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เรียน เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
ผู้บริหารบริษัทประกันวินาศภัย 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน 
 
ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในวันนี้ และขอ

ชมเชยสมาคมฯ ที่ได้จัดงานสัมมนาดี ๆ เช่นนี้ มาต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 26 โดยงานในวันนี้ถือเป็น

โอกาสและช่องทางที่ดีในการช่วยให้ผู้ที่อยู่ในวงการประกันภัยได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ และ

ประสบการณ์ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและร่วมกันพัฒนาธุรกิจ

ประกันภัยต่อไป 
 

 บทบำทของกำรประกันภัย 

 หลายปีทีผ่่านมาภาคการประกันภัยของไทย ได้มีบทบาทและเป็นกลไกที่ส าคัญใน

การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากการ

ประกันภัยจะเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคง

ใ ห้ กั บ ชี วิ ต  แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ทุ ก ร ะ ดั บ แ ล้ ว  ก า ร ป ร ะ กั น ภั ย 

ยังช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณภาครัฐได้อีกทางหนึ่งด้วย  
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 พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตำมเทคโนโลยี 

 เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญของทุกคนในปัจจุบัน ส่งผลให้รูปแบบการใช้

ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก  สัดส่วนของประชากรที่ใช้ Internet ในปี 2557 อยู่ที่            

ร้อยละ 45 เปรียบเทียบกับเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมาสัดส่วนประชากรที่ใช้ Internet มีมากขึ้น

ถึงร้อยละ 82 โดยปัจจุบันโทรศัพท์มือถือได้กลายเป็นปัจจัยหลักในการอ านวยความสะดวก                

ทุก ๆ กิจกรรมประจ าวัน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้พัฒนาให้เราสามารถค้นหาข้อมูล 

ต่าง ๆ และสามารถท าธุรกรรมที่หลากหลาย เช่น ซื้อขายสินค้า สั่งอาหาร จองตั๋วเครื่องบิน 

โรงแรม และช าระเงินไดผ้่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ  

 การพัฒนาเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลกับการด า เนิน

ชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของภาคการเงินโลก หรือ 

Fintech ได้เข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าธุรกรรมทางการเงินให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง 

และเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญที่ท าให้ทุกคนหันมาตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยี ในการ

ด าเนินธุรกรรมต่าง ๆ  
 

 ผลของกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีต่อภำคกำรประกันภัย 

 ดังนั้ น  การประกอบธุ รกิจในทุกภาคส่ วนต้องปรับ เปลี่ ยน เพื่ อรองรับ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดังกล่าวด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี การเข้าสู่ระบบดิจิตอล ได้น ามา

ซึ่งประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจในการลดขั้นตอน ลดต้นทุน และปรับเปลี่ยนรูปแบบการ            

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย ซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาช่วยในการเก็บข้อมูล 

รูปแบบพฤติกรรม และการใช้ชีวิตของผู้บริโภคได้ ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทประกันภัย

สามารถวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน                   

ในแต่ละกลุ่มได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในขณะนี้ก็ได้มีการน าเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เพื่อช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างานเพื่อลดขั้นตอนของการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ 
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สื่อสารกับลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนบริการแจ้งเตือนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกรรมได้รวดเร็วตามก าหนดระยะเวลา  

 การน าเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้กับภาคประกันภัยเป็นประโยชน์อย่างมากกับทัง้

ประชาชนและบริษัทประกันภัยประกอบกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Blockchain  Biometrics  

และ AI จะยิ่งมีบทบาทมากขึ้น และช่วงที่ผ่านมาภาครัฐเองก็ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ

น าประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันมาโดยตลอด โดยการด าเนินโครงการ National E-payment ที่ได้สร้างจุดเปลี่ยนที่

ส าคัญให้เกิดขึ้นกับประเทศไทย และผลักดันให้โครงการ National Digital ID ส าเร็จโดยเร็ว 

โดยภาครัฐเองได้พยายามอย่างยิ่งที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอลของประเทศให้รองรับ

กับโลกดิจิตอลในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งประชาชน ภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจ

ของประเทศ 
 

 กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในธุรกิจประกันภัย 

 ในวันนี้การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างมากในปัจจุบัน  

การน าเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการประกันภัยทั้งระบบจะ

ช่วยสนับสนุนการเติบโตและการขยายธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ในอดีตการเลือกใช้

การประกันภัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก 

เนื่องจากในอดีตการท าประกันภัยถูกมองว่ามีความสลับซับซ้อน และมีเบี้ยประกันภัย 

ที่ค่อนข้างสูง จึงมีลูกค้าจ ากัดเฉพาะกลุ่มบุคคลคน แต่ในวันนี้ การน าเทคโนโลยีดิจิตอลมาช่วย

ท าให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ ที่ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการประกันภัยได้

ในประเภทต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการ ลดความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท 

ตลอดจนการก าหนดราคาที่เหมาะสม ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ประชาชนทุกกลุ่ม

สามารถที่จะเลือกใช้เครื่องมือการประกันภัยมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงไดม้ากขึ้น   
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 กำรปรับบทบำทเพื่อเข้ำสู่โลกดิจิตอล 
 กระบวนการและวิธีการด าเนินธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนไปให้เข้ากับโลกยุคดิจิตอลใน

ปัจจุบัน ส่งผลให้ทุกหน่วยงานและทุก ๆ ท่านต้องช่วยกันขับเคลื่อนภาคธุรกิจประกันภัยให้มี

พัฒนาการที่โดดเด่นและเข้มแข็งภายใต้การเปลี่ยนแปลงโลกของดิจิตอลไปด้วยกัน  
 

 กำรปรับบทบำทของบริษัทประกันภัย 

 บริษัทประกันภัย จะต้องบริหารจัดการข้อมูล และกระบวนการของการรับ

ประกันภัยให้มีประสิทธิภาพ โดยน าประโยชน์ของเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ มาช่วย

ลดขั้นตอนในกระบวนการท างาน ซึ่งในอนาคตคงต้องมีการพัฒนาในทุกกระบวนงานเพื่อ

รองรับการใหบ้ริการลูกค้าและการขยายวงออกไปยัง  Supply chain ที่เกี่ยวข้อง 

 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกิจประกันวินาศภัยอาจมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี             

ไม่เท่ากัน เนื่องจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีจะต้องอาศัยเงินลงทุนที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น เพื่อให้

ภาคการประกันภัยสามารถพัฒนาสู่เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านเทคโนโลยีที่จ าเป็น หรือ Platform กลาง เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันจึงส าคัญที่จะช่วย

สนับสนุนให้ทุกบริษัทสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น                    

Me claim ของส านักงาน คปภ. ก็ถือเป็นการจัดท า Platform กลาง ที่มีประโยชน์                  

ต่ออุตสาหกรรมประกันภัย รวมทั้งในตอนนี้ยังได้เริ่มจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางด้านการ

ประกันภัย (IBS) ขึ้นอีก ซ่ึงถือเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาธุรกิจ

ประกันภัยเพื่อช่วยเชื่อมโยงข้อมูลของอุตสาหกรรมประกันภัย โดยจะช่วยลดต้นทุนในการ

บริหารจัดการได้มาก ส่งผลให้ประชาชนหรือผู้บริโภคสามารถซื้อกรมธรรม์ได้ในราคาที่ถูกลง

ด้วยเช่นกัน   
 

 กำรปรับบทบำทของหน่วยก ำกับ 
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 และนอกจากภาคธุรกิจอย่างบริษัทประกันภัยจะต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถก้าวได้

ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้ว หน่วยก ากับธุรกิจประกันภัย ก็จะต้องมี

การทบทวนบทบาทและเปลี่ยนแปลงกฎกติกาให้มีความเหมาะสมด้วยเช่นกัน ดังนั้น หน่วยงาน

ก ากับดูแลจ าเป็นจะต้องมีการทบทวนว่ากฎระเบียบใดที่จะต้องมีความเข้มข้นมากขึ้น และ

กฎระเบียบใดที่อาจมีความจ าเป็นที่จะต้องผ่อนคลายลง ซึ่งกรอบการก ากับดูแลจะต้องถูก

พัฒนาไปพร้อม ๆ กับการคุ้มครองประชาชนเป็นส าคัญ  

 ส าหรับการปรับบทบาทของหน่วยก ากับ ผมได้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมของ 

ส านักงาน คปภ. ซึ่งได้ก าหนดมาตรการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยไว้ตั้งแต่

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2559 – 2563 ) ซึ่งได้มีการส่งเสริม สนับสนุน 

และก ากับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการด าเนินธุรกิจให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้

น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน การท าธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การชดใช้ค่าสินไหนทดแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทราบว่าในแผนพัฒนาการประกันภัย 

ฉบับที่ 4 ซึ่งยังอยู่ระหว่างการจัดท า ส านักงาน คปภ. ก็ยังได้ให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยี โดยมีแผนที่จะยกระดับการก ากับดูแลโดยน าเทคโนโลยีในการก ากับดูแล 

(SupTech) มาใช้ รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคธุรกิจน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยในการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบและกฎหมาย (RegTech) ด้วยเช่นกัน ซึ่งจากการเตรียมความพร้อมดังกล่าว 

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของภาคประกันภัยที่มีความเป็นดิจิตอลอย่าง

เต็มรูปแบบได้ในอนาคตอันใกล้นี้   
 

 กำรเตรียมควำมพร้อมให้ผู้บริโภค 

 การสื่อสารกับประชาชน หรือผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเทคโนโลยีที่บริษัท

และหน่วยงานก ากับน ามาใช้เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งเช่นกัน จะสื่อสารอย่างไร และสื่อสารใน

รูปแบบใดเพื่อให้ประชาชน หรือผู้บริโภค มีความเชื่อมั่นในบริการ ประเภทใหม่ๆ และสามารถ
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เลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสม ในอนาคตหากเรามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกรมธรรม์ เป็น 

Smart policy ไม่ต้องมีกรมธรรม์เป็นกระดาษแล้ว จะต้องสื่อสารกับประชาชน หรือผู้บริโภค

อย่างไรให้ทราบถึงวิธีการรับกรมธรรม์ วิธีการจ่ายเงิน วิธีการเคลม วิธีการร้องเรียน จึงอยากจะ

ขอให้ทุกท่านช่วยกันสื่อสารโดยผ่านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนหรือ

ผู้บริโภค สามารถรับทราบถึงประโยชน์และสิทธิที่เกิดจากการน าเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้กับ

ระบบประกันภัย ซึ่งนอกจากประโยชน์ในเรื่องของอัตราค่าเบี้ยประกันภัยที่ลดลงแล้ว ก็อยาก

ให้ประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการเรียกร้องสิทธิ และการตรวจสอบสถานะของกรมธรรม์ด้วยตนเอง

ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิตอลต่าง ๆ ที่แต่ละบริษัทได้น ามาใช้ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน หรือ

ผู้บริโภค สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกดิจิตอลไปพร้อมกัน 
 

 บทสรุป 

 ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ในวันนี้คงต้องบอกว่าความก้าวหน้าและพัฒนาการอย่าง

ก้าวกระโดดของเทคโนโลยี ส่งผลให้การน าเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนขั้นตอนและกระบวนการที่

ส าคัญมากมาย อาทิ การใช้เทคโนโลยีเพื่อวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในปริมาณมหาศาล 

การใช้เทคโนโลยีในการท างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นย า มีผู้ให้บริการทางการ

เงินในรูปแบบใหม่ที่น านวัตกรรมเข้ามาช่วยในการคิดค้นสินค้าและบริการที่สามารถช่วยให้

กลุ่มลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม และค าแนะน าการลงทุนที่มีคุณภาพ 

 ในอนาคตอันใกล้นี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นภาคการประกันภัยมีการน า

นวัตกรรมเข้ามาช่วยในการคิดค้นสินค้าและบริการที่สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้

หลากหลาย ตอบสนองความต้องการลูกค้าไดห้ลากหลาย และรวดเร็วขึ้น ภาคการประกันภัยจะ

สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตลาดการประกันภัยและตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าได้มีประสิทธิภาพขึ้น ตลอดจนมีบทบาทที่ส าคัญในการเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีและ
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นวัตกรรมที่สามารถแข่งขันกับตลาดประกันภัยจากต่างประเทศในยุคที่การค้าการลงทุน                 

ไร้พรมแดนได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

 ในวันนี้ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนจะถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญที่จะน าไปสู่

การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ช่วยในการพัฒนาภาคการประกันภัยมากขึ้น ในฐานะของ

ภาครัฐและบุคคลที่ได้เห็นพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ 

ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในภาคเศรษฐกิจไทย ผมมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาคการ

ประกันภัยจะสามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการช่วยพัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพให้ตลาดประกันภัยไทยมีบทบาทส าคัญที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่นและเป็นแหล่ง

เงินทุนที่ส าคัญของประเทศและภูมิภาคในอนาคตต่อไป 

 ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการสัมมนาการประกันภัย ครั้งที่ 26 

ขอบคุณครับ 

 
***************************** 


