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เพ�่อสุขภาพชีว�ตของคนไทย

อาคเนย์ประกันชีวิต
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“อาคเนย�ประกนัชวีติ” ชือ่นีแ้ทบไม�ต�องบรรยายโปรไฟล�อดตี

ให�คนในสังคมไทยซ้ํากนัหลายรอบ เพราะเป�นบริษัทประกนัชวิีต

หนึง่เดียวทีม่ ี“ความเป�นมา” อย�างลึกซ้ึงและเป�นประวัติศาสตร�

ให� “คนไทย” ทัง้ประเทศจดจํามาตลอดเกอืบ 80 ป� 

ช�วงอายทุีย่าวนานขององค�กรธรุกจิประกนัชวีติแห�งนี ้แม�จะ

ผ�านการเปล่ียนปรับสอดคล�องไปตามยคุสมยั แต�ส่ิงหนึง่ทีย่งั

คงเป�นเอกลักษณ�นัน่กคื็อ การเป�นบริษทัทีถ่อืหุ�นโดยคนไทย 

บริหารโดยคนไทย และแน�นอนปณิธานสูงสุดก็ต�องเป�นบริษัท

ประกนัชวิีตเพือ่คนไทยทีมี่ “ไลฟ�สไตล�” แบบไทยด�วยกัน

และเมือ่สังคมไทยเปล่ียนล�อไปกับการมาของเทคโนโลยใีหม�

ต�างๆ ช�วงเวลาร�วม 3 ป�มานี ้“อาคเนย�ประกันชวิีต” ก็ดจูะมี

อาคเนย์ประกันชีวิต
เพ�่อสุขภาพชีว�ตของคนไทย

ภาพเป�นบริษทัประกนัยคุใหม� “ดจิิทลั อินชวัรันส�” (DIGITAL 

INSURANCE) ท่ีเข�าถึงกลุ�มลูกค�าได�ทกุวัยง�ายขึน้ แถมมีความ

ทนัสมัยครบเคร่ืองทัง้เร่ืองการนาํเสนอขายและบริการท่ีเข�ากับ

ไลฟ�สไตล�คนไทยในป�จจุบนัเป�นอย�างมากด�วย

ล�าสุด “คณุภฤตยา สัจจศลิา” ในฐานะ กรรมการผู�จัดการ 

บริษทั อาคเนย�ประกนัชวิีต จํากดั (มหาชน) ได�เล�าผ�าน THE 

COACH INNWHY MAGAZINE ฉบบันีใ้นมมุกลยทุธ�การขายและ

บริการทีท่าํให� “อาคเนย�ประกนัชวิีต” ก�าวผ�านมาอย�างแขง็แกร�ง

และกาํลงัจะก�าวผ�านป� 2564 นีไ้ปอย�างมเีป�าหมายยิง่ใหญ�ที่

อาคเนย�ประกนัชีวิตจะเคียงข�างทุกชวิีตเพือ่สุขภาพชวิีตของคน

ไทยในสังคมสูงวัยให�สามารถก�าวไปด�วยกนัอย�างมคีวามสุข

เป�นประเดน็ท้ิงท�ายป�ไว�อย�างสนใจ

เรามีการวางแผนยุทธศาสตร์ด้าน
Business and Digital 

Transformation Roadmap 
มาระยะหน่ึงแล้ว จึงถือว่าโควิด-19
เป็นตัวเร่งในการนําแผนยุทธศาสตร์

ไป implement ให้เร็วข้ึน
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ไมเพียงแคน้ันในมุมของผลิตภัณฑเอง “คณุภฤตยา” ย้ําวา “ อาคเนย�ประกันชวี�ต” 

มีแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑประกันชีวิต “เพ�อ่สุขภาพชีว�ต” ท่ีไมได

มุงเนนเพียงแคความคุมครองชีวิต หรือคารักษาพยาบาลเม่ือยามเจ็บปวย 

แตตองการใหลูกคามีสุขภาพชีวิตท่ีดีในทุกดาน (Wellness Living) จากการ

วางแผนลวงหนาต้ังแตเน่ินๆ 

“คณุภฤตยา” ยงัไดกลาวอีกวา อาคเนยประกันชีวิต ไดผสมผสานการใช

เทคโนโลย ีAPI RPA และ Data analytics เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพ

การขายและการบริการใหกับฝายขาย มาใชใน 5 ดาน ไดแก 

ผลิตภัณฑ์โดนใจลูกค้า 2565 รุกรองรับสูงวัย

เปิด 5 แผนเสริมเข้ียวทัพฝ่ายขาย

“คณุภฤตยา” กลาวถึงการกาวผานอยางแข็งแกรงขององคกรในชวง

สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 วา ตองยอมรับวา การระบาดของ

โควิด-19 เปน Emerging Risk และเปนความทาทายอยางย่ิงของผูบริหาร

และผูนําแทบจะทุกองคกร ท่ีตองรับมือและบริหารจัดการความเส่ียงและ

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในทุกดาน ท้ังดานการบริหารองคกร การบริหารงานขาย 

การใหบริการลูกคา คูคา และการดูแลพนักงาน ท่ีตองเปน remote เกือบ 

100% ใหยังคงมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมายมากท่ีสุด 

“สาํหรบัอาคเนย�ประกนัชวี�ต ได�มกีารวางแผนยทุธศาสตร�ด�าน Business 

and Digital Transformation Roadmap มาระยะหน่ึงแล�ว ก�อนท่ีจะมี

สถานการณ�การระบาดรนุแรงของโคว�ด-19 จ�งถือว�าโคว�ด-19 เป�นตวัเร�งใน

การนําแผนยุทธศาสตร�ไป implement ให�เร็วข�น้”

และถือเปนโอกาสในการเพ่ิมขีดความสามารถขององคกรในการปรับตัวได

อยางรวดเร็ว (Resilience) ไมวาจะเปนการปรับรูปแบบการทํางานเปนแบบ 

agility โดยท่ีเห็นไดชัดในขอน้ี คือ อาคเนยไดพัฒนาและออกผลิตภัณฑ

อาคเนยโควิด คลิกแอนดแคร เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาด โดยใชเวลาไม

ก่ีสัปดาห รวมไปถึงการสรรหาและนําเอาเทคโนโลยีใหมๆ  เขามาใช และการ

เพ่ิมทักษะดานดิจิทัลใหกับท้ังฝายขายและพนักงานอีกดวย 

อาคเนย์ประกันชีวิตกับการรับมือโควิด-19

“ไม�ว�าจะเป�นการวางแผนการเง�น การวางแผนการดแูลรกัษาสขุภาพ การ

วางแผนการใช�ชวี�ตในอนาคตของแต�ละคนมีความแตกต�างกัน โดยการนํา

เอาเทคโนโลย ีData Analytics มาว�เคราะห�พฤตกิรรมความต�องการของ

ลกูค�าเพ�อ่ออกแบบพัฒนาผลติภณัฑ�รูปแบบใหม�ๆ  ท่ีสอดคล�องกับความ

ต�องการของลกูค�าแต�ละกลุ�มให�มากท่ีสดุ”

 โดยตนปหนา อาคเนยมีแผนเปดตัวแบบประกัน “Wealthy Retirement 

99/60” เพ่ือรองรับสังคมผูสูงอาย ุ และกระตุนใหคนไทยหันมาใสใจเร่ืองการ

วางแผนการใชชีวิตและการวางแผนการเงินต้ังแตเน่ินๆ เปนตัวชวยการออม

ในการวางแผนทางการเงินต้ังแตวันน้ีเพ่ือใชชีวิตในวัยเกษียณไดอยางอิสระ 

แบบประกันน้ีเหมาะสําหรับหนุมสาวท่ีอยูในวัยทํางาน วัยเร่ิมสรางครอบครัว 

จนถึงผูท่ีตองการวางแผนเตรียมเกษียณ ต้ังแต อาย ุ20-55 ป โดยมีจุดเดน 

คือ ใหผลตอบแทนเปนรายป (เสมือนเงินบํานาญ) ท่ีจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ตาม

ชวงอาย ุ ควบคูไปกับการไดรับเงินกอนเม่ืออาย ุ 60 ป และ 99 ป 

(เสมือนเงินบําเหน็จ) เพ่ือไวใชในยามจําเปนหรือสงตอใหกับลูกหลานได อีก

ท้ังยงัสามารถเลือกการชําระเบ้ียไดท้ังแบบชําระรายป รายเดือน หรือราย 

3 เดือน และนําเบ้ียประกันไปลดหยอนภาษีไดอีกดวย 

เรานําเอาเทคโนโลยี Data Analytics 
มาวิเคราะห์พฤติกรรมความต้องการ

ของลูกค้าเพ่ือออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ท่ีสอดคล้อง

กับความต้องการของลูกค้า
แต่ละกลุ่มให้มากท่ีสุด



อัพเดทเทรนด� ใช�ชีวิตรับมือวัยเกษียณ ได�ท่ี INNWHY.COM

เพ�ยงแอดไลน� Official Account @innwhy.tv
หร�อสแกน QR Code 
ตรงนี้เลย!!
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 และสุดทายกับการกาวไปของ “อาคเนย�ประกันชวี�ต” ท่ีจะเปนองคกรในใจ

ของพันธมิตรคูคาและตัวแทน นายหนา ตลอดจนลูกคาตลอดไปและเพ่ิมมาก

ข้ึนน้ัน “คณุภฤตยา” ใหเหตุผลท่ีดีอยางยิง่ดวยประโยคท่ีส้ันแตมีความหมาย

ท่ีสุดวา  “เพราะคนไทย เข�าใจคนไทยมากท่ีสดุ”  

ซ่ึงอาคเนยประกันชีวิต เปนบริษัทประกันชีวิตท่ีกอต้ังในประเทศไทย โดย

คนไทย ถือหุนและบริหารจัดการโดยคนไทย 100% โดย “คณุภฤตยา” 

ยํา้วา เรายนืหยดัเคียงขางฝาฟนวิกฤตตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยมายาวนาน

เกือบ 80 ป โดยยงัคงยดึม่ันในปณิธาณของผูกอต้ังท่ีจะดํารงธุรกิจดวย 

“กําไรท่ีเป�นธรรม” 

มีความต้ังใจ (Purpose) ท่ีจะ “ช�วยให�คนไทยใช�ชีว�ตหร�อดําเนินธุรกิจ            

อย�างมีความสขุปราศจากความกังวลใจ ผ�านนวตักรรมทางการเง�นท่ีมี

ประสทิธิภาพ” และมุงม่ันท่ีจะชวยใหทุกคนในสังคมไทย มี “สขุภาพชวี�ตท่ีด”ี 

(Wellness Living) ดวยการนําเอาเทคโนโลยมีาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

เพ่ือสงมอบ “คณุค�า” ผานผลิตภัณฑและบริการใหกับลูกคา ตัวแทน คูคา 

และพันธมิตร จึงอยากชวนใหทุกคนมารวมกันสราง “สงัคมสขุภาพด”ี 

(Wellness Living Society) ใหกับคนไทยดวยกันคะ

และน่ีคือส่ิงท่ี “คุณภฤตยา สจัจศิลา” เอ็มดีหญิงหน่ึงเดียวแหง 

“อาคเนย�ประกันชวี�ต” ไดบอกกลาวเลาใหฟงกันถึงกลยทุธการขายท่ีขับเคล่ือน

ให “อาคเนย�ประกันชีว�ต” เปนบริษัทประกันชีวิต ท่ีเคียงคูชีวิตคนไทยไปอีก

อยางยาวนาน ดวยบริการประกันชีวิตและการบริการทางการเงินท่ีสนองตอบ

เปาหมายหลักดานการเงินไดทุกชวงชีวิตของคนไทยยคุใหมอยางครบวงจร

น่ันเอง

• การพัฒนาแพลตฟอรมการนําเสนอผลิตภัณฑ การขาย การบริการ

หลังการขายและการดูแลลูกคาแบบครบวงจรในระบบเดียว (Single Sales 

Platform) โดยการเช่ือมตอขอมูลจากทุกระบบผาน API รวมท้ังขอมูลกลุม

เปาหมาย ลูกคาบนส่ือสังคมออนไลนเขาสูระบบ Lead Management 

System ไปยงัแพลตฟอรมเพ่ือใหฝายขายสามารถนําเสนอผลิตภัณฑท่ีตรง

กับความตองการของลูกคาและกลุมเปาหมาย

• การนําเอา Digital Automation มาใชในแพลตฟอรมเสนอขาย 

ระบบการรับประกัน จนถึงระบบสินไหม แบบ Straight Through Processing 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดระยะเวลา และสรางประสบการณท่ีดีใหกับลูกคา

และคูคาและการนําเอาหุนยนตมาชวยทํางานรวมกับคน (Cobot) รวมไปถึง

การนําเอา Cobot มาใชในการติดตอกับลูกคาผานทางชองทางดิจิทัล 

• การนําเอาขอมูลท่ีไดจาก Data Analytics ของลูกคาและฝายขายใน

เชิงลึก มาใชในการออกแบบผลิตภัณฑ นําเสนอผลิตภัณฑท่ีตรงกับความ

ตองการลูกคา ตรงกับความถนัดของฝายขายแตละชองทางท่ีมีความแตกตาง

กัน (Propensity model) รวมถึงการจัดทําแคมเปญทางการตลาดแบบ

เฉพาะเจาะจง (Customized campaign) ของแตละกลุมเปาหมาย แตละ

ชองทางจําหนาย

• เพ่ิมศักยภาพของพนักงานและฝายขาย โดยการเพ่ิมทักษะความรู

ดานดิจิทัล โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ในการพัฒนา

หลักสูตร “Online Digital Marketing” ภายใตแนวคิด Happiness by 

Design (HbD) เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมทักษะบุคลากรและฝายขายใหมีศักยภาพ

ครบเคร่ืองท้ังดานการตลาด การวิเคราะหและวางแผนทางการเงิน รวมถึงมี

ความเขาใจในเทคโนโลยีท่ีพรอมรับมือกับการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผู

บริโภคท่ีกาวสูยุคสังคมออนไลน 

• เพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการออกผลิตภัณฑสูตลาด ดวย

การใชเทคโนโลย ีCloud Base และ Low Code Platform 

ทําไมต้องเลือก “อาคเนย์ประกันชีวิต” 

เราจะช่วยให้คนไทยใช้ชีวิตหรือ
ดําเนินธุรกิจอย่างมีความสุข

ปราศจากความกังวลใจ
ผ่านนวัตกรรมทางการเงิน

ท่ีมีประสิทธิภาพ

 “เพราะคนไทย เข�าใจคนไทยมากที่สุด”


