Aetna Health Insurance (Thailand) Public Company Limited

แผนธุรกิจ 3 ปี (ปี 2561- 2563)
3 Year Business Plan
As of March 30, 2018

www.aetna.co.th

บทสรุ ปผู้บริหาร
ในปี พ.ศ. 2560 ธุรกิจมีผลประกอบการในระดับที่เป็ นประวัติการณ์กว่าเดิม ผ่านการให้ ความสาคัญกับเรื่ องหลักอย่างชัดเจน
ได้ แก่ ธรรมาภิบาลการกาหนดราคา การพัฒนาข้ อเสนอ การจัดการสินไหมทดแทน (เอชอาร์ เอ็ม) ประสิทธิภาพและผลิตภาพ
ด้ านการดาเนินการ เรื่ องเหล่านี ้ยังคงเป็ นเรื่ องที่ให้ ความสาคัญในแผน 3 ปี นี ้
ทิศทางธุรกิจยังคงเน้ นกลุ่มลูกค้ าบุคคลและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากกว่ากลุ่มลูกค้ าองค์กรขนาดใหญ่ โดย
คานึงถึงลูกค้ าเป็ นสาคัญในการพัฒนาข้ อเสนอและการส่งมอบการให้ บริ การลูกค้ า
ในตลาดองค์กรใหญ่ ธุรกิจจะเน้ นเรื่ องการรักษาลูกค้ าเดิมโดยคงอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนต่อเบี ้ยประกันไว้ ได้ และการ
พัฒนาโซลูชนั่ ด้ านสุขภาพในที่ทางานที่แตกต่าง ซึง่ ได้ มาจากงานที่มีอยูแ่ ล้ วหรื อกาลังพัฒนาในตลาดอื่น
การให้ ความสาคัญกับพนักงานยังคงอยู่ โดยอัตราการลาออกของพนักงานที่สูงในช่วงปี 2015/16 ได้ ปรั บลงมาเป็ นระดับ
เดียวกับค่าเฉลี่ยของตลาด ในปี พ.ศ. 2561 เราตังเป
้ ้ าเหนือค่าเฉลี่ยของตลาดและสร้ างที่ทางานที่เป็ นที่ชื่นชอบและเป็ นที่
ยอมรับในตลาดท้ องถิ่น
เรื่ องที่ให้ ความสาคัญทังหมดนี
้
้จะทาให้ ธุรกิจมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ งตลอดช่วงเวลาดังกล่าวและเริ่ มเติบโตตามเป้าหมาย
ที่อตั รากาไร 5-6% ภายในห้ าปี
พื ้นฐานของธุรกิจจะเปลีย่ นไปเน้ นที่การส่งมอบข้ อเสนอที่แตกต่างและมีคณ
ุ ภาพสูงที่ให้ ความคุ้มค่าเงินที่ดีเลิศสาหรับลูกค้ า

สรุปภาพรวมตลาด

ตลาดยังคงมีศักยภาพมาก
• ประชากรไทย 67 ล้ านคน ซึ่งมีกลุม่ ชนชันกลางที
้
่ร่ ารวยเพิ่มขึ ้น และประชากรผู้สงู อายุ การ
คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงเป็ นบวก หากน้ อยลงกว่าเดิม
• บริ การทางการแพทย์สว่ นบุคคลคุณภาพสูง – ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว
เชิ งการแพทย์ โดยเป็ นศูนย์กลางบริ การด้ านสุขภาพและอื่นๆ สาหรั บประเทศเพื่อนบ้ าน
กลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) มีประชากรมากกว่า 168 ล้ านคน
โดยมีการเติบโตของจีดีพีเฉลีย่ 7.25%
พีเอ็มไอเติบโตอย่ างแข็งแกร่ งในช่ วงไม่ ก่ ปี ี มานี ้ โดยคาดการณ์ ว่าเติบโตต่ ออย่ างรวดเร็ว
• ขณะที่ประกันวินาศภัย (ซึ่งมีประกันสุขภาพรวมอยู่ด้วย) ยังคงมีส่วนแบ่งในตลาดต่าที่
ประมาณ 2% ตลาดพีเอ็มไอยังคงเติบโตในอัตราตัวเลขสองหลัก โดยที่ผ้ คู นโดยทัว่ ไปไม่พงึ
พอใจกับการดูแลสุขภาพถ้ วนหน้ า ที่ครอบคลุม >99%ของประชากรไทย
• ข้ อเสนอการลดหย่อนภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดาสาหรับเบี ้ยประกันพีเอ็มไอได้ รับการอนุมตั ิ
โดยกรมสรรพากรไทยเมื่อเร็ วๆ นี ้ (ปั จจุบนั มีเพียงการลดหย่อนเบี ้ยประกันชีวิต)
เอ็ทน่ า ประเทศไทย มีส่วนแบ่ งตลาด 5% ในตลาดประกันสุขภาพ
• ปั จ จุบัน ประกัน สุข ภาพส่วนใหญ่ ขายคู่ไปกับประกัน ชี วิต สาหรั บ ประกัน สุขภาพที่ขาย
ต่างหากโดยบริ ษัทประกันวินาศภัย ปั จจุบนั เอ็ทน่า ประเทศไทย มีสว่ นแบ่งตลาด 36% เป็ น
ผู้นา #1
• คู่แข่งหลักคือบริ ษัทข้ ามชาติ เช่น เอไอเอ (ส่วนแบ่งตลาด 46% ของประกันสุขภาพทังหมด)
้
และอลิอันซ์ (8%) รวมทัง้ บริ ษัทประกันชีวิตในประเทศ เช่น ไทยประกันชี วิต (13%) และ
เมืองไทยประกันชีวิต (6%)
• ผู้บริ โภคชาวไทยใส่ใจเรื่ องสุขภาพมากขึ ้น และบริ ษัทประกันชีวิตรายใหญ่โฆษณาผลิตภัณฑ์
ประกันสุขภาพด้ วยข้ อเสนอและบริ การที่เพิ่มมูลค่าอย่างแตกต่าง เช่น เอไอเอ ไวทัลลิตี ้ และ
เมืองไทยประกันชีวิต “ซิกแพค” ผู้มีอานาจตัดสินใจขององค์กรเริ่ มพูดถึงเรื่ องสุขภาพและ
ความสุขของพนักงาน
ตลาดลูกค้ าบุคคลขึน้ กับตัวแทนมากกว่ า
• บริ ษัทประกันชีวิตขายผ่านตัวแทนและธนาคารเป็ นหลัก ขณะที่บริ ษัทประกันวินาศภัยขาย
ผ่านนายหน้ า สาขา และการขายทางโทรศัพท์เป็ นหลัก การติดต่อผ่านทางดิจิทลั ยังมีน้อย
แต่เพิ่มขึ ้น แม้ วา่ ผู้บริ โภคใช้ สมาร์ ทโฟนเป็ นจานวนมาก
• การขายให้ ลกู ค้ าผู้บริ โภคทัว่ ไปของเอ็ทน่า ประเทศไทยใช้ การขายตรงได้ แก่ สาขา การขาย
ทางโทรศัพท์ และตัวแทน เป็ นหลัก การขายให้ ลกู ค้ าองค์กรส่วนใหญ่เป็ นการขายตรงกับ
ลูกค้ าซึง่ ให้ โอกาสเฉพาะในการสร้ างความสัมพันธ์ที่ยาวนานกว่าช่องทางอื่นและยังได้ ค้นหา
โอกาสด้ านประกันสุขภาพโดยตรงกับลูกค้ า

กลยุทธ์ หลักที่สาคัญ – ประสบการณ์ ของลูกค้ า
การทบทวนข้ อเสนอสาหรับลูกค้ าเพื่อพัฒนาลาดับขัน้ พีเอ็มไอแบบง่ ายที่เหมาะกับตลาดและช่ องทางการจัด
จาหน่ ายในปั จจุบนั
• การดูแลสุขภาพเป็ นเรื่ องซับซ้ อน ผลิตภัณฑ์สาหรับลูกค้ าผู้บริ โภคทัว่ ไปของเราต้ องง่ายและแตกต่างยิง่ ขึ ้น ในปี
2561 เราจะนาเสนอลาดับขันของข้
้
อเสนอที่งา่ ย และนาโดยผู้บริ โภค ประกอบด้ วยข้ อเสนอบริ การที่ดีขึ ้นด้ วย
บริ การอย่างผู้ดแู ลทางการแพทย์ ทีมสนับสนุนแพทย์เฉพาะทาง การสนับสนุนทางดิจิทลั และการเข้ าถึงแพทย์และ
พยาบาลตลอด 24 ชัว่ โมงทุกวัน เป้าหมายคือการให้ ประสบการณ์ที่โดดเด่นและใส่ใจตลอดเส้ นทางประสบการณ์
ของลูกค้ าแก่กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของเรา
• เราจะนาเสนอเอ็ทนา ไอพีเอ็มไอ เป็ นข้ อเสนอระดับบนสาหรับทังลู
้ กค้ าผู้บริ โภคทัว่ ไปและลูกค้ าองค์กร
• ข้ อเสนอของเราจะออกแบบโดยใช้ หลักเอชอาร์ เอ็ม และจะมีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
มัน่ ใจว่ามีความสามารถในการทากาไรและธุรกิจเติบโตอย่างยัง่ ยืน รวมทังคุ
้ ้ มค่าเงินลูกค้ าของเรา
พัฒนาข้ อเสนอคุณค่ าสาหรับลูกค้ าองค์ กรด้ วยความคิดริเริ่มด้ านสุขภาพและความสุขในที่ทางาน
• การแข่งขันในตลาดลูกค้ าองค์กรเข้ มข้ นด้ วยความอ่อนไหวต่อราคาสูง และวิธีการตัดราคาเพื่อทาลายคูแ่ ข่งขันซึง่
เป็ นเรื่ องปกติสาหรับผู้เล่นในตลาดที่ต้องการซื ้อส่วนแบ่งการตลาด เราจะไม่ลงไปทาธุรกิจแบบยอมขาดทุนเพื่อ
สร้ างการเติบโตของยอดขาย เรามุง่ เน้ นที่การสร้ างพันธมิตรอย่างยัง่ ยืนและสมเหตุผลในระยะยาว
• ด้ วยเป้าหมายทีม่ งุ่ เน้ นเรื่ องคุณค่ามากกว่าราคา เราจะพัฒนาข้ อเสนอสาหรับลูกค้ าองค์กรด้ วยความคิดริ เริ่ มด้ าน
สุขภาพและความสุขในที่ทางาน โปรแกรมด้ านสุขภาพและอื่นๆ ที่อาจต่อยอดได้ จากตลาดของเอ็ทนาอื่นๆ
• ข้ อเสนอที่พฒ
ั นานี ้จะสนับสนุนเรื่ องการรักษาลูกค้ าองค์กรหลักของเรา และมีผลเชิงบวกต่อค่าใช้ จา่ ยการเรี ยกร้ อง
สินไหมและแนวโน้ มในอนาคต เพื่อให้ การจัดการการเรี ยกร้ องสินไหม ความสามารถในการทากาไร และอัตราการ
รักษาลูกค้ าดีขึ ้น
เข้ าใจลูกค้ าของเราดีขนึ ้ เพื่อปรับปรุ งประสบการณ์ ลูกค้ าของเราอย่ างต่ อเนื่อง
• ดาเนินการและพัฒนาเอ็นพีเอสเพิ่มเติมเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการหาเสียงตอบกลับและความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งจาก
ลูกค้ าของเราเพื่อให้ เกิดการปรับปรุงประสบการณ์ลกู ค้ าในภาพรวมที่มกี บั เราอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ เราจะใช้
คะแนะนเอ็นพีเอสในการเปรี ยบเทียบกับคูแ่ ข่ง
• เราจะนาเสนอกระบวนการจัดการข้ อร้ องเรี ยนที่ได้ ปรับปรุงให้ ดีขึ ้นแล้ วเพื่อทาให้ แน่ใจว่าเราได้ เรี ยนรู้จากความไม่
พึงพอใจของลูกค้ าของเราเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ ท่ สี าคัญ – ประสบการณ์ ของพนักงาน
ปรับปรุ งประสบการณ์ ของพนักงานของเราผ่ านการพัฒนาขีดความสามารถและการบริหารจัดการคนเก่ ง
• เราจะระบุความต้ องการด้ านการอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ พนักงานของเรามีเครื่ องมือ การอบรม และข้ อมูลที่
ถูกต้ อง สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การให้ ลกู ค้ าได้
• เราจะทาให้ เกิดโอกาสการเติบโตในอาชีพทีเ่ ท่าเทียม ด้ วยแผนการทดแทนตาแหน่งและแผนการบริหารจัดการคน
เก่งทีช่ ดั เจน
• การปรับปรุงนี ้จะส่งเสริ มเรื่ องการรักษาพนักงานและความยัง่ ยืนขององค์กร รวมทังอี
้ เอ็นพีเอสและการขาด
แรงงาน
กาหนดกฎที่เข้ มงวดขึน้ สาหรับนโยบายด้ านสุขภาพและความปลอดภัย
• ส่งเสริ มการพัฒนาทักษะด้ านสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อให้ พนักงานของเรามีความตระหนักมากขึ ้น
สร้ างและคงไว้ ซ่ งึ ความสามารถในการแข่ งขันขององค์ กรผ่ านค่ าจ้ างในสายงานรับลูกค้ าและสายงานสนับสนุน
• ประสานงานกับเอ็ทนาในระดับโลกและระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาและส่งเสริ ม “การสร้ างแบรนด์ของนายจ้ าง” ที่
เป็ นเอกลักษณ์ของเรา
• หาข้ อมูลการตลาดด้ านผ่านการสารวจค่าจ้ างรายปี ที่ดาเนินการโดยบริ ษัทที่ปรึกษาเพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทมีแผนที่
เหมาะสมและแข่งขันได้
• ทบทวนแผนการให้ สงิ่ จูงใจทังหมดเพื
้
่อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ของบริ ษัท สามารถทาให้ สาเร็ จได้ และปฏิบตั ิได้
จริ ง เพื่อจูงใจให้ พนักงานของเราสร้ างผลงานที่ดเี ยี่ยม

กลยุทธ์ ท่ สี าคัญ – ดิจิตอล
• ปรับกระบวนการสมัครเป็ นแบบดิจิทัล
• หลังจากการออกประกันอิเล็กทรอนิกส์ เราจะปรับกระบวนการสมัครเป็ นแบบดิจิทลั และ
ตอบสนองความต้ องการลูกค้ าที่เปลีย่ นไปซึง่ ติดต่อผ่านทุกช่องทางในแบบดิจิทลั
• ปรับปรุ งการจัดการข้ อมูลลูกค้ าผ่ านการใช้ คลังข้ อมูล
• สร้ างมุมมองลูกค้ าเดียวกัน ใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลเพื่อให้ ได้ ความเข้ าใจลึกซึ ้งเกี่ยวกับลูกค้ า
ซึ่งจะนาไปใช้ เป็ นข้ อมูลสาหรับการกาหนดกลยุทธ์ ตา่ งๆ เช่น การแบ่งกลุม่ ลูกค้ า การสร้ าง
ลูกค้ าที่มีโอกาสการขาย การพัฒนาสินค้ า แคมเปญการตลาด กลยุทธ์โฆษณา เป็ นต้ น
• ทางานใกล้ ชิดกับทีมวิทยาศาสตร์ ข้อมูลและคณิตศาสตร์ ประกันภัยของเอ็ทนาเพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถของทีมในการวิเคราะห์ข้อมูล
• ปรับแพลตฟอร์ มเว็บไซต์ /โทรศัพท์ มือถือเพื่อเพิ่มความผูกพันกับลูกค้ า
• เปิ ดให้ ลกู ค้ าสามารถติดต่อกับเอ็ทนาได้ มีประสิทธิ ผลมากขึ ้นผ่านเว็บไซต์เอ็ทนา ประเทศ
ไทย มาย เอ็ทนา และโซเชียลมีเดีย

• พัฒนาแอปใหม่เพื่อส่งเสริ มสุขภาพและความสุขเพื่อเพิ่มความผูกพันกับลูกค้ า
• ปรั บ ปรุ ง ประสบการณ์ ลูก ค้ า ผ่ า นการออกบัต รดิ จิ ทัล การเรี ย กร้ องสิ น ไหมผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ บริ การตรวจสอบสิทธิ์ ก่อนเข้ ารับการรั กษาที่มีประสิทธิ ภาพมากขึน้ และ
กระบวนการต่ออายุอตั โนมัติ
กลยุทธ์หลักที่สาคัญ: ความสัมพันธ์ของสุขภาพและการดูแล

เพิ่มการสร้ างเส้ นทางลูกค้ าสาหรับข้ อเรียกร้ องมูลค่ าสูง ระยะเวลาเข้ ารักษา ผู้ท่ เี รียกร้ องบ่ อยครัง้
• ระบุตวั ลูกค้ าเหล่านี ้ได้ ตงแต่
ั ้ ชว่ งต้ นของกระบวนการ จัดให้ อยูใ่ นเส้ นทางเฉพาะเพื่อให้ แน่ใจว่าได้ รับการรักษาที่
โรงพยาบาลที่ถกู ต้ อง ในราคาที่ถกู ต้ อง และได้ ระดับคุณภาพที่ถกู ต้ อง
การจัดการเครือข่ าย
• เข้ าใจเครื อข่ายที่มีอยูแ่ ละผลการดาเนินงานทีเ่ กี่ยวข้ อง ซึง่ จะทาให้ เรามีโอกาสเข้ าใจประสบการณ์ลกู ค้ าเช่นกัน
เราจะมีความเข้ าใจที่ชดั เจนว่าโรงพยาบาลใดควรอยูใ่ นเครื อข่าย เราควรขยายไปที่สว่ นใดของประเทศ และ
โรงพยาบาลไหนควรออกจากเครือข่าย
• เราจะเริ่ มการกาหนดราคาคงที่และการกาหนดราคาเป็ นแพ็คเกจกับโรงพยาบาล
• เพิ่มโปรแกรมการติดตามกากับของผู้ให้ บริ การทีม่ ีผลการดาเนินงานที่ผิดปกติ
เสนอการขออนุมัติความคุ้มครองก่ อนเข้ ารับการรักษาที่จาเป็ น และโรงพยาบาลที่ต้องการสาหรับลูกค้ าบริษัทหลัก
• เริ่ มงานกับลูกค้ าองค์กรหลักและเสนอการขออนุมตั ิความคุ้มครองก่อนเข้ ารับการรักษาทีจ่ าเป็ น สาหรับข้ อ
เรี ยกร้ องมูลค่าสูงเพื่อหลีกเลีย่ งการชาระเงินสาหรับการรักษาที่ขาดคุณสมบัติ
มุ่งเน้ นเพิ่มขึน้ เรื่องผลิตภาพ การอบรม และการสอนงานของส่ วนรับลูกค้ า
• ทาให้ แน่ใจว่าส่วนรับลูกค้ าเข้ าใจสีง่ ที่พวกเขาสนับสนุนโปรแกรมเอชเอ็มอาร์ นอกจากนัน้ การเพิ่มการเน้ น
คุณภาพของงานที่ทา เราจะมีโอกาสเข้ าใจความต้ องการด้ านการอบรม ซึง่ จะลดการตัดสินใจที่ผิดและเพิ่มความ
ผูกพันของพนักงาน
เพิ่มเครือข่ ายทันตกรรม
• ส่วนหนึง่ ของการวิจยั ลูกค้ าพบว่า ทันตกรรมมีความสาคัญเพิม่ ขึ ้นอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลาหลายปี การทบทวน
เครื อข่ายทันตกรรมปั จจุบนั จะดาเนินการในปี 2561/19

ข้ อมูลทางการเงิน แผน 3 ปี พ.ศ. 2561-2563

3YP 2018-2020
Year /mil (THb)
Earned premium
Claim
Commission
Other Oeprating expesnes
Profit before other income
Other Income
Profit before tax
Ratios
Profit Margin
Loss Ratio
Commission / Earned
Operating Costs before other income
Members
FTE's

2018

2019

2020

2,909

3,084

3,284

(2,289)

(2,436)

(2,611)

(65)

(68)

(73)

(542)

(558)

(575)

13

21

26

51

53

56

64

75

82

2.2%
78.7%
2.2%
18.6%
315,305
378

2.4%
79.0%
2.2%
18.1%
324,764
380

2.5%
79.5%
2.2%
17.5%
334,507
380

กาไรสุทธิก่อนภาษี เท่ากับ 64 ล้ านบาท 75 ล้ านบาท และ 82 ล้ านบาท จากปี พ.ศ. 2561-2563 ตามลาดับ อัตรากาไรขึ ้นจาก
2.2% ในปี พ.ศ. 2561 เป็ น 2.5% ในปี พ.ศ. 2563
เบี ้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ เพิ่มขึ ้น 6% และ 6.5% ปี ต่อปี จากปี พ.ศ. 2561-2563 ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากลูกค้ าบุคคลทัว่ ไป
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนต่อเบี ้ยประกัน
ค่อนข้ างคงที่ โดยเพิ่มจาก78.7% เป็ น 79.5% เนื่องจากการควบคุมต้ นทุนต่างๆ เช่น การเจรจาค่าธรรมเนียมแพ็คเกจ การ
จัดการโรคพื ้นฐาน และโปรแกรมฉีดวัคซีนสาหรับลูกค้ าของเรา
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานคาดการณ์ตามกิจกรรมการขายและเงินเฟ้ อทางเศรษฐกิจ ซึง่ ลดลงจาก18.6% ในปี พ.ศ. 2561 เป็ น
17.5 %. ในปี พ.ศ. 2563.
จานวนสมาชิกเพิ่มตามยอดขาย
คาดว่าค่าเอฟทีอีจะเพิ่มขึ ้นช้ าลงเนื่องจากการปรับเปลีย่ นธุรกิจด้ วยดิจิทลั จะแทนที่แรงงาน

