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Smart Leader Insurance
การพุงทะยานเขามาของ “ดิจิตัล” ในหวง 3 ปหลังมานี้ นับเปน
คลื่นการเปลี่ยนแปลงมหึมาที่มีแรงกระแทกเร็วมหาศาล สงผลให
ทุกอุตสาหกรรมนอยใหญทั่วโลกตาง “ปรับตัว” หนีเหตุการณ
“ดิสรัป” กันจาละหวั่น ยิ่งองคกรใหญปรับตัวชา ก็อาจถึงตองกับ
อวสาน องคกรเล็กไมตองพูดถึงไมตายก็เลี้ยงไมโต ขณะเดียวกัน
ก็เกิด “กลุมธุรกิจใหม” ที่เรารูจักกันในนามของ “สตารทอัพ”
ขึ้นมามากมายหลากหลายแขนง
ในประเทศไทยเราเอง แรกๆ อาจจะไมคอยเห็นภาพของ
“มรสุมดิจิทัลดิสรัปชั่น” แตตอนนี้มันรุมเราเขามาสั่นคลอน
เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอยางที่อยูรอบตัวอยางตอเนื่อง แมกระทั่ง
วันนี้ก็ยังไมมีทีทาจะหยุด!!

แลวเราจะกาวไปกันอยางไร อนาคตจะเติบโต ออกดอกผลไดดี
หรือไม ความสําคัญสูงสุดขององคกรมันจึงเปน “พันธกิจ” ที่ยิ่ง
ใหญของบิ๊กบริหารระดับซีอีโอ หรือ กรรมการผูจัดการใหญ
ที่จะ “โคช” (COACH) ใหองคาพยพขับเคลื่อนฝาทะลุแนวตาน
นี้ไปใหสําเร็จลุลวง และสรรคสรางผลงานให “ไดดี” ตอเนื่อง
ขนานคูไปกับการเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดดของสังคมครั้งนี้
แนนอนจังหวะนี้ How to สูวิกฤตกําลังเปนที่สนใจของเหลาบิ๊ก
บริหารหลากหลายองคกรและรีบเรงแสวงหา เพราะความรูและ
ทักษะในอดีตอาจชวยไมไดมากเทากับการเรียนรูเทาทันสิ่งกอ
ใหเกิด “มรสุมดิจิทัลดิสรัปชั่น” ครั้งนี้ โอกาสนี้ The Coach
INNWhy Magazine จึงนําโมเดลปฏิบัติและวิชั่นของบิ๊กบริหาร
บริษัทประกันภัยยักษใหญที่รอดตาขายและกําลังสรางความ
โดดเดนในอุตสาหกรรมมาเปน How to ไกดทางใหกับผูสนใจ
นั่นก็คือ “ทิพยประกันภัย” หรือ บมจ.ทิพยประกันภัย บริษัท
ประกันวินาศภัย ที่เปนองคกรยักษใหญระดับชาติมีสาขาทั่ว
ประเทศ ดวยขนาดฐานะหลายหมื่นลาน ณ วันที่ 30 กันยายน
2562 มีสินทรัพยรวมถึง 38,732.73 ลานบาท หนี้สินรวม
30,562.68 ลานบาท และสวนของผูถือหุนรวม 8,170.05 ลาน
บาท ซึ่ง “บิ๊กบริหาร” มีกลยุทธโคชทิศทางขับเคลื่อนอยางรูทัน
สถานการณจนดําเนินธุรกิจใหยืนหยัดมั่นคง

www.innwhy.com

Facebook.com/INNWHY.TV

ในระยะ 2-3 ป มานี้เรารับรูและสัมผัสไดกับปรากฏการณการ
เปลีย่ นแปลงรูปแบบขับเคลือ่ นองคกรใหญภายใตการนําบริหาร
ของ “ดร.สมพร สืบถวิลกุล” กรรมการผูจัดการใหญ ที่เปนไป
อยางรวดเร็วและเห็นผลจนสามารถปรับเพิ่มกําไรผลการดําเนินงานเติบโตตอเนื่องได
ลาสุดผลการดําเนินงานประจํางวด 9 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30
กันยายน 2562 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิรวมกวา 1,413.37 ลานบาท
กําไรสุทธิตอหุน 2.36บาท เทียบกับงวดเดียวกันของปกอนกําไร
สุทธิ 1,247.64 ลานบาท กําไรสุทธิตอหุน 2.08 บาท หรือกําไร
สุทธิเพิ่มขึ้นกวา 165.73 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนเพิ่มขึ้น
13.28% โดยเปนผลมาจากการบริหารงานที่สามารถสรางเบี้ย
ประกันภัยรับรวมไดมากกวา 13,391.98 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
งวดเดียวกันของปกอนที่เบี้ยประกันภัยรับรวมอยูที่ 12,689.82
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 702.16 ลานบาท คิดเปนอัตราสวน
เพิ่มขึ้น 5.53% ซึ่งมาจากเบี้ยประกันอัคคีภัย 1,405.42 ลานบาท
เบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนสง 255.34 ลานบาท เบี้ยประ
กันภัยรถยนต 2,802.76 ลานบาท และเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด
8,928.46 ลานบาท
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โดย “ดร.สมพร” อธิบายขยายความถึงปจจัยที่สนับสนุนใหผล
การดําเนินงานสะสมงวด9เดือนขยายตัวเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ งวา
บริษัทฯ ไดปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลอง
กับธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีการแขงขันรุนแรง
มากยิ่งขึ้น ทําใหบริษัทฯตองนําเอาเทคโนโลยีใหมๆ
มาปรับใชเพื่ออํานวยความสะดวกและสามารถ
เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายใหไดมากที่สุด

โฟกัสยอนกลับจะเห็นวาเมื่อราวปสองปที่ผานมา “ดร.สมพร”
เคยประกาศทิศทางของ “ทิพยประกันภัย” วาจะเปน Digital
Insurance Company หรือ “TIP digital” พรอมกับปรับนโยบาย
และกลยุทธการทําตลาดใหสอดคลองกับไลฟสไตลของผูบ ริโภค
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว มีการทุม งบดําเนินการนําเทคโนโลยี
เขามาใชในระบบประกันภัยอยางเต็มรูปแบบในป 2561ครั้งนั้น
“ดร.สมพร” กลาวยํ้าวา
“องคาพยพของเราเกือบ 100% ปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลแลว
ทั้งในสวนของการนํานวัตกรรมมาปรับใชภายในองคกร การ
บริการลูกคา และประสานงานกับเครือขายพันธมิตรโดยเฉพาะ
ธนาคารออมสิน ลูกคาสามารถชําระเบี้ยประกันภัยผานแอป
พลิเคชั่น MYMO ไดแลว และในอนาคตมีแผนจะขยายการจาย
สินไหมผานชองทางนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกและบริการ
อันรวดเร็วมากยิ่งขึ้น”

*ภาพ INNWHY.COM : ทิพยประกันภัย เปดระบบ "TIP Gateway"เชื่อมกลุม Start Up พรอม
Co-Workingฯ กาวสูผูนํา Digital Insurance เต็มรูปแบบ

นํามาซึง่ สิง่ มหัศจรรยทสี่ รางความฮือฮาในวงการและจุดประกาย
ให “ทิพยประกันภัย” เปลงรัศมีเรืองรองลํ้าหนาใครตอใครใน
กระแส Digital Insurance กลายเปนบริษัทประกันภัยยักษใหญ
ที่สมารทและขับเคลื่อนวองไวทันใจตอบโจทย “คนโลกใหม”
กันอยางเห็นๆ เมื่อเปด Insurance API Gateway ภายใตชื่อ
TIP Gateway, powered by Acrosure ขึ้น
www.innwhy.com

Facebook.com/INNWHY.TV

พรอมเปดตัวหอง TIP Inspiration Chamber (TIP IC) ที่ถูกออก
แบบภายใตคอนเซ็ปต Innovative Co-Working Space เพียบ
พรอมไปดวยอุปกรณทที่ นั สมัย รองรับการใชงานดวยเทคโนโลยี
ตางๆ โดยหอง TIP IC สรางขึ้น เพื่อเปดโอกาสให Tech Startup
ไดเขามาใชพื้นที่ในการบมเพาะความคิด และจุดประกายการ
พัฒนานวัตกรรม รวมถึงการสนับสนุนสตารทอัพในทุกมิติ
ที่สําคัญวันนี้ Insurance API Gateway ของทิพยประกันภัยได
กลายเปนจุดศูนยรวมทีเ่ ปดโอกาสใหกลุม ธุรกิจใหมดา นเทคโนโลยีและสตารทอัพตางๆ สามารถเขามา “เชื่อมตอ” กับระบบ
ประกันภัย เพื่อนําเสนอประกันใหกับลูกคาในระบบไดทันที ทํา
ใหผูบริโภคสามารถเขาถึงประกันภัยไดงาย มีประสิทธิภาพ
สะดวก รวดเร็ว
“ทิพยประกันภัย ถือเปนบริษัทประกันรายแรกในโลก ที่เปดให
บริการ Insurance API Gateway แบบ Self-Serve และพรอมที่
จะสงเสริมและสนับสนุนงานดานตางๆ ใหกับสตารทอัพ
ทุ ก รายที่ ต  อ งการเข า มาทํ า ธุ ร กิ จ ร ว มกั บ ทิ พ ยประกั น ภั ย ”
ดร.สมพร กลาว
สิ่งที่ปรากฏตามมา “ทิพยประกันภัย” ขยายความสัมพันธพารท
เนอรทั้งภาคองคกรธุรกิจไดมากขึ้น และมีกลุมสตารทอัพหลาก
หลายแขนงเขามาเปนคูคิดสรรคสรางกรมธรรมใหมๆ ทั้งแบบ
เฉพาะกลุมและทั่วไปออกมากมายตลอดเวลา และกําลังเปนไป
อยางนาติดตาม
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*ภาพ INNWHY.COM : ทิพยประกันภัย ผนึก
จีเอเบิล สรางนวัตกรรมผลิตภัณฑประกันภัย
รถยนตรูปแบบใหมผานแอปฯ iON GO ชวย
ขับรถดี ไมมีเคลม คุมครองทั้งป รับเงินคืนผาน
iON Coins สูงสุด 65%

ลาสุดไดรวมกับกลุม จีเอเบิล ผูนําในการใหบริการทางดาน
ดิจิทัลโซลูชั่น สรางนวัตกรรมประกันภัยรถยนตรูปแบบใหม
“iON GO Ultimate Safe Drive by TIP" ขับปลอดภัย ใหเงินคืน
ตลอดป ซื้อประกันภัยผานแอปพลิเคชัน iON GO (ไอออน โก)
จะไดรับเปน iON Coins เทียบเทากับมูลคาเงินสูงสุด 65% ของ
เบี้ยประกันภัย ตลอดทั้งปความคุมครอง เพื่อสรางพฤติกรรม
การขับรถปลอดภัย และหลังจากตออายุประกันภัยรถยนตยัง
ไดรับสวนลดประวัติดีกรณีไมเคลมอีกดวย
โดยกอนหนานี้ก็มีความรวมมือกับกับสตารทอัพชั้นนําในไทย
ไดแก BUILK ชวยใหผูรับเหมาสามารถซื้อประกันกอสรางได
งาย SHIPPOP ใหบริการประกันขนสงสินคาแบบรายเที่ยวราคา
เริ่มตนเพียงไมกี่บาท Tourkrub ใหบริการประกันทองเที่ยวกับ
ลูกคา Drivemate ใหประกันรถใหกับผูเชา Cleverse ระบบซื้อ
ผลิตภัณฑของทิพยประกันภัย ผานแอปพลิเคชันไลน
นับเปนการปฏิรูปธุรกิจประกันภัยครั้งสําคัญ และเปนการเปด
โลกของการเชื่อมตอระหวางธุรกิจประกันภัยเขากับ Tech
Startup ไดอยางลงตัว จนอาจกลาวไดวาทําทิพยประกันภัย
กาวสูการเปนผูนําดาน Digital Insurance เต็มรูปแบบอยางแท
จริงตามที่ “ดร.สมพร” วางกลยุทธมาตั้งแตตน
จากวันนั้นถึงวันนี้ “ทิพยประกันภัย” ไดเสกสรรปนแบบประกัน
ภัยใหมๆ ที่สอดรับพฤติกรรม “เชิงลึก” เฉพาะกลุมลูกคาทั้ง

อัพเดทเทรนด

องคกรและรายยอยไดเพิ่มขึ้น เรียกวาขยายการ “เขาถึง” เปน
วงกวางและพรอมจะเขาสูทุกครอบครัวเรือนคนไทยไดทุกวัย
ทุกอาชีพ ซึ่ง “ดร.สมพร” ไดกลาวผาน The Coach INNWhy
Magazine ตอนทายวา
เราจะเปนสมารท ดิจิตัล อินชัวรันส ที่มอบ
โอกาสการเขาถึงองคกร และรายยอยไดมาขึ้น
อนาคต เราจะทําใหเรื่องประกันภัย เปนทุกไลฟ
สไตลของคนไทย หนึ่งบัตรหนึ่งกรมธรรม แต
คุมครองครอบคลุมทั้งครอบครัวได เหมือนคิด
อะไรไมออก บอกทิพย!! คิดอะไรไมทัน ทําประกันฯ
กับทิพย!! เพราะทิพยเปนบริษัทประกันภัยที่
วางใจอุนใจไดทุกเรื่อง

นี่คือสิ่งที่ “ทิพยประกันภัย” เปนอยูและยืนอยูเหนือ “มรสุมดิจิ
ทัลดิสรัปชั่น” ได ซึ่งจากนี้ไปเราคงตองติดตามกันอยางใกลชิด
กับการกาวไปของยักษใหญประกันภัยนี้ทามกลางอุตสาหกรรม
ที่กําลังเผชิญมรสุมดิจิทัลดิสรัปชั่นกระหนํ่ากันหนักหนวง ขณะ
ที่ TIP กลับพลิกตัวขึ้นเปน “ผูนํา” การเปลี่ยนแปลงไดอยางโดด
เดน และคงไมแปลกที่ “ดร.สมพร” ยังมั่นใจที่จะบอกกลาววา
“ตอไปทิพยประกันภัยจะโตเปน 2 เทาของจีดีพี และโตกวา
อุตสาหกรรมแน” พรอมวางเดิมพันเปาหมายการสรางผลกําไร
ตองแตะ “2,000 ลานบาท” ในป 2563 ไวอีกดวย!!
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