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ความทาทายใหม ในยุค New Normal หรือความหมายในที่นี้ คือ Next Normal ซึ่งทาง คปภ. มองวาวิกฤติ covid-19 เปน Disruptive
กอใหเกิดผลกระทบในการดําเนินชีวติ หรือ life style ของประชาชนตองเปลี่ยนแปลงไปมาก เราจึงมองเห็นถึงความจําเปนที่จะตองมีการปรับเพิ่มเติม
ในแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 คือ เนนเรื่อง Digital Transformation อันเปนวิถีใหมที่ตองรีบเรงซึง่ เร็วกวาที่เราไดคาดคิดไว
InsureTech เปนแผนพัฒนาประกันภัยแนวใหมที่จะสามารถทําใหธรุ กิจสามารถเดินตอไปได และตอบสนองความตองการหรือบริการใด
ๆ ที่มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น กอนเกิด covid-19 มีการ Sharing ในเรื่องของออฟฟิศ ที่พัก หรือโรงแรมตางๆ แตเมื่อเกิด covid-19 ทํา
ใหเกิดการ sharing สิ่งเหลานี้ไมได เนื่องจากมีมาตรการ Social Distancing แตหากพิจารณาจะสังเกตวา ตอใหจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่
ทําใหไมสามารถแชรอะไรบางอยางรวมกันได แตสิ่งหนึ่งที่ไมไดรับผลกระทบ คือ Sharing Information เพราะฉะนั้นเหตุนี้เองจึงทําใหเกิด
กระบวนการคิดที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากประเด็นความทาทายที่กลาวไปแลวขางตน ยังพบวามีประเด็นอื่นๆ อีก เชน ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูบริโภค สังคมผูสูงอายุ การที่ประชาชนขาดความรู ความเขาใจและความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัย ปญหาเศรษฐกิจอัตราดอกเบี้ย
ตํ่า ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และจากองคกรที่เปน Non-Insurer จะเขามาเพิ่มขึน้ อีก จากปญหาที่เกิดขึ้นเหลานี้ นําไปสูโอกาสและความทาทายในการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการกํากับดูแลใหทันกับสถานการณ ซึ่งในอนาคตทาง คปภ. จะนําองคกรไปสู Digital หรือ Smart OIC คือ การนําองคกรไปสู
ความเปน Digital ทั้งการคิด/กระบวนการทํางาน/การวิเคราะหแบบ Digital และ ทาง คปภ. ยังใหความสําคัญในเรื่องของบุคลากร สงเสริมบุคลากร
ใหมีศักยภาพ มีวฒ
ั นธรรมการทํางานที่ไวตอการเปลี่ยนแปลง รวมถึงยังใหความสําคัญในเรื่องของโครงสรางพื้นฐานทีต่ องเอื้อตอการสงเสริมและ
ลดตนทุนใหกับภาคธุรกิจ สิ่งตางๆเหลานี้จะนําไปสูความเชื่อมั่นของประชาชน ความมั่งคงของธุรกิจประกันภัยในระยะยาว และธุรกิจประกันภัยจะมี
บทบาทตอเศรษฐกิจของประเทศ
แผนงานขององคกร ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร
1. ปรับเปลี่ยน คือ ปรับมิติในการกํากับดูแลเทาที่จําเปน โดยใชหลักกฎหมายแบบ Principles-based มีมาตรการที่มีความยืดหยุนมากขึ้น
เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว รวมถึงพัฒนาเครื่องมือเพื่อรองรับความเสี่ยง และมีการสรางเครือขายในการกํากับดูแล
2. สรางการรับรูและใหความเชื่อมั่น กลาวคือ ประชาชนตองมีความมั่นใจจากการไดรับบริการและการคุมครองสิทธิประโยชนที่ดี โดยการ
ใชระบบเทคโนโลยีเขามาชวย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ
3. กาวลํ้า คือ การใหอุตสาหกรรมประกันภัยมีบทบาทในภาคธุรกิจ โดยการสรางโครงการ OIC Gateway เปนระบบงานสําหรับใหภาค
ประชนชนตรวจสอบขอมูลกรมธรรมของตนเองผานชองทาง LINE Official Account, การพัฒนาใหประเทศไทยเปน InsurTech
Startup Hub ของอาเซียน, การเชื่อมโยงหนวยงานขอมูลที่เกี่ยวของ และการตั้งศูนย CIT ขึ้นเพื่อเปนศูนยกลางการพัฒนาเทคโนโลยี
เทคโนโลยีดานการประกันภัย (InsurTech) และเทคโนโลยีประกันภัยในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Regulatory Technology
(RegTech) ใหตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
4. พัฒนา คือ การตอยอดผลิตภัณฑประกันภัยเพื่อลดชองวางระหวางธุรกิจ มีการคิดผลิตภัณฑประกันพืชผลทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑประกันสุขภาพ นอกจากนี้มีการพัฒนาการประกันการบริหารความเสี่ยงของภาครัฐ ซึ่งทรัพยสินของรัฐสวนใหญไมมี
ประกันภัย เชน ถนน ทางดวน การรถไฟ สนามบิน เปนตน ทาง คปภ. มองวาในระยะยาวอาจจะตองมีกองทุนหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ
รวมถึงการพัฒนาองคกรใหมงุ ไปสูการเปนองคกรชั้นนํา บุคลากรที่มีศักยภาพ
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ซึ่งในขณะนีไ้ ดมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายและครอบคลุมในหลายธุรกิจ เชน ประกันภัยไขเลือดออก ประกันภัยทุเรียน/
ลําไย และประกันภัยประมง เปนตน แตปญหาทีพ
่ บของประกันพืชผลทางการเกษตร คือ เกษตรกรจะไมซื้อประกัน นอกจากรัฐบาลจะสนับสนุนประกัน
ให เพราะเกษตรกรมองวายังไมมีความจําเปน ดังนั้นจึงเสนอวาควรจะมีระบบการชวยเหลือการประกันจากรัฐบาล ในขณะเดียวกันอาจมีบริการ
เสริมโดยความสมัครใจในการซื้อประกันของเกษตรกร ซึ่งตองออกเงื่อนไขใหตรงกับความตองการของประชาชน
สิ่งที่ทาง คปภ. จะทําในอนาคต คือ
1. การลงทุน มีการปรับปรุงชองทางการลงทุนใหม ทั้งการลงทุน ecosystem, ลงทุน Long-term care ในโรงพยาบาล เนื่องจากมีเรื่อง
ของ Aging Society, ลงทุนใน InsureTech เปดโอกาสใหบริษัทประกันวินาศภัยเขาไปถือหุน ขณะเดียวกันมีการขยายสัดสวนการลงทุน
โดยใหลงทุนในตางประเทศ นอกจากนั้นยังมีการทํา Syndicate Loan คือ การใหมีผูกหู ลายรายมารวมกันใหกู
2. ปรับปรุงการกําหนดมูลคาความเสี่ยง (Risk-Based Capital RBC) ใหเหมาะสมกับความเปนจริง
3. กํากับการทํางานโดยใช Principles-based
4. กระตุนใหประกันภัยลงทุนใน Infrastructure Loan ซึ่งตองมี Risk chart ที่จูงใจ
5. จัดใหมีการบริหารความเสี่ยงแบบองครวม (Enterprise Risk Management: ERM) และการ ประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการ
เงินของบริษัท (Own Risk and Solvency Assessment: ORSA) เพื่อลด ผลกระทบจากความผันผวนที่มีตอการดําเนินธุรกิจใหอยูใน
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
6. การเพิ่มศักยภาพในการประกันภัยในตางประเทศ
7. การจัดกรอบแนวทางการประกัน โดยการจัดตั้ง Product Governance Committee
8. การปรับปรุงระบบสุขภาพใหเกิดการ co-payment
9. Day Surgery การผาตัดใหญทไี่ มตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งกรมธรรมประกันสุขภาพแบบเดิมจะไมจายเบี้ยประกัน แตปจจุบัน
ไดมีการปรับกรมธรรมใหมีความครอบคลุมดวย
10. ปรับเปลี่ยนวิธีการกํากับดูแลตัวแทน/นายหนา รวมถึงพัฒนากระบวนการทํางานใหมีความคลองตัว นําเทคโนโลยีแบบออนไลนเขามาใช
ใหมากขึ้น
กฎหมายหลักที่มีผลกับธุรกิจประกันภัย คือ พรบ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และ พรบ.ประกันชีวติ พ.ศ. 2535 แตกฎหมายนี้ยังไมมี
การปรับปรุงหรือแกไขใหทันตอสถานการณ จึงทําใหทาง คปภ. ไดมีการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกันภัย โดยแบงออกเปน 3 กลุมหลัก
ไดแก
กฎหมายกลุมที่ 1
กฎหมายกลุมที่ 2
กฎหมายกลุมที่ 3

เกี่ยวกับการฉอฉล คุณสมบัติตัวแทน/ผูประเมิน ซึ่งกฎหมายนี้ถูกบังคับใชแลว
เกี่ยวกับสิ่งที่มีผลตอการกํากับและพัฒนาธุรกิจประกันภัย ซึ่งกฎหมายกลุมนี้อยูในระหวางการพิจารณา
เกี่ยวกับการสงเสริมกิจการ และคุณสมบัติของผูดูแลกิจการ ซึ่งกฎหมายกลุมนี้อยูในระหวางการพิจารณา
เชนกัน

ซึ่งการพัฒนากฎหมายใหมของคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย แบงออกเปน 2 สวน คือ
1. การกํากับ คือ การกํากับในเรื่องการตรวจสอบกฎหมาย คดีตางๆ รวมถึงการคุมครองสิทธิประโยชน
2. การสงเสริม คือ สงเสริมในเรื่องของการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรและการประมง
ทั้งนี้มองวาการประกันสุขภาพ ควรเปนประกันพื้นฐานที่คนไทยทุกคนตองมี
อยางไรก็ตาม ทาง คปภ. ไดมีโครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอนุบัญญัติ (Regulatory Guillotine) เพื่อทบทวนและปรับปรุง
กฎหมายในระดับอนุบัญญัติที่ใชบงั คับภาคธุรกิจประกันภัย โดยผานการมีสวนรวมหรือรับฟังความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน
สําหรับดานการตรวจสอบ จะตองมี่การ shift mindset ใหมจากการมองวา เขาไปตรวจสอบ ปรับเปน คปภ. จะเขาไปชวยแนะนํา และพรอมให
มีการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอระบบการทํางานรวมกันอยางไร
3 Top Priority ของ คปภ. ในอีก 3 ปขางหนาคืออะไร
• อยากเห็น “ประกันภัยนั่งในใจประชาชน” ไดอยางไร
• เทคโนโลยีมีสวนเขามาชวยใหเกิดความมั่นใจของทุกฝาย ดวยการพัฒนาระบบฐานขอมูล OIC gateway
• ผลิตภัณฑอะไรที่โดนใจประชาชน พรอมและยินดีที่จะจายในการซื้อกรมธรรม ดวยเพราะประโยชนที่จะไดรับในทางบวก
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หัวขอ New Normal, Radical Shift : Change Business and Policies Emerging Risk and Insurance Product Innovations (Life and
Non-Life)
โดย คุณไชย ไชยวรรณ CEO บมจ.ไทยประกันชีวติ

ในปจจุบัน New Normal มีผลกระทบตอธุรกิจประกันชีวิต หากมอง Business Landscape จะพบวา สิ่งที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประกันชีวิต
ไดแก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Low Interest Rate
Aging Society and New Generation
AEC Market
Multi-Distribution Channels
Disruptive Technology
Regulatory Change
Climate Change and Pandemic
Consumer Behavior

ตั้งแตเกิดสถานการณ Covid-19 พฤติกรรมของผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยผูบริโภคซื้อสินคานอยลง ผูบริโภคใชเหตุผลในการ
ตัดสินใจซื้อสินคา ผูบริโภคมองถึงความคุมคา และมีการเปรียบเทียบสินคาและบริการ จึงนํามาสูมาตรฐานความคิดใหมของผูบริโภค คือ จะซื้อ
สินคาก็ตอเมื่อเปนสินคาที่ตรงกับ Pain Point และเปนสินคาที่ผูบริโภครูสึกวาเปนสิ่งที่ตองมี ทั้งนี้ ผูบริโภคยังรูสึกใหความสําคัญกับแบรนดลดลง
เพราะผูบริโภคสามารถเรียนรูสิ่งตางๆไดจากอินเตอรเน็ต มีทางเลือกในการซื้อสินคาที่มากขึ้น ดังนั้น แบรนดตองปรับตัวเขาสูมาตรฐานใหมที่สอด
รับกับความคิดของผูบริโภค ซึ่งสามารถทําไดดังตอไปนี้
1. การมี Logo ที่งายตอการจดจํา
2. สินคาตองตอบโจทยและแก Pain point ของผูบริโภคได
3. แบรนดตอ งสะทอนความคิดและตัวตนของแบรนด รวมถึงแบรนดตองสะทอนถึงแกนแทของสินคา ซึ่งแกนแทของธุรกิจประกันชีวติ คือ
ความรักและความรับผิดชอบ
อยางไรก็ตาม หาก Business Landscape มีการเปลี่ยนแปลงไป วิธีการในการปรับเปลี่ยนโมเดลของธุรกิจ คือ
1. Re Frame คือ การแกไขปญหาในมุมมองใหมๆ โดยการสรางนวัตกรรมและมีความคิดสรางสรรค
2. Re Focus คือ การมุงเนนในกลุมเปาหมายใหม
3. Re Purpose คือ การประยุกตและปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคใหม
ซึ่งการเกิด New Normal นั้น ทําใหเทคโนโลยีเขามามีบทบาทมากขึ้น สงผลใหผูบริโภคมีความอดทนตํ่าและตองการความรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําใหธุรกิจเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็วสอดรับกับผูบริโภค คือ Agile ซึ่งในปจจุบันมีระบบการทํางานแบบ Silo ซึ่งมีการ
ทํางานแบบแยกสวน แตในอนาคตจะมีระบบการทํางานแบบ Front Line โดยเปลี่ยนโครงสรางการทํางานหลายระดับชั้นใหเปนโครงสรางแบบแบน
ราบ และพนักงานแตละคนจะไมมีหนาที่เฉพาะ แตจะชวยกันทํางานเปนทีมและสามารถทํางานหลายอยาง (Multi Task) พรอมกันได
ทั้งนี้ การปรับตัวขององคกรใหสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อใหสามารถขับเคลื่อนไปไดในยุค New Normal นั้น มีหลักที่สําคัญดังนี้
1. Agile People ยุคที่ปลอยพลังสรางสรรค การบริหารคนที่ดีตองยึดหลักของโลกตะวันออก ที่อิงหลักปรัชญาที่คนไทยถูกปลูกฝงโดย
ศาสนาใหละอายในการทําชั่ว ซึ่งจะทําใหคนในองคกรดําเนินงานอยางถูกตองและอยูในหลักธรรมาภิบาล
2. Agile Performance ยุคที่คนทํางานพรอมเดินไปดวยกัน เรียนรูรวมกัน เพื่อพัฒนาสิ่งตางๆใหดีขึ้น และองคกรตองผลักดันใหทุกคน
บรรลุเปาหมายรวมกันในระยะยาว เพื่อสรางความยั่งยืนขององคกร โดยการใช Optimize Profit คือการนํากําไรมาแบงปนใหกับ
Stakeholder เริ่มจากพนักงานในระบบ ไปยังลูกคา ผูถือหุน และสังคม ตามลําดับ นอกจากนี้การที่จะทําใหองคกรยั่งยืน คือการใช KPI
ในรูปแบบ Improve after Improve หมายความวาหากไมได KPI ตามทีห่ วังไวก็ไมเปนไร แตจะ improve ในสิ่งที่ไมไดอยางไร
อยางไรก็ตามองคกรตองมีการบริหารงานอยางมีสติและปญญา(RINEN) และเกิดการสรางคุณคาในการทํางานโดยยึดหลัก Ikigai คือ
การทํางานใดงานหนึง่ ที่ใหพนักงานรูสึกเห็นคุณคาในงานนั้นๆ ยกตัวอยางเชน ตัวแทนขายประกันชีวติ จะไมใหพนักงานรูสึกวาเปนแค
เซลลขายประกัน แตใหพนักงานรูสึกวาเปนคนที่ดูแลชีวิตคนอื่น เปนคนที่นําหลักประกันที่ดีไปใหกับครอบครัวเหลานั้น
3. Agile Platform ยุคการทํางานที่ไรรอยตอ คือ การที่คนในองคกรตองมี Data Driven Mindset ในการวิเคราะหขอมูลตางๆ นํา Data
มาเพิ่มคุณคาและสรางคุณคาที่มีความหมายตอแบรนด องคกร และผูบริโภค
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ทั้งนี้ การจะเปนผูนําในอนาคต จะพิจารณาจากผลลัพธที่สรางใหกับองคกร และตองเปนผูนําที่เห็นถึงศักยภาพของพนักงานเพื่อให
พนักงานทุกคนแสดงความสามารถนั้นใหกับองคกร
ในอนาคตจะเกิดยุค Next Normal คือ สังคมที่ขับเคลื่อนดวยภูมิปญญา หมายความวากระบวนการทางสังคมจะดําเนินไปดวยภูมิ
ปญญาของมนุษยที่มีความเขาใจในมิตติ างๆ เพราะในวันที่ AI หรือ Robotic เขามามีบทบาท สิ่งที่หุนยนตเหลานี้ไมสามารถมาแทนที่มนุษยได คือ
ความคิดสรางสรรคและความรัก
ดังนั้น ถามองในฐานะผูนํา ขีดความสามารถในการแขงขันแรกทีต่ องใหความสําคัญคือ ขีดความสามารถของคนในองคกร ถัดมาคือจะ
สรางวัฒนธรรมองคกรขึ้นมาใหมไดอยางไร และ Disruptive Technology เขามาคุกคามกับธุรกิจ องคกรจะมีวิธีการรับมืออยางไร
Framework สําหรับการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
สิ่งที่จะขับเคลื่อนการเติบโต
1. ลูกคา/ผูบริโภค ทําอยางไรที่จะทําใหเสนอสินคาหรือบริการไดครบ
2. ชองทางการจําหนาย
สิ่งที่จะขับเคลื่อนใหองคกรมีประสิทธิภาพ
1. ทําอยางไรใหอตั ราสวนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) มันเกิดขึ้น
2. การเพิ่มประสิทธิภาพคาใชจาย
3. ปรับระบบงานโดยการนําเทคโนโลยีเขามาชวย
อยางไรก็ตาม คนในองคกร เปนปจจัยที่จะทําใหเกิด Framework นี้ได แตงานที่ยากสําหรับผูนําที่จะทําใหคนในองตกรเติบโตอยางยั่งยืนไดคือ
การสรางคุณคา, พัฒนา Mindset เพื่อนําไปสูการสรางทีมงานใหเปนอัจฉริยะ
เบื้องหลังของการทําโฆษณาทุกชุดของไทยประกันชีวิตคือ พื้นฐานที่ยึดเหนี่ยวอันมาจาก “ความรักและความผูกพัน” ของสมาชิกใน
ครอบครัว

หัวขอ New Normal, Radical Shift : Change Business and Policies Emerging Risk and Insurance Product Innovations (Life and
Non-Life)
โดย ดร.สมพร สืบถวิลกุล CEO บมจ.ทิพยประกันภัย

ในสภาวการณแบบนี้ที่มีการระบาดของ COVID 19 และจะยังมีเรื่อง digital disruption ธุรกิจประกันภัยมีความจําเปนที่จะตองเปลี่ยน
วิธีคิด คิดใหนอกกรอบมากขึ้น ตองมีการ redefine เพื่อใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ เพื่อที่จะสามารถอยูรอดได อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงจะประสบ
ความสําเร็จได ก็ตองไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐดวย
ตัวอยางการคิดนอกกรอบ

การคิดเบี้ยประกันรถยนต
โดยปกติการคิดเบี้ยประกันรถยนต จะคิดจากราคารถยนต หากรถยนตมีราคาสูง เบี้ยประกันรถยนตคันนั้น ก็จะสูงตาม ทั้งนี้อาจมี
ปจจัยมาจากรถยนตที่มีราคาสูง การซอมบํารุงก็จะสูงขึ้นดวย อยางไรก็ตามหากวิเคราะหกันจริงๆ แลว ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุตางๆ ทาง
รถยนตนั้น ราคาของรถแทบไมมีความเกี่ยวของกับความเสี่ยงเลย พฤติกรรมของคนที่ขับรถตางหากที่เปนส่ิงที่ทําใหเกิดความเสี่ยงที่จะเกิด
อุบัติเหตุตางๆ ในการขับรถ ดังนั้นแลวนาจะมีการเปลี่ยนแปลงการคิดเบี้ยประกันรถยนต โดยคิดจากพฤติกรรมของคนขับ แทนการคิดจากราคา
รถยนต
การ Redefine Business Model
เนื่องจากการเทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทุกๆ วัน กลุมผูบริโภคมีโอกาสเขาถึงขอมูลตางๆ มากขึ้น ดังนั้นตอ
การประกันภัยจะไมใช stand alone อีกตอไป จะถูก embrace ไปกับสินคาและบริการตางๆ
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