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การพุงทะยานเขามาของ “ดิจิตัล” ในหวง 3 ปหลังมาน้ี นับเปน

คล่ืนการเปล่ียนแปลงมหึมาท่ีมีแรงกระแทกเร็วมหาศาล สงผลให

ทุกอุตสาหกรรมนอยใหญท่ัวโลกตาง “ปรับตัว” หนีเหตุการณ

“ดิสรัป” กันจาละหว่ัน ย่ิงองคกรใหญปรับตัวชา ก็อาจถึงตองกับ

อวสาน องคกรเล็กไมตองพูดถึงไมตายก็เล้ียงไมโต ขณะเดียวกัน

ก็เกิด “กลุมธุรกิจใหม” ท่ีเรารูจักกันในนามของ “สตารทอัพ”

ข้ึนมามากมายหลากหลายแขนง

ในประเทศไทยเราเอง แรกๆ อาจจะไมคอยเห็นภาพของ

“มรสุมดิจิทัลดิสรัปช่ัน” แตตอนน้ีมันรุมเราเขามาส่ันคลอน

เปล่ียนแปลงทุกส่ิงอยางท่ีอยูรอบตัวอยางตอเน่ือง แมกระท่ัง

วันน้ีก็ยังไมมีทีทาจะหยุด!!

แลวเราจะกาวไปกันอยางไร อนาคตจะเติบโต ออกดอกผลไดดี

หรือไม ความสําคัญสูงสุดขององคกรมันจึงเปน “พันธกิจ” ท่ีย่ิง

ใหญของบ๊ิกบริหารระดับซีอีโอ หรือ กรรมการผูจัดการใหญ 

ท่ีจะ “โคช” (COACH) ใหองคาพยพขับเคล่ือนฝาทะลุแนวตาน

น้ีไปใหสําเร็จลุลวง และสรรคสรางผลงานให “ไดดี” ตอเน่ือง

ขนานคูไปกับการเปล่ียนแปลงแบบกาวกระโดดของสังคมคร้ังน้ี

แนนอนจังหวะน้ี How to สูวิกฤตกําลังเปนท่ีสนใจของเหลาบ๊ิก

บริหารหลากหลายองคกรและรีบเรงแสวงหา เพราะความรูและ

ทักษะในอดีตอาจชวยไมไดมากเทากับการเรียนรูเทาทันส่ิงกอ

ใหเกิด “มรสุมดิจิทัลดิสรัปช่ัน” คร้ังน้ี โอกาสน้ี The Coach

INNWhy Magazine จึงนําโมเดลปฏิบัติและวิช่ันของบ๊ิกบริหาร

บริษัทประกันภัยยักษใหญท่ีรอดตาขายและกําลังสรางความ

โดดเดนในอุตสาหกรรมมาเปน How to ไกดทางใหกับผูสนใจ

น่ันก็คือ “ทิพยประกันภัย” หรือ บมจ.ทิพยประกันภัย บริษัท

ประกันวินาศภัย ท่ีเปนองคกรยักษใหญระดับชาติมีสาขาท่ัว

ประเทศ ดวยขนาดฐานะหลายหม่ืนลาน ณ วันท่ี 30 กันยายน

2562 มีสินทรัพยรวมถึง 38,732.73 ลานบาท หน้ีสินรวม

30,562.68 ลานบาท และสวนของผูถือหุนรวม 8,170.05 ลาน

บาท ซ่ึง “บ๊ิกบริหาร” มีกลยุทธโคชทิศทางขับเคล่ือนอยางรูทัน

สถานการณจนดําเนินธุรกิจใหยืนหยัดม่ันคง

ในระยะ 2-3 ป มาน้ีเรารับรูและสัมผัสไดกับปรากฏการณการ

เปล่ียนแปลงรูปแบบขับเคล่ือนองคกรใหญภายใตการนําบริหาร

ของ “ดร.สมพร สืบถวิลกุล” กรรมการผูจัดการใหญ ท่ีเปนไป

อยางรวดเร็วและเห็นผลจนสามารถปรับเพ่ิมกําไรผลการดํา-

เนินงานเติบโตตอเน่ืองได

ลาสุดผลการดําเนินงานประจํางวด 9 เดือน ส้ินสุด วันท่ี 30

กันยายน 2562 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิรวมกวา 1,413.37 ลานบาท

กําไรสุทธิตอหุน 2.36บาท เทียบกับงวดเดียวกันของปกอนกําไร

สุทธิ 1,247.64 ลานบาท กําไรสุทธิตอหุน 2.08 บาท หรือกําไร

สุทธิเพ่ิมข้ึนกวา 165.73 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนเพ่ิมข้ึน

13.28% โดยเปนผลมาจากการบริหารงานท่ีสามารถสรางเบ้ีย

ประกันภัยรับรวมไดมากกวา 13,391.98 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก

งวดเดียวกันของปกอนท่ีเบ้ียประกันภัยรับรวมอยูท่ี 12,689.82

ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึน  702.16 ลานบาท คิดเปนอัตราสวน

เพ่ิมข้ึน 5.53% ซ่ึงมาจากเบ้ียประกันอัคคีภัย 1,405.42 ลานบาท

เบ้ียประกันภัยทางทะเลและขนสง 255.34 ลานบาท เบ้ียประ

กันภัยรถยนต 2,802.76 ลานบาท และเบ้ียประกันภัยเบ็ดเตล็ด

8,928.46 ลานบาท
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โฟกัสยอนกลับจะเห็นวาเม่ือราวปสองปท่ีผานมา “ดร.สมพร”

เคยประกาศทิศทางของ “ทิพยประกันภัย” วาจะเปน Digital

Insurance Company หรือ “TIP digital” พรอมกับปรับนโยบาย

และกลยุทธการทําตลาดใหสอดคลองกับไลฟสไตลของผูบริโภค

ท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว มีการทุมงบดําเนินการนําเทคโนโลยี

เขามาใชในระบบประกันภัยอยางเต็มรูปแบบในป 2561คร้ังน้ัน

“ดร.สมพร” กลาวย้ําวา พรอมเปดตัวหอง TIP Inspiration Chamber (TIP IC) ท่ีถูกออก

แบบภายใตคอนเซ็ปต Innovative Co-Working Space เพียบ

พรอมไปดวยอุปกรณท่ีทันสมัย รองรับการใชงานดวยเทคโนโลยี

ตางๆ โดยหอง TIP IC สรางข้ึน เพ่ือเปดโอกาสให Tech Startup

ไดเขามาใชพ้ืนท่ีในการบมเพาะความคิด และจุดประกายการ

พัฒนานวัตกรรม รวมถึงการสนับสนุนสตารทอัพในทุกมิติ

ท่ีสําคัญวันน้ี Insurance API Gateway ของทิพยประกันภัยได

กลายเปนจุดศูนยรวมท่ีเปดโอกาสใหกลุมธุรกิจใหมดานเทคโน-

โลยีและสตารทอัพตางๆ สามารถเขามา “เช่ือมตอ” กับระบบ

ประกันภัย เพ่ือนําเสนอประกันใหกับลูกคาในระบบไดทันที ทํา

ใหผูบริโภคสามารถเขาถึงประกันภัยไดงาย มีประสิทธิภาพ

สะดวก รวดเร็ว 

“ทิพยประกันภัย ถือเปนบริษัทประกันรายแรกในโลก ท่ีเปดให

บริการ Insurance API Gateway แบบ Self-Serve และพรอมท่ี

จะสงเสริมและสนับสนุนงานดานตางๆ  ใหกับสตารทอัพ

ทุกรายท่ีตองการเขามาทําธุรกิจรวมกับทิพยประกันภัย”

ดร.สมพร กลาว

ส่ิงท่ีปรากฏตามมา “ทิพยประกันภัย” ขยายความสัมพันธพารท

เนอรท้ังภาคองคกรธุรกิจไดมากข้ึน และมีกลุมสตารทอัพหลาก

หลายแขนงเขามาเปนคูคิดสรรคสรางกรมธรรมใหมๆ ท้ังแบบ

เฉพาะกลุมและท่ัวไปออกมากมายตลอดเวลา และกําลังเปนไป

อยางนาติดตาม

นํามาซ่ึงส่ิงมหัศจรรยท่ีสรางความฮือฮาในวงการและจุดประกาย

ให “ทิพยประกันภัย” เปลงรัศมีเรืองรองล้ําหนาใครตอใครใน

กระแส Digital Insurance กลายเปนบริษัทประกันภัยยักษใหญ

ท่ีสมารทและขับเคล่ือนวองไวทันใจตอบโจทย “คนโลกใหม”

กันอยางเห็นๆ เม่ือเปด Insurance API Gateway ภายใตช่ือ

TIP Gateway, powered by Acrosure  ข้ึน

“องคาพยพของเราเกือบ 100% ปรับเปล่ียนเปนดิจิทัลแลว

ท้ังในสวนของการนํานวัตกรรมมาปรับใชภายในองคกร  การ

บริการลูกคา และประสานงานกับเครือขายพันธมิตรโดยเฉพาะ

ธนาคารออมสิน ลูกคาสามารถชําระเบ้ียประกันภัยผานแอป

พลิเคช่ัน MYMO ไดแลว และในอนาคตมีแผนจะขยายการจาย

สินไหมผานชองทางน้ี เพ่ืออํานวยความสะดวกและบริการ

อันรวดเร็วมากย่ิงข้ึน”

โดย “ดร.สมพร” อธิบายขยายความถึงปจจัยท่ีสนับสนุนใหผล

การดําเนินงานสะสมงวด 9 เดือนขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองวา 

บริษัทฯ ไดปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลอง

กับธุรกิจประกันวินาศภัยท่ีมีการแขงขันรุนแรง

มากย่ิงข้ึน ทําใหบริษัทฯตองนําเอาเทคโนโลยีใหมๆ 

มาปรับใชเพ่ืออํานวยความสะดวกและสามารถ

เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายใหไดมากท่ีสุด

*ภาพ INNWHY.COM : ทิพยประกันภัย เปดระบบ "TIP Gateway"เช่ือมกลุม Start Up พรอม

Co-Workingฯ กาวสูผูนํา Digital Insurance เต็มรูปแบบ
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ลาสุดไดรวมกับกลุม จีเอเบิล ผูนําในการใหบริการทางดาน

ดิจิทัลโซลูช่ัน สรางนวัตกรรมประกันภัยรถยนตรูปแบบใหม

“iON GO Ultimate Safe Drive by TIP" ขับปลอดภัย ใหเงินคืน

ตลอดป ซ้ือประกันภัยผานแอปพลิเคชัน iON GO (ไอออน โก)

จะไดรับเปน iON Coins เทียบเทากับมูลคาเงินสูงสุด 65% ของ

เบ้ียประกันภัย ตลอดท้ังปความคุมครอง เพ่ือสรางพฤติกรรม

การขับรถปลอดภัย และหลังจากตออายุประกันภัยรถยนตยัง

ไดรับสวนลดประวัติดีกรณีไมเคลมอีกดวย

โดยกอนหนาน้ีก็มีความรวมมือกับกับสตารทอัพช้ันนําในไทย

ไดแก BUILK ชวยใหผูรับเหมาสามารถซ้ือประกันกอสรางได

งาย SHIPPOP ใหบริการประกันขนสงสินคาแบบรายเท่ียวราคา

เร่ิมตนเพียงไมก่ีบาท Tourkrub ใหบริการประกันทองเท่ียวกับ

ลูกคา Drivemate ใหประกันรถใหกับผูเชา Cleverse ระบบซ้ือ

ผลิตภัณฑของทิพยประกันภัย ผานแอปพลิเคชันไลน

นับเปนการปฏิรูปธุรกิจประกันภัยคร้ังสําคัญ และเปนการเปด

โลกของการเช่ือมตอระหวางธุรกิจประกันภัยเขากับ Tech

Startup ไดอยางลงตัว จนอาจกลาวไดวาทําทิพยประกันภัย

กาวสูการเปนผูนําดาน Digital Insurance เต็มรูปแบบอยางแท

จริงตามท่ี “ดร.สมพร” วางกลยุทธมาต้ังแตตน

องคกรและรายยอยไดเพ่ิมข้ึน เรียกวาขยายการ “เขาถึง” เปน

วงกวางและพรอมจะเขาสูทุกครอบครัวเรือนคนไทยไดทุกวัย

ทุกอาชีพ ซ่ึง “ดร.สมพร” ไดกลาวผาน The Coach INNWhy

Magazine ตอนทายวา

จากวันน้ันถึงวันน้ี “ทิพยประกันภัย” ไดเสกสรรปนแบบประกัน

ภัยใหมๆ ท่ีสอดรับพฤติกรรม “เชิงลึก” เฉพาะกลุมลูกคาท้ัง

น่ีคือส่ิงท่ี “ทิพยประกันภัย” เปนอยูและยืนอยูเหนือ “มรสุมดิจิ

ทัลดิสรัปช่ัน”  ได ซ่ึงจากน้ีไปเราคงตองติดตามกันอยางใกลชิด

กับการกาวไปของยักษใหญประกันภัยน้ีทามกลางอุตสาหกรรม

ท่ีกําลังเผชิญมรสุมดิจิทัลดิสรัปช่ันกระหน่ํากันหนักหนวง ขณะ

ท่ี TIP กลับพลิกตัวข้ึนเปน “ผูนํา” การเปล่ียนแปลงไดอยางโดด

เดน และคงไมแปลกท่ี “ดร.สมพร” ยังม่ันใจท่ีจะบอกกลาววา

“ตอไปทิพยประกันภัยจะโตเปน 2 เทาของจีดีพี และโตกวา

อุตสาหกรรมแน” พรอมวางเดิมพันเปาหมายการสรางผลกําไร

ตองแตะ “2,000 ลานบาท” ในป 2563 ไวอีกดวย!!

*ภาพ INNWHY.COM : ทิพยประกันภัย ผนึก

จีเอเบิล สรางนวัตกรรมผลิตภัณฑประกันภัย

รถยนตรูปแบบใหมผานแอปฯ iON GO ชวย

ขับรถดี ไมมีเคลม คุมครองท้ังป รับเงินคืนผาน

iON Coins สูงสุด 65%

เราจะเปนสมารท ดิจิตัล อินชัวรันส ท่ีมอบ

โอกาสการเขาถึงองคกร และรายยอยไดมาข้ึน

อนาคต เราจะทําใหเร่ืองประกันภัย เปนทุกไลฟ

สไตลของคนไทย หน่ึงบัตรหน่ึงกรมธรรม แต

คุมครองครอบคลุมท้ังครอบครัวได เหมือนคิด

อะไรไมออก บอกทิพย!! คิดอะไรไมทัน ทําประกันฯ

กับทิพย!! เพราะทิพยเปนบริษัทประกันภัยท่ี

วางใจอุนใจไดทุกเร่ือง

อัพเดทเทรนด ใชชีวิตรับมือวัยเกษียณ ไดท่ี INNWHY.COM

เพ�ยงแอดไลน� Official Account

หร�อสแกน QR Code 
ตรงนี้เลย!!@innwhy.tv

นิตยสารออนไลน รายเดือน THE COACH ฉบับที่ 030 ประจำวันที่ 01-12-2019
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