ขับเคลื่อนเพื่อเติบโตในปี 2021
ในที่สุดช่ วงเวลาที่ยากลําบากก็นํามาซึ่ งการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งเน้นถึงการปรับตัวของเรา กระตุ้นให้เกิดการพลิกฟื้ น
ธุรกิจและส่ งเสริมความก้าวหน้า แม้ว่าปี 2021 จะเป็ นปี ที่เต็มไปด้วยความท้าทาย แต่เราก็ม่ันใจว่าจะนํามาซึ่ งโอกาส
ที่ไม่คาดคิดสํ าหรับการเติบโตและวิธีการใหม่ในการทําธุรกิจ ตั้งแต่พ้นที
ื ่ทํางานที่ได้รับการปรับปรุ งใหม่ไปจนถึง
ปรัชญาการดำ�เนินธุรกิจใหม่ท้ังหมด

ตลอดทั้งปี เราคาดหวังที่จะเห็นลูกค้าของเราประสบความสำ�เร็จ และเราอยากให้คุณทราบว่า เราอยู่เคียงข้างคุณ

สนับสนุนธุรกิจของคุณ และดูแลพนักงานและลูกค้าของคุณ เรายังคงให้การสนับสนุนคุณและองค์กรของคุณอย่างดี
ที่สุดเป็ นความสํ าคัญเร่งด่วนอันดับหนึ่งของเรา ไม่ว่าจะเป็ นการรักษาพนักงานให้มีสุขภาพดีท้ังทางร่างกายและจิตใจ
การบรรเทาและลดความเสี่ ยงและการสูญเสี ย รวมทั้งการปกป้ องและยกระดับธุรกิจและแบรนด์ของคุณ

ธุรกิจที่ประสบความสํ าเร็จท่ามกลางผลพวงจากอุปสรรคส่ วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการพยายามคงไว้ซ่ึ งธุรกิจเพียง
เท่านั้น แต่มาจากการปรับตัว ปรับเปลี่ยน มีความว่องไวและกระตือรือร้นที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เรา
เปลี่ยนจาก “ดำ�เนินการอย่างไรตอนนี้” เป็ น “ดำ�เนินการอย่างไรต่อไป” ผู้นําทางความคิดของ Sedgwick กำ�ลัง
เดินหน้าพยายามทดลองงานและริเริ่มโครงการต่าง ๆ ที่ช่ วยให้ลูกค้าพร้อมรับมือกับสิ่ งที่เกิดขึ้นในอนาคต และ

ประสบการณ์ที่เรามีมากว่า 50 ปี Sedgwick มุ่งมั่นที่จะเป็ นพันธมิตรที่คุณสามารถปรึกษา พึ่งพาและไว้วางใจเพื่อให้
องค์กรของคุณมีประสิ ทธิภาพและเจริญรุ ่งเรืองไปพร้อมกับบริษัทของคุณที่จะเติบโตในปี 2021
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ความปรับตัว
ความพร้อม

การสนับสนุนสุขภาพกาย อารมณ์ และการเงิน

เราจะจั ดการกั บผลกระทบระยะยาวของปี 2020 ต่ อพนั กงาน
อย่างไร ผลกระทบจากโรคโควิ ดต่ อสุ ขภาพกาย อารมณ์ และ
การเงินในระยะยาวของเราจะรับรู ้ ได้ ท่ั วโลก ตั วอย่างเช่ น เรา
อาจเห็นปั ญหาสุ ขภาพทางการเงินที่ ปรากฏในการเรียกร้อง
ค่ าสิ นไหมทดแทน การทำ�ข้อตกลงเพื่อระงับคดี ความและ
แนวโน้ มการฉ้ อโกง เมื่อรวมโครงการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนา
ความยืดหยุ่น สามารถในการปรับตั ว ทรัพยากรการสนั บสนุ น
ทางการเงิน โครงการด้ านสุ ขภาพพฤติ กรรม และอื่ น ๆ ในที่
ทํ างานของเราแล้ ว เราจะกลายเป็ นองค์ กรที่ เหมาะสมมากขึ้ น
ในการนํ าเสนอเครื่ องมือแก่ พนั กงานเพื่ อสนั บสนุ นการเติ บโต
มากกว่ าการขอให้พนั กงานรักษาระดั บ การปรับตั ว อั นเนื่ อง
มาจากผลกระทบในระยะยาวที่ เกิ ดขึ้ น

การเอาชนะปั จจัยความกลัวและความเหนื่อยล้าจาก
การระบาดของโรคโควิด-19

ภาวะหมดไฟเกิดขึ้นได้จริง และระดับความเครียดจะเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ หลังจากจัดการกับความยากลําบากในปี ที่มีความ
ท้าทาย สํ าหรับหลาย ๆ คน ความรู ้สึกเหนื่อยล้าจากการ
ระบาดของโรคโควิดจะนํามาซึ่ งความเครียดส่ วนบุคคล สํ าหรับ
หลาย ๆ องค์กร ความเหนื่อยล้านี้อาจรู ้สึกได้จากการพยายาม
ต่อสู้เพื่อที่จะประสบความสํ าเร็จในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ� เพื่อ
ติดตามกฎระเบียบและข้อกําหนดที่เข้มงวด เพื่อรักษาขวัญกํา
ลังใจของพนักงาน หาความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีและความ
สั มพันธ์ในชี วิตจริง อาจมีความกลัวและวิตกกังวลเกี่ยวกับ
การกลับมาทํางานในที่ทํางาน แม้แต่ความกลัวและความวิตก
กังวลเกี่ยวกับการได้รับวัคซี น แต่ในขณะที่เรามองไปยังอนาคต
ข้างหน้าสู่วัคซี นและการรักษาเพิ่มเติม องค์กรสามารถช่ วยให้
ผู้คนรู ้สึก ปรับตัวได้มากขึ้นและเอาชนะปั จจัยความกลัวที่อาจ
เกิดขึ้นในการกลับมาทํางานในที่ทํางานผ่านมาตรการที่เป็ นรู ป
ธรรม: การลงทุนในโครงการรักษาความปลอดภัยในที่ทํางาน

และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การรักษาการสื่ อสารที่สอดคล้อง
กัน การจัดทำ�โครงการสนับสนุนเพื่อกลับไปทํางาน การส่ ง
เสริมโอกาสในการเพิ่มพูนความรู ้และทักษะผ่านการฝึ กอบรม
และอื่น ๆ อีกมากมาย

การวางแผนเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บทเรียนจากวิ กฤตการณ์ ท่ี ผ่านมามีอะไรบ้าง เมื่อภาวะวิ กฤติ
เกิ ดขึ้ น เราจะปรับปรุ งกระบวนการอย่างไรเพื่ อให้เราพร้อม
ที่ จะรับมือได้ อย่างรวดเร็ว อุ ตสาหกรรมของเราเป็ นที่ ที่ ลู กค้ า
เข้ามาขอความช่ วยเหลื อเพื่อปกป้ องธุ รกิ จหลั กของตน เช่ น
การจั ดการเมื่ อธุ รกิ จหยุดชะงัก การลดการสู ญเสี ยเพิ่มเติ ม
การปรับเปลี่ ยนระบบปฏิ บัติการ ฯลฯ เราสามารถเตรียม
พร้อมด้ วยทรัพยากรเมื่อเกิ ดภาวะวิ กฤติ เครื่ องมือกู้ คืนระบบ
แผนดำ�เนิ นการ เครือข่ายสนั บสนุ น และอื่ น ๆ อี กมากมาย.

การปกป้ องธุรกิจและแบรนด์ของคุณ

แนวโน้มความรับผิดอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากเรายังคงเห็น
ผลกระทบของโควิด-19 จะเกิดอะไรขึ้นกับความรับผิดทั่วไป
เราจะเห็นอัตราที่เพิ่มขึ้นของผู้ที่เรียกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
สำ�หรับความเสี่ ยงจากร้านค้าปลีก โรงพยาบาล สายการบิน
ฯลฯ หรือไม่ การติดตามผู้สัมผัสและความเสี่ ยงอาจมีบทบาท
สํ าคัญขึ้นในการลดความเสี่ ยง เนื่องจากกระบวนการอนุมัติ
แบบเร่งด่วนสํ าหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ ในการจัดการไวรัสโคโรนา เราจะพบเจอกรณีความรับผิด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการเรียกคืนที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ ความเสี่ ยง
ต่อความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ยังคงเป็ นข้อกังวลสํ าหรับร้านค้า
ปลีกอย่างต่อเนื่อง – สุดท้ายแล้ว ความรับผิดชอบจะอยู่ที่ใด
ในโครงสร้างการขายในตลาด ห่วงโซ่ อุปทานมีความเสี่ ยงมาก
น้อยเพียงใด เราจะพร้อมรับมือกับความท้าทายอย่างรวดเร็ว
และสร้างเรื่องเล่าเชิ งบวกได้อย่างไร แม้เกิดสถานการณ์เชิ งลบ
ขึ้นก็ตาม
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บุคลากร
ผลผลิต

การปรับตัวให้เข้ากับการทำ�งานระบบเสมือนจาก
ระยะไกลแบบใหม่

ท่ามกลางการระบาดใหญ่ บุคลากรจำ�นวนมากต้องทํางานแบบ
เต็มเวลาจากที่บ้าน และหลายบริษัทก็ได้พัฒนาแผนตัวเลือก
การทํางานจากที่บ้านมากขึ้นหลังจากการระบาดใหญ่ นายจ้าง
จะต้องรักษาพนักงานให้ทํางานจากที่บ้านและภาวะหลังการ
ระบาดใหญ่ที่ปลอดภัย และพยายามหาวิธีเพื่อต่อสู้กับความ
รู ้สึกการทำ�งานอย่างโดดเดี่ยว ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องสํ ารวจ
ได้แก่ ความปลอดภัย การยศาสตร์ และการชดเชยจากการ
บาดเจ็บสํ าหรับผู้ที่ทํางานจากที่บ้าน

การแก้ไขปั ญหาช่ องว่างด้านบุคลากร

ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจากการระบาดใหญ่ทําให้
แผนการเกษียณอายุของผู้ที่อยู่ในช่ วงอายุ 60 ปี ขึ้นไปนั้นต้อง
หยุดนิ่ง เพื่อให้ความช่ วยเหลือนายจ้างในการรักษาบุคลากร
ที่จำ�เป็ นมากในช่ วงเวลาที่อุตสาหกรรมขาดแคลนบุคลากร
อย่างไรก็ตาม ประชากรสูงอายุนี้มีความเสี่ ยงที่จะติดเชื้ อไวรัส
มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ซึ่ งอาจเพิ่มความเสี่ ยงที่นายจ้างบางราย
ทราบอยู่แล้ว ในทางกลับกัน นายจ้างบางรายถูกบังคับให้ใช้
ข้อเสนอการเกษียณอายุก่อนกําหนดแทนการพักงาน เพื่อลด
ปริมาณแรงงานในช่ วงเศรษฐกิจชะลอตัว และอาจพบว่าตนเอง
ประสบปั ญหาในการแก้ไขปั ญหาช่ องว่างด้านความรู ้ จะใช้
การวางแผนสื บทอดตำ�แหน่งและการฝึ กอบรมได้อย่างไรใน
สถานการณ์นี้

การต่อสู้กับความท้าทายด้านบุคลากรใน
สถานการณ์โรคโควิด

การว่ างงานและการพักงานยังคงเป็ นปั ญหาเนื่ องจาก

เศรษฐกิ จได้ รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ ซึ่ งจํ าเป็ นต้ อง
มีการคุ้ มครองทั้ งนายจ้ างและพนั กงาน สํ าหรับนายจ้ างจํ า
นวนมาก ความซั บซ้ อนในการจั ดการกั บระบบที่ อาจไม่คุ้ น
เคยอาจถื อเป็ นความเครียดได้ เช่ นกั น อย่าว่ าแต่ การพยายาม
เข้าใจความแตกต่ างของโครงการบรรเทาทุ กข์ที่ รัฐบาล
สนั บสนุ น/โครงการช่ วยเหลื อผู้ ถูกพักงาน และผลกระทบที่
พวกเขาอาจได้ รับในผลประโยชน์ หรือการเรียกร้องค่ าสิ นไหม
ทดแทนเลย นอกจากนี้ ภาวะการทำ�งานขณะที่ สภาพร่างกาย
และจิ ตใจไม่พร้อม (Presenteeism) ยังคงเป็ นข้อกั งวลอย่าง
ต่ อเนื่ อง เนื่ องจากพนั กงานปรับตั วเข้ากั บสถานการณ์ ท่ี มีการ
เปลี่ ยนแปลงและการผสมผสานระหว่ างบทบาทของผู้ ปฏิ บัติ
งานและผู้ ดูแล คุ ณจะขอความช่ วยเหลื อได้ จากที่ ใดเมื่อมี
ทรัพยากรลดลง คุ ณจะสนั บสนุ นพนั กงานของคุ ณในช่ วงเวลา
แห่งการเปลี่ ยนแปลงได้ อย่างไร องค์ กรที่ สามารถรวมการฝึ ก
อบรมข้ามสายงาน การทํ างานที่ ยืดหยุ่ น และโครงการใหม่อื่ น
ๆ ได้ จะเป็ นองค์ กรที่ เติ บโตท่ ามกลางความท้ าทาย

การเลือกใช้ กลยุทธ์ “บุคคลต้องมาก่อน”

ธุรกิจจะจัดลําดับความสํ าคัญด้านความปลอดภัยและความเป็ น
อยู่ท่ีดีของพนักงานทั่วทั้งสถานประกอบการและต่างประเทศ
อย่างไร เนื่องจากเราเริ่มต้นจากช่ วงเวลาการแยกเดี่ยวและ
กลับมาทําธุรกรรมและการเดินทางระหว่างประเทศอีกครั้ง ผู้
เชี่ ยวชาญระดับโลกจะต้องทํางานร่วมกัน ประชุ มเพื่อสร้าง
ความสั มพันธ์ใหม่ ลดความเสี่ ยง และแบ่งปั นแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด
เรามองเห็นการขยายตัวของโครงการอุบัติเหตุและสุขภาพทั่ว
โลกเพื่อช่ วยดูแลผู้คนทั่วโลก และมุ่งเน้นมากขึ้นไปที่สุขภาพ
พฤติกรรมและเครื่องมืออื่น ๆ ที่ได้รับการจัดการในภูมิภาคต่าง
ๆ ทั่วโลก นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา
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การดูแล

การให้คําปรึกษา

การแก้ไขปั ญหาภาวะหมดไฟของพนักงานที่เป็ นกำ�
ลังสํ าคัญ การขาดแคลนบริการดูแลสุขภาพและแนว
โน้ม PTSD

คาดว่าจะมีอัตราการเรียกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากสภาวะ
ป่ วยทางจิตใจเมื่อเผชิ ญกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ
อย่างร้ายแรง (Post-traumatic stress disorder, PTSD) เพิ่ม
ขึ้นไม่เพียงแต่ในกลุ่มผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน เช่ น ตํารวจและนักดับ
เพลิงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และพนักงาน
คนอื่น ๆ ที่ต้องเผชิ ญกับการระบาดใหญ่และรับมือกับการบาด
เจ็บสะสมจากการทำ�งานหนักเกินไป การเรียนรู ้และการเปรียบ
เทียบมาตรฐานกับเพื่อนร่วมงานอาจเป็ นสิ่ งที่มีค่ามากสํ าหรับ
ผู้ท่ีอยู่ในพื้นที่การดูแลสุขภาพและอุตสาหกรรมที่สํ าคัญอื่น ๆ
การสนับสนุนด้านสุขภาพจิตจะมีความสํ าคัญอย่างยิ่ง เช่ นเดียว
กับแนวทางในการพัฒนากฎหมาย นอกจากนี้ เรายังอาจพบว่า
มีการขาดแคลนบุคลากรและความสามารถในระบบการดูแล
สุขภาพมากขึ้น เนื่องจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ที่แพร่
ระบาดนั้น

การเป็ นผู้นำ�ด้วยความเอาใจใส่ ต่อผลประโยชน์และ
อื่น ๆ

เทคโนโลยียังคงพัฒนาประสบการณ์การเรียกร้องค่าสิ นไหม
ทดแทนอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจัยด้านมนุษย์ยังคงเป็ นลำ�ดับแรก
ในการดำ�เนินงานของเรา เมื่อเทคโนโลยีค่อย ๆ พัฒนาขึ้น
กระบวนการเรียกร้องค่าสิ นไหมทดแทนก็เปลี่ยนแปลงไป ผู้คน
สามารถสื่ อสารระหว่างกันได้มากขึ้นในการเรียกร้องค่าสิ นไหม
ทดแทน เมื่อเทียบกับระบบการเรียกร้องที่ยุ่งวุ่นวาย.

การสำ�รวจแนวโน้มของยา การทดสอบและการรักษา
ในขณะที่เรากำ�ลังมองหาการรักษาและวัคซี นสำ�หรับโรคโค
วิด-19 เพิ่มเติม ความท้าทายอาจเกิดขึ้นในการจัดจําหน่าย การ

ติดตาม หรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นอกจากนี้ เรายังจับตา
ดูวิวัฒนาการของการบําบัดรักษาด้วยยาเพื่อต่อสู้กับโรคเรื้อรัง
และยา กลุ่มโอพิออยด์ ซึ่ งเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการลด
ทอนความผิดจากการใช้ ยา และอื่น ๆ อีกมากมาย

การดูแลอย่างต่อเนื่องในอนาคตที่มีการรักษาระยะ
ห่างทางสั งคม

เนื่ องจากแพทย์ท่ั วโลกได้ เปลี่ ยนจากการนั ดตรวจแบบพบหน้ า
เป็ นการนั ดตรวจในระบบเสมือนอย่างรวดเร็วในช่ วงที่ มีการ
แพร่ระบาดของโรคโควิ ด-19 จึ งจํ าเป็ นต้ องมีการจั ดการการ
เปลี่ ยนแปลงหลายอย่างพร้อมกั น และทำ�ให้หลายคนสงสั ย
ว่ าจะเกิ ดอะไรขึ้ นต่ อไป ความต่ อเนื่ องในการดู แลสุ ขภาพจาก
ระยะไกลหลั งจากการระบาดใหญ่น้ั นจะขึ้ นอยู่ กับประเด็ นด้ าน
การเข้าถึ ง การชํ าระเงินคื น และกฎระเบียบอื่ น ๆ และจากที่
เราเห็นโทรเวชกรรม (Telemedicine), TelePT, การเฝ้ าติ ดตาม
ผู้ ป่วยจากระยะไกล และตั วเลื อกการสาธารณสุ ขทางไกล
(Telehealth) อื่ น ๆ กํ าลั งพัฒนาในสหรัฐอเมริกา เราจะดู ว่า
แนวทางปฏิ บัติเหล่ านี้ สามารถนำ�ไปปรับใช้ ได้ ท่ั วโลกหรือไม่

การจัดให้มีบริการเจ้าหน้าที่อำ�นวยความสะดวกโดย
เฉพาะ
ในการเรียกร้องค่าสิ นไหมทดแทนของทรัพย์สินและยานยนต์
เรามองเห็นถึงแนวโน้มของโซลูชันแบบครบวงจร การรวม
บริการเรียกร้องค่าสิ นไหมทดแทนและบริการเสริมเข้าด้วย
กัน เพื่อช่ วยเพิ่มประสิ ทธิภาพของกระบวนการ การจัดการจุด
บริการทุกจุดตั้งแต่การรับเรื่องไปจนถึงการแก้ไขปั ญหาด้วย
การจัดให้มีบริการเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกโดยเฉพาะ
นั้นจะทําให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้นสํ าหรับผู้รับประกันภัยและผู้เอา
ประกันภัย และนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีข้ึนและความพึงพอใจของ
ลูกค้า
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เทคโนโลยี
ประสบการณ์ของผู้บริโภค

การรวบรวมการวิเคราะห์และการใช้ ประโยชน์จาก
คุณค่าของข้อมูล

ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจรวมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันใน
พฤติกรรมของลูกค้าและปั ญหาของลูกค้านั้นกระตุ้นให้หลายธุรกิจหัน
มาใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาประสิ ทธิภาพด้านต้นทุนและโอกาส
ในการสร้างระบบอัตโนมัติ การใช้ งานการวิเคราะห์และการใช้ จ่ายนั้น

เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในทุกภาคส่ วน รวมถึงองค์กรขนาดเล็ก ในการ

เรียกร้องค่าสิ นไหมทดแทน เราเห็นว่าการทำ�เหมืองข้อความเป็ นการ
เปิ ดโอกาสใหม่ ๆ เราสามารถวิเคราะห์ความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปั ญหาที่

บังคับให้เราต้องก้าวให้ทัน เมื่อความเร็วเปลี่ยนแปลง การใช้ งานก็มี
การเปลี่ยนแปลง (เช่ น การติดตามผู้สัมผัส การติดตามการใช้ วัคซี น)

และเรากําลังใช้ เทคโนโลยีในรู ปแบบใหม่ ๆ เพื่อปรับกระบวนการเรียก

ร้องค่าสิ นไหมทดแทนให้เป็ นระบบอัตโนมัติหรือสนับสนุนกระบวนการ
เรียกร้องค่าสิ นไหมทดแทน เครื่องมือดิจิทัลขั้นสูงช่ วยให้สามารถรวม
ระบบและการสื่ อสารระหว่างระบบต่าง ๆ ดําเนินการเรียกร้องค่า
สิ นไหมที่มีมูลค่าโดยตรง กําหนดเส้ นทางการเรียกร้องค่าสิ นไหมที่

ซั บซ้ อนโดยอัตโนมัติ ตั้งค่าสถานะดัชนีชี้วัดการทุจริต ปรับการเรียก
ร้องค่าสิ นไหมของทรัพย์สินและยานยนต์ในระบบเสมือน และอื่น ๆ อีก

อาจเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในวงจรการเรียกร้องค่าสิ นไหมทดแทน และใช้
่
มุมมองใหม่ในการดูวิธีการใช้ ข้อมูลเพือสนั
บสนุนการจัดการการฟ้ อง

มากมาย และความเป็ นไปได้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การก้าวทันนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าและการติดต่อสื่ อสารที่ต้องการ
จะยังคงเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวโน้มต่อการใช้ บริการ

ร้องดำ�เนินคดีและการตัดสิ นใจปิ ดกรณีการเรียกร้องค่าสิ นไหมทดแทน

ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมถือเป็ นสิ่ ง
ล้ำ�ค่าในช่ วงเวลาวิกฤต เราจะใช้ ประโยชน์จากข้อมูลอย่างไรเพื่อช่ วย
ให้ลูกค้าสามารถตัดสิ นใจได้เมื่อประสบปั ญหาที่สํ าคัญ เช่ น ห่วงโซ่

อุปทานหยุดชะงัก ธุรกิจหยุดชะงัก ทรัพย์สินเสี ยหาย การละเมิดข้อมูล
หรือการเรียกคืนข้อมูล การเป็ นผู้นำ�ในการปรับเปลี่ยนนั้นไม่ใช่ เรื่อง
ง่าย การใช้ ประโยชน์จากความร่วมมือและความเชี่ ยวชาญร่วมกัน
นั้นเป็ นสิ่ งสํ าคัญ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน เทคโนโลยีช่วย

ให้เราสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ปั ญญาประดิษฐ์ (AI) จะช่ วย
แจ้งกระบวนการ และด้วยความร่วมมือด้านบุคลากร/เทคโนโลยีที่

แข็งแกร่ง เราสามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
มากขึ้น – ปรับปรุ งให้กระบวนการโดยรวมให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
และช่ วยให้เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับช่ วงเวลาวิกฤติและความ
ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

การแนะนำ�เส้ นทางดิจิทัล

ประสบการณ์การใช้ งานระบบดิจิทัลกําลังเปลี่ยนแปลงไป
อุตสาหกรรมของเราไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องนี้ในอดีต แต่ด้วยสถานการณ์

การช่ วยเหลือลูกค้ารายบุคคลผ่านการใช้ ระบบ
บริการตนเองเพิ่มขึ้น

ดิจิทัลและช่ องทางการบริการตนเองอย่างต่อเนื่อง ความจําเป็ นที่
ต้องใช้ เครื่องมือการบริการตนเองนั้นไม่เคยเพิ่มมากขึ้นมาก่อน ทำ�ให้

เทคโนโลยีมีความสํ าคัญในการปรับปรุ งประสบการณ์และผลลัพธ์ของ
การเรียกร้องค่าสิ นไหมโดยรวม และเพื่อลดความเสี่ ยง ตัวอย่างหนึ่งที่

Sedgwick คือการพัฒนาของ mySedgwick ซึ่ งกำ�ลังขยายไปสู่สายงาน
ใหม่ ๆ สถานการณ์ใหม่ ๆ

การเพิ่มการเข้าถึงและการยอมรับการดูแลสุขภาพ
ระบบเสมือนจริง
เรายังคงค้นหาวิธีการที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การติดต่อแบบพบ
หน้าโดยทั่วไปเป็ นระบบออนไลน์ การแนะนําหรือการขยายขอบเขต

การใช้ เครื่องมือภายในอุตสาหกรรมการเรียกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
้ ่ระยะไกล แอป เยียมชมเว็
่
รวมถึงการปรับพืนที
บไซต์ การประชุ มผู้
ดูแลระบบเสมือน การประเมินการยศาสตร์และความปลอดภัย และ

ประสบการณ์ในห้องเรียนดิจิทัลสํ าหรับการฝึ กอบรม ความท้าทายยัง
คงเกิดขึ้นจริงในโลกดิจิทัล
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ความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้น
การรับมือ

การบรรเทาความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นพร้อมกันจำ�นวนมาก
ภั ยพิบัติทางธรรมชาติ หรือที่ เกิ ดจากมนุ ษย์ – สภาพอากาศที่
รุ นแรงและผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ

มลภาวะทางสิ่ งแวดล้ อมและความเสี ยหายต่ อสิ่ งแวดล้ อม การ
โจมตี ด้วยแรนซั มแวร์หรือเหตุ การณ์ ทางไซเบอร์อ่ื น ๆ นั้ น
ล้ วนแล้ วแต่ ส่งผลกระทบต่ อทรัพย์สินและการดํ าเนิ นงานใน
ภาคอุ ตสาหกรรมการเกษตร ทางทะเล โลจิ สติ กส์ และภาค
อุ ตสาหกรรมอื่ น ๆ และตลาดระหว่ างประเทศ เมื่ อรวมกั บการ
ระบาดใหญ่อย่างต่ อเนื่ อง ภั ยพิบัติน้ี จะก่ อให้เกิ ดความเสี่ ยงที่
เกิ ดขึ้นพร้อมกั นจำ�นวนมาก ซึ่ งอาจจะสร้างความเสี ยหายให้
กั บธุ รกิ จได้ การรับมือกั บภั ยพิบัติได้ รับการทดสอบอย่างที่ ไม่
เคยมีมาก่ อน เนื่ องจากกลุ่ มผู้ปฏิ บัติการฉุ กเฉิ นและผู้ประเมิน
ความเสี ยหายภาคสนามต้ องปฏิ บัติตามแนวทางการรักษา
ระยะห่างทางสั งคม การกั กกั นโรคและมาตรการปิ ดเมือง งาน
ภาคสนามทั่ วไปจึ งกลายเป็ นปั ญหาการจั ดการที่ ยุ่งเหยิง การ
ระบุและเคลื่ อนย้ายทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของผู้ เอาประกั นภั ย โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในสถานการณ์ เร่งด่ วน
จึ งกลายเป็ นสิ่ งที่ ท้ าทายและสำ�คั ญมากขึ้นอย่างไม่มีท่ี สิ้ นสุ ด

การแก้ไขปั ญหาช่ องว่างของอัตราเบี้ยประกันภัยใน
ตลาดอยู่ในระดับสูง

ปั ญหานี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2020 หลาย ๆ สิ่ งเกิดขึ้นพร้อมกันและ
นำ�ไปสู่การเร่งให้เกิดอัตราเบี้ยประกันภัยในตลาดที่สูงขึ้น: กําลัง
การผลิตน้อยลง ข้อยกเว้นใหม่ ๆ ความไม่สงบทางสั งคม สภาพ
อากาศที่รุ นแรง อัตราเงินเฟ้ อทางสั งคม และอื่น ๆ อีกมากมาย
มีตัวเลือกอะไรบ้างสํ าหรับผู้เอาประกันภัยเมื่อกําลังการผลิต
ลดลง อัตราเบี้ยเพิ่มขึ้น และช่ องว่างด้านความคุ้มครองค่อย ๆ
เกิดขึ้นจากถ้อยคำ�ในกรมธรรม์ การบรรเทาความเสี่ ยงมีความ
สํ าคัญในระดับใหม่ การประกันภัยในอาณัติและการประกันภัย
ตนเองกลายเป็ นทางเลือกที่น่าสนใจมากขึ้น

การลดหยุดชะงักของห่วงโซ่ อุปทาน

พนั กงานที่ เป็ นกำ�ลั งสํ าคั ญที่ ช่ วยรักษากระบวนการของห่วง
โซ่ อุปทานจะยังคงเสี่ ยงต่ อการระบาดใหญ่อย่างต่ อเนื่ อง รวม
ถึ งความจํ าเป็ นในการรักษาระยะห่างทางสั งคม การปิ ดเมือง
ถาวร และข้อกํ าหนดในการกั กกั นโรค ในขณะที่ การระบาด
ใหญ่ยังคงเกิ ดขึ้นอย่างต่ อเนื่ อง พนั กงานที่ เป็ นกำ�ลั งสำ�คั ญ
จะยังคงต้ องใช้ PPE และได้ รับค่ าตอบแทนพิเศษกรณี ปฏิ บัติ
หน้ าที่ มีความเสี่ ยง ระบบไอที และบริการสนั บสนุ นอื่ น ๆ อาจ
ลดคุ ณภาพลง เนื่ องจากปั ญหาของผู้ ให้บริการ ผู้ ให้บริการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งผู้ ให้บริการนอกประเทศที่ ดํ าเนิ นงานใน
พื้ นที่ ที่ มีการแพร่ระบาดของโรคโควิ ด-19 จํ านวนมาก อาจมี
ข้อจํ ากั ดหรือไม่สามารถทํ างานได้ จากระยะไกลได้

การต่อยอดจากคุณค่าของความร่วมมือ

เราจะเห็นอะไรในอนาคตสำ�หรับการจัดจ้างบุคคลภายนอกและ
การจัดหาทรัพยากรเมื่อเราอยู่ในช่ วงเวลาที่มีความไม่แน่นอน
และความผันผวนทางเศรษฐกิจ การมีพันธมิตรที่น่าเชื่ อถือและ
มั่นคงนั้นเป็ นสิ่ งสํ าคัญ วิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นนั้นเป็ นสิ่ งสํ าคัญ ไม่
ว่าจะเป็ นความจําเป็ นในการเพิ่มหรือลดปริมาณพนักงานหรือ
บริการ ความจําเป็ นในการย้ายไปยังตลาดใหม่ ๆ เมื่อเศรษฐกิจ
และทรัพยากรเปลี่ยนแปลงไป ความต้องการข้อมูลเชิ งลึกทาง
เทคนิคในงานเฉพาะด้าน หรือความต้องการคําแนะนําจากผู้
เชี่ ยวชาญเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ

การป้ องกันความเสี่ ยงทางไซเบอร์และช่ องโหว่ของ
ระบบ

เศรษฐกิจใหม่จากการทำ�งานที่บ้านจะเพิ่มความเสี่ ยงต่อ
การโจมตีทางไซเบอร์ และนายจ้างจะต้องรู ้ทันและป้ องกัน
อาชญากรไซเบอร์ การเพิ่มขึ้นของการโจมตีแบบฟิ ชชิ่ งและ
แรนซั มแวร์
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การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่และกฎระเบียบที่มี
การเปลี่ยนแปลง

การระบาดใหญ่ทําให้นายจ้ างมีภาระเพิ่ มเติ มในการรักษา
ความปลอดภั ย การติ ดตาม และการรายงาน นายจ้ างต้ อง
ปฏิ บัติตามแนวทางการกั กกั นโรค การรักษาระยะห่างทาง
สั งคม หลั กเกณฑ์ ด้านความปลอดภั ยในการกลั บมาทำ�งาน
และการใช้ วัคซี น เพราะการมุ่งเน้ นในเรื่ องความปลอดภั ย
ของพนั กงานและลู กค้ ายังคงเป็ นความสํ าคั ญอั นดั บแรก การ
รวมระบบและความร่วมมือระหว่ างฝ่ ายการดู แลสุ ขภาพของ
องค์ กร การตอบแทนของพนั กงาน/ความรับผิดชอบของ
นายจ้ าง และความทุ พพลภาพ/ความพยายามลางานและ
ที มงานจะมีความสํ าคั ญมากขึ้ น เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลง
กฎหมายอย่างรวดเร็วทํ าให้เกิ ดความไม่ชัดเจนและจํ าเป็ นต้ อง
มีความโปร่งใสและการแบ่งปั นข้อมูล

การวางแผนสํ าหรับความท้าทายด้านการชดเชย

การพิจารณาความสามารถในการชดเชยจะพิสูจน์ได้ว่ามี
อิทธิพลเมื่อเราประเมินผลกระทบทางการเงินของธุรกิจที่หยุด
ชะงักและการฟ้ องร้องเรื่องการชดเชยทั่วโลกในด้านต่าง ๆ เช่ น
ความรับผิดทั่วไป ทุรเวชปฏิบัติ และความรับผิดของกรรมการ

และเจ้าหน้าที่ ในสถานการณ์เหล่านี้ การรับมือด้านความ
ปลอดภัยและการบรรเทาผลกระทบเป็ นสิ่ งสํ าคัญมาก และ
เอกสารประกอบ คําแนะนําจากผู้เชี่ ยวชาญ และความสามารถ
ในการติดตามและสื บสวนอาจมีความแตกต่างในสถานการณ์ที่
ไม่แน่นอน เราจะดูว่าสิ่ งต่าง ๆ เปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อมีโครงการ
ใหม่ ๆ เกิดขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อการระบาดในอนาคต

การปกป้ องความเป็ นส่ วนตัวภายใต้กฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ

กฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับความเป็ นส่ วนตัวยังคงมีผลบังคับใช้ ใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก และข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็ นส่ วนตัวที่
หยิบยกขึ้นมาเกี่ยวกับการติดตามผู้สัมผัสจะเป็ นประเด็นย่อยที่
อาจมีความสํ าคัญมากขึ้นในปี 2021 การปกป้ องความเป็ นส่ วน
ตัวมีความสํ าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากมีจํานวนที่เพิ่มขึ้นของแอป
และเทคโนโลยีการติดตามผู้สัมผัสที่ใช้ ในการติดตามการติดเชื้ อ
โควิด-19 (และการใช้ วัคซี นที่อาจเกิดขึ้น) เมื่อผู้คนเริ่มกลับมา
เริ่มต้นกิจวัตรตามปกติของตนแล้ว การติดตามผู้สัมผัสจะเป็ น
สิ่ งจําเป็ นต่อการจำ�กัดกลุ่มติดเชื้ อไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้นใหม่
อย่างไรก็ตาม แม้แผนที่มีเจตนาดีที่สุดก็จะทําให้เกิดข้อสงสั ย
และมีความเสี่ ยงต่อการละเมิดความเป็ นส่ วนตัว
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แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลง

การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหลังสถานการณ์โรคโควิด

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

การเติบโตท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ

การมุ่งเน้นไปที่ความหลากหลายและการยอมรับ
ความแตกต่าง

โรคโควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน การติดต่อสื่ อสาร
การบริโภค และการใช้ ชีวิตของเราอย่างแท้จริง และยัง
เปลี่ยนแปลงวิถีของกระบวนการเรียกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
เราจะเห็นผลกระทบใดบ้างจากการผ่าตัดที่ล่าช้ า การยศาสตร์
ของการทํางานที่บ้านมีความไม่เหมาะสมใช่ หรือไม่ การ
ขาดแคลนการดูแลสุขภาพที่มากขึ้นใช่ หรือไม่ ผลกระทบระยะ
ยาวของไวรัสโคโรนาต่อสุขภาพและทุนสำ�รองใช่ หรือไม่ เรา
จะนําพาพนักงานของเรากลับมาทำ�งานอย่างราบรื่นโดยใช้
ธุรกิจริเริ่มใหม่ได้อย่างไร เราจะต้องยังคงความตื่นตัวในการ
ตอบคำ�ถามเหล่านี้ตลอดทั้งปี

องค์ กรจะยังคงมองหากลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ จะรักษาไว้ ซ่ึ งธุ รกิ จ
ในช่ วงที่ เหลื อของการระบาดใหญ่และวิ กฤตเศรษฐกิ จ แม้ว่า
เกื อบทุ กภาคส่ วนจะประสบปั ญหา แต่ ความต้ องการเดิ นทาง
ยังคงได้ รับผลกระทบอย่างไม่เป็ นสั ดส่ วน และผลกระทบที่
เพิ่มสู งขึ้ นในอุ ตสาหกรรมอื่ น ๆ รวมถึ งการต้ อนรับ การท่ อง
เที่ ยว การค้ าปลี ก และความบันเทิ ง อนาคตจะแตกต่ างออกไป
เมื่อเราปรับตั ว รวมถึ งการเปลี่ ยนแปลงไปสู่ โมเดลตามความ
ต้ องการหรือรู ปแบบระบบเศรษฐกิ จที่ ประกอบด้ วยลั กษณะ
การทำ�งานชั่ วคราว (Gig-Economy) ผู้ ท่ี สามารถรับเอารู ป
แบบใหม่เข้ามาจะหาโอกาสในการเติ บโต

เราจะเริ่ มดู ว่าการบริหารและกฎระเบียบทางการเมืองใหม่
ๆ จะมีผลกระทบโดยตรงอย่างไรต่ อการจั ดการการระบาด
ใหญ่ การตรวจคนเข้าเมือง การดู แลสุ ขภาพ การค้ า และ
อื่ น ๆ ประเด็ นด้ านภู มิรัฐศาสตร์จะส่ งผลกระทบต่ อภาค
อุ ตสาหกรรมการประกั นภั ยและการเรียกร้องค่ าสิ นไหม
ทดแทนระหว่ างประเทศเช่ นกั น เมื่อสหราชอาณาจั กรต้ อง
เผชิ ญหน้ ากั บการเปลี่ ยนแปลงหลั งการถอนตั วออกจาก
สหภาพยุโรป (Brexit) การก่ อความไม่สงบในประเทศต่ าง ๆ
ของโลก เช่ น สหรัฐอเมริกาและฮ่ องกง จะเพิ่ มความต้ องการ
ในความคุ้ มครองด้ านการประกั นภั ยในตลาดที่ มีอุปสรรคนี้

ด้วยการเคลื่อนไหวเพื่อความเป็ นธรรมทางสั งคมที่เกิดขึ้นทั่ว
โลก บริษัทต่าง ๆ กําลังมุ่งเน้นในด้านการส่ งเสริมความหลาก
หลายในอุตสาหกรรมการเรียกร้องค่าสิ นไหมทดแทนและอื่น
ๆ ในการประเมินแนวทางปฏิบัติในการจ้างงานที่ยอมรับความ
แตกต่างอย่างจริงจัง มุมมองที่หลากหลายมากขึ้นนํามาซึ่ ง
โซลูชันที่หลากหลายมากขึ้น และช่ วยส่ งมอบผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ดีกว่าให้แก่ลูกค้าได้ในที่สุด
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