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#1: Brand Royalty

#2: Customer Centric

#3: Democratization

Millennial หรือ Gen Y ซึง่ ป็ นกลุ่มลูกค้าทีน่ บั วันจะ
ทวีความสาคัญมากยิง่ ขึน้ และมีแนวโน้มยึดติดกับ
แบรนด์ลดลง แต่เน้น “คุณค่า” ของสินค้า/บริการ
มากขึน้ เชื่อว่า Price Comparison Platform จะถูก
แทนทีด่ ว้ ย Value Comparison Platform ในไม่ชา้

ให้ความสาคัญกับ Emotion ของลูกค้า เหนือ Function
ของสินค้า สินค้าทีด่ ใี นสายตาของผูผ้ ลิตอาจไม่ใช่สงิ่ ที่
ลูกค้าต้องการ หลายธุรกิจเริม่ เอา ผลลัพธ์
ผลประโยชน์ทไ่ี ด้ และประสบการณ์ของลูกค้า เป็ น
ตัวกาหนดกลยุทธ์มดั ใจลูกค้า

ผูบ้ ริโภคทัวไปสามารถเข้
่
าถึงข้อมูลและบริการได้
กว้างขวางมากยิง่ ขึน้ การรวมตัวกันของผูบ้ ริโภค
เพื่อซือ้ ประกันภัย (peer to peer insurance) เริม่
เกิดขึน้ ในหลายๆ ประเทศทัวโลก
่
และเชื่อว่าปี หน้า
กระแสนี้จะไหลเข้าประเทศไทยด้วยเช่นกัน

พฤติกรรม
เทคโนโลยี
ความเสีย่ ง

#4: Distribution Channel Shift
Internet ทาให้ผบู้ ริโภคมีความสะดวกมากยิง่ ขึน้ หลาย
สิง่ ถูกนาไปไว้บน Internet รวมถึงการใช้เป็ นช่องทาง
ขายและให้ขอ้ มูลสินค้า ณ ปจั จุบนั ถูกเอามาใช้เพื่อ
เสริม แต่อนาคตอันใกล้น่าจะมาแทนที่ Traditional
Channel

#8: “If you can’t beat ‘em, join ‘em”
ผูเ้ ล่นรายใหม่ทเ่ี ข้ามาในธุรกิจประกันภัย ทัง้ Peer
to Peer หรือ Startups ทีม่ ศี กั ยภาพสูง มีแนวโน้ม
เข้ามาในตลาดฯ มากยิง่ ขึน้ วิธตี ่อกรทีด่ ที ส่ี ุดอาจ
มิใช่การเผชิญหน้า แต่ควรมองถึงการเข้าไปเป็ น
พันธมิตร

#5: Omni Channel
การเชื่อมโยงการตลาดแบบหลากหลายช่องทาง
ตัง้ แต่ชอ่ งทาง Online และ Offline เพื่อเข้าถึง
ลูกค้า และตอบรับกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่
เปลีย่ นไป

#9: Internet of Things
ความสามารถในการเชื่องโยงของอุปกรณ์เพิม่ ขึน้
เป็ นอย่างมาก จึงทาให้มกี ารส่งข้อมูลแบบ Real-time
ทีเ่ อือ้ ต่อการตัดสินใจทีร่ วดเร็ว และมีความถูกต้อง
แม่นยาสูง จึงเปิ ดโอกาสให้การสร้าง Personalized
Products/Services ได้งา่ ยยิง่ ขึน้

#6: AI

#7: Cyber Threat

ระบบปญั ญาประดิษฐ์มแี นวโน้มถูกนามาปรับใช้ใน
ธุรกิจประกันภัยมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ เพื่อช่วยลดต้นทุน
เพิม่ ความสะดวก และลดความผิดพลาดทีจ่ ะเกิดขึน้
ซึง่ ทัง้ หมดก็คอื การสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
นันเอง
่

การมาของ Internet of Things มาพร้อมกับความ
เสีย่ ง ซึง่ ความเสีย่ งทาง Cyber คาดว่าจะสร้าง
ความเสียหายให้กบั ธุรกิจทัวโลกเพิ
่
ม่ สูงขึน้ ถึง US$
2 ล้านล้าน ในอีก 3 ปี ขา้ งหน้า

#10: Multiline Package

#11: On-Demand Insurance

คาถามทีว่ ่า ทาไมฉันถึงต้องซือ้ หนึ่งกรมธรรม์ เพื่อ
คุม้ ครองของหนึ่งอย่าง? เริม่ ได้ยนิ บ่อย และดังขึน้
เรื่อยๆ เชื่อได้ว่า All-in-one policy น่าจะเป็ น
คาตอบ

On-Demand Service มาคู่กบั On-Demand
Insurance ทีส่ ามารถเลือกระยะเวลาความคุม้ ครอง
ได้ดงใจ
ั ่ นวัตกรรมประกันภัยนี้เริม่ ทะยอยออกสู่
ตลาดในธุรกิจรถยนต์และบ้าน และจะเกิดขึน้ ใน
ผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ในอนาคตอันใกล้
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