจากัแบรันดั์
เครืั�องใช้ไฟฟ้าต่ี้างๆ แต่ี้แอลจ่ยังคงรัักัษามาตี้รัฐานกัารัเป็นผู้นำา
ผลิตี้ภัณฑ์์เครืั�องใช้ไฟฟ้ารัะดัับโลกัด้ัวิยกัารัส่ังมอบผลิตี้ภัณฑ์์เครืั�อง
ซัิกัผ้าและสัมาร์ัที่ท่ี่ว่ิท่ี่�ขับเคลื�อนด้ัวิยเที่คโนโลย่ขั�นสูังเพืู�อปรัะสับกัารัณ์
กัารัใช้งานท่ี่�ด่ัให้แก่ัผู้บริัโภค ผ่านควิามสัามารัถในกัารับริัหารัจัดักัารั
ต้ี้นทุี่นกัารัผลิตี้ร่ัวิมกัับบริัษัที่พัูนธมิตี้รัด้ัานกัารัผลิตี้ชิ�นส่ัวินรัะดัับ
โลกัและบริัษัที่ขนส่ังชั�นนำา ที่ำาให้บริัษัที่ไม่ปรัับขึ�นรัาคาสิันค้าตี้ลอดั
ปีท่ี่�ผ่านมา

นอกัจากัน่�ยังนำาเสันอที่างเลอืกัท่ี่�มากักัว่ิาด้ัานรัาคาให้แก่ัลูกัค้า
รัะดัับพูร่ัเม่ยมถึงรัะดัับกัลางซึิ�งเป็นกัลุ่มลูกัค้าหลักัของบริัษัที่ ด้ัวิย
จุดัเด่ันเครืั�องซัิกัผ้าแอลจ่ท่ี่�มาพูร้ัอมเที่คโนโลย่ปรัะหยัดัพูลังงาน
และปรัะหยดััเวิลา รัวิมถึงฟังก์ัชันกัารัใช้งานอัจฉริัยะ ทัี่�งกัารัสัั�งงาน
ด้ัวิยเส่ัยง และเมจิกัร่ัโมที่ของท่ี่ว่ิแอลจ่ท่ี่�สัามารัถส่ังมอบปรัะสับกัารัณ์
ควิามบันเทิี่งภายในบ้านได้ัอย่างครับครััน ตี้อบโจที่ย์ควิามต้ี้องกัารั
ของผู้บริัโภคท่ี่�ให้ควิามสัำาคัญกัับวิิถ่ช่วิิตี้ท่ี่�ง่ายและสัะดัวิกัในยุคดิัจิทัี่ล 
โดัยในปี 2566 ยังคงมุ่งมั�นพัูฒนานวัิตี้กัรัรัมสิันค้าเครืั�องใช้ไฟฟ้า
คุณภาพูสูังเจาะกัลุ่มผู้บริัโภครัะดัับไฮเอนดั์ถึงรัะดัับกัลางผ่านกัารั
เปิดัตัี้วิสิันค้าใหม่ๆท่ี่�ครัอบคลุมทุี่กัควิามต้ี้องกัารัมากัยิ�งขึ�น
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ใหญ่ให้ปรัะมูลอ่กัจำานวินมากั โดัย
เฉพูาะงานวิางรัะบบไฟฟ้าต่ี้างๆ 
ซึิ�งเป็นปัจจัยสัำาคัญช่วิยผลักัดัันให้
ผลงานในปีน่�เติี้บโตี้ได้ัตี้ามเป้า
หมาย รัวิมทัี่�งช่วิยให้อนาคตี้เติี้บโตี้
ได้ัอย่างก้ัาวิกัรัะโดัดั”

สัำาหรัับแนวิโน้มกัารัดัำาเนิน
ธุรักิัจในช่วิงปี 2566 คาดัว่ิายังอยู่
ในทิี่ศที่างท่ี่�ด่ัต่ี้อเนื�อง เพูรัาะ
สัถานกัารัณ์โดัยรัวิมของปรัะเที่ศไที่ย
กัลับสู่ัภาวิะปกัติี้ กัารัท่ี่องเท่ี่�ยวิฟ้�น
ตัี้วิ ที่ำาให้กัำาลังซืิ�อของผู้บริัโภคด่ัขึ�น 
ขณะเด่ัยวิกัันกัารัลงทุี่นทัี่�งภาครััฐ
และเอกัชนม่ควิามชัดัเจนมากัขึ�น 
ที่ำาให้บริัษัที่ม่โอกัาสัท่ี่�จะได้ัรัับงาน
ใหม่ท่ี่�ม่ขนาดัใหญ่มากัขึ�นอ่กัด้ัวิย

นอกัจากัน่�บริัษัที่เพิู�มกัลยุที่ธ์
ในกัารัดัำาเนินธุรักิัจโดัยเน้นปรัะมูล
งานในสั่วินลูกัค้าปรัะเภที่ธุรักัิจ 
ออยล์แอนด์ัแก๊ัสัมากัขึ�น เพูรัาะ
มองวิา่เป็นโอกัาสัในกัารัขยายฐาน
ลูกัค้าใหม่ เพิู�มช่องที่างกัารัสัร้ัาง

รัายได้ัในรัะยะยาวิ จะได้ัม่ควิาม
มั�นคงและสัร้ัางผลตี้อบแที่นท่ี่�ด่ัให้
กัับผู้ถือหุ้นได้ัอย่างต่ี้อเนื�อง

อนึ�ง ท่ี่�ผ่านมาบรัษัิที่ไดัรั้ับงาน
รืั�อย้ายรัะบบสืั�อสัารัและโที่รัคมนาคม
ท่ี่�ก่ัดัขวิางงานก่ัอสัร้ัางโครังกัารั
รัถไฟฟ้าสัายส่ัม่วิงใต้ี้ สััญญาท่ี่� 1 
กัับกิัจกัารัร่ัวิมค้า “ซ่ิเคเอสัท่ี่-พู่
แอล” คิดัเป็นมูลค่ารัวิมทัี่�งสิั�น 
146.59 ล้านบาที่ (รัวิมภาษ่มลูค่า
เพิู�ม) รัวิมทัี่�งได้ังานในธรุักิัจออยล์
แอนด์ัแก๊ัสัจำานวิน 2 โครังกัารั 
มูลค่ารัวิม 93 ล้านบาที่ ปรัะกัอบ

ด้ัวิยโครังกัารั Electrical and 
Instrument Work for CFP 
Concurrent Work Project - 
Package LCO New LCO and 
Associated Fuel Oil Facilities 
กัับบริัษัที่ ไที่ยออยล ์จำากััดั (มหาชน) 
หรืัอ TOP รัวิมภาษ่มูลค่าเพิู�ม 
62.13 ล้านบาที่ โดัยม่รัะยะเวิลา
ในกัารัดัำาเนินกัารัให้แล้วิเสัร็ัจ
ภายใน 23 เดืัอน นับถัดัจากัวัินท่ี่�
ลงนามในสััญญา

พูร้ัอมกัันน่�ยังได้ัลงนามใน
สััญญาโครังกัารั Electrical and 
Instrument Work for CFP 
Concurrent Work Project - 
Package LCO New LCO and 
Associated Fuel Oil Facilities 
กัับบริัษัที่ ไที่ยลู้บเบสั จำากััดั 
(มหาชน) หรืัอ TLB รัวิมภาษ่
มูลค่าเพิู�ม 31.77 ล้านบาที่ โดัยม่
รัะยะเวิลาในกัารัดัำาเนินกัารัให้แล้วิ
เสัร็ัจภายใน 23 เดืัอน นับถัดัจากั
วัินท่ี่�ลงนามในสััญญา
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การตลาด 

หลักทีรัพย์์ 

สัำาหรัับกัลุ่มผลิตี้ภัณฑ์์เครืั�อง
ซัิกัผ้าของแอลจ่ถือว่ิาที่ำาสััดัส่ัวิน
รัายไดัม้ากัท่ี่�สุัดัจากัที่กุักัลุ่มผลิตี้ภัณฑ์์ 
ในปี 2565 ม่ยอดัขายเครืั�องซัิกัผ้า 
418,000 เครืั�อง มูลค่า 4,160 ล้าน
บาที่ โดัยเครืั�องซัิกัผ้าฝ่าบนครัอง
สััดัส่ัวินมากัท่ี่�สุัดัอยู่ท่ี่� 46% สัำาหรัับ
ปี 2566 เตี้ร่ัยมแผนรักุัตี้ลาดัเครืั�อง
ซัิกัผ้ารัะดัับพูร่ัเม่ยมเพืู�อเพิู�มยอดั
ขายให้บริัษัที่ ซึิ�งเดืัอนพูฤศจิกัายน
ท่ี่�ผ่านมาไดั้เริั�มส่ังผลิตี้ภัณฑ์์ LG 
WashTower™ เครืั�องซัิกัผ้าและ
เครืั�องอบผ้าในเครืั�องเด่ัยวิวิาง
จำาหน่ายเป็นครัั�งแรักัในปรัะเที่ศไที่ย 
เพืู�อเจาะกัลุ่มลูกัค้ารัะดัับพูร่ัเม่ยม
ท่ี่�อยู่อาศัยในพืู�นท่ี่�จำากััดัอย่างบ้าน 
อพูาร์ัตี้เมนต์ี้ และคอนโดัมิเน่ยม 
แต่ี้ต้ี้องกัารัเครืั�องซัิกัผ้าท่ี่�เร่ัยบหรูั 
ด่ัไซิน์ทัี่นสัมัย และปรัะหยัดัพืู�นท่ี่�

ขายผลิตี้ภัณฑ์์ท่ี่ว่ิ LG OLED ซึิ�ง
เป็นรุ่ันพูร่ัเม่ยม โดัยในปี 2565 
ม่ยอดัขายท่ี่ว่ิทัี่�งหมดั 230,000 
เครืั�อง มูลค่ารัวิม 3,738 ล้านบาที่ 
แบ่งเป็นท่ี่ว่ิ LG OLED 10,600 
เครืั�อง มูลค่า 520 ล้านบาที่ ทัี่�งน่� 
บริัษัที่เล็งเห็นศักัยภาพูของตี้ลาดั
ท่ี่ว่ิพูร่ัเม่ยมท่ี่�ม่แนวิโน้มเติี้บโตี้ขึ�น
อย่างต่ี้อเนื�อง ที่ำาให้ยังคงมุ่งมั�น
พัูฒนาเที่คโนโลย่ในผลิตี้ภัณฑ์์ท่ี่ว่ิ
ทุี่กัรุ่ันเพืู�อตี้อบโจที่ย์ควิามต้ี้องกัารั
ของผู้บริัโภค โดัยในปี 2565 ได้ั
เปิดัตัี้วิไลน์อัพูท่ี่ว่ิท่ี่�หลากัหลาย 
เพิู�มตัี้วิเลือกัซ่ิร่ั�ส์ัใหม่และขนาดัท่ี่�
หลากัหลายขึ�น เพืู�อเจาะกัลุ่มทัี่�ง
ลูกัค้ารัะดัับไฮเอนดัไ์ปจนถงึลูกัค้า
ใหม่ท่ี่�ต้ี้องกัารัสััมผัสัเที่คโนโลย่
กัารันำาเสันอภาพูท่ี่�ม่ปรัะสัทิี่ธิภาพู
สูังของท่ี่ว่ิแอลจ่ ทัี่�งน่� บริัษัที่ตัี้�งเป้า
ขยายส่ัวินแบ่งตี้ลาดัในกัลุ่มท่ี่ว่ิเป็น 
23% ในปี 2566 โดัยมุ่งผลักัดััน
ตี้ลาดัพูร่ัเม่ยมให้เติี้บโตี้ยิ�งขึ�น และ
ตัี้�งเป้ายอดัขายกัลุ่มท่ี่ว่ิ OLED ท่ี่� 
75% ในขณะท่ี่�ตัี้�งเป้ายอดัขายท่ี่ว่ิ
หน้าจอขนาดัใหญ่ 70 นิ�วิขึ�นไป
อยู่ท่ี่� 30%

ด้ัานกัารัที่ำากัารัตี้ลาดัในปีท่ี่�
ผ่านมา บริัษัที่เน้นกัารัที่ำาโปรัโม
ชั�นสัำาหรัับสิันค้ากัลุ่มกัลางถึงบน
ผ่านกัารัขายแบบจับคู่ซืิ�อไดั้รัาคา
ถูกักัว่ิาเพืู�อกัรัะตุ้ี้นปริัมาณกัารัซืิ�อ
ในกัลุ่มลูกัค้าท่ี่�ม่กัำาลังซืิ�อสูัง ส่ัวิน
ลูกัค้าตัี้�งแต่ี้รัะดัับกัลางลงไปจะเน้น
ท่ี่�กัารัลดัรัาคาและโปรัโมชั�นกัารั
ผ่อนรัะยะยาวิร่ัวิมกัับร้ัานค้าตัี้วิแที่น
จำาหน่าย โดัยในปี 2566 เตี้ร่ัยม
แผนกัรัะตุ้ี้นตี้ลาดัอย่างต่ี้อเนื�อง
ด้ัวิยกิัจกัรัรัมกัารัตี้ลาดัและโปรัโม
ชั�นในหลายช่องที่าง ไม่ว่ิาจะเป็นกัารั
มอบข้อเสันอพิูเศษร่ัวิมกัับร้ัานค้า
ตัี้วิแที่นจำาหน่าย และข้อเสันอพิูเศษ
ผ่านแพูลตี้ฟอร์ัมอ่-คอมเมิร์ัซิต่ี้างๆ 
ได้ัแก่ั ลาซิาด้ัา และช้อปปี� เพืู�อให้
สัอดัคล้องกัับพูฤติี้กัรัรัมกัารัซืิ�อขอ ง
ผู้บริัโภคในปัจจุบัน

กัารัใช้งาน อ่กัทัี่�งตี้อบโจที่ย์ปรัะหยัดั
เวิลาที่ำางานบ้านด้ัวิยฟังก์ัชันแผง
ควิบคุมตี้รังกัลางท่ี่�เชื�อมต่ี้อเครืั�อง
ซัิกัผ้าและเครืั�องอบผ้าให้ที่ำางาน
ร่ัวิมกัันโดัยอัตี้โนมัติี้

บริัษัที่คาดัหวิงักัรัะแสัตี้อบรัับ
ท่ี่�ม่ตี้อ่สิันค้า WashTower รุ่ันใหม่
ล่าสุัดัน่�อยู่ท่ี่� 2,500 เครืั�องในปี 
2566 อย่างไรัก็ัตี้าม บริัษัที่ยังคง
รัักัษากัลุ่มลูกัค้าส่ัวินใหญ่ในกัลุ่ม

ผลิตี้ภัณฑ์์เครืั�องซัิกัผ้าปรัะเภที่ฝ่า
บนด้ัวิยกัารัพูฒันาฟีเจอร์ัใหม่ๆใน
เครืั�องซัิกัผ้าปรัะเภที่ฝ่าบนท่ี่�ม่
เที่คโนโลย่ลำ�าสัมัยเท่ี่ยบเท่ี่าเครืั�อง
ซัิกัผ้าปรัะเภที่ฝ่าหน้า โดัยคาดัว่ิา
จะเปดิัตัี้วิสิันค้าใหม่ในเดืัอนม่นาคม 
2566

ในขณะท่ี่�แอลจ่ยังครัองสัถานะ
ผู้นำาในกัลุ่มท่ี่ว่ิพูร่ัเม่ยมเป็นอันดัับ
หนึ�งต่ี้อเนื�อง 10 ปีซ้ิอน ด้ัวิยยอดั



เคลมได
สูงสุดถึง11ครั้ง สูงสุด

รับความ
คุมครอง 800%

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 3 โรครายแรง
ยอดฮิต

พิเศษ!
เคลมซ้ำ

*มะเร็งระยะลุกลาม **กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด ***หลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
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เอไอเอ ปีระเทีศไทีย รัวิมพูลัง
พูนักังาน ตัี้วิแที่น ลูกัค้า และ
พัูนธมิตี้รัที่างธุรักิัจ จัดัโครังกัารั 
“เอไอเอ แชร์ัริั�ง อะไลฟ์ ครัั�งท่ี่� 9” 
วัินแห่งกัารัที่ำาควิามด่ัร่ัวิมกัันปรัะจำา
ปี 2565 ภายใต้ี้แนวิคิดั “แชร์ัริั�ง 
กัร่ัน สัเปซิ” โดัยร่ัวิมกัันปลูกัต้ี้นไม้ 
20,000 ต้ี้น เพืู�อเพิู�มพืู�นท่ี่�ส่ัเข่ยวิ
และกัำาแพูงกัรัองฝุ่่นให้กัับคนไที่ย
ในพืู�นท่ี่�สัาธารัณะ 9 แห่งทัี่�วิปรัะเที่ศ 
พูรั้อมสัานตี้่อนโยบาย “ปลูกั
ตี้น้ไมล้า้นตี้น้” ของกัรุังเที่พูมหานครั 
ซึิ�งไดั้รัับเก่ัยรัติี้จากันายชั้ช้ช้าติ 
สิ่ทีธิพันธ์่ ผู้ว่ิารัาชกัารักัรุังเที่พู 
มหานครั มาเป็นตัี้วิแที่นรัับ
ต้ี้นกัล้าภายในงาน ณ สัวินลุมพิูน่ 
โดัย “เอไอเอ แชร์ัริั�ง อะไลฟ์ ครัั�ง
ท่ี่� 9” จัดัขึ�นเมื�อวัินท่ี่� 13 พูฤศจิกัายน 
2565 พูร้ัอมกัันใน 9 พืู�นท่ี่� ตี้อกัยำ�า
ถึงควิามมุ่งมั�นในกัารัสันบัสันุนให้
คนไที่ยม่สัุขภาพูและช่วิิตี้ท่ี่�ด่ัขึ�น 
ตี้ามคำามั�นสััญญา ‘Healthier, 
Longer, Better Lives’

เอไอเอ ปีระเทีศไทีย นำาโดย 
นายนิคฮิล แอดวานี ปีระธาน
เจ้ีาหน้าทีี�บ่ริหาร กัล่าวิว่ิา 
“โครงการเอไอเอ แช้ร์ริ�ง 
อะไลฟ์์ ครั�งทีี� 9 (AIA Sharing 
A Life 9) เป็นกิัจกัรัรัมท่ี่�พูวิกัเรัา
ชาวิเอไอเอเร่ัยกัวิ่าวัินแห่งกัารั
ที่ำาควิามด่ัรั่วิมกัันท่ี่�จะจัดัขึ�นเป็น
ปรัะจำาทุี่กัปี เพืู�อสัรัรัค์สัร้ัางสิั�งท่ี่�ด่ั
ตี้อบแที่นคืนสู่ัสัังคม พูร้ัอมส่ังเสัริัม
คุณภาพูช่วิิตี้ท่ี่�ด่ัขึ�นของคนไที่ย 
ควิบคู่ไปกัับกัารัพัูฒนาสัังคมให้
เติี้บโตี้อย่างยั�งยืน โดัยในปีน่�จัดั
ขึ�นภายใต้ี้แนวิคิดั “แช้ร์ริ�ง กรีน 
ส่เปีซั” (Sharing Green Space) 
เพิู�มพืู�นท่ี่�ส่ัเข่ยวิใหกั้ับพืู�นท่ี่�สัาธารัณะ 
9 แห่งพูร้ัอมกัันทัี่�วิปรัะเที่ศ โดัย

เอไอเอ ปีระเทีศไทีย ปีล้กต้นไม้ 20,000 ต้น 
เพิ�มพ่�นทีี�สี่เขีึ้ยวพร้อมกันทัี�วปีระเทีศ
ตอกยำ�าวันแห่งการทีำาความดีร่วมกัน

ภัายใต้โครงการ “เอไอเอ แช้ร์ริ�ง อะไลฟ์์ ครั�งทีี� 9”

แบ่งเป็นกัรุังเที่พูมหานครั 2 พืู�นท่ี่� 
รัวิมปลูกัต้ี้นไม้จำานวิน 10,000 ต้ี้น 
และพืู�นท่ี่�ใน 7 จังหวัิดัทัี่�วิปรัะเที่ศ
อ่กั 10,000 ต้ี้น รัวิมทัี่�งสิั�น 20,000 
ต้ี้น ถือเป็นกัารัตี้อกัยำ�าถึงเป้าหมาย
ของเอไอเอในกัารัสัง่เสัรัมิและดัแูล
สิั�งแวิดัล้อม ซึิ�งเป็นส่ัวินหนึ�งของ
นโยบาย ESG ของเรัาท่ี่�มุ่งให้ควิาม
สัำาคัญทัี่�งในด้ัานสิั�งแวิดัล้อม สัังคม 
และธรัรัมาภิบาล เพืู�อส่ังเสัริัมให้
คนไที่ยม่สุัขภาพูและช่วิิตี้ท่ี่�ด่ัขึ�น”

นายชั้ช้ช้าติ สิ่ทีธิพันธ์่ ผ้้ว่า
ราช้การกร่งเทีพมหานคร กัล่าวิ
เสัริัมว่ิา “ขอบคุณสัำาหรัับกิัจกัรัรัม
ด่ั ๆ  ในวัินน่� ซึิ�งเอไอเอจัดัต่ี้อเนื�อง
มาเป็นปีท่ี่� 9 โดัยม่ทัี่�งกิัจกัรัรัมออกั
กัำาลังกัาย รัวิมถงึกิัจกัรัรัมปลกูัต้ี้นไม้ 
ซิึ�งตี้้นไม้เป็นสัิ�งสัำาคัญของเมือง 
เพูรัาะช่วิยกัรัองฝุ่่น ช่วิยลดัเรืั�อง
ภาวิะโลกัร้ัอน ซึิ�งด่ัต่ี้อสุัขภาพู โดัย
เฉพูาะเยาวิชนคนรุ่ันใหม่ในอนาคตี้ 
เปร่ัยบเสัมือนกัับท่ี่�ช่วิิตี้เรัาต้ี้องม่
กัารับริัหารัควิามเส่ั�ยง เพูรัาะทุี่กัวัิน
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นอกัจากัน่� ยังม่กิัจกัรัรัมกัารัปลูกั
ต้ี้นไม้ในบริัเวิณพืู�นท่ี่�เขตี้บางรัักั ทัี่�ง
บริัเวิณสัวินเกัาะกัลางถนน ส่ั�แยกั
สัามย่าน ซึิ�งถือเป็นแลนด์ัมาร์ัคของ
กัารัเข้าสู่ัเขตี้บางรัักั ภายในโรังเร่ัยน
วัิดัหัวิลำาโพูง และแนวิฟตุี้บาที่ถนน
ส่ัลม

โครงการเอไอเอ แช้ร์ริ�ง 
อะไลฟ์์ หรืัอวัินแห่งกัารัที่ำาควิามด่ั 
รั่วิมกััน ซึิ�งจัดัขึ�นเป็นครัั�งท่ี่� 9 
ภายใตี้แ้นวิคิดั “แชร์ัริั�ง กัร่ัน สัเปซิ” 
ในครัั�งน่� ได้ัม่กัารัรัวิมพูลงัจิตี้อาสัา
จากัทุี่กัภาคสัว่ินทัี่�งสิั�นกัว่ิา 50,000 
คน ท่ี่�ได้ัออกัมาแสัดังพูลังควิามด่ั 
เพืู�อที่ำากิัจกัรัรัมตี้อบแที่นสัังคม ซึิ�ง
นอกัจากักิัจกัรัรัมปลูกัต้ี้นไม้แล้วิ 
ยังม่กิัจกัรัรัมสัาธารัณปรัะโยชน์
อื�น ๆ อ่กั ได้ัแก่ั บริักัารัตี้รัวิจ
สุัขภาพูฟร่ัโดัยโรังพูยาบาลในเครืัอ
บางปะกัอกั และเอไอเอ ไวิทัี่ลลิต่ี้� 
ปรัับปรุังทัี่ศน่ยภาพูโดัยรัอบ ที่าส่ั
ม้านั�ง เกับ็ขยะ และที่ำาควิามสัะอาดั
ในพืู�นท่ี่�สัวินลุมพิูน่และพืู�นท่ี่�
สัาธารัณะในเขตี้บางรัักั ทัี่�งน่� สัำาหรัับ
กิัจกัรัรัมปลูกัต้ี้นไม้ท่ี่�ที่ำาขึ�นพูร้ัอมกััน
ในอ่กั 7 พืู�นท่ี่�ทัี่�วิปรัะเที่ศ นอกัเหนือ
จากักัรังุเที่พูมหานครั เพืู�อร่ัวิมกััน
ปลูกัต้ี้นไม้ทัี่�งหมดั 20,000 ต้ี้น

ล้วินแล้วิแต่ี้ต้ี้องเผชิญกัับควิามเส่ั�ยง
รัอบตัี้วิ ดัังนั�น กัารัซืิ�อปรัะกัันช่วิิตี้
นั�นคือกัารับริัหารัควิามเส่ั�ยงวิิธ่หนึ�ง 
หากัซืิ�อปรัะกัันช่วิิตี้แล้วิ ยังดูัแล
สุัขภาพูตัี้วิเองให้ด่ัด้ัวิย ยิ�งจะช่วิยให้
เรัาม่สุัขภาพูและคุณภาพูช่วิิตี้ท่ี่�ด่ัยิ�ง
ขึ�น สัำาหรัับกิัจกัรัรัมเอไอเอ แชร์ัริั�ง 
อะไลฟ์ ครัั�งน่� เอไอเอ ปรัะเที่ศไที่ย 
ถือเป็นภาคเอกัชนท่ี่�เข้มแข็งอ่กัหนึ�ง
องค์กัรัท่ี่�ร่ัวิมปลูกัต้ี้นไม้กัับที่าง
กัรุังเที่พูฯ จำานวิน 10,000 ต้ี้น และ
ต่ี้างจังหวัิดั 10,000 ต้ี้น สิั�งท่ี่�สัำาคัญ
ท่ี่�สุัดัไม่ใช่แค่กัารัปลูกัวัินน่�เท่ี่านั�น 
แต่ี้คือกัารัปลูกัต้ี้นไม้ในใจให้เรัารัักั
ส่ัเข่ยวิ”

สัำาหรัับกิัจกัรัรัมในพืู�นท่ี่�กัรุังเที่พู 
มหานครั ณ สัวินลุมพิูน่ ได้ัรัับ
เก่ัยรัติี้จากันายชั้ช้ช้าติ สิ่ทีธิพันธ์่ 
ผ้้ว่าราช้การกร่งเทีพมหานคร 
ร่ัวิมเป็นตัี้วิแที่นรัับมอบต้ี้นกัล้า 
และปลูกัตี้้นไม้พูรั้อมกัับคณะ 
ผู้บริัหารัเอไอเอ ปรัะเที่ศไที่ย เพืู�อ
มุ่งเพิู�มปอดัให้กัับคนกัรุังเที่พูฯ ตี้อบ
รัับนโยบาย “ปลูกัต้ี้นไม้ล้านต้ี้น 
เพืู�อสัร้ัางพืู�นท่ี่�ส่ัเข่ยวิและกัำาแพูง
กัรัองฝุ่่นทัี่�วิกัรุังเที่พูฯ” หวัิงเพิู�มร่ัม
เงาและพืู�นท่ี่�ส่ัเข่ยวิในเมือง ส่ังเสัริัม
ให้กัรุังเที่พูฯ เป็นเมืองท่ี่�เดิันได้ั 

โครงการนี�นับ่เปี็นส่่วนหน่�งขึ้องการดำาเนินงานภัายใต้
กลย่ทีธ์ ESG ขึ้องเอไอเอ ปีระเทีศไทีย ทีี�ม่่งมั�นพัฒนาสั่งคม
ในด้านต่าง ๆ เพ่�อส่่งเส่ริมสิ่�งแวดล้อม ความรับ่ผิดช้อบ่ต่อ
สั่งคม และธรรมาภิับ่าล เพ่�อการเปีลี�ยนแปีลงทีี�ยั�งย่นในสั่งคม
ขึ้องเรา ร่วมเปี็นส่่วนหน่�งขึ้องการแบ่่งปีันไปีกับ่เอไอเอ 
ปีระเทีศไทีย หรอ่ติดตามข่ึ้าวส่ารและกิจีกรรมดี ๆ ทีี�จีะเกิดข่ึ้�น 
ต่อเน่�องตลอดทัี�งปีีได้ทีี� www.aia.co.th
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อลิิอันซ์์ อยุุธยุา ตอกยุำ�ากลิยุุทธ์
การบริหารทรัพยุากรบุคคลิ
ระดัับโลิก ภายุใต้นโยุบายุกลุิ�ม
อลิิอันซ์์ ยึุดัพนักงานเป็็น
ศููนย์ุกลิาง มุ�งสรา้งความยืุดัหยุุ�น
ในการทำางานดั้วยุเครื�องมือ
เทคโนโลิยีุ เน้นการมีส�วนร�วม
ของพนักงาน ควบคู�ไป็กับการ
สร้างสมดุัลิให้ชีีวิต เดิันหน้าสู�
การเป็็นองค์กรที�คนรุ�นใหม�
อยุากทำางานด้ัวยุ

จัีนทีนา ชิ้นวรรโณ รอง
กรรมการผ้้จัีดการใหญ่่ ส่าย
งานทีรัพยากรบ่่คคล บ่มจี.
อลิอันซ์ั อย่ธยา ปีระกันชี้วิต 
กล่าวว่า ท่ี่�อลิอันซ์ิ กัลยุที่ธ์หลักั
ท่ี่�สัำาคัญและเป็นรัากัฐานของกัารั
ที่ำางานของเรัาทัี่�วิโลกั คือ กัารัยึดั
ลูกัค้าเป็นศูนย์กัลางอย่างแท้ี่จริัง 
(True Customer Centricity) ดัังนั�น 
สัำาหรัับสัายงานบริัหารับุคคลเอง 
ลูกัค้าภายในของเรัาก็ัคือ พูนักังาน 
ซึิ�งเรัาดูัแลโดัยใช้หลักักัารัเด่ัยวิกััน 
คือ เน้นให้พูนักังานม่ส่ัวินรัว่ิม รัับ
ฟังควิามคิดัเห็น เพืู�อนำามาออกัแบบ
เป็นนโยบายหรืัอกิัจกัรัรัมท่ี่�ตี้อบ
โจที่ย์กัารัที่ำางานยุคใหม่ ที่ำาให้
พูนักังานม่ควิามสุัข

ดัังนั�น มาตี้รัวัิดัท่ี่�สัำาคัญใน
กัารัเช็กัว่ิาเรัาดูัแลพูนักังานของเรัา
ได้ัด่ัมากัน้อยแค่ไหน คือ คะแนน
ควิามผกูัพัูน ซึิ�งมาจากักัารัที่ำาสัำารัวิจ
ท่ี่�เร่ัยกัว่ิา Allianz Engagement 
Survey (AES) ซึิ�งใช้ในบริัษัที่
ภายใต้ี้กัลุ่มอลิอันซ์ิกัว่ิา 70 ปรัะเที่ศ
ทัี่�วิโลกั สัำาหรัับปรัะเที่ศไที่ยเอง แม้ 
2 ปีท่ี่�ผ่านมา จะเจอกัับควิามที่า้ที่าย
จากัสัถานกัารัณ์โรัครัะบาดัโควิิดั-19 
ซึิ�งส่ังผลต่ี้อทัี่�งวิิถ่ช่วิิตี้ รัวิมทัี่�งวิิธ่
กัารัที่ำางานท่ี่�เปล่�ยนแปลงไป แตี้่

อลิอันซ์ั อย่ธยา เปิีดกลย่ทีธ์บ่ริหารบ่่คคล
รับ่ความท้ีาทีายใหม่หลังโควิด

ย่ดพนักงานเป็ีนศ้นย์กลาง
เน้นการมีส่่วนร่วม รับ่ฟั์ง ส่ร้างความผ้กพันในองค์กร

อลิอันซ์ิ อยุธยา ยังคงรัักัษาคะแนน
ได้ัอย่างด่ัเย่�ยมในทุี่กัๆแกัน ไดัแ้ก่ั

• IMIX ( Inclusive 
Meritocracy Index) โอกัาสั
ควิามกั้าวิหน้าในสัายงานท่ี่�ม่
มาตี้รัฐาน คำานึงถึงผลกัารัที่ำางาน
โดัยไม่เลือกัปฏิิบัติี้ โดัยไดัค้ะแนน
สูังถึง 91% (สูังกัว่ิามาตี้รัฐานกัลุ่ม
อลิอันซ์ิ 12 pp)

• EE I  (Employee 
Engagement Index) ควิาม
ผูกัพัูนรัะหว่ิางพูนักังานท่ี่�ม่ต่ี้อ
องค์กัรั โดัยได้ัคะแนนสูังท่ี่� 88% 
(สูังกัวิ่ามาตี้รัฐานกัลุ่มอลิอันซิ์ 
12 pp)

• WWI (Work Well Index) 
ควิามสัมดัุลของช่วิิตี้ ม่เวิลาเพู่ยง
พูอให้กัับงานและช่วิิตี้ส่ัวินตัี้วิอย่าง
เหมาะสัม คำานึงถึงสุัขภาพูทัี่�งที่าง
ด้ัานร่ัางกัายและจิตี้ใจ ซึิ�งในแกัน
น่�ก็ัม่คะแนนสูังถึง 86% (สูังกัว่ิา

มาตี้รัฐานกัลุ่มอลิอันซ์ิ 15 pp)
อย่างไรัก็ัตี้าม ในขณะท่ี่�เรัา

เข้าสู่ั endemic หรัอืกัารัท่ี่�โควิิดั-19 
ได้ัถูกัปรัะกัาศให้เป็นโรัคปรัะจำา
ถิ�นแล้วินั�น ถือเป็นควิามจำาเป็น
ท่ี่�หลายองค ์กัรัตี้ ้อง หันกัลับ
มา ที่บที่วินกัารัดูัแลพูนักังาน ทัี่�ง
กัารัใช้เที่คโนโลย่ ควิามยืดัหยุ่น
ในกัารัที่ำางานทัี่�งสัถานท่ี่�และเวิลา 
หรืัอแม้แต่ี้ทัี่กัษะและวิิธ่กัารัพัูฒนา
บุคลากัรัท่ี่�เหมาะสัม เพืู�อรัักัษา
ปรัะสิัที่ธิภาพูในกัารัที่ำางานรัวิมทัี่�ง
ควิามผูกัพัูนในองค์กัรัให้ยังคงอยู่ 
สัำาหรัับบริัษัที่ในกัลุ่มอลิอันซ์ิ รัวิม
ถึงอลิอันซิ์ อยุธยา เรัามองเห็น
เที่รันด์ัมาสัักัพัูกั จึงได้ัเตี้ร่ัยมกัารั
เปล่�ยนผ่านสู่ักัารัที่ำางานในยุคใหม่
พูร้ัอมกัันทัี่�วิโลกัภายใต้ี้หลักักัารั 
WOW-New Ways of Working 
ซึิ�งได้ัเริั�มนำามาใช้จริังตัี้�งแต่ี้ปีท่ี่�ผ่าน
มา เช่น

• รองรับ่ Flexi Work 
Arrangement ปรัับพืู�นท่ี่�ออฟฟิศ
ให้เป็นลักัษณะ flexi seat สัอดัคลอ้ง
กัับพูฤติี้กัรัรัมกัารัที่ำางานในปัจจุบัน 
ซึิ�งพูนักังานสัามารัถ Work from 
Anywhere ได้ั เน้นใช้พืู�นท่ี่�ส่ัวิน
กัลางในกัารัสัรั้าง Team 
Collaboration ท่ี่�จะนำาไปสู่ักัารัเกิัดั
ขึ�นของควิามคิดัริัเริั�มสัร้ัางสัรัรัค์
ตี้่างๆ รัวิมถึงกัารัสัรั้างจิตี้สัำานึกั
ท่ี่�ด่ัด้ัานควิามยั�งยืนให้กัับโลกั ด้ัวิย
กัารัม่จุดัแยกัขยะ กัารัร่ัไซิเคิล อย่าง
จริังจัง

• การฝึึกอบ่รมและพัฒนา
ทัีกษะความส่ามารถทีี�ออกแบ่บ่
ได้เอง กัารัเร่ัยนรู้ัท่ี่�อลิอันซ์ิ อยุธยา 
เกิัดัขึ�นได้ั Anytime Anywhere 
Any Device โดัยพูนักังานสัามารัถ
เข้าไปเลือกัหัวิข้อท่ี่�ตัี้วิเองม่ควิาม
สันใจได้ัเอง ผ่านแพูลตี้ฟอร์ัม
ออนไลน์ท่ี่�ได้ัรัวิบรัวิม Class จากั
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ผู้เช่�ยวิชาญในหัวิข้อวิิชาต่ี้างๆ
มากัมาย รัวิมทัี่�งกิัจกัรัรัมท่ี่�บริัษัที่
จัดัสัรัรัให ้นอกัจากันั�น ยังม่กิัจกัรัรัม
ให้สัามารัถรัวิมกัลุ่มกัันเองได้ั เช่น 
โครังกัารั design your own play

• ชี้วิตการทีำางานทีี�ส่มด่ล
ภัายใต้สิ่�งแวดล้อมทีี�ดี ทัี่�งจากั
กัารัที่ำางานแบบยืดัหยุ่น สัวัิสัดิักัารั 
และกิัจกัรัรัมส่ังเสัริัมสุัขภาพู 
สัันที่นากัารั เพืู�อให้พูนักังานสัรัา้ง
สัมดุัลรัะหว่ิางกัารัที่ำางานและเรืั�อง
ส่ัวินตี้วัิไดัอ้ย่างเต็ี้มศักัยภาพู ควิบคู่
กัับกัารัออกัแบบพืู�นท่ี่�กัารัใช้สัอย 
รัวิมทัี่�งเที่คโนโลย่ให้เอื�อต่ี้อกัารั

ที่ำางาน เช่น ห้องปรัะชุมท่ี่�ทัี่นสัมัย 
โซินนั�งที่ำางานแบบส่ัวินตัี้วิ (Focus 
Zone) คลินิกัดูัแลสุัขภาพูพูนักังาน 
รัวิมทัี่�งสัายด่ัวินจิตี้แพูที่ย์ท่ี่�คอยให้
คำาปรึักัษาในด้ัานควิามเคร่ัยดัต่ี้างๆ

ท่ี่�ผ่านมาอลิอันซ์ิ อยุธยา ได้ั
รัับรัางวัิลด้ัานองค์กัรัและกัารับริัหารั
ที่รััพูยากัรับุคคลมากัมาย ไม่ว่ิาจะ
เป็นกัารัคว้ิารัางวัิลสุัดัยอดัองค์กัรั
ท่ี่�คนอยากัรั่วิมงานดั้วิยมากัท่ี่�สุัดั
ในเอเช่ย HR Asia Best Companies 
to Work for in Asia 2022 จากั 
HR Asia ถึง 2 ปีซ้ิอน และล่าสุัดั
บริัษัที่ฯได้ัรัับรัางวัิลสัำานักังานท่ี่�ม่

กัารัปรัับปรุังได้ัโมเดิัร์ัน สัวิยงาม
ท่ี่�สุัดั จากั Archello สืั�อด้ัาน
สัถาปัตี้ยกัรัรัมชื�อดััง ปรัะเที่ศ
เนเธอร์ัแลนด์ั ด้ัวิยโจที่ย์กัารัออกัแบบ
เพืู�อสัร้ัางพืู�นท่ี่�ที่ำางานสัำาหรัับโลกั
ยุคใหม่ ท่ี่�ปรัับเปล่�ยนง่าย ยืดัหยุ่น 
ตี้อบโจที่ย์กัารัใช้งานสัำาหรัับทุี่กัคน

“กัลยุที่ธ์กัารัที่ำางานแบบยึดั
พูนักังานเป็นศูนย์กัลางน่� ไม่เพู่ยง
สัร้ัางควิามสุัขให้กัับพูนักังานของ
เรัาเท่ี่านั�น แต่ี้ยังส่ังผลต่ี้อลูกัค้า 
เพูรัาะวัิฒนธรัรัมองค์กัรัท่ี่�เน้น
กัารัม่ส่ัวินร่ัวิมเช่นน่�จะเอื�อให้เกิัดั
ควิามคิดัริัเริั�มสัร้ัางสัรัรัค์ในกัารันำา

เสันอผลิตี้ภัณฑ์์และบรัิกัารัท่ี่�ทัี่น
ต่ี้อกัารัเปล่�ยนแปลงต่ี้างๆ ตี้อบ
โจที่ย์ลูกัค้าทัี่�งในปัจจุบันและอนาคตี้ 
เรัามุ่งพัูฒนากัารับริัหารัที่รััพูยากัรั
บุคคลต่ี้อไป เพืู�อให้อลิอันซ์ิ อยุธยา 
เป็นองค์กัรัท่ี่�พูนักังานที่ำางานอยา่ง
ม่ควิามสุัข และเป็นหนึ�งในองค์กัรั
อันดัับต้ี้นท่ี่�คนรุ่ันใหม่อยากัที่ำางาน
ด้ัวิย” จันที่นากัล่าวิสัรุัป




