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ความท�าทายใหม� ในยุค New Normal หรือความหมายในที่นี้ คือ Next Normal ซ่ึงทาง คปภ. มองว�าวิกฤติ covid-19 เป�น Disruptive 
ก�อให�เกิดผลกระทบในการดําเนินชีวติหรือ life style ของประชาชนต�องเปล่ียนแปลงไปมาก เราจึงมองเห็นถึงความจําเป�นที่จะต�องมีการปรับเพิ่มเติม
ในแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 คือ เน�นเรื่อง Digital Transformation อันเป�นวิถีใหม�ที่ต�องรีบเร�งซ่ึงเร็วกว�าที่เราได�คาดคิดไว�   

InsureTech เป�นแผนพัฒนาประกันภัยแนวใหม�ที่จะสามารถทาํให�ธรุกิจสามารถเดินต�อไปได� และตอบสนองความต�องการหรือบริการใด 
ๆ ที่มีความสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงขึ้น ก�อนเกิด covid-19 มีการ Sharing ในเรื่องของออฟฟิศ ที่พัก หรือโรงแรมต�างๆ แต�เมื่อเกิด covid-19 ทํา
ให�เกิดการ sharing ส่ิงเหล�านี้ไม�ได� เนื่องจากมีมาตรการ Social Distancing แต�หากพิจารณาจะสังเกตว�า ต�อให�จะเกิดการเปล่ียนแปลงอะไรก็ตามที่
ทําให�ไม�สามารถแชร�อะไรบางอย�างร�วมกันได� แต�ส่ิงหนึ่งที่ไม�ได�รับผลกระทบ คือ  Sharing Information เพราะฉะนั้นเหตุนี้เองจึงทาํให�เกิด
กระบวนการคิดที่เปล่ียนแปลงไป  
 
 นอกจากประเด็นความท�าทายที่กล�าวไปแล�วข�างต�น ยังพบว�ามีประเด็นอ่ืนๆ อีก เช�น ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผู�บริโภค สังคมผู�สูงอายุ การที่ประชาชนขาดความรู� ความเข�าใจและความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัย ป�ญหาเศรษฐกิจอัตราดอกเบี้ย
ตํ่า ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และจากองค�กรที่เป�น Non-Insurer จะเข�ามาเพิ่มขึน้อีก จากป�ญหาที่เกิดขึ้นเหล�านี้ นําไปสู�โอกาสและความท�าทายในการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงการกํากับดูแลให�ทันกับสถานการณ� ซ่ึงในอนาคตทาง คปภ. จะนําองค�กรไปสู� Digital หรือ Smart OIC คือ การนําองค�กรไปสู�
ความเป�น Digital ทั้งการคิด/กระบวนการทํางาน/การวิเคราะห�แบบ Digital และ ทาง คปภ. ยังให�ความสําคัญในเรื่องของบุคลากร ส�งเสริมบุคลากร
ให�มีศักยภาพ มีวฒันธรรมการทํางานที่ไวต�อการเปล่ียนแปลง รวมถึงยังให�ความสําคัญในเรื่องของโครงสร�างพื้นฐานทีต่�องเอ้ือต�อการส�งเสริมและ
ลดต�นทุนให�กับภาคธุรกิจ ส่ิงต�างๆเหล�านี้จะนําไปสู�ความเชื่อมั่นของประชาชน ความมั่งคงของธุรกิจประกันภัยในระยะยาว และธุรกิจประกันภัยจะมี
บทบาทต�อเศรษฐกิจของประเทศ 
 
แผนงานขององค�กร ประกอบด�วย 4 ยุทธศาสตร�  
 

1. ปรับเปล่ียน คือ ปรับมิติในการกํากับดูแลเท�าที่จําเป�น โดยใช�หลักกฎหมายแบบ Principles-based มีมาตรการที่มีความยืดหยุ�นมากขึ้น 
เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงเร็ว รวมถึงพัฒนาเครื่องมือเพื่อรองรับความเส่ียง และมีการสร�างเครือข�ายในการกํากับดูแล 

2. สร�างการรับรู�และให�ความเชื่อมั่น กล�าวคือ ประชาชนต�องมีความมั่นใจจากการได�รับบริการและการคุ�มครองสิทธิประโยชน�ที่ดี โดยการ
ใช�ระบบเทคโนโลยีเข�ามาช�วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ�มครองสิทธิประโยชน�ของประชาชนให�เกิดความพงึพอใจ 

3. ก�าวล้ํา คือ การให�อุตสาหกรรมประกันภัยมีบทบาทในภาคธุรกิจ โดยการสร�างโครงการ OIC Gateway เป�นระบบงานสําหรับให�ภาค
ประชนชนตรวจสอบข�อมูลกรมธรรม�ของตนเองผ�านช�องทาง LINE Official Account, การพฒันาให�ประเทศไทยเป�น InsurTech 
Startup Hub ของอาเซียน, การเชื่อมโยงหน�วยงานข�อมูลที่เกี่ยวข�อง และการตั้งศูนย� CIT ขึ้นเพื่อเป�นศูนย�กลางการพัฒนาเทคโนโลยี
เทคโนโลยีด�านการประกันภัย (InsurTech) และเทคโนโลยีประกันภัยในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Regulatory Technology 
(RegTech) ให�ตอบสนองการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในป�จจุบัน  

4. พัฒนา คือ การต�อยอดผลิตภัณฑ�ประกันภัยเพื่อลดช�องว�างระหว�างธุรกจิ มีการคิดผลิตภัณฑ�ประกันพชืผลทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ�ประกันสุขภาพ นอกจากนี้มีการพัฒนาการประกันการบริหารความเส่ียงของภาครัฐ ซ่ึงทรัพย�สินของรัฐส�วนใหญ�ไม�มี
ประกันภัย เช�น ถนน ทางด�วน การรถไฟ สนามบิน เป�นต�น ทาง คปภ. มองว�าในระยะยาวอาจจะต�องมีกองทุนหรือหน�วยงานที่รับผิดชอบ 
รวมถงึการพัฒนาองค�กรให�มุ�งไปสู�การเป�นองค�กรชั้นนาํ บุคลากรที่มีศักยภาพ  
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 ซ่ึงในขณะนีไ้ด�มีการพฒันาผลิตภณัฑ�ให�มีความหลากหลายและครอบคลุมในหลายธุรกิจ เช�น ประกันภัยไข�เลือดออก ประกันภัยทุเรียน/
ลําไย และประกันภัยประมง เป�นต�น แต�ป�ญหาทีพ่บของประกันพืชผลทางการเกษตร คือ เกษตรกรจะไม�ซ้ือประกัน นอกจากรัฐบาลจะสนับสนุนประกัน
ให� เพราะเกษตรกรมองว�ายังไม�มีความจําเป�น ดังนั้นจึงเสนอว�าควรจะมีระบบการช�วยเหลือการประกันจากรัฐบาล ในขณะเดียวกันอาจมีบริการ
เสริมโดยความสมัครใจในการซ้ือประกันของเกษตรกร ซ่ึงต�องออกเงื่อนไขให�ตรงกับความต�องการของประชาชน 
 
ส่ิงที่ทาง คปภ. จะทําในอนาคต คือ 
 

1. การลงทุน มีการปรับปรุงช�องทางการลงทุนใหม� ทั้งการลงทุน ecosystem, ลงทุน Long-term care ในโรงพยาบาล เนื่องจากมีเรื่อง
ของ Aging Society, ลงทุนใน InsureTech เป�ดโอกาสให�บริษัทประกันวินาศภัยเข�าไปถือหุ�น ขณะเดียวกันมีการขยายสัดส�วนการลงทุน 
โดยให�ลงทุนในต�างประเทศ นอกจากนั้นยังมีการทํา Syndicate Loan คือ การให�มีผู�กู�หลายรายมาร�วมกันให�กู�  

2. ปรับปรุงการกําหนดมูลค�าความเส่ียง (Risk-Based Capital RBC) ให�เหมาะสมกับความเป�นจริง  
3. กํากับการทํางานโดยใช� Principles-based 
4. กระตุ�นให�ประกันภัยลงทุนใน Infrastructure Loan  ซ่ึงต�องมี Risk chart ที่จูงใจ 
5. จัดให�มีการบรหิารความเส่ียงแบบองค�รวม (Enterprise Risk Management: ERM) และการ ประเมินความเส่ียงและความมั่นคงทางการ

เงินของบริษัท (Own Risk and Solvency Assessment: ORSA) เพื่อลด ผลกระทบจากความผันผวนที่มีต�อการดําเนินธุรกิจให�อยู�ใน
ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได� 

6. การเพิ่มศักยภาพในการประกันภัยในต�างประเทศ 
7. การจัดกรอบแนวทางการประกัน โดยการจัดตั้ง Product Governance Committee 
8. การปรับปรงุระบบสุขภาพให�เกิดการ co-payment  
9. Day Surgery การผ�าตัดใหญ�ทีไ่ม�ต�องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ซ่ึงกรมธรรม�ประกันสุขภาพแบบเดิมจะไม�จ�ายเบี้ยประกัน แต�ป�จจุบัน

ได�มีการปรับกรมธรรม�ให�มีความครอบคลุมด�วย 
10. ปรับเปล่ียนวิธีการกํากับดูแลตัวแทน/นายหน�า รวมถึงพฒันากระบวนการทาํงานให�มีความคล�องตัว นําเทคโนโลยีแบบออนไลน�เข�ามาใช�

ให�มากขึ้น  
 
 
 กฎหมายหลักที่มีผลกับธุรกิจประกันภัย คือ พรบ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และ พรบ.ประกันชีวติ พ.ศ. 2535 แต�กฎหมายนี้ยังไม�มี
การปรับปรงุหรือแก�ไขให�ทันต�อสถานการณ� จึงทําให�ทาง คปภ. ได�มีการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข�องกับการประกันภัย โดยแบ�งออกเป�น 3 กลุ�มหลัก 
ได�แก� 
 

กฎหมายกลุ�มที่ 1  เกี่ยวกับการฉ�อฉล คุณสมบัติตัวแทน/ผู�ประเมิน ซ่ึงกฎหมายนี้ถูกบังคับใช�แล�ว 
กฎหมายกลุ�มที่ 2  เกี่ยวกับส่ิงที่มีผลต�อการกํากับและพัฒนาธรุกิจประกันภัย ซ่ึงกฎหมายกลุ�มนี้อยู�ในระหว�างการพิจารณา 
กฎหมายกลุ�มที่ 3  เกี่ยวกับการส�งเสริมกิจการ และคุณสมบัติของผู�ดูแลกิจการ ซ่ึงกฎหมายกลุ�มนี้อยู�ในระหว�างการพิจารณา

เช�นกัน 
 

ซ่ึงการพฒันากฎหมายใหม�ของคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย แบ�งออกเป�น 2 ส�วน คือ 
1. การกํากับ คือ การกํากับในเรื่องการตรวจสอบกฎหมาย คดีต�างๆ รวมถงึการคุ�มครองสิทธิประโยชน� 
2. การส�งเสริม คือ ส�งเสริมในเรื่องของการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรและการประมง  
ทั้งนี้มองว�าการประกันสุขภาพ ควรเป�นประกันพื้นฐานที่คนไทยทุกคนต�องมี  

 
อย�างไรก็ตาม ทาง คปภ. ได�มีโครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอนุบัญญัติ (Regulatory Guillotine) เพื่อทบทวนและปรับปรุง

กฎหมายในระดับอนุบัญญตัิที่ใช�บงัคับภาคธุรกิจประกันภัย โดยผ�านการมีส�วนร�วมหรือรับฟงัความคิดเห็นจากผู�มีส�วนเกี่ยวข�องทุกภาคส�วน 
สําหรับด�านการตรวจสอบ จะต�องมี่การ shift mindset ใหม�จากการมองว�า เข�าไปตรวจสอบ ปรับเป�น คปภ. จะเข�าไปช�วยแนะนํา และพร�อมให�

มีการปรับตวัต�อการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นต�อระบบการทํางานร�วมกันอย�างไร  
 
3 Top Priority ของ คปภ.   ในอีก 3 ป�ข�างหน�าคืออะไร  

• อยากเห็น “ประกันภัยนั่งในใจประชาชน” ได�อย�างไร 

• เทคโนโลยีมีส�วนเข�ามาช�วยให�เกิดความมั่นใจของทุกฝ�าย ด�วยการพัฒนาระบบฐานข�อมูล OIC gateway  

• ผลิตภัณฑ�อะไรที่โดนใจประชาชน พร�อมและยินดีที่จะจ�ายในการซ้ือกรมธรรม� ด�วยเพราะประโยชน�ที่จะได�รับในทางบวก 
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หวัข�อ New Normal, Radical Shift : Change Business and Policies Emerging Risk and Insurance Product Innovations (Life and 

Non-Life)  

โดย คณุไชย ไชยวรรณ  CEO บมจ.ไทยประกนัชวีติ 

 
 ในป�จจุบัน New Normal มีผลกระทบต�อธุรกิจประกันชวีิต หากมอง Business Landscape จะพบว�า ส่ิงที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประกันชวีิต 
ได�แก� 
 

1. Low Interest Rate 
2. Aging Society and New Generation 
3. AEC Market 
4. Multi-Distribution Channels 
5. Disruptive Technology 
6. Regulatory Change 
7. Climate Change and Pandemic 
8. Consumer Behavior  

 
 ตั้งแต�เกิดสถานการณ� Covid-19 พฤติกรรมของผู�บริโภคมีการเปล่ียนแปลงไป โดยผู�บริโภคซ้ือสินค�าน�อยลง ผู�บริโภคใช�เหตุผลในการ
ตัดสินใจซ้ือสินค�า ผู�บริโภคมองถึงความคุ�มค�า และมีการเปรียบเทียบสินค�าและบริการ จึงนํามาสู�มาตรฐานความคิดใหม�ของผู�บริโภค คือ จะซ้ือ
สินค�าก็ต�อเมื่อเป�นสินค�าที่ตรงกับ Pain Point และเป�นสินค�าที่ผู�บริโภครู�สึกว�าเป�นส่ิงที่ต�องมี ทั้งนี้ ผู�บริโภคยังรู�สึกให�ความสําคัญกับแบรนด�ลดลง 
เพราะผู�บริโภคสามารถเรียนรู�ส่ิงต�างๆได�จากอินเตอร�เน็ต มีทางเลือกในการซ้ือสินค�าที่มากขึ้น ดังนั้น แบรนด�ต�องปรับตัวเข�าสู�มาตรฐานใหม�ที่สอด
รับกับความคิดของผู�บริโภค ซ่ึงสามารถทําได�ดังต�อไปนี ้
 

1. การมี Logo ที่ง�ายต�อการจดจํา 
2. สินค�าต�องตอบโจทย�และแก� Pain point ของผู�บรโิภคได� 
3. แบรนด�ต�องสะท�อนความคิดและตัวตนของแบรนด� รวมถึงแบรนด�ต�องสะท�อนถึงแก�นแท�ของสินค�า ซ่ึงแก�นแท�ของธุรกิจประกันชีวติ คือ 

ความรักและความรับผิดชอบ  
 
อย�างไรก็ตาม หาก Business Landscape มีการเปล่ียนแปลงไป วิธีการในการปรับเปล่ียนโมเดลของธุรกิจ คือ  
 

1. Re Frame คือ การแก�ไขป�ญหาในมุมมองใหม�ๆ โดยการสร�างนวตักรรมและมคีวามคิดสร�างสรรค� 
2. Re Focus คือ การมุ�งเน�นในกลุ�มเป�าหมายใหม�  
3. Re Purpose คือ การประยุกต�และปรับเปล่ียนวัตถุประสงค�ใหม� 

 
 ซ่ึงการเกิด New Normal นั้น ทําให�เทคโนโลยีเข�ามามีบทบาทมากขึ้น ส�งผลให�ผู�บรโิภคมีความอดทนตํ่าและต�องการความรวดเร็วมาก
ย่ิงขึ้น เพราะฉะนั้นส่ิงที่จะทําให�ธุรกิจเปล่ียนแปลงได�อย�างรวดเร็วสอดรับกับผู�บริโภค คือ Agile ซ่ึงในป�จจุบันมีระบบการทํางานแบบ Silo ซ่ึงมีการ
ทํางานแบบแยกส�วน แต�ในอนาคตจะมีระบบการทํางานแบบ Front Line โดยเปล่ียนโครงสร�างการทํางานหลายระดับชั้นให�เป�นโครงสร�างแบบแบน
ราบ และพนักงานแต�ละคนจะไม�มีหน�าที่เฉพาะ แต�จะช�วยกันทํางานเป�นทีมและสามารถทํางานหลายอย�าง (Multi Task) พร�อมกันได�  
 
ทั้งนี้ การปรับตวัขององค�กรให�สอดรับกับความเปล่ียนแปลงเพื่อให�สามารถขับเคล่ือนไปได�ในยุค New Normal นั้น มีหลักที่สําคัญดังนี้ 

1. Agile People ยุคที่ปล�อยพลังสร�างสรรค� การบริหารคนที่ดีต�องยึดหลักของโลกตะวันออก ที่อิงหลักปรัชญาที่คนไทยถูกปลูกฝ�งโดย
ศาสนาให�ละอายในการทําชั่ว ซ่ึงจะทําให�คนในองค�กรดําเนินงานอย�างถูกต�องและอยู�ในหลักธรรมาภิบาล  

2. Agile Performance ยุคที่คนทํางานพร�อมเดินไปด�วยกัน เรียนรู�ร�วมกัน เพื่อพัฒนาส่ิงต�างๆให�ดีขึ้น และองค�กรต�องผลักดันให�ทุกคน
บรรลุเป�าหมายร�วมกันในระยะยาว เพื่อสร�างความย่ังยืนขององค�กร โดยการใช� Optimize Profit คือการนํากําไรมาแบ�งป�นให�กับ 
Stakeholder เริ่มจากพนักงานในระบบ ไปยังลูกค�า ผู�ถือหุ�น และสังคม ตามลําดับ นอกจากนี้การที่จะทําให�องค�กรย่ังยืน คือการใช� KPI 
ในรูปแบบ Improve after Improve หมายความว�าหากไม�ได� KPI ตามทีห่วงัไว�ก็ไม�เป�นไร แต�จะ improve ในส่ิงที่ไม�ได�อย�างไร  
อย�างไรก็ตามองค�กรต�องมีการบรหิารงานอย�างมีสติและป�ญญา(RINEN) และเกิดการสร�างคุณค�าในการทํางานโดยยึดหลัก Ikigai คือ 
การทํางานใดงานหนึง่ที่ให�พนักงานรู�สึกเห็นคุณค�าในงานนั้นๆ ยกตัวอย�างเช�น ตัวแทนขายประกันชีวติ จะไม�ให�พนักงานรู�สึกว�าเป�นแค�
เซลล�ขายประกัน แต�ให�พนักงานรู�สึกว�าเป�นคนที่ดูแลชีวิตคนอ่ืน เป�นคนที่นําหลักประกันที่ดีไปให�กับครอบครวัเหล�านั้น 

3. Agile Platform ยุคการทํางานที่ไร�รอยต�อ คือ การที่คนในองค�กรต�องมี Data Driven Mindset ในการวิเคราะห�ข�อมูลต�างๆ นํา Data 
มาเพิ่มคุณค�าและสร�างคุณค�าที่มีความหมายต�อแบรนด� องค�กร และผู�บริโภค 
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 ทั้งนี้ การจะเป�นผู�นําในอนาคต จะพิจารณาจากผลลัพธ�ที่สร�างให�กับองค�กร และต�องเป�นผู�นําที่เห็นถึงศักยภาพของพนักงานเพื่อให�
พนักงานทุกคนแสดงความสามารถนั้นให�กับองค�กร 
 
 ในอนาคตจะเกิดยุค Next Normal คือ สังคมที่ขับเคล่ือนด�วยภูมิป�ญญา หมายความว�ากระบวนการทางสังคมจะดําเนินไปด�วยภูมิ
ป�ญญาของมนุษย�ที่มีความเข�าใจในมิตติ�างๆ เพราะในวันที่ AI หรือ Robotic เข�ามามีบทบาท ส่ิงที่หุ�นยนต�เหล�านี้ไม�สามารถมาแทนที่มนุษย�ได� คือ
ความคิดสร�างสรรค�และความรัก 
 
 ดังนั้น ถ�ามองในฐานะผู�นํา ขีดความสามารถในการแข�งขันแรกทีต่�องให�ความสําคัญคือ ขีดความสามารถของคนในองค�กร  ถัดมาคือจะ
สร�างวัฒนธรรมองค�กรขึ้นมาใหม�ได�อย�างไร และ Disruptive Technology เข�ามาคุกคามกับธุรกิจ องค�กรจะมีวิธีการรับมืออย�างไร  
 
Framework สําหรับการเจริญเติบโตอย�างย่ังยืน 
 

ส่ิงที่จะขับเคล่ือนการเติบโต 
1. ลูกค�า/ผู�บริโภค ทําอย�างไรที่จะทําให�เสนอสินค�าหรือบริการได�ครบ 
2. ช�องทางการจําหน�าย 

 
ส่ิงที่จะขับเคล่ือนให�องค�กรมีประสิทธิภาพ 
1. ทําอย�างไรให�อัตราส�วนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) มันเกิดขึ้น 
2. การเพิ่มประสิทธิภาพค�าใช�จ�าย 
3. ปรับระบบงานโดยการนําเทคโนโลยีเข�ามาช�วย 

       อย�างไรกต็าม คนในองค�กร เป�นป�จจัยที่จะทําให�เกิด Framework นี้ได� แต�งานที่ยากสําหรับผู�นําที่จะทําให�คนในองต�กรเติบโตอย�างย่ังยืนได�คือ 
การสร�างคุณค�า, พัฒนา Mindset เพื่อนําไปสู�การสร�างทีมงานให�เป�นอัจฉริยะ 
 เบื้องหลังของการทาํโฆษณาทุกชุดของไทยประกันชวีิตคือ พื้นฐานที่ยึดเหนี่ยวอันมาจาก “ความรักและความผูกพัน” ของสมาชิกใน
ครอบครัว 
  
 
 
หวัข�อ New Normal, Radical Shift : Change Business and Policies Emerging Risk and Insurance Product Innovations (Life and 

Non-Life)  

โดย ดร.สมพร สบืถวลิกลุ  CEO บมจ.ทพิยประกนัภยั 
 

ในสภาวการณ�แบบนี้ที่มีการระบาดของ COVID 19 และจะยังมีเรื่อง digital disruption ธุรกิจประกันภัยมีความจําเป�นที่จะต�องเปล่ียน
วิธีคิด คิดให�นอกกรอบมากขึ้น ต�องมีการ redefine เพื่อให�เกิดนวัตกรรมใหม�ๆ  เพื่อที่จะสามารถอยู�รอดได� อย�างไรก็ตามการเปล่ียนแปลงจะประสบ
ความสําเร็จได� ก็ต�องได�รับการสนับสนุนจากภาครัฐด�วย 
 
ตวัอย�างการคดินอกกรอบ  
 
การคิดเบี้ยประกันรถยนต� 
 โดยปกติการคิดเบี้ยประกันรถยนต� จะคิดจากราคารถยนต� หากรถยนต�มีราคาสูง เบี้ยประกันรถยนต�คันนั้น ก็จะสูงตาม ทั้งนี้อาจมี
ป�จจัยมาจากรถยนต�ที่มีราคาสูง การซ�อมบํารุงก็จะสูงขึ้นด�วย อย�างไรก็ตามหากวิเคราะห�กันจรงิๆ แล�ว ความเส่ียงที่จะเกิดอุบัติเหตุต�างๆ ทาง
รถยนต�นั้น ราคาของรถแทบไม�มีความเกี่ยวข�องกับความเส่ียงเลย พฤติกรรมของคนที่ขับรถต�างหากที่เป�นสิ่งที่ทําให�เกิดความเส่ียงที่จะเกิด
อุบัติเหตุต�างๆ ในการขับรถ ดังนั้นแล�วน�าจะมีการเปล่ียนแปลงการคิดเบี้ยประกันรถยนต� โดยคิดจากพฤติกรรมของคนขับ แทนการคิดจากราคา
รถยนต�  
 
การ Redefine Business Model  

เนื่องจากการเทคโนโลยีมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงไปอย�างรวดเร็ว ทุกๆ วัน กลุ�มผู�บริโภคมีโอกาสเข�าถงึข�อมูลต�างๆ มากขึ้น ดังนั้นต�อ
การประกันภัยจะไม�ใช� stand alone อีกต�อไป จะถูก embrace ไปกับสินค�าและบริการต�าง  ๆ


