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“ไมวา จะเปนการวางแผนการเง�น การวางแผนการดูแลรักษาสุขภาพ การ
วางแผนการใชชวี ต� ในอนาคตของแตละคนมีความแตกตางกัน โดยการนํา
เอาเทคโนโลยี Data Analytics มาว�เคราะหพฤติกรรมความตองการของ
ลูกคาเพ�อ่ ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑรปู แบบใหมๆ ทีส่ อดคลองกับความ
ตองการของลูกคาแตละกลุม ใหมากทีส่ ดุ ”
โดยตนปหนา อาคเนยมแี ผนเปดตัวแบบประกัน “Wealthy Retirement
99/60” เพือ่ รองรับสังคมผูส งู อายุ และกระตุน ใหคนไทยหันมาใสใจเรือ่ งการ
วางแผนการใชชวี ติ และการวางแผนการเงินตัง้ แตเนิน่ ๆ เปนตัวชวยการออม
ในการวางแผนทางการเงินตัง้ แตวนั นีเ้ พือ่ ใชชวี ติ ในวัยเกษียณไดอยางอิสระ

อาคเนย์ประกันชีวติ กับการรับมือโควิด-19

แบบประกันนีเ้ หมาะสําหรับหนุม สาวทีอ่ ยูใ นวัยทํางาน วัยเริม่ สรางครอบครัว
จนถึงผูท ต่ี อ งการวางแผนเตรียมเกษียณ ตัง้ แต อายุ 20-55 ป โดยมีจดุ เดน
คือ ใหผลตอบแทนเปนรายป (เสมือนเงินบํานาญ) ทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ตาม
ชวงอายุ ควบคูไ ปกับการไดรบั เงินกอนเมือ่ อายุ 60 ป และ 99 ป
(เสมือนเงินบําเหน็จ) เพือ่ ไวใชในยามจําเปนหรือสงตอใหกบั ลูกหลานได อีก
ทัง้ ยังสามารถเลือกการชําระเบีย้ ไดทงั้ แบบชําระรายป รายเดือน หรือราย
3 เดือน และนําเบีย้ ประกันไปลดหยอนภาษีไดอกี ดวย

“คุณภฤตยา” กลาวถึงการกาวผานอยางแข็งแกรงขององคกรในชวง
สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 วา ตองยอมรับวา การระบาดของ
โควิด-19 เปน Emerging Risk และเปนความทาทายอยางยิง่ ของผูบ ริหาร
และผูน าํ แทบจะทุกองคกร ทีต่ อ งรับมือและบริหารจัดการความเสีย่ งและ
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ในทุกดาน ทัง้ ดานการบริหารองคกร การบริหารงานขาย
การใหบริการลูกคา คูค า และการดูแลพนักงาน ทีต่ อ งเปน remote เกือบ
100% ใหยงั คงมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมายมากทีส่ ดุ
“สําหรับอาคเนยประกันชีวต� ไดมกี ารวางแผนยุทธศาสตรดา น Business
and Digital Transformation Roadmap มาระยะหนึง่ แลว กอนทีจ่ ะมี
สถานการณการระบาดรุนแรงของโคว�ด-19 จ�งถือวาโคว�ด-19 เปนตัวเรงใน
การนําแผนยุทธศาสตร ไป implement ใหเร็วข�น้ ”
และถือเปนโอกาสในการเพิม่ ขีดความสามารถขององคกรในการปรับตัวได
อยางรวดเร็ว (Resilience) ไมวา จะเปนการปรับรูปแบบการทํางานเปนแบบ
agility โดยทีเ่ ห็นไดชดั ในขอนี้ คือ อาคเนยไดพฒ
ั นาและออกผลิตภัณฑ
อาคเนยโควิด คลิกแอนดแคร เพือ่ เพิม่ โอกาสทางการตลาด โดยใชเวลาไม
กีส่ ปั ดาห รวมไปถึงการสรรหาและนําเอาเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใช และการ
เพิม่ ทักษะดานดิจทิ ลั ใหกบั ทัง้ ฝายขายและพนักงานอีกดวย

เรานําเอาเทคโนโลยี Data Analytics
มาวิเคราะห์พฤติกรรมความต้องการ
ของลูกค้าเพื่อออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้า
แต่ละกลุ่มให้มากที่สุด

ผลิตภัณฑ์โดนใจลูกค้า 2565 รุกรองรับสูงวัย
ไมเพียงแคนนั้ ในมุมของผลิตภัณฑเอง “คุณภฤตยา” ยํา้ วา “ อาคเนยประกันชีวต� ”
มีแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑประกันชีวติ “เพ�อ่ สุขภาพชีวต� ” ทีไ่ มได
มุง เนนเพียงแคความคุม ครองชีวติ หรือคารักษาพยาบาลเมือ่ ยามเจ็บปวย
แตตอ งการใหลกู คามีสขุ ภาพชีวติ ทีด่ ใี นทุกดาน (Wellness Living) จากการ
วางแผนลวงหนาตัง้ แตเนิน่ ๆ
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เปิด 5 แผนเสริมเขีย้ วทัพฝ่ายขาย
“คุณภฤตยา” ยังไดกลาวอีกวา อาคเนยประกันชีวติ ไดผสมผสานการใช
เทคโนโลยี API RPA และ Data analytics เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและประสิทธิภาพ
การขายและการบริการใหกบั ฝายขาย มาใชใน 5 ดาน ไดแก
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•
การพัฒนาแพลตฟอรมการนําเสนอผลิตภัณฑ การขาย การบริการ
หลังการขายและการดูแลลูกคาแบบครบวงจรในระบบเดียว (Single Sales
Platform) โดยการเชือ่ มตอขอมูลจากทุกระบบผาน API รวมทัง้ ขอมูลกลุม
เปาหมาย ลูกคาบนสือ่ สังคมออนไลนเขาสูร ะบบ Lead Management
System ไปยังแพลตฟอรมเพือ่ ใหฝา ยขายสามารถนําเสนอผลิตภัณฑทตี่ รง
กับความตองการของลูกคาและกลุม เปาหมาย
•
การนําเอา Digital Automation มาใชในแพลตฟอรมเสนอขาย
ระบบการรับประกัน จนถึงระบบสินไหม แบบ Straight Through Processing
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ลดระยะเวลา และสรางประสบการณทดี่ ใี หกบั ลูกคา
และคูค า และการนําเอาหุน ยนตมาชวยทํางานรวมกับคน (Cobot) รวมไปถึง
การนําเอา Cobot มาใชในการติดตอกับลูกคาผานทางชองทางดิจทิ ลั
•
การนําเอาขอมูลทีไ่ ดจาก Data Analytics ของลูกคาและฝายขายใน
เชิงลึก มาใชในการออกแบบผลิตภัณฑ นําเสนอผลิตภัณฑทตี่ รงกับความ
ตองการลูกคา ตรงกับความถนัดของฝายขายแตละชองทางทีม่ คี วามแตกตาง
กัน (Propensity model) รวมถึงการจัดทําแคมเปญทางการตลาดแบบ
เฉพาะเจาะจง (Customized campaign) ของแตละกลุม เปาหมาย แตละ
ชองทางจําหนาย
•
เพิม่ ศักยภาพของพนักงานและฝายขาย โดยการเพิม่ ทักษะความรู
ดานดิจทิ ลั โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ในการพัฒนา
หลักสูตร “Online Digital Marketing” ภายใตแนวคิด Happiness by
Design (HbD) เพือ่ พัฒนาและเพิม่ ทักษะบุคลากรและฝายขายใหมศี กั ยภาพ
ครบเครือ่ งทัง้ ดานการตลาด การวิเคราะหและวางแผนทางการเงิน รวมถึงมี
ความเขาใจในเทคโนโลยีทพี่ รอมรับมือกับการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมผู
บริโภคทีก่ า วสูย คุ สังคมออนไลน
•
เพิม่ ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการออกผลิตภัณฑสตู ลาด ดวย
การใชเทคโนโลยี Cloud Base และ Low Code Platform

เราจะช่วยให้คนไทยใช้ชีวิตหรือ
ดําเนินธุรกิจอย่างมีความสุข
ปราศจากความกังวลใจ
ผ่านนวัตกรรมทางการเงิน
ที่มีประสิทธิภาพ

“เพราะคนไทย เขาใจคนไทยมากที่สุด”
ทําไมต้องเลือก “อาคเนย์ประกันชีวติ ”
และสุดทายกับการกาวไปของ “อาคเนยประกันชีวต� ” ทีจ่ ะเปนองคกรในใจ
ของพันธมิตรคูค า และตัวแทน นายหนา ตลอดจนลูกคาตลอดไปและเพิม่ มาก
ขึน้ นัน้ “คุณภฤตยา” ใหเหตุผลทีด่ อี ยางยิง่ ดวยประโยคทีส่ นั้ แตมคี วามหมาย
ทีส่ ดุ วา “เพราะคนไทย เขาใจคนไทยมากทีส่ ดุ ”
ซึง่ อาคเนยประกันชีวติ เปนบริษทั ประกันชีวติ ทีก่ อ ตัง้ ในประเทศไทย โดย
คนไทย ถือหุน และบริหารจัดการโดยคนไทย 100% โดย “คุณภฤตยา”
ยํา้ วา เรายืนหยัดเคียงขางฝาฟนวิกฤตตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมไทยมายาวนาน
เกือบ 80 ป โดยยังคงยึดมัน่ ในปณิธาณของผูก อ ตัง้ ทีจ่ ะดํารงธุรกิจดวย
“กําไรทีเ่ ปนธรรม”
มีความตัง้ ใจ (Purpose) ทีจ่ ะ “ชวยใหคนไทยใชชวี ต� หร�อดําเนินธุรกิจ
อยางมีความสุขปราศจากความกังวลใจ ผานนวัตกรรมทางการเง�นทีม่ ี
ประสิทธิภาพ” และมุง มัน่ ทีจ่ ะชวยใหทกุ คนในสังคมไทย มี “สุขภาพชีวต� ทีด่ ”ี
(Wellness Living) ดวยการนําเอาเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนสงู สุด
เพือ่ สงมอบ “คุณคา” ผานผลิตภัณฑและบริการใหกบั ลูกคา ตัวแทน คูค า
และพันธมิตร จึงอยากชวนใหทกุ คนมารวมกันสราง “สังคมสุขภาพดี”
(Wellness Living Society) ใหกบั คนไทยดวยกันคะ
และนีค่ อื สิง่ ที่ “คุณภฤตยา สัจจศิลา” เอ็มดีหญิงหนึง่ เดียวแหง
“อาคเนยประกันชีวต� ” ไดบอกกลาวเลาใหฟง กันถึงกลยุทธการขายทีข่ บั เคลือ่ น
ให “อาคเนยประกันชีวต� ” เปนบริษทั ประกันชีวติ ทีเ่ คียงคูช วี ติ คนไทยไปอีก
อยางยาวนาน ดวยบริการประกันชีวติ และการบริการทางการเงินทีส่ นองตอบ
เปาหมายหลักดานการเงินไดทกุ ชวงชีวติ ของคนไทยยุคใหมอยางครบวงจร
นัน่ เอง

อัพเดทเทรนด� ใช�ชว
ี ต
ิ รับมือวัยเกษียณ ได�ที่ INNWHY.COM

เพ�ยงแอดไลน Official Account
WWW.INNWHY.COM

FACEBOOK.COM/INNWHY.TV

@innwhy.tv

YOUTUBE.COM/C/INNWHY

LINE@INNWHY.TV

หร�อสแกน QR Code
ตรงนี้เลย!!
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