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สวัสดีครับ ผู้อ่านวารสารประกันภัยทุกท่าน

 กระแสของ InsurTech ก�าลงัมาแรงในธุรกจิการประกนัภยัของประเทศไทย 
เรื่องเด่นในวารสารประกันภัยฉบับนี้ เราจึงขอน�าเสนอบทความจากส�านักวิจัยและ
สถิต ิบมจ.ไทยรบัประกนัภัยต่อ และ บมจ.ไทยรปีระกนัชีวิต ท่ีเกีย่วข้องกบั InsurTech 
Landscape in ASEAN ให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบและติดตามถึงความเคลื่อนไหวที่
เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียนของเรา

 การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร ก็เป็นการประกันภัยอีกประเภทหนึ่ง
ที่ภาครัฐได้มีการขับเคลื่อนมาตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา โดยมีเบี้ยประกันภัยเข้า
สู่ระบบกว่า 5,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการประกันภัยข้าว
นาปีสูก่ารประกนัภัยข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ซ่ึงภาครฐัได้มคีวามมุง่มัน่และสนบัสนนุให้ภาค
เอกชนได้เข้ามาจดัการบรหิารความเสีย่งด้วยระบบการประกนัภยั ทางสมาคมประกนั
วินาศภัยไทยจึงได้น�าคณะท�างานด้านการประกันภัยพืชผลเดินทางไปศึกษาโมเดล 
การประกันภัยพืชผล ณ ประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศต้นแบบของ 
การพัฒนาการประกันภัยพืชผลที่ประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างสูงมารายงานท่านผู้อ่าน

 โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ปีที่ 10 ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในเดือน
พฤศจกิายนนี ้เป็นโครงการของคณะกรรมการพฒันาธุรกจิและวชิาการประกนัภยั ที่
มเีป้าหมายในการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้เยาวชนได้เข้าถงึและเรยีนรูเ้รือ่งการประกนั
ภัย โดยนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะเข้าร่วมแข่งขันตอบ
ปัญหาความรู้ด้านการประกันภัยเพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษา และรับโล่ประทานจาก
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 ข่าวสดุท้าย สมาคมประกนัวินาศภัยไทยและมหาวิทยาลยัชัน้น�าจะจดัการ
ประชุมวิชาการด้านการประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 ขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้า ซึ่งจะ
เป็นการประชมุครัง้ส�าคญัของสมาคมประกนัวนิาศภยัไทยร่วมกบัมหาวทิยาลยัทัง้ 12 
แห่งที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน
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InsurTech Landscape 
in ASEAN

โดย ส�านักวิจัยและสถิติ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ 

และ บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

1 อ้างอิงจาก PwC, Opportunities await: How InsurTech is reshaping insurance, Global FinTech Survey, June 2016: p.2,4  [https://www.pwccn.com/en/migration/

pdf/in-insurtech-jun2016.pdf]

 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา InsurTech ถือเป็นกระแสที่มีการพูดถึงกันอย่างแพร่หลายว่าจะเข้ามาส่งผลกระทบอย่างแรง (Disrupt) ต่อ

ธุรกิจประกันภัย ซึ่งในช่วงแรกของการเติบโตของ InsurTech ได้ก่อให้เกิดความกังวลแก่ธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างมาก เห็นได้จากผลส�ารวจของ 

PwC1 ในปี 2559 ที่ 74% ของบริษัทประกันภัย(ต่อ) มีความเห็นว่า นวัตกรรมทางด้าน InsurTech ถือเป็นสิ่งท้าทายต่อการด�าเนินธุรกิจของ

ตนเองอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้น 9 ใน 10 ของบริษัทประกันภัยกลัวว่า ตนเองจะสูญเสียธุรกิจบางส่วนให้แก่ InsurTech startups ดังนั้น เพื่อลด

ความรุนแรงของกระแสดังกล่าว พวกเขาจึงเห็นว่า การร่วมมือกับ InsurTech startups ถือเป็นสิ่งที่จะต้องรีบด�าเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อดึง

เอาจุดเด่นของ InsurTech startups มาผนวกเข้ากับธุรกิจของตน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ

 การเข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที อาทิ การใช้ Data Analytics ในการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า 

เป้าหมาย และน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจลูกค้า

 ผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ ๆ ที่มาจากการพัฒนาเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย

ต่อชีวิตและทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น Autonomous Car, Smart Home และ Wearable devices

 การลดต้นทุนในการด�าเนินธุรกิจ อาทิ

o Chatbot ที่ถูกน�ามาใช้ในการขายประกันภัย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และการตอบข้อสงสัยของลูกค้า 

o เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีช่วยส่งเสริมการขายประกันภัยออนไลน์ที่ช่วยย่นเวลาในการซื้อประกันภัยและท�าให้ลูกค้าสามารถซื้อได้ไม่

จ�ากัดสถานที่ พร้อมกันนั้น ยังสามารถลดต้นทุนในการเปิดสาขาและจ้างพนักงานได้อีกด้วย 

o Artificial intelligence (AI) ทีถู่กน�ามาใช้ในการพจิารณารบัประกนัภยัและการพจิารณาสนิไหมทดแทน เพือ่ให้สามารถท�างาน

ได้อย่างอัตโนมัติ เมื่อได้รับข้อมูลจากลูกค้า

 จากทีก่ล่าวแล้วข้างต้น InsurTech จงึไม่ใช่สิง่ทีจ่ะส่งผลกระทบอย่างแรงต่อธรุกจิประกนัภยั แต่จะเป็นแรงขบัเคลือ่นไปสูก่ารเปลีย่นแปลง 

(transformative force) เมื่อถูกน�ามาใช้อย่างเหมาะสม ซ่ึงจะผลักดันให้ธุรกิจประกันภัยมีความเข้าใจและเข้าถึงความต้องการประกันภัยของ 

ผูบ้รโิภคได้มากยิง่ขึน้ รวมถงึยงัดงึลกูค้าให้เข้ามามส่ีวนร่วมกบัธรุกจิประกนัภยัมากขึน้อกีด้วย ดงันัน้ การร่วมมอืกนัระหว่างบรษิทัประกนัภยัและ 

InsurTechs จะส่งผลให้บริษัทประกันภัยสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง เมื่อคู่แข่งยังคงด�าเนินธุรกิจแบบเดิม ๆ  รวมทั้งยังสามารถเอาตัวรอดได้ 

เมื่อคู่แข่งมีการปรับตัวโดยใช้กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจร่วมมือกับ InsurTech

 ดังนั้น เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงสถานการณ์ของ InsurTech รอบ ๆ ตัวเรา บทความนี้จึงขอมุ่งเน้นที่จะน�าเสนอถึงภูมิทัศน์ (Landscape) 

และทิศทางปัจจุบันของ InsurTech ในอาเซียน โดย InsurTechs ในที่นี้มิได้มองเพียง InsurTech startups เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริษัทประกัน

ภยั/ชวีติ นายหน้าประกนัภยั/ชวีติ รวมถงึธรุกจิบรกิารทีเ่กีย่วข้องกบัประกนัภัย/ชวีติทีน่�า InsurTech มาใช้อกีด้วย ซึง่ข้อมลูเกีย่วกบั InsurTechs 

ทีน่�าเสนอในบทความนีไ้ด้มาจากการเกบ็รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมลู ไม่ว่าจะเป็นบทความทีเ่ผยแพร่ทางออนไลน์ เวบ็ไซต์ของสมาคม FinTech 

ในประเทศต่าง ๆ เว็บไซต์ของ InsurTech startups เอง รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทประกันภัย/ชีวิต และนายหน้าประกันภัย/ชีวิตที่น�าเทคโนโลยี

ที่เกี่ยวกับประกันภัยมาใช้ โดยในบทความนี้จะน�าเสนอให้ผู้อ่านได้เห็นถึงจ�านวน InsurTechs ในแต่ละประเทศ รวมถึงยังแบ่งตามประเภทการ
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จำ�นวน InsurTechs ในอ�เซียน

 จากแผนภาพที่ 1 พบว่า InsurTech ในอาเซียนมีสูงถึง 160 แห่ง โดยสิงคโปร์มี InsurTech มากที่สุดคือ 48 แห่ง รองลงมาคือ ไทย

และมาเลเซีย 42 และ 31 แห่ง ในส่วนของอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์นั้นมีจ�านวน InsurTech ใกล้เคียงกันคือ 17 และ 16 แห่งตามล�าดับ ส�าหรับ

ประเทศกลุ่ม CLMV นั้น เวียดนามมีจ�านวน InsurTech มากที่สุดคือ 4 แห่ง รองลงมาคือ กัมพูชา 2 แห่ง สิ่งที่น่าสังเกตในกลุ่มประเทศ CLMV 

คือ ถึงแม้ว่าเวียดนามจะมี InsurTech ไม่มากนัก แต่ FinTech นั้นมีจ�านวนมากถึง 48 แห่ง2 โดยส่วนใหญ่จะเป็น FinTech ทางด้านการรับช�าระ

เงินออนไลน์ รองลงมาจะเป็น Blockchain/Bitcoin, การบรหิารการเงนิส่วนบคุคล และการโอนเงนิ ซึง่ FinTech เหล่านีเ้ป็นพืน้ฐานในการพฒันา 

InsurTech ดังนั้น หากเวียดนามมุ่งเน้นมาด้าน InsurTech คาดว่า InsurTech จะเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

 หากพิจารณาเฉพาะ InsurTech startups ทั้งในรูปของจ�านวนและเม็ดเงินที่ระดมทุนได้จากนักลงทุนนั้น ณ ปัจจุบัน สิงคโปร์ก็ยังคง

เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนอยู่ดี โดยมีจ�านวน InsurTech startups ถึง 17 แห่งที่ได้รับเงินทุนเป็นจ�านวนเงินสูงถึง 99.7 ล้านเหรียญสหรัฐ รอง

ลงมาคือ ไทย 6 แห่ง รวม 2 ล้านเหรียญสหรัฐ3 ดังแผนภาพที่ 2 สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ เนื่องจากสิงคโปร์มีกฎระเบียบที่เอื้อต่อการจัดตั้งและระดม

ทุน Insurtech startups ที่พัฒนาในประเทศอื่น ๆ จึงนิยมไปจดทะเบียนในสิงคโปร์

2 อ้างอิงจาก Fintechnews Singapore, Fintech in Vietnam Update and new Infographic 2017, June 20, 2017 [http://fintechnews.sg/10060/vietnam/fintech- 

vietnam-update-infographic/]
3 อ้างอิงจาก Carrier Management, Where is the InsurTech capital of the world?, February 13, 2018 [https://www.carriermanagement.com/ 

features/2018/02/13/175508.htm?platform=hootsuite]

ใช้งาน พร้อมทั้งยังเสนอมุมมองที่น่าสนใจของ InsurTech แต่ละประเภทอีกด้วย เพื่อให้ผู้อ่านได้เกิดไอเดียที่อาจจะน�าไปวางกลยุทธ์ในการร่วม

มือกับ InsurTech หรือพัฒนาธุรกิจโดยน�าเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับประกันภัยมาใช้ได้ต่อไป

แผนภาพที่ 1 : จ�านวน InsurTechs และธุรกิจประกันภัยและที่เกี่ยวข้องที่ใช้ / 
ร่วมมือกับ InsurTechs แต่ละประเทศในอาเซียน
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 และเมื่อพิจารณาถึงการใช้งานของ InsurTech จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ (พิจารณาได้จากแผนภาพที่ 3 และ 4)

1) ช่องทางขายหรือเว็บไซต์เปรียบเทียบ ซึ่งเป็นช่องทางที่ท�าให้ผู้บริโภคเข้าถึงประกันภัยได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังสามารถซื้อ 

ประกนัภยัได้ในราคาทีถ่กูอกีด้วย โดยผูบ้รโิภคสามารถเปรยีบเทยีบได้ทัง้ราคาและความคุม้ครองของประกนัภยัทีม่ขีาย นอกจากนี้ 

เว็บไซต์เปรียบเทียบส่วนใหญ่ยังให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทอื่น ๆ อีกด้วย เช่น บัตรเครดิต สินเช่ือบ้าน และ 

สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น

 

 ในอาเซียนจะมี InsurTech ประเภทนี้มากที่สุด โดยมีจ�านวนถึง 81 แห่ง ซึ่งไทยมีจ�านวน InsurTech ประเภทนี้สูงที่สุดคือ 

27 แห่ง รองลงมาคอืมาเลเซยีและอนิโดนเีซยี 15 และ 13 แห่งตามล�าดบั สาเหตทุีไ่ทยม ีInsurTech ประเภทนีเ้ยอะ เนือ่งจาก

ตลาดประกันภัยรถยนต์มีขนาดใหญ่ ผู้เล่นในตลาดมีมาก โดยมีทั้งที่เป็น InsurTech startups ของไทย เช่น รู้ใจ และ Frank 

และของต่างชาติ เช่น Gobear Direct Asia และ MoneyGuru (ในเครือของ CompareAsia Group) เป็นต้น รวมถึงยังมี

บริษัทนายหน้าประกันภัย/ชีวิตที่ขายอยู่แล้วในบ้านเราที่น�าเทคโนโลยีเช่น Chatbot และดิจิทัลมาใช้

 สิ่งที่น่าสนใจก็คือ InsurTech startup ต่างชาติหลายรายมีการขยายธุรกิจออกไปในหลาย ๆ ประเทศ อาทิ Gobear  

(6 ประเทศใหญ่ในอาเซียน) Compare Asia (5 ประเทศใหญ่ในอาเซียนยกเว้นเวียดนาม) C88 (สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และ

ฟิลิปปินส์) BankBazaar (สัญชาติอินเดีย ด�าเนินการในสิงคโปร์และมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ในอนาคต) และ Direct Asia 

(สิงคโปร์และไทย) 

2) การพิจารณารับประกันภัยและผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ InsurTech ประเภทนี้ต้องมีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเป็น

อย่างดี โดยในปัจจุบัน ลูกค้าประกันภัย/ชีวิตนั้นมีหลายกลุ่มซึ่งรวมถึงลูกค้ากลุ่ม Millennial Generation (Gen Y คือกลุ่มคนที่

เกิดในช่วงปี 1980-1998) และกลุ่ม Digital Native (Gen Z คือกลุ่มคนที่เกิดหลังปี 1998)4 ที่เริ่มเป็นลูกค้าคนส�าคัญของธุรกิจ

แผนภาพที่ 2 : จ�านวนและเงินทุนของ InsurTech startups ที่ได้รับเงินทุนจากนักลงทุนในเอเชีย

4 อ้างอิงจาก BrandBuffet Team, เจาะลึกกลุ่ม Millennials ผู้บริโภคสายพันธุ์จริงใจ แต่ “ไร้ Loyalty”, ธันวาคม 18, 2557 [https://www.brandbuffet.in.th/2014/12/ 

millennials-consumer-insights/]
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ประกันภัย/ชีวิต โดยทั้งสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่คุ้นเคยกับการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี ท�าให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ส่งผลให้พฤติกรรม

การบริโภคของคนสองกลุ่มนี้มีความแตกต่างจากคนรุ่นก่อน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเป็น Smart consumer ที่ต้องหาข้อมูล

เพื่อเปรียบเทียบราคาและคุณภาพของสินค้าและบริการก่อนท�าการซื้อ มี Loyalty ต่อแบรนด์สินค้าต�่า ชอบจ่ายค่าสินค้าหรือ

บริการตามที่ตนเองใช้งาน หรือด�าเนินชีวิตในลักษณะของสังคมเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing economy) ที่มีแนวคิดในการลด

ค่าใช้จ่ายแทนการซือ้สนิทรพัย์ รวมถึงการตดัสนิใจซือ้สินค้าทีส่ามารถแบ่งปันกนัได้5 ดงันัน้ ผลติภณัฑ์ประกนัภยั/ชวีติจงึไม่สามารถ

ออกแบบในลกัษณะ One-size-fits-all ได้อกีต่อไป การน�า Insurtech มาใช้จงึตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าทีห่ลากหลาย 

ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีการน�า InsurTech มาใช้ ได้แก่

 ประกันภัยรถยนต์ Telematics เช่น ประกันรถยนต์ที่ขายโดย กรุงเทพประกันภัย (ไทย) Income (สิงคโปร์) MSIG (สิงคโปร์) 

และ AXA (มาเลเซีย) เป็นต้น 

 ประกันภัยรถยนต์ Peer-to-Peer เช่น Carpool (ไทย) Fairdee (ไทย) Vouch (สิงคโปร์) และ Bandboo (สิงคโปร์) เป็นต้น 

โดย Fairdee และ Vouch เป็นของ Insbee (สิงคโปร์)

 ประกันสุขภาพโดยใช้ Wearable devices เช่น Fit sense (สิงคโปร์) AIA Vitality (Vitality เป็น Insurtech startup สัญชาติ 

UK ที่ AIA ร่วมมือและใช้ในไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย) ประกันชีวิต/สุขภาพของเมืองไทยประกันชีวิต และประกันภัยไทย

วิวัฒน์ เป็นต้น

 Microinsurance ประกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตซุือ้ผ่านเวบ็ไซต์หรอืโทรศพัท์มอืถอื เช่น BIMA (Insurtech startup สญัชาติ

สวีเดน ด�าเนินการในสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา) เป็นต้น

 ประกันภัย On-demand ที่ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้ได้ในเวลาที่ต้องการ เช่น ประกันรถยนต์ และประกันการเดินทางของ

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เป็นต้น

 ในอาเซียน InsurTech ประเภทนี้มีจ�านวน 41 แห่ง โดยสิงคโปร์มี InsurTech ประเภทนี้มากที่สุดคือ 17 แห่ง รองลงมาคือ

มาเลเซียและไทย 9 และ 8 แห่งตามล�าดับ ยิ่งไปกว่านั้น InsurTech ที่อยู่ในสิงคโปร์และมาเลเซียโดยส่วนใหญ่จะเป็น  

InsurTech startups ที่เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อร่วมมือกับบริษัทประกันภัย/ชีวิต และนายหน้าประกันภัย เช่น สิงคโปร์ 

ได้แก่ Insbee, Bandboo, Raxel และ Fit sense และมาเลเซีย ได้แก่ Neosurance, U for Life, Vsure, DraVA, CSE 

และ KATSANA เป็นต้น ในทางกลบักนั ในไทยจะเป็นบรษิทัประกนัภยั/ชวีติทีเ่ป็นผูร่้วมมอืกบั InsurTech startups ต่างชาติ

 อย่างไรก็ตาม ในอาเซียน ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เกี่ยวกับ Smart home น้ันยังไม่ค่อยมีพัฒนามากขึ้นเท่าไร จึงน่าจะเป็น

โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ ๆ ของบริษัทประกันภัย

3) การจัดการด้านการประกันภัย และการจัดการงานบุคคล เป็น InsurTech ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของ 

บริษัทประกันภัย/ชีวิต และช่วยลดต้นทุนในการด�าเนินงานของบริษัทประกันภัย/ชีวิต เช่น

 ระบบการจัดการสินไหมทดแทนประกันรถยนต์ เช่น Meriman (สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย) และ EMCS (ไทย)

 ระบบการจัดการสินไหมทดแทนประกันสุขภาพ เช่น TPA (ไทย)

 ระบบการขายผ่านตัวแทน เช่น VESL (สิงคโปร์และฟิลิปปินส์) Appman (ไทย) และ Horsepower (ฟิลิปปินส์) เป็นต้น

 ระบบการบริหารจัดการงานบุคคล รวมถึงการบริหารสวัสดิการของพนักงานของบริษัทประกันภัย

 ในอาเซียน InsurTech ประเภทนี้มีจ�านวน 26 แห่ง โดยสิงคโปร์มี InsurTech ประเภทนี้มากที่สุดถึง 12 แห่ง รองลงมาคือ 

ไทย 5 แห่ง และมาเลเซียและฟิลิปปินส์ที่มีเท่ากันคือ 4 แห่ง

5 อ้างอิงจาก กันทิมา วงศ์สถาปัตย์, Sharing Economy: การบริโภคยุคใหม่ ไร้ซึ่งการครอบครอง, ตุลาคม 2559 [https://www.scbeic.com/th/detail/product/2831]
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4) บริการที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย เป็น InsurTech อีกประเภทหนึ่งที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันภัยในการจัดการสินไหม

ทดแทน รวมถึงการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ได้แก่

 การหาอู่ซ่อมรถยนต์ เช่น Fixir (สิงคโปร์)

 การเคลมประกันรถยนต์ และแจ้งอุบัติเหตุ เช่น ClaimDi (ไทย)

 การเรียกและนัดหมายแพทย์ เช่น Health Tech ที่ร่วมมือกับบริษัทประกันภัย อาทิ สิงคโปร์ ได้แก่ mydoc, GetDoc และ 

docdoc เป็นต้น ไทย ได้แก่ Best Doctors และ Health at Home เป็นต้น

 ในอาเซียน InsurTech ประเภทนี้มีจ�านวนไม่มากนักคือ 13 แห่ง โดยสิงคโปร์มี InsurTech ประเภทนี้มากที่สุดคือ 7 แห่ง 

รองลงมาคือไทยและมาเลเซียที่มีจ�านวนเท่ากันคือ 3 แห่ง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ เฉพาะในไทย HealthTech มี

จ�านวนมากถึง 35 แห่ง6 แต่มีเพียงไม่กี่แห่งเท่าน้ันที่ร่วมมือกับบริษัทประกันภัย ดังน้ัน จึงเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจส�าหรับ

บริษัทประกันภัย/ชีวิตในการร่วมมือพัฒนาบริการที่จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า

6 อ้างอิงจาก Health Tech Startup Thailand, Thailand Health Tech Startup Ecosystem, July 2017 [https://www.blognone.com/node/93761]

แผนภาพที่ 3 : จ�านวน InsurTechs และธุรกิจประกันภัยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ใช้ / ร่วมมือกับ InsurTechs ในอาเซียนรายประเภท

 และในช่วงสุดท้ายของบทความจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงภูมิทัศน์ของ InsurTechs ในอาเซียนทั้งหมดที่รวบรวมได้ ดังแผนภาพที่ 4 

ส�าหรับรายละเอียดของ InsurTech ที่น่าสนใจ รวมถึงประเด็นเพิ่มเติม จะขอน�าเสนอในบทความต่อไป
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แผนภาพที่ 4 : InsurTechs และธุรกิจประกันภัยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ใช้ / ร่วมมือกับ InsurTechs ในอาเซียน
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แผนภาพที่ 4 : InsurTechs และธุรกิจประกันภัยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ใช้ / ร่วมมือกับ InsurTechs ในอาเซียน

ที่มาของข้อมูล : จากการรวบรวมจาก Website ต่าง ๆ  
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ศึกษาโมเดลการประกันภัยพืชผลเกาหลี 
ดูแลความเสี่ยงให้กับเกษตรกรไทย 

โดย วัลย์ลิกา บูรณ์ทอง

ฝ่ายสื่อสารองค์กร สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 เม่ือวนัที ่9-11 กรกฎาคม 2561 สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 

ได้น�าคณะท�างานด้านการประกันภัยพืชผล (Insurance Working 

Group on Thailand's Sustainable Agricultural Insurance  

System) จากหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจประกันภัย เดินทางไป

ศึกษาดูงานด้านการประกันภัยพืชผล ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและยุทธศาสตร์การประกันภัยพืช

ผล โดยมผีูแ้ทนจากภาคธรุกจิประกนัภยัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ 

ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ

ส่งเสรมิการประกอบธรุกิจประกันภยั และสมาชกิบรษิทัประกนัภยั รวม 

31 คน โดยมีก�าหนดการศึกษาดูงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น 

กลุ่มธุรกิจการเงิน NongHyup Financial Group ซ่ึงประกอบด้วย 

สถาบันการเงินและบริษัทประกันภัย บริษัทประกันภัยต่อแห่งประเทศ

เกาหลี (Korean Reinsurance Company) และ สถาบันพัฒนาการ

ประกันภัยแห่งประเทศเกาหลี (Korea Insurance Development 

Institute - KIDI) เป็นต้น 

 ก่อนอื่นมาท�าความรู้จักกับภาพรวมอุตสาหกรรมประกันภัย

ของประเทศเกาหลีกันก่อน ในปี 2016 ประเทศเกาหลีมีมูลค่าเบี้ย

ประกันภัยรวมทั้งสิ้น 170,862 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราการเติบโต

เพิม่ขึน้ 3.61% มส่ีวนแบ่งการตลาดประกนัภัยของโลกอยูท่ี ่3.6% และ

มมีลูค่าเบีย้ประกนัภัยเป็นอนัดบั 7 ของโลก และเป็นอนัดบั 3 ของเอเชยี 

มีจ�านวนบริษัทประกันภัยทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย รวม

ทั้งหมด 57 บริษัท
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 เหตุผลที่คณะท�างานฯ เลือกประเทศเกาหลีในการมาศึกษาดูงานด้านการประกันภัยพืชผลในครั้งนี้ เนื่องมาจากประเทศเกาหลีเป็น

ประเทศที่เป็นต้นแบบเร่ืองของการประกันภัยพืชผล ท่ีมีการท�ามาแล้วกว่า 17 ปี โดยมีแนวคิดและยุทธศาสตร์การประกันภัยพืชผลที่คิดแบบ 

องค์รวม มีกลไกการประกันภัยต่อของรัฐเข้ามามีบทบาทในการประกันภัยต่อสุดท้าย (Reinsurer of Last Resort) เพื่อดูแลเฉพาะความเสี่ยง

ระดับสูงสุด และยังมีกฎหมายรองรับโดยเฉพาะ คือ Agricultural and Fishery Disaster Insurance Act 2011 และมีการก�าหนดอัตรา 

ความเสียหาย (Loss Ratio) ที่จะเข้าสู่การประกันภัยต่อโดยรัฐอย่างชัดเจนส�าหรับพืชแต่ละประเภท ซึ่งรูปแบบการประกันภัยพืชผลส่วนใหญ่ 

จะเป็นการท�าประกนัภยัผลไม้เป็นหลกั เช่น แอปเป้ิล ลกูแพร ลกูพลบั แอปรคิอต องุน่ และข้าว เป็นต้น มเีบีย้ประกนัภยัจ�านวน 321 แสนล้านวอน 

หรือ ประมาณ 9,600 ล้านบาท โดยจะให้ความคุ้มครองตามความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ลูกเห็บ และ น�้าค้างแข็ง ซึ่งเป็นภัยหลัก 

ที่สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร 
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 นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้น�าคณะท�างานฯ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจประกันภัย ได้แก่ 

ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย และบริษัทประกันภัย เยี่ยมชม Four Season Farm ศึกษาดูงานการปลูกพืช เช่น แตงโม มะเขือเทศ เป็นต้น เพื่อ

น�ามาใช้สร้างรูปแบบการประกันภัยพืชผลของไทยให้มีความยั่งยืน 

วันแรก เยี่ยมชม Four Season Farm

 คณะท�างานได้ไปเยี่ยมชมบริษัทประกันภัยต่อแห่งประเทศเกาหลี (Korean Reinsurance Company) หรือ Korean Re ซึ่งเป็น 

บริษัทประกันภัยต่อที่ใหญ่ท่ีสุดในประเทศเกาหลีและกลุ ่มธุรกิจการเงิน NongHyup Financial Group ซึ่งเป็นสถาบันการเงินและ 

การประกันภัยพืชผลของประเทศเกาหลี โดยมี Mr. Jong-Gyu Won CEO และคณะผู้บริหารมาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมบรรยายสรุป

ภาพรวม วิวัฒนาการ นโยบาย และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการประกันภัยพืชผลของประเทศเกาหลี (Korean Crop Insurance Program) 

รวมถงึการประเมนิความเสยีหาย แนวโน้มการเตบิโตและอตัราความเสยีหาย ซึง่เป็นข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการน�ามาพฒันาการประกนัภยัพชืผล

ของไทย

วันที่ 2 ศึกษ�ดูง�น ณ Korean Reinsurance Company 
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คณะท�างานเยี่ยมชมบริษัทประกันภัยต่อแห่งประเทศเกาหลี (Korean Reinsurance Company)

 คณะท�างานได้เข้าร่วมประชุมหารือกับสถาบันพัฒนาการประกันภัยแห่งประเทศเกาหลี (Korea Insurance Development  

Institute - KIDI) ซึง่เป็นหน่วยงานด้านการก�าหนดอตัราเบีย้ประกนัภัยของประเทศเกาหลี เพือ่รบัฟังการบรรยายเกีย่วกบัโครงสร้างนโยบาย และ

ขอบเขตการด�าเนินงานของสถาบันแห่งนี้ รวมถึงวิธีการค�านวณอัตราเบี้ยการประกันภัยพืชผลของประเทศเกาหลี

วันที่ 3 ศึกษ�ดูง�น Korea Insurance Development Institute (KIDI)

วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 14014
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 จากการศึกษาดงูานในครัง้นี ้ทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจะได้น�าเอารปูแบบ แนวคิดแบบองค์รวมของการประกนัภัยพชืผลประเทศเกาหลี 

มาใช้เป็นต้นแบบเทียบเคียงเพื่อสร้างรูปแบบการประกันภัยพืชผลของไทยให้มีความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะท�าให้เกษตรกร ชาวสวน ชาวไร่ 

ได้มีหลักประกันคุ้มครองต้นทุนการเพาะปลูก สามารถบริหารจัดการความเส่ียง ด้วยการน�าระบบประกันภัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร

ความเสี่ยงทางการเงินได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ต่อไป

วารสารประกันภัย  กรกฎาคม - กันยายน  2561 15

รอบรู้ประกันภัย





ประชุมชี้แจงกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจาก
ภยัทีเ่อาประกนัภยัภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัความเสีย่งภยั
ทรัพย์สิน) และเอกสารแนบท้าย
 คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน จัดประชุมชี้แจง
กรมธรรม์ประกนัภัยธรุกจิหยดุชะงกั (เนือ่งจากภัยทีเ่อาประกนัภยั
ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัย์สนิ) และเอกสารแนบ
ท้าย จ�านวน 2 ครัง้ เมือ่วนัที ่2 สงิหาคม 2561 และวนัที ่5 กนัยายน 
2561 ณ โรงแรมสวสิโฮเตล็ เลอ คองคอร์ด

โครงการศกึษาดงูานเทคโนโลยใีนการป้องกันการเกิดอคัคภียั และ
เยี่ยมชมโรงงานผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อน
 ชมรมบรหิารความเสีย่งภยั จดัโครงการศกึษาดงูานเทคโนโลยี
ในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย และเยี่ยมชมโรงงานผลิตแผ่นฉนวนกัน
ความร้อน เมือ่วนัที ่3 สงิหาคม 2561 ณ บรษิทั วอลล์ เทคโนโลย ีจ�ากดั 
จงัหวดันครปฐม

MOU การสร้างความตระหนักในการดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 นายอานนท์ วงัวส ุเลขาธกิารสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืด้านการสร้างความตระหนกัในการดแูล
และคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล ระหว่าง 13 สมาคมการค้า ของส�านกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) (ETDA) เพือ่สนบัสนนุ 
ส่งเสรมิ และสร้างความตระหนกัในการดแูลและคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล เมือ่วนัที ่25 กรกฎาคม 2561 ณ ศนูย์การค้าสยามพารากอน
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อบรมหลักสูตรกฎหมายส�าหรับบุคลากรบริษัทประกันวินาศภัย
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์
 คณะกรรมการประกันภยัยานยนต์ จดัอบรมหลกัสตูรกฎหมาย
ส�าหรับบุคลากรบริษัทประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
รถยนต์ ระหว่างวนัที ่ 23 สงิหาคม 2561 - วนัที ่ 14 กนัยายน 2561  
ระยะเวลา 30 ช่ัวโมง ณ สมาคมประกนัวนิาศภัยไทย และจดัพธิมีอบ
วฒุบิตัร เมือ่วนัที ่20 กนัยายน 2561 ณ สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย

สนบัสนนุเงนิรางวลัน�าจบัในโครงการปฏิทินหมายจบั “The Most 
Wanted 2018 by ศปจร.น.”
 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ร่วมลงนาม MOU กับ
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ในโครงการปฏิทินหมายจับ “The Most 
Wanted 2018 by ศปจร.น.” เพือ่ป้องกนัปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2561 ณ กองบัญชาการ
ต�ารวจนครบาล โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2561 -  
วนัที ่31 กนัยายน 2561 ซึง่ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตไิด้ด�าเนนิการจบักมุ 
ผูต้้องหาตามโครงการปฏทินิหมายจบัไปแล้วจ�านวน 8 คน 

งานเปิดตัวสมาคมเซอร์เวย์ประเทศไทย
 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ และชมรมสินไหม 
ยานยนต์ เข้าร่วมงานเปิดตวัสมาคมเซอร์เวย์ประเทศไทย เมือ่วนัที่ 
20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ่ 

สัมมนา B.A.N.K ที่สุดของนวัตกรรมแห่งการสื่อสาร การเจรจา
ต่อรอง และการปิดการขาย
 ชมรม Young Insurer Club จดัสมัมนา “B.A.N.K ทีส่ดุของ
นวัตกรรมแห่งการส่ือสาร การเจรจาต่อรอง และการปิดการขาย”  
เมือ่วนัที ่24 สงิหาคม 2561 ณ โรงแรม S31 สขุมุวทิ 
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ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาฐานข้อมูลราคา 
ค่าซ่อมรถยนต์ของสมาคมประกันวินาศภัยไทยกับบริษัท  
อีเอ็มซีเอสไทย จ�ากัด
 คณะกรรมการประกันภยัยานยนต์ ลงนามบนัทกึความร่วมมอื
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลราคาค่าซ่อมรถยนต์ของสมาคมประกัน
วินาศภัยไทย กับบริษัท อีเอ็มซีเอสไทย จ�ากัด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ราคาค่าซ่อมรถยนต์ รายงานมูลค่างานซ่อม รายงานมูลค่าค่าแรง  
และรายงานมูลค่าค่าอะไหล่ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ  
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ประชุมชี้แจงเรื่อง การใช้ระบบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ระหว่างบรษัิทประกันภยัผ่านระบบสารสนเทศ (ระบบ E-Recovery)
 คณะท�างานเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัท 
ประกันภัย จัดประชุมชี้แจงเรื่อง การใช้ระบบการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัยผ่านระบบสารสนเทศ หรือระบบ  
E-Recovery เมือ่วนัที ่28 สงิหาคม 2561 ณ สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย

อบรมหลักสูตรการประเมินราคาค่าซ่อมรถยนต์ (ขั้นสูง) 
 คณะท�างานจดัท�าราคาค่าซ่อมรถยนต์ และคณะท�างานรบัรอง
คณุภาพอะไหล่รถยนต์ จดัอบรมหลกัสตูรการประเมนิราคาค่าซ่อมรถยนต์ 
(ขัน้สงู) เมือ่วนัที ่27-28 กนัยายน 2561 ณ สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย

อบรมหลกัสตูรการประกนัภยัอบุตัเิหต ุและการประกนัภยัสขุภาพ 
รุ่นที่ 1 
 ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จัดอบรมหลักสูตร 
การประกนัภยัอบุตัเิหต ุและการประกนัภยัสขุภาพ รุน่ที ่1” เมือ่วนัที ่2 
สงิหาคม 2561 วนัที ่9 สงิหาคม 2561 และวนัที ่16 สงิหาคม 2561 ณ 
สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย
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ศึกษาดูงานบริษัทกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup)
 คณะกรรมการประกนัภยัเบด็เตลด็ เข้าร่วมศกึษาดงูานบรษิทั
กลุม่ธรุกจิสตาร์ทอพั (Startup) เพือ่ตอบโจทย์การด�าเนนิธรุกจิแนวใหม่
ให้กบับริษัทประกนัภยัในการใช้เทคโนโลย ี เพือ่น�าความรูท้ีไ่ด้มาพฒันา
ผลติภณัฑ์ประกนัภยัให้สอดคล้องกบัความต้องการในปัจจบุนั เมือ่วนัที่ 
31 สงิหาคม 2561 ณ บรษิทั บลิค์ เอเชีย จ�ากดั (Builk) 

อบรมหลกัสตูรความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ ส�าหรบักลุม่ธรุกจิประกนัภยั
 ชมรมไอทปีระกนัภยั จดัอบรมหลกัสตูรความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ ส�าหรบักลุ่มธรุกจิประกนัภยั (Cyber Security for Insurance  
Sector: CSI) ระหว่างวนัที ่7 กรกฎาคม 2561 - วนัที ่30 สงิหาคม 2561 และจดัพธิปิีดการอบรมและมอบประกาศนยีบตัรไปเมือ่วนัที ่30 สงิหาคม 
2561 ณ สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว
 นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงินช่วยเหลือ จ�านวน 50,000 บาท แก่ผู้ประสบภัย 
จากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน - เซน�้าน้อยแตก ท่ีแขวงอัตตะปือ ผ่านทางสถานเอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจ�า 
ราชอาณาจักรไทย โดยมี ฯพณฯ แสง สุขะทิวง เอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 
ณ สถานทูตลาวประจ�าประเทศไทย

เทคนคิป่ันคอนเทนต์ให้ปัง สร้างแบรนด์ให้ดี ยุค 4.0 
 ชมรมประชาสมัพนัธ์ประกนัภยั จดัสมัมนาหวัข้อ “เทคนคิป่ัน
คอนเทนต์ให้ปัง สร้างแบรนด์ให้ด ียคุ 4.0” เพือ่ได้เรยีนรูพ้ืน้ฐานการสร้าง 
Content บนโลกออนไลน์ เทคนคิและแนวคดิในการสร้างสรรค์เพือ่การ
ออกแบบ Content ให้น่าสนใจ และบรหิารจดัการ Content ให้เหมาะ
สมกับช่องทางการท�าประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 6 
กรกฎาคม 2561 ณ สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย
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อบรมเชิงปฏิบัติการส�าหรับการจัดท�า ส่งมอบ และ
เก็บรักษาใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับ
อิเล็กทรอนิกส์ (รอบที่ 2)
 คณะกรรมการการบญัช-ีการเงนิ และการลงทนุ 
จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารส�าหรบัการจดัท�า ส่งมอบ และเกบ็
รกัษาใบก�ากบัภาษีอเิลก็ทรอนกิส์ และใบรบัอเิลก็ทรอนกิส์ 
(รอบที ่2) เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2561 ณ สมาคมประกนั
วนิาศภยัไทย 

สัมมนา เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของผู้รับจัดการขนส่ง
สินค้า (Freight Forwarder) และการประกันภัย 
ที่เกี่ยวข้อง” 
 ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัด
สมัมนา เรือ่ง “บทบาทหน้าทีข่องผูร้บัจดัการขนส่งสนิค้า 
(Freight Forwarder) และการประกันภยัทีเ่กีย่วข้อง” เมือ่
วนัที ่8 สงิหาคม 2561 ณ สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 17
 ส�านกังาน คปภ. ร่วมกบัสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย จดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 
(Workshop) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่17 เมือ่วนัที ่5-6 กนัยายน 2561 
ณ โรงแรมแมนดารนิ แมนเนจ บาย เซน็เตอร์ พอยท์ 

สัมมนา เรื่อง “FinTech and Blockchain for Insurance”
 คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด จัดสัมมนา เรื่อง“FinTech  
and Blockchain for Insurance” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ สมาคมประกัน
วินาศภัยไทย

ประชุมหารือการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลการประกันภัยรถยนต์ 
 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จัดประชุมหารือการจัดเก็บข้อมูลและ
ประมวลผลข้อมูลการประกันภัยรถยนต์ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม  
อีสติน แกรนด์ สาทร
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มอบรถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
 นายอานนท์ วังวสุ เลขาธิการสมาคมประกันวินาศภัยไทย  
ร่วมมอบรถพยาบาล จ�านวน 1 คัน ให้กับโรงพยาบาลดงเจริญ  
จังหวัดพิจิตร โดยมี นายแพทย์วิศิษฎ์ อภิสิทธ์ิวิทยา ผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลดงเจริญ เป็นผู้รับมอบ และมีนายอาทิวราห์ คงมาลัย  
(ตูน บอดี้สแลม) ร่วมเป็นสักขีพยาน ในโครงการ “คปภ. ร่วมใจ 
อตุสาหกรรมประกนัภยัมอบรถพยาบาลเพือ่สงัคม” เมือ่วนัที ่7 กนัยายน 
2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปีที่ 2
 สมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมโครงการ “คปภ. เพื่อ
ชุมชน ปีที่ 2” จัดโดย ส�านักงาน คปภ. ร่วมลงพื้นที่ 6 ชุมชนที่ได้รับ
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ชุมชนตลาดหัวตะเข้ กรุงเทพฯ 
ชุมชนกู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด ชุมชนท่าสะท้อน จ.ชุมพร ชุมชนโนนสัง 
จ.หนองบัวล�าภู ชุมชนตลาดทุ่งเกวียน จ.ล�าปาง และชุมชนบ้านปาง
ขอน จ.เชียงราย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและประโยชน์ของการ
ประกันภัยให้กับคนในชุมชนได้ใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการ
บริหารความเส่ียงในชีวิต และทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัว  
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 - วันที่ 3 ธันวาคม 2561

โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 24
 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย ร่วมกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนา 
ผูบ้รหิารธรุกจิประกนัวนิาศภยั รุน่ที ่24 ระหว่างวนัที ่3 กนัยายน 2561 
- วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561  โดยจัดพิธีเปิดการอบรมเมื่อวันที่ 3 
กันยายน 2561  ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย และได้จัดอบรมหัวข้อ
การวิเคราะห์ตนเอง การเสริมสร้างภาวะผู้น�าและการพัฒนาทีมงาน  
เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2561 ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล  
ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี

มอบเงินโครงการ “ก้าวคนละก้าว”
 นายอานนท์ วังวสุ เลขาธิการสมาคมประกันวินาศภัยไทย  
พร้อมด้วยนายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมฯ  
ร่วมมอบเงินให้กับโครงการ “ก้าวคนละก้าว” เพื่อโรงพยาบาลศิริราช 
จ�านวน 50,000 บาท โดยมนีายอาทวิราห์ คงมาลยั (ตนู บอดีส้แลม) เป็น
ผูร้บัมอบ ภายในงาน “สปัดาห์ประกนัภยั ประจ�าปี 2561” เมือ่วนัที ่7 
กนัยายน 2561 ณ ศนูย์การประชมุแห่งชาตสิริกิติิ์
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MOU การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลการเกษตรของ
ประเทศไทย
 นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย  
ลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบ 
การประกนัภยัพชืผลการเกษตรของประเทศไทย ร่วมกบั สถาบนัวจิยั
เศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภมูสิารสนเทศ (องค์การมหาชน) ส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิ
ดจิทิลั ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมนีายกฤษฎา 
บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็น
ประธานในพธิ ีเมือ่วนัที ่2 สิงหาคม 2561 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เข ้าร ่วมจัดนิทรรศการงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2561  
(TILOG-LOGISTIX 2018) 
 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ เข้าร่วม 
จัดนิทรรศการงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2561 (TILOG-LOGISTIX 
2018) ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและ 
การประชุมไบเทค (BITEC) 

ต้อนรับสมาคมประกันวินาศภัยแห่งสาธารณรัฐจีน
 สมาคมประกันวนิาศภยัไทย ให้การต้อนรบั Mr. Lin, Chun Jen, 
Chairman of Casualty Committee และคณะกรรมการประกันภัย
เบ็ดเตล็ด สมาคมประกันวินาศภัยแห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (The 
Non-Life Insurance Association of the Republic of China)  
ในโอกาสเดนิทางมาประชมุหารอืร่วมกบัสมาคมฯ ในโครงการประกนัภยั
ข้าวนาปี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

ประชุมหารือร่วมกับสมาคมเซอร์เวย์ประเทศไทย
 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต ์ ได ้ประชุมหารือ 
ร่วมกับสมาคมเซอร์เวย์ประเทศไทย เพื่อแลกเปล่ียนความรู้เกี่ยวกับ 
การประกันภัยรถยนต์ และเพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง  
2 สมาคม เมือ่วนัที ่10 กรกฎาคม 2561 ณ สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย
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นักศึกษา วปส. รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงานสมาคมประกันวินาศภัยไทย
 ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. น�าคณะนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8 มาเยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงาน ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยมี นายนพดล  
สันติภากรณ์ อุปนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นายอานนท์  
วงัวส ุเลขาธกิารสมาคมฯ และนายกีเ่ดช อนนัต์ศริปิระภา ผูอ้�านวยการ
บริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ  
สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

จัดบธูนทิรรศการงาน “Digital Thailand Big Bang 2018” 
 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมจัดบูธนิทรรศการให้ 
ความรู้ด้านการประกันวินาศภัยในงานสัมมนาและนิทรรศการ
นานาชาต ิ“Digital Thailand Big Bang 2018” จดัโดย ส�านกังาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ระหว่างวนัที ่ 19-23 กนัยายน 2561 ณ ศนูย์การแสดงสนิค้าและ 
การประชมุ อมิแพค เมอืงทองธานี

ประชุมร่วมสมาคมประกันวินาศภัย 4 ประเทศ
 สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Bangkok Annual Liaison Meeting: BGPT ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย
ในอาเซียน 4 ประเทศ ประกอบด้วย Brunei Insurance and Takaful Association (BITA), General Insurance Association of Singapore 
(GIAS) และ Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดี และการประสานความร่วมมือระหว่างกัน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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โดย ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท

ความเชื่อ ความจริง และหนทางอนาคต
ของการพัฒนาประกันภัยข้าวในประเทศไทย

 ในปีนีส้มาคมประกนัวนิาศภยัไทยในฐานะผูป้ระสานงานหลักในเรือ่งการพฒันาการประกนัภยัพชืผลระหว่างภาคเอกชนผู้รบัประกนัภยั

และหน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วข้อง ได้มกีจิกรรมทีส่�าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัการผลกัดนัให้มกีารขยายผลของโครงการประกนัภยัข้าวออกไปสูก่ารประกนัภยั

พืชชนิดอื่น คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งจุดเปลี่ยนของการพัฒนาวิธีการประเมินความเสียหายของการประกันภัยพืชผล  โดยการมองไประยะ

ข้างหน้าที่จะดึงเอาเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง เช่น ภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับ Mobile Technology มาประยุกต์ใช้กับรูปแบบการประกันภัยให้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร

 หนทางที่ได้ด�าเนินมาถึงจุดเปลี่ยนที่ส�าคัญนี้ใช้เวลาและความพยายามอย่างยาวนานที่จะน�าแนวคิดที่เป็นไปได้หลากหลายอย่างมาสู ่

การตัดสินใจร่วมกันที่เหมาะสมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้เขียนจึงใช้โอกาสนี้บันทึกข้อคิดเห็น1 ในประเด็นท่ีส�าคัญ 

ที่ได้จากประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในวงประชุมคณะท�างาน หรือวงการศึกษาวิจัย ไว้ในบทความนี้เพื่อประโยชน์ต่อผู้สนใจในการพัฒนา

ต่อยอดออกไปอีกในอนาคต

1 ข้อคิดเห็นทั้งหมดในบทความนี้ เป็นความเห็นส่วนบุคคล ไม่เกี่ยวข้องกับองค์กร

“Strategy is a commodity, execution is an art.” 
– Peter Drucker
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 ตามสถิติภาครัฐได้ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ

ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในช่วง 14 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2547-2560) เฉลี่ยปีละ 7,010 ล้านบาท โดยในปี 2552 รัฐ

ใช้งบประมาณต�่าที่สุดอยู่ที่ 1,354 ล้านบาท และสูงที่สุดในปี 2554 ใช้งบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรสูงที่สุดที่ 31,220 ล้านบาท (รูปที่ 1)

 จากสถติดิงักล่าว จงึเป็นทีม่าของโจทย์ทีส่�าคญัว่า การถ่ายโอนภาระงบประมาณภาครฐัเพือ่ใช้เครือ่งมอืประกนัภยัในการดแูลความเสีย่ง

ของเกษตรกรสามารถท�าได้ทนัทขีณะนีห้รอืไม่ เพือ่รฐัจะได้บรหิารงบประมาณได้อย่างมเีสถยีรภาพ ไม่ต้องจดัสรรช่วยเหลอืเกษตรกรโดยมจี�านวน

เม็ดเงินที่แปรปรวนไปตามสภาพอากาศ ซึ่งนับวันภัยพิบัติจะก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อภาคการเกษตร

 ในประเด็นนี้ผู้เขียนได้เคยให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมต่อโจทย์นี้ โดยใช้ตัวอย่างของโครงการประกันภัยข้าวนาปี ที่ได้ด�าเนินการอย่างเป็น

รปูธรรมตัง้แต่ปี 2554 ว่า เนือ่งจากหลกัการประกนัภยัตัง้แต่เริม่โครงการฯ จนถงึปัจจบุนัเป็นการประกนัภัยต้นทนุการผลติ โดยภาคธรุกจิเอกชน

ให้ความคุม้ครองเพิม่เตมิจากทีร่ฐัประเมนิความเสยีหาย และจ่ายเงนิช่วยเหลอืเกษตรกรอยูแ่ล้ว จงึหมายความว่า (1) กลไกประเมนิความเสยีหาย

ที่ใช้อยู่ก็ใช้ระบบของภาครัฐท่ีเป็นการส�ารวจโดยคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอ�าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ซึ่งเกษตรกรม ี

ความเข้าใจและยอมรับอยู่แล้ว และ (2) ใช้ระบบเอกสารที่แสดงจ�านวนพื้นที่เสียหายที่ออกและรับรองโดยรัฐ และ (3) รัฐจ่ายให้ความช่วยเหลือ

เกษตรกรตามอัตราที่กระทรวงการคลังก�าหนด (ประมาณไม่เกินร้อยละ 30 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด) ซ่ึงท�าให้ผู้รับประกันภัยเอกชนม ี

ความเชื่อมั่นกับระบบที่รัฐด�าเนินการอยู่ และสามารถที่จะให้การประกันภัยคุ้มครองต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรเพิ่มเติม (รูปที่ 2)

ประเด็นท่ี 1  ในประเทศไทยภาครัฐสามารถถ่ายโอนความเสี่ยงภัยธรรมชาติของเกษตรกรมายัง 
ผู้รับประกันภัยเอกชนได้ขณะนี้เลยหรือไม่

รูปที่ 1 สถิติงบประมาณการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติของภาครัฐ ปี 2547 - 2560

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร รวบรวมโดยส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
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 ดังนั้น การที่รัฐจะถ่ายโอนภาระงบประมาณทั้งหมดนั้น จึงจ�าเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน คือ วิธีประเมินความเสียหาย ซึ่งอาจจะเป็น

เกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ โดยพัฒนารูปแบบเป็น parametric products ที่เป็นการตกลงล่วงหน้าระบุไว้ในกรมธรรม์ว่า เหตุการณ์จุดใดที่ใช้ใน 

การจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรืออาจจะยังเป็นการประเมินรายแปลงโดยใช้เจ้าหน้าที่เอกชนผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ รูปแบบการประกันภัยไม่ว่าจะเป็น 

การประกันต้นทุนการผลิต ผลผลิต หรือรายได้ และวิธีการประเมินความเสียหาย ก็จ�าเป็นต้องได้รับความยอมรับจากเกษตรกรก่อนด้วย

 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ�าเป็นต่อการประกันภัยภาคการเกษตรนั้น ภาครัฐก็ได้ให้ความส�าคัญมาตั้งแต่ริเริ่มโครงการ โดยในปี 

2552 ส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลงั ได้จดัประชมุร่วมกบัธนาคารโลก หน่วยงานภาครฐั และเอกชน หลายครัง้เพือ่จดัท�ายทุธศาสตร์

ชาติในการพัฒนาการประกันภัยพืชผล โดยให้ความส�าคัญต่อการพัฒนารูปแบบประกันภัยและการประเมินความเสียหายที่เหมาะสม และล่าสุด

ภาคเอกชนก็ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนารากฐานดังกล่าวด้วย โดยเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ได้มีการจัดท�าบันทึกความเข้าใจการพัฒนาระบบ 

การประกันภัยพืชผลการเกษตรของประเทศไทยระหว่าง 6 หน่วยงาน ได้แก่ (1) สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(2) กรมส่งเสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (3) ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องค์การมหาชน) (4) ส�านกังาน

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (5) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ (6) สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซึ่งการจัดท�าบันทึก

ความเข้าใจครั้งนี้ ถือเป็นการน�าผู้เชี่ยวชาญและบูรณาการฐานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันผลลัพธ์ที่ส�าคัญประการหนึ่งให้เกิดขึ้น

ภายในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า คือ การเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกันในระดับแปลงเกษตรกร และน�าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 

เช่น ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ตลอดถึงการเก็บข้อมูลการเพาะปลูกและความเสียหายรายแปลงด้วยวิธี crowd sourcing 

โดยใช้ mobile application เพื่อประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบและประเมินความเสียหายของพื้นที่เพาะปลูกจากภัยธรรมชาติ

รูปที่ 2 รูปแบบการประกันภัยต้นทุนการผลิตของโครงการประกันภัยข้าว

ที่มา: ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวบรวมโดยส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

(โปรดติดตามหนทางอนาคตของการพัฒนาประกันภัยข้าวในประเทศไทยในประเด็นอื่น ๆ ที่เหลือได้ในวารสารประกันภัยฉบับหน้า)
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1 นาทีส�าหรับผู้อ่านแต่ละท่าน มีความหมายแค่ไหนคะ

 1 นาทีส�าหรับการใช้ชีวิตประจ�าวัน อาจดูเหมือนไม่ค่อยมีความส�าคัญมากเท่าไรนัก แต่ทราบหรือไม่คะว่า 1 นาทีบนโลก online นั้น 

มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายมหาศาลเกินกว่าที่เราจะคาดคิดเนื่องมาจากอานุภาพของ Social Media ที่กลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในการใช้ชีวิตใน

ปัจจุบันรวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

 ลองมาดูกันนะคะว่าภายใน 60 วินาที มีสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลก online บน platform ต่าง ๆ มากมายขนาดไหน

โดย ดร. ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

เคยทราบกันหรือไม่คะว่าภายใน 1 นาที ........

• มีการเข้าไปใน Facebook 973,000 ครั้ง

• มีการดู VDO ใน YouTube 4,300,000 ครั้ง

• มีการดูภาพยนตร์บน Netflix 266,000 ชั่วโมง

• มีการเข้าไปใน Instagram 174,000 ครั้ง

• มีการส่งอีเมล 187,000,000 ครั้ง

• มีการส่งข้อความ (และสติก๊เกอร์) ทาง Line 18 ล้านข้อความ

• มีการใช้ Google ในการค้นหาข้อมูล 3,700,000 ครั้ง

• และ ........ มีการซื้อของบนโลก online 

 862,823 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 28 ล้านบาท !!!

เกิดอะไรขึ้นบนโลก online ภายใน 60 วินาทีเกิดอะไรขึ้นบนโลก online ภายใน 60 วินาที
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 หากน�าตัวเลขข้างบนคูณด้วย 60 นาที ก็จะกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน 1 ชั่วโมง คูณต่อด้วย 24 ชั่วโมง ก็จะกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน 1 วัน 

และคูณต่อด้วย 365 วัน ก็จะกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน 1 ปี หรืออาจกล่าวได้ว่า

 ภายใน 1 ปี ........

• มีการเข้าไปใน Facebook 5 แสน 1 หมื่นล้านครั้ง 

• มีการดู VDO ใน YouTube 2.3 ล้านล้านครั้ง

• มีการดูภาพยนตร์บน Netflix 1 แสน 4 หมื่นล้านชั่วโมง

• มีการเข้าไปใน Instagram 9 หมื่น 1 พันล้านครั้ง

• มีการส่งอีเมล 98 ล้านล้านครั้ง

• มีการส่งข้อความ (และสติ๊กเกอร์) ทาง Line 9.5 ล้านล้านข้อความ

• มีการใช้ Google ในการค้นหาข้อมูล 1.9 ล้านล้านครั้ง

• และ ........ มีการซื้อของบนโลก online ประมาณ 14.5 ล้านล้านบาท !!!!!!!!

 ปริมาณข้อมูลที่มากมายมหาศาลขนาดนี้ ท�าให้บริษัทต่าง ๆ หันมาให้ความส�าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการประมวลผล Big 

Data ทีไ่ด้มาจากลกูค้า เพือ่หาช่องทางในการเข้าใจและเข้าถงึลกูค้าเพิม่มากขึน้ เพือ่ทีจ่ะสามารถน�าเสนอสนิค้าและบรกิารให้เหมาะสมกบัลกูค้า

แต่ละกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น

 ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคก็ใช้ Social Media รูปแบบต่าง ๆ ในการหาข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูล ซ้ือสินค้าและบริการ ตลอดจน 

แสดงความคิดเห็นและแสดงบทบาทในการเป็น Social Regulator เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะ

 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา Hootsuite ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการตลาดบน Social Media และ We Are Social ซึ่งเป็นบริษัทเอเจนซีจากอังกฤษ 

ได้ร่วมกนัเผยแพร่รายงาน Digital Report 2018 ซึง่เป็นการส�ารวจการใช้ดจิทิลัในประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลกรวมถงึประเทศไทย ในรายงานนีม้ข้ีอมลู

ของประเทศไทยที่น่าสนใจในหลายแง่มุมดังต่อไปนี้ค่ะ

1.	 ประชากรดิจิทัล
 จากประชากรไทยทั้งหมด 69 ล้านคน มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 57 ล้านคน ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือกว่า 55 ล้านคน และผู้ใช้มือถือที่เป็น Active 

Social Users จ�านวน 46 ล้านคน คิดเป็น 67% ของประชากรทั้งหมด

2.	 การเติบโตทางดิจิทัล
 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11 ล้านคน คิดเป็นอัตราการเติบโต 24% ในขณะที่ผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็น Active Social 

Users เพิ่มขึ้น 4 ล้านคน คิดเป็นอัตราการเติบโต 4%

3.	 เวลาที่ใช้บนสื่อ	Online
 คนไทยใช้เวลาเฉลี่ยต่อวัน 9 ชั่วโมง 38 นาที ในการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านทางอุปกรณ์ต่าง ๆ ใช้เวลาในการดูโทรทัศน์ในรูปแบบต่าง ๆ  

ไม่ว่าจะเป็นการออกอากาศปรกติ การรับชมผ่าน Streaming หรือ Video on Demand 4 ชั่วโมง 3 นาทีต่อวัน และใช้เวลากับ Social Media 

ในรูปแบบต่าง ๆ 3 ชั่วโมง 10 นาทีต่อวัน 

4.	 ทัศนคติที่มีต่อดิจิทัล
 75% ของคนไทยเห็นว่าความปลอดภัยของข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งส�าคัญ 68% มองว่าเทคโนโลยีใหม่จะน�ามา

ซึ่งโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นมากกว่าเป็นการก่อให้เกิดความเสี่ยง 52% อยากที่จะท�างานให้เสร็จด้วยรูปแบบที่เป็นดิจิทัลถ้ามีโอกาส และ 40%  

มีการลบ Cookies จาก Internet Browser เพื่อความปลอดภัย
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5.		กิจกรรม	Online	รายอาทิตย์
 คนไทยใช้ Smart Phone เพื่อการใช้ 

Social Network 73% เพื่อดู Video 63% เพื่อ

การใช้ Search Engine 37% และเพื่อเล่นเกม 

22% ในขณะที่ใช้คอมพิวเตอร์ส�าหรับการใช้ 

Social Network 23% เพื่อดู Video 22% เพื่อ

ใช้ Search Engine 15% และเพื่อเล่นเกม 12%

6.	 Social	Media	Platform	ในประเทศไทย
 Social Media Platform ที่ถูกใช้งานมากที่สุดคือ Facebook (75%) รองลงมาคือ YouTube (72%) Line (68%) Facebook 

Messenger (65%) Instagram (50%) และ Google (45%) 

 ถึงแม้ Facebook จะถูกใช้งานมากที่สุด แต่ Engagement Rate โดยเฉลี่ยของ Facebook จะอยู่ที่ประมาณ 7% โดยการโพสต์รูป

จะมี Engagement Rate เพียง 4% ในขณะที่การโพสต์ Video จะมี Engagement Rate ที่สูงกว่าเกินเท่าตัวคือ 9%

7.	 การใช	้Smart	Phone	ในการจัดการชีวิตประจ�าวัน
 54% ของคนไทยใช้ Smart Phone ส�าหรับถ่ายรูป / วิดีโอ ในขณะที่ 42% ใช้เป็นนาฬิกาปลุก 26% ใช้ Smart Phone เพื่อเช็ค

ข่าวสาร 25% ใช้เพื่อจัดการการนัดหมาย 19% ใช้เพื่ออ่าน E-Books / E-Magazines 18% ใช้เพื่อเช็คสภาพอากาศ มีเพียง 7% เท่านั้นที่ใช้ 

Smart Phone เพื่อการติดตามสุขภาพ การรับประทานอาหาร และกิจกรรมต่าง ๆ

8.	 การใช้บริการทางการเงิน
 ในกลุ่มคนไทยที่อายุ 15 ปีขึ้นไปที่ใช้สินค้าหรือบริการทางการเงินนั้น ถึงแม้ว่า 78% ของคนกลุ่มนี้จะมีบัญชีธนาคาร แต่มีเพียง 6% 

เท่านั้นที่มีบัตรเครดิต และ 4% มีการซื้อสินค้าหรือจ่ายเงิน online หากดูรายละเอียดเจาะลึกลงไปจะเห็นว่าได้ว่าเพศหญิงมีบัตรเครดิตเพียง 

5% และจ่ายเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพียง 6% ในขณะที่เพศชายมี 7% ที่มีบัตรเครดิต แต่มีการใช้จ่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพียง 3% เท่านั้น

9.	 การใช้จ่ายเงินผ่านทาง	E-Commerce
 หากจ�าแนกการใช้จ่ายเงินผ่านทาง E-commerce แบ่งตามหมวดหมู่สินค้าและบริการ จะเห็นได้ว่า มีการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว

และที่พักอาศัย 46,832 ล้านบาท อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 40,659 ล้านบาท แฟช่ันและความงาม 17,172 ล้านบาท ของเล่น  

ของสะสม และงานอดิเรก 16,493 ล้านบาท เฟอร์นิเจอร์ 15,362 ล้านบาท วิดีโอเกม 7,375 ล้านบาท อาหารและผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว 

6,050 ล้านบาท 

 หากดูการเติบโตของการใช้จ่ายเงินผ่านทาง E-commerce แล้ว สินค้าและบริการหมวดความงามจะมีอัตราการเติบโตสูงที่สุดคือ 

38% รองลงมาคือของเล่น ของสะสม และงานอดิเรก (30%) การท่องเที่ยวและที่พักอาศัย (29%) เฟอร์นิเจอร์ (23%) อาหารและผลิตภัณฑ์

ของใช้ส่วนตัว (23%) อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (14%) และวิดีโอเกม (10%)
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10.		ช่องทางการสื่อสารแรกที่ใช้เพื่อสื่อสารไปยังผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
 โทรทัศน์ยังเป็นช่องทางการสื่อสารแรกที่ถูกใช้ในการโฆษณาสินค้าและบริการไปยังผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (35%) รองลงมาคือช่องทาง 

online (25%) สื่อสิ่งพิมพ์ (10%) การวางขายในร้าน (9%) ป้ายโปสเตอร์ (8%) และอีเมล (4%)

 

 เห็นด้านบวกในการใช้ประโยชน์จากโลก Internet แล้ว มาดูกันในอีกมุมนะคะว่า ภายใน 60 วินาทีบนโลก Online เกิดสิ่งที่เรียกว่า 

Evil Internet Minute อะไรขึ้นบ้างในปีที่ผ่านมา ........

1. มีข้อมูลรั่วไหล 5,518 รายการต่อนาที หรือ 2,900 ล้านรายการต่อปี

2. มผีูต้กเป็นเหยือ่การสร้างอเีมลปลอมหรอืหน้าเวบ็ปลอมเพือ่ให้ได้มาซึง่ข้อมลูส่วนบคุคล 22.9 รายต่อนาท ีหรอื 12 ล้านรายต่อปี

3. มกีารสร้างโปรแกรมเพือ่โจมตรีะบบหรอืโจรกรรมข้อมลูในรปูแบบต่าง ๆ  เกดิขึน้ใหม่ 1,274 มลัแวร์ต่อนาท ีหรอื 670 ล้านมลัแวร์

ต่อปี

4. มีผู้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมไซเบอร์เกิดขึ้นนาทีละ 1,861 คน หรือ 2.7 ล้านคนต่อปี

5. มีองค์กรต่าง ๆ  ตกเป็นเหยื่อของมัลแวร์เรียกค่าไถ่และต้องจ่ายเงินค่าไถ่นาทีละ 487,000 บาท หรือกว่า 2 แสน 5 หมื่นล้านบาท

ต่อปี

6. มีค่าใช้จ่ายในการบรหิารจดัการเหตกุารณ์ทางไซเบอร์รวมถงึค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟธูรุกจิและเยยีวยาลกูค้าเนือ่งมาจากผลกระทบ

ของอาชญากรรมไซเบอร์ ที่บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ต้องจ่ายโดยเฉลี่ย นาทีละ 7,100 บาท หรือ 374 ล้านบาทต่อปี

7. มีการจ่ายเงินขององค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูล นาทีละ 5.5 ล้านบาท หรือ 1 แสน 9 หมื่นล้านบาท

ต่อปี

 จะเห็นได้ว่าเราสามารถจะตกเป็นเหยือ่ทางไซเบอร์ในรปูแบบต่าง ๆ  ได้อย่างง่ายดาย และผลการศกึษาของ Switchfast Technologies 

พบว่าบริษัทที่มีขนาดเล็กจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายและบ่อยกว่าบริษัทใหญ่เนื่องมาจากขาดบุคลากรในการดูแลความปลอดภัยของระบบและ 

เครือข่าย และ 60% ของ SME ซึ่งตกเป็นเหยื่อจะต้องปิดกิจการภายใน 6 เดือน ........

 ส�าหรับแหล่งที่มาของอาชญากรไซเบอร์นั้น พบว่า 21% มาจากประเทศจีน 11% มาจากสหรัฐอเมริกา 7% มาจากบราซิล 6% มา

จากรัสเซีย 5% มาจากอินเดีย และ 4% มาจากญี่ปุ่นค่ะ 

 “เหรียญมี 2 ด้าน ดาบมี 2 คม” โลกออนไลน์น�ามาซึ่งโอกาสในการขยายธุรกิจและน�ามาซึ่งโอกาสในการเป็นเหยื่ออาชญากรรม

ไซเบอร์พร้อมพร้อมกันไปด้วย

 จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลน�ามาซึ่งโอกาสและความเสี่ยงในรูปแบบที่หลากหลาย การตระหนักและเข้าใจแนวโน้ม 

การเปลี่ยนแปลง การมองหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการเข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และการสร้างขีดความสามารถใน 

การบริหารความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลได้ จึงเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักและให้ความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันค่ะ 

 พบกันฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ 

เอกสารอ้างอิง
1. https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018
2. https://my-thai.org/digital-southeast-asia-thailand-2018/
3. https://nulltx.com/gone-in-60-seconds-7-scary-statistics-about-the-evil-internet-minute/
4. https://www.accenture.com/t20171006T095146Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-62/Accenture-2017CostCybercrime-US-FINAL. 

pdf#zoom=50
5. https://www.ibm.com/security/data-breach/threat-intelligence
6. https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/reports/istr-23-2018-en.pdf
7. https://lp.switchfast.com/smb-cybersecurity-report
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โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่)

นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย / 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชัน จ�ากัด

การประกันภัยรายย่อย
(ไมโครอินชัวรันส์)

 เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า Insurance หรือการประกันภัยนั้น
เป็นการบริหารความเส่ียงทางการเงินที่เข้าถึงประชาชนได้ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง 
ซึ่งจะเป็นการโอนความเสี่ยงของผู้ซ้ือประกัน (ในภาษาประกันจะเรียกว่า  
“ผู้เอาประกันภัย”) ไปสู่ผู ้ขายประกัน (ซึ่งในที่นี้ก็คือบริษัทประกันภัย)  
โดยเมื่อเกิดความเสียหายทางการเงินเกิดขึ้น (ไม่ว่าจะเป็นรถชน มีคนตาย 
หรือเจ็บไข้ได้ป่วย) บริษัทประกันภัยก็จะจ่ายเงินให้ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ใน
สญัญา ทัง้นีก้เ็พือ่ชดเชยความสญูเสยีทางการเงนิของผูเ้อาประกนัภยันัน่เอง 
 ประเทศในแถบเอเชียจึงมีการผลักดัน “การประกันภัยรายย่อย” 
นีกั้นอย่างมาก เพราะโดยทัว่ไปแล้ว ภาครฐัจะตระหนกัถงึความส�าคญัในการ
ท�าประกันภัยของประชาชนในประเทศตัวเองเป็นอย่างดี เพื่อให้สวัสดิการ
ทางสงัคมของประเทศเกดิเสถยีรภาพและแบ่งเบาภาระของภาครฐัในอนาคต
 ดงัจะเห็นได้ว่าประเทศฟิลปิปินส์มปีระชาชนในระดบัรากหญ้าและ
มีก�าลังในการซื้อประกันภัยไม่ถึง โดยคนในประเทศฟิลิปปินส์มีการจ่ายเบี้ย
ประกันภัยเฉลี่ยแค่ 600 บาทต่อคน เมื่อเทียบกับประเทศไทยที่มีเบี้ย 
ประกันภัยเฉลี่ยประมาณ 5,000 บาทต่อคน จึงไม่เป็นที่แปลกใจเลยว่า 
หน่วยงานภาครฐัของประเทศฟิลปิปินส์ต้องหนัมาผลกัดนัประกนัภยัรายย่อย
กันอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชากรในประเทศมีการประกันภัยกันอย่างทั่วถึง 
 ส่วนประเทศอินโดนีเซียก็ไม่แพ้กัน เนื่องจากคนในประเทศ
อินโดนีเซียมีการจ่ายเบี้ยประกันภัยเฉลี่ย 1,200 บาทต่อคน จึงท�าให้ตลาด
ประกนัภยัรายย่อยเป็นอะไรทีน่่าจบัตามองอยูไ่ม่น้อยส�าหรบัประเทศนี ้และ
มแีนวโน้มจะเตบิโตขึน้ในอนาคต ซึง่คาดว่าภาครฐัจะผลกัดนัให้โตไปข้างหน้า
อย่างแน่นอน
 และประเทศที่มองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือประเทศอินเดีย ที่มีการ
พัฒนารูปแบบประกันภัยรายย่อยไปไกล โดยในปี 2002 ทางหน่วยงาน 
ภาครัฐในประเทศอินเดียได้มีการปฏิวัติประกันภัยรายย่อย โดยให้กลายเป็น
ข้อก�าหนดทางกฎหมายส�าหรบับรษิทัประกนัภยัไปในแง่ทีว่่าบรษิทัประกนัภยั
ในแต่ละแห่งจะต้องมสีดัส่วนของการขายแบบประกนัภยัรายย่อยไม่น้อยกว่า
ที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดกฎหมาย ซ่ึงก็ส่งผลให้ตลาดประกันภัยรายย่อย
เติบโตขึ้นได้อย่างก้าวกระโดด แต่ก็ยังผลให้ภาพรวมของธุรกิจประกันภัย 
ได้รับผลกระทบไปบ้างจากการจ�ากัดโควตาแบบนี้
 นอกเหนือไปจากวิธีการบังคับภาคธุรกิจให้ขายแบบประกันภัย 
รายย่อยแล้ว การให้การสนับสนุนเพื่อขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายนั้นก็มี 
ให้เห็นอยู่บ่อย เช่น การที่บังคับพ่วงแบบประกันภัยรายย่อยไปกับสินค้าของ
เกษตรกรไปเลย ท�าให้เกษตรกรหรือคนที่ซื้อสินค้าของเกษตรกรต้อง 

ตอน ประเทศรอบข้างในแถบเอเชีย

ซือ้ประกนัภยัรายย่อยไปด้วย ยกตวัอย่างเช่น การขายประกนัภยัรายย่อยพ่วง
ปุ๋ย เป็นต้น 
 หรือแม้แต่การอาศัยเทคโนโลยีเข้าช่วย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ 
ประกันภัยรายย่อยผ่านทางโทรศัพท์ โดยโทรไปที่ Call Center และให้ 
ตัดเงินค่าเบี้ยประกันภัยผ่าน sim card เป็นต้น และบางครั้งก็สามารถ 
เอาไปพ่วงกับค่าน�้า ค่าไฟ หรือค่าไปรษณีย์ เพื่อความสะดวกในการให้
ประชาชนเข้าไปซื้อได้ง่ายก็มี
 การประกันภัยรายย่อยของประเทศไทยนั้นไม่ได้มีการบังคับภาค
ธุรกิจให้ขาย แต่เป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยทางส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้สนับสนุนและส่ง
เสรมิภาคธรุกจิในหลาย ๆ  ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การประชาสมัพนัธ์ตวัสนิค้าแบบ
ประกันภัยให้กับภาคธุรกิจ การออกใบรับรองการประกันภัยแทนที่จะต้อง
พิมพ์กรมธรรม์ทั้งเล่ม การจัดหาช่องทางการจัดจ�าหน่ายเพิ่มเติมตามร้าน
สะดวกซือ้หรอืเคาน์เตอร์เซอร์วสิตามห้างทัว่ไป รวมไปถงึการยกเว้นการสอบ
ใบอนุญาตการขายแบบประกันภัยรายย่อย เป็นต้น
 นวตักรรมส�าหรบัแบบประกนัภยัรายย่อยนัน้มส่ีวนส�าคญัทีจ่ะผลกั
ดันให้แบบประกันรายย่อยนั้นประสบความส�าเร็จได้ ปัจจัยหลักที่เหมือนกัน
ทกุประเทศกค็อืต้องท�าให้มปีรมิาณยอดขายทีเ่ยอะเพือ่จะได้มเีบีย้ประกนัภยั
ที่ถูก ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีวิธีการพ่วงกับวัฒนธรรมหรือโครงสร้างพื้นฐาน
ทีป่ระเทศของตนเองมกีนั ส�าหรบัประเทศไทยเราการขายประกนัภยัรายย่อย
พร้อมสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น อาจจะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ท�าให้ประเทศอื่น
ต้องตกตะลึงก็เป็นได้ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่พ่วงกับการไปรษณีย์ การไฟฟ้า 
การประปา Call Center หรือพ่วงกับปุ๋ย ก็คงจะชิดซ้าย เพราะงานนี้หวยคง
ลอยล�าและอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างแนบแน่นอยู่แล้ว จริงไหมครับ
 หนึง่ในตวัวดัดชันขีองสวสัดกิารทางสงัคมในประเทศกค็อืช่องว่าง
ของความคุ้มครอง (Protection gap) ที่มีอยู่ในระดับครัวเรือน ซึ่งหาได้โดย
การประมาณค่าของความสญูเสยีทางการเงนิทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่มเีหตกุารณ์ทีไ่ม่
คาดฝันเกิดขึ้นและน�ามาเปรียบเทียบกับทุนประกันภัยที่มีอยู่ว่าจะมีพอหรือ
ไม่ ซึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเหล่านี้มีได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการตายที่
เหลือภาระให้คนข้างหลัง การเจ็บป่วยที่ท�าให้ต้องน�าเงินฉุกเฉินออกมาใช้
รักษาตัว หรือแม้กระทั่งสิ่งของเสียหายจากเหตุการณ์น�า้ท่วม เป็นต้น
 สิง่ทีภ่าครฐัให้ความส�าคญั คอืความคุม้ครองจากการสญูเสยีคนใน
ครอบครวัและทิง้ภาระให้คนข้างหลงัไว้ ซึง่สถาบนัครอบครวัของประเทศนัน้
เป็นที่มาของรากฐานอื่น ๆ ทั้งหมด ท�าให้การบริหารความเสี่ยงส�าหรับ
ประชากรในประเทศนั้นมุ่งเน้นความส�าคัญไปที่การบริหารความเสี่ยงระดับ
ครัวเรือน เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาบุคลากรของประเทศให้ขับเคลื่อนไปได้ต่อ
เนื่อง
 และเพื่อให้การประกันภัยที่ว่านี้เข้าถึงแต่ละระดับครัวเรือนมาก
ทีส่ดุ แบบประกนัภยัจงึจะต้องมลีกัษณะทีซ่ือ้ง่ายขายคล่อง ไม่ต้องมขีัน้ตอน
ที่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนกับแบบประกันอื่น ๆ ซึ่งการจะท�าแบบนี้ให้เป็นรูป
เป็นร่างได้จึงต้องเริ่มจากการประกันอุบัติเหตุที่มีราคาไม่แพงนัก
 สิ่งที่ต้องการให้ความคุ้มครองหลักในการประกันภัยแบบนี้ก็คือ
การจ่ายเงินเอาประกันภัยเม่ือมีการตายจากอุบัติเหตุขึ้น และจากน้ันจึง
สามารถใส่เครื่องปรุงต่าง ๆ เพื่อให้แบบประกันมีประโยชน์และมีสีสันขึ้น

วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 14032

มุมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
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บริษัท ว.ประกันภัย จ�ากัด

ป.พ.พ. มาตรา 861

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 5, 7 วรรคสอง
ฎีกาย่อ

 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2540) ท่ีออกตาม 

ความใน พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ข้อ 3 มข้ีอความ

ว่า ในกรณีที่ผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่และผู้ขับขี่ที่ประสบภัยเป็นฝ่ายที่

ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือไม่มีผู้ใดรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ขับขี่ที่

ประสบภยั จ�านวนเงนิเอาประกนัภยัให้ลดลงเป็นจ�านวนเงนิค่าเสียหาย

เบ้ืองต้นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง และในกรมธรรม์คุ ้มครอง 

ผู้ประสบภัยจากรถ ข้อ 2.3 มีข้อความว่า กรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่

รถคนัทีเ่อาประกนัภยัและเป็นฝ่ายทีต้่องรบัผดิต่ออบุตัเิหตหุรอืไม่มผีูใ้ด

ต้องรบัผดิตามกฎหมายต่อผูข้บัขีท่ีเ่ป็นผูป้ระสบภยั บรษิทัจะรบัผดิจ่าย

ค่าสินไหมทดแทนไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น... ข้อความใน 

กฎกระทรวงและในกรมธรรม์ดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ประสบภัยเป็น 

ผู ้ขับขี่และผู ้ประสบภัยน้ันเองเป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมายใน

อบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้หรอืไม่มฝ่ีายใดต้องรบัผดิตามกฎหมาย เมือ่ข้อเทจ็จรงิ

รับฟังยุติว่า ผู้ตายซึ่งเป็นผู้ประสบภัยและเป็นผู้ขับขี่มิได้เป็นฝ่ายที่ต้อง

รบัผดิและมผีูต้้องรบัผดิต่อผูต้ายตามกฎหมายแล้ว เพยีงแต่เจ้าพนกังาน

ต�ารวจยังไม่สามารถติดตามผู้ท่ีต้องรับผิดมาด�าเนินคดีตามกฎหมายได้

เท่าน้ัน จงึไม่ใช่กรณทีีไ่ม่มฝ่ีายใดทีต้่องรบัผดิตามกฎหมายต่อผูป้ระสบภยั 

ทั้งไม ่อาจตีความข้อความตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ดังกล่าวให้

หมายความรวมถึงกรณียังไม่อาจติดตามผู้ต้องรับผิดมาได้ เนื่องจาก

ข้อความดงักล่าวมคีวามชดัเจนอยูใ่นตวัแล้วว่าจะต้องไม่มผีูท้ีต้่องรบัผดิ

ตามกฎหมายเท่านั้น จ�าเลยในฐานะผู้รับประกันภัยจึงต้องรับผิดใช ้

ค่าสนิไหมทดแทนเตม็จ�านวนทีคุ่ม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถกรณเีสยีชวีติ

ตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

 โจทก์ทั้งห้าฟ้องขอให้บังคับจ�าเลยช�าระเงิน 85,621.91 บาท 

พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 80,000 บาท นับแต่

วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จแก่โจทก์

 จ�าเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จ�าเลยช�าระเงิน 80,000 บาท พร้อม

ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้อง (ฟ้องวนัที ่16 สงิหาคม 

2544) เป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จแก่โจทก์ทั้งห้า กับให้จ�าเลยใช้ค่า

ฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้งห้าโดยก�าหนดค่าทนายความ 4,000 บาท

 จ�าเลยอุทธรณ์

 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จ�าเลยใช้ค่าทนายความในชั้น

อุทธรณ์ 2,000 บาท แทนโจทก์

 จ�าเลยฎีกา

 ศาลฎีกาแผนกคดพีาณชิย์และเศรษฐกจิวนิจิฉยัว่า ข้อเทจ็จรงิ

ที่คู ่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นนี้รับฟังเป็นยุติได้ว่า โจทก์ท้ังห้าเป็น

ทายาทของนายบัว ผู้ตาย ผู้ตายเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ หมายเลข

ทะเบียน กรุงเทพมหานคร 3 ฟ - 4725 ผู้ตายเอาประกันภัยคุ้มครอง 

ผูป้ระสบภยัจากรถจกัรยานยนต์ดงักล่าวไว้กบัจ�าเลย ระยะเวลาประกนั 

1 ปี นับแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2543 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544 

ตามกรมธรรม์คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ เมือ่วนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 2544 

เวลาประมาณ 21 นาฬิกา ผู้ตายขับรถจักรยานยนต์ที่เอาประกันภัยไว้

กับจ�าเลยมาตามถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรี แล้วเกิดอุบัติเหตุถูกรถ

โดยสารประจ�าทางและรถยนต์แท็กซ่ีเฉี่ยวชนเป็นเหตุให้ผู้ตายได้รับ 

บาดเจบ็และถงึแก่ความตายในเวลาต่อมา โดยเหตดุงักล่าวเกิดจากความ

ประมาทของผู้ขบัรถโดยสารประจ�าทางและผู้ขบัรถยนต์แทก็ซี ่ภายหลงั

เกิดเหตุโจทก์ที่ 1 ขอรับค่าสินไหมทดแทนจากจ�าเลยตามจ�านวนเงิน

คุ้มครองสูงสุดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรณี

เสียชีวิตจ�านวน 80,000 บาท แต่จ�าเลยอ้างว่า จ�าเลยต้องจ่ายเพียงค่า

สินไหมทดแทนไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่ารักษาพยาบาลจ�านวน 

6,994 บาท กับกรณีเสียชีวิตจ�านวน 15,000 บาท เท่านั้น
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 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจ�าเลยว่า จ�าเลยต้องรับ

ผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ท้ังห้าตามจ�านวนเงินคุ้มครองสูงสุดที่

ระบุไว้ในกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือไม่ โดยจ�าเลยอ้าง

ว่ากรณีของผู้ตายเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2540) ออก

ตามความในพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ข้อ 

3 และเงื่อนไขตามกรมธรรม์คุ ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ข้อ 2.3 

เนื่องจากผู้ตายเป็นผู้ประสบภัยและผู้ขับขี่ ซึ่งก�าหนดให้จ�าเลยจ่าย

เฉพาะค่าสินไหมทดแทนท่ีเป็นค่าเสียหายเบ้ืองต้นเท่าน้ัน เห็นว่า กฎ

กระทรวง ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2540) ข้อ 3. มข้ีอความว่า ในกรณทีีผู้่ประสบ

ภัยเป็นผู้ขับขี่และผู้ขับขี่ที่ประสบภัยเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 

หรือไม่มีผู้ใดรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ขับข่ีท่ีประสบภัย จ�านวนเงินเอา

ประกันภัยตามข้อ 2 ให้ลดลงเป็นจ�านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นตามที่

ก�าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 20 วรรคสอง แห่ง

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และกรมธรรม์

คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ ข้อ 2.3 มข้ีอความว่า กรณผีูป้ระสบภัยเป็น

ผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยและเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ หรือ

ไม่มีผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ขับข่ีท่ีเป็นผู้ประสบภัย บริษัทจะ

รบัผดิจ่ายค่าสนิไหมทดแทนไม่เกนิค่าเสยีหายเบือ้งต้นเท่านัน้... ดงันีจ้ะ

เหน็ได้ว่า ทัง้กฎกระทรวงและเงือ่นไขในกรมธรรม์คุม้ครองผูป้ระสบภยั

จากรถที่จ�าเลยอ้างถึงนั้น เป็นกรณีที่ผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่ และผู้

ประสบภยันัน้เองเป็นฝ่ายทีต้่องรบัผดิตามกฎหมายในอบุตัเิหตท่ีุเกดิขึน้ 

หรือไม่มีฝ่ายใดที่ต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย แต่กรณีของ 

ผู้ตาย ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติแล้วว่า ผู้ตายมิได้เป็นฝ่ายท่ีต้องรับผิด 

และมผีูท้ีต้่องรบัผดิตามกฎหมายต่อผู้ตายคอื ผู้ขบัรถโดยสารประจ�าทาง

กบัผูข้บัรถยนต์แทก็ซี ่เพยีงแต่เจ้าพนกังานต�ารวจยงัไม่สามารถตดิตาม

ผู้ที่ต้องรับผิดดังกล่าวมาด�าเนินคดีตามกฎหมายได้เท่านั้น หาใช่เป็น

กรณีไม่มีฝ่ายใดที่ต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัยดังท่ีจ�าเลย 

อ้างไม่ ทั้งไม่อาจตีความข้อความตอนท้ายของเงื่อนไขการให้ความ

คุ้มครองผู้ประสบภัยดังกล่าวให้หมายรวมไปถึงกรณียังไม่อาจติดตาม 

ผู้ต้องรบัผิดมาได้ เนือ่งจากข้อความดงักล่าวมคีวามชัดเจนอยูใ่นตวัแล้ว

ว่าจะต้องไม่มีผู ้ที่ต้องรับผิดตามกฎหมายเท่านั้น จ�าเลยในฐานะ 

ผู้รับประกันภัยจึงต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจ�านวนคุ้มครอง 

ผู้ประสบภัยจากรถกรณีเสียชีวิตเป็นเงิน 80,000 บาท แก่โจทก์ทั้งห้า 

ตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ข้อ 2.1.3

 พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

 (เมทินี ชโลธร - วีระวัฒน์ ปวราจารย์ - ปิยกุล บุญเพิ่ม)
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 ข้อเท็จจริงในข้อพิพาทน้ีมีว่า ผู ้เสนอข้อพิพาทเป็นผู้รับ 

ประกันภัยรถจักรยานยนต์หมายเลขตัวถัง MLHJF 3505F5189475 

ตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ คู่กรณีเป็นผู้รับกันภัยรถยนต์คัน

หมายเลขทะเบียน ศฉ-6752 กรุงเทพมหานคร ตามพรบ.คุ้มครอง 

ผูป้ระสบภยัจากรถ เมือ่วนัที ่16 มนีาคม 2558 เวลา 17 นาฬิกา ผูข้บัรถ

คนัทีคู่ก่รณรีบัประกนัภยัไว้ขบัรถโดยประมาทเฉีย่วชนรถจกัรยานยนต์

ฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทล้มลงได้รับความเสียหาย ผู้ขับรถคันที่ผู ้เสนอ 

ข้อพิพาทรับประกันภัยไว้ได้รับบาดเจ็บต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล 

มงกุฎวัฒนะและโรงพยาบาลแพทย์รังสิต ผู ้เสนอข้อพิพาทได้จ่าย 

ค่ารักษาพยาบาลอันเป็นค่าเสียหายเบ้ืองต้นตามกฎหมายให้กับ 

โรงพยาบาลแทนผู้ประสบภัยจากรถเป็นเงินจ�านวน 29,478 บาท  

จึงขอใช้สิทธิไล่เบี้ยจากคู่กรณี

 คูก่รณยีืน่ค�าร้องขอให้เรยีก บรษิทั ท. เข้ามาเป็นคูก่รณร่ีวม

 คู่กรณียื่นค�าคัดค้านว่า คู่กรณียอมรับว่าเป็นฝ่ายประมาท 

คูก่รณรีบัประกนัภยัตามกรมธรรม์พรบ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถและ

คู ่กรณีได้ช�าระค่าอนามัยให้ผู ้ขับรถฝ่ายผู ้เสนอข้อพิพาทเป็นเงิน  

35,264 บาท คู่กรณีจึงสามารถช�าระค่าเสียหายให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาท

ได้อีกเพียง 14,736 บาท จ�านวนที่เหลืออีกจ�านวนหนึ่ง 14,742 บาท

ต้องให้คูก่รณร่ีวมซึง่รับประกนัภยัตามกรมธรรม์ภาคสมคัรใจรบัผดิชอบ

 คูก่รณร่ีวมยืน่ค�าคดัค้านว่าคูก่รณร่ีวมรบัประกนัภยัภาคสมคัร

ใจ ผูเ้สนอข้อพิพาทไม่มสิีทธเิรยีกเอากับคูก่รณร่ีวมและคูก่รณกีไ็ม่มสีทิธิ

เรียกให้คู่กรณีร่วมเข้ามาเป็นคู่ความในข้อพิพาทน้ีเน่ืองจากคู่กรณีจ่าย

ค่าสนิไหมทดแทนไปตามอ�าเภอใจโดยไม่สอบถามผูเ้สนอข้อพพิาทก่อน

และคูก่รณมีหีน้าทีก่นัเงนิไว้ส�าหรบัชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนคนืแก่ผู้เสนอ

ข้อพิพาทซึ่งเป็นฝ่ายถูก กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับให ้

ความคุ้มครองผู้ประสบภัยซึ่งได้รับบาดเจ็บจ�านวน 50,000 บาท  

ซึ่งคู ่กรณียังมิได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู ้ประสบภัยจนเต็ม 

ความคุ้มครองกรมธรรม์

ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่
เรื่อง

ประเด็นข้อพิพาทมีว่า

2595/2560
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
คู ่กรณีและคู ่กรณีร ่วมต้องรับผิดชดใช้ค่ารักษา
พยาบาลตามค�าเสนอข้อพิพาทหรือไม่เพียงใด

ย่อค�าชี้ขาด

 อนญุาโตตลุาการวนิจิฉัยในประเดน็ทีว่่าคู่กรณแีละคูก่รณร่ีวม

ต้องรบัผดิชดใช้ค่ารกัษาพยาบาลตามค�าเสนอข้อพพิาทหรอืไม่ เพยีงใด

นั้น ตามข้อเท็จจริงที่ฟังได้ในข้อพิพาทว่า ผู้ขับรถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาท

เข้ารักษาพยาบาล 2 โรงพยาบาล ได้แก่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเป็น

เงิน 14,736 บาท และแพทย์รังสิตเป็นเงิน 14,742 บาท รวมเป็นเงิน 

29,478 บาท โดยผู้เสนอข้อพิพาทได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลไปแล้ว เมื่อ

ผู้เสนอข้อพิพาทเป็นฝ่ายถูกย่อมใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาคืนจากคู่กรณีที่รับ

ประกันภัยที่เป็นฝ่ายผิดได้ การที่คู่กรณีจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยเป็นเงิน 

35,264 บาท และกันเงินไว้เฉพาะที่ผู้ขับรถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทเข้ารับ

การรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะจ�านวน 14,736 บาทไว้

คืนแก่ผู้เสนอข้อพิพาท แม้ก่อนจ่ายจะได้สอบถามผู้ประสบภัยแล้ว แต่

เมือ่ไม่มกีารสอบถามไปยงัผู้เสนอข้อพพิาททีม่หีน้าทีจ่่ายและจ่ายไปแล้ว 

คู่กรณีก็หาพ้นความรับผิดที่จะต้องจ่ายคืนแก่ผู้เสนอข้อพิพาทเป็นเงิน 

29,478 บาทตามทีผู่เ้สนอข้อพพิาทจ่ายไปไม่ แม้การทีคู่ก่รณีจ่ายไปเป็น

เงิน 35,264 บาท เมื่อรวมกับยอดเงินที่ผู้เสนอข้อพิพาทต้องจ่ายไป 

29,478 บาทจะเกินยอดเงินตามกรมธรรม์ของคู่กรณีที่คุ้มครองเพียง 

50,000 บาทกต็าม ส่วนคูก่รณร่ีวมจะต้องรบัผิดในส่วนทีคู่ก่รณจ่ีายเกนิ

ไป 14,742 บาทหรือไม่ พยานซึ่งเป็นผู้อ�านวยการส่วนคดี 3/1 ให้ 

ความเห็นว่า คู่กรณีร่วมรับประกันภัยภาคสมัครใจกรมธรรม์นี้คุ้มครอง

คู่กรณีร่วมรับผิดต่อบุคคลภายนอกคือผู้ประสบภัย หมายถึงมิใช่คู่กรณี

ขอให้เรียกคู่กรณีร่วมเข้ามาและให้ผู้เสนอข้อพิพาทและคู่กรณีใช้สิทธิ

เอากบัคูก่รณร่ีวมได้ แต่เป็นเรือ่งทีผู่ข้บัรถฝ่ายผูเ้สนอข้อพพิาทไปใช้สทิธิ

เอากับคู่กรณีร่วมเอง ซึ่งตามเนื้อหาที่พยานให้การและมีความเห็นไว ้

ยิ่งสนับสนุนความเห็นที่อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยให้มีน�า้หนักขึ้น

 อนญุาโตตลุาการช้ีขาดให้คู่กรณชี�าระเงนิจ�านวน 29,478 บาท

แก่ผู้เสนอข้อพิพาทพร้อมดอกเบี้ย  และให้ยกค�าร้องของคู่กรณีในส่วน

ของคู่กรณีร่วม
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What to know… 
รู้ก่อนจะมาเป็น 
Data Scientist

 Data Scientist หรือ "นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล" ผู้ท�าหน้าที่เป็น
ตัวกลางเชื่อมระหว่างโจทย์ของผู้บริหารองค์กรกับข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งทางออกที่มีประสิทธิภาพที่สุด จากการน�า Big Data (ข้อมูลขนาดใหญ่) 
มาท�าให้เป็น information (สารสนเทศ) เพ่ือน�าไปวิเคราะห์ให้เกิดเป็น 
knowledge (ความเข้าใจ) และตกผลกึเป็น wisdom (องค์ความรู)้ ให้องค์กร
น�าไปต่อยอด นับเป็นอาชีพที่ยังขาดแคลนและมีค่าตอบแทนที่สูง จึงมีคน
สนใจมาเรียนและท�าอาชีพน้ีกันมากขึ้น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในไทยหลาย
แห่งเริ่มเปิดการเรียนการสอนในสาขาน้ีทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญา
โท นอกจากนี ้การเรยีนทกัษะทีเ่กีย่วข้องยงัสามารถท�าได้ผ่านคอร์สออนไลน์ 
ซึง่ช่วยให้ผูท้ีจ่บสาขาอืน่ทีใ่กล้เคยีงสามารถผนัตวัมาเป็น Data Scientist ได้
 ส�าหรับผู้ที่สนใจจะเป็น Data Scientist สามารถดูค�าถามที่พบ
บ่อยพร้อมค�าตอบซึ่งทาง Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ได้มาจากการวิเคราะห์บทความและ 
การสอบถามผู้เชี่ยวชาญ1 ดังต่อไปนี้

Q: ในประเทศไทย มีหลักสูตรเฉพาะด้าน Data Science 
ในระดับปริญญาตรีหรือไม่?

A: ม ีสถาบนัแรกทีม่กีารเปิดสอนสาขาเฉพาะทางด้านนี ้คอืคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดย
หลักสูตรจะให้ความส�าคัญกับวิชาคณิตศาสตร์ ความรู้ด้าน Machine 
Learning และ Data Mining ตลอดจนการเขียนโค้ด การแสดงข้อมูล
ด้วยภาพ และความรู้ด้านธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในระดับ 
“พร้อมใช้งาน” ส�าหรับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

Q: ยังไม่แน่ใจว่าอยากเป็น Data Scientist หรือเปล่า แต่
อยากเรยีนในสาขาทีอ่าจผนัตวัมาเป็น Data Scientist 
ได้ในอนาคต สามารถท�าได้หรอืไม่ และควรเรยีนสาขา
ใด?

A: สามารถท�าได้ ส�าหรับผู้ที่สนใจท�างานทั้งในสาขาอื่นและในสาขา Data 
Science การเรียนในคณะที่มีการสอนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และสถิติที่
เข้มข้น (อาจลงเรียนวิชา Machine Learning และ Data Mining เพิ่ม
เตมิ) รวมถงึการเขยีนโปรแกรมเป็นตวัเลอืกทีด่เีพือ่พฒันาทกัษะทีจ่�าเป็น 
ยกตัวอย่างเช่น คณะสถิติ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ และคณะทางสังคมศาสตร์ที่เรียนสถิติขั้นสูง (เช่น คณะ
เศรษฐศาสตร์)

Q: เรียนจบแค่ปริญญาตรีเพียงพอหรือไม่ส�าหรับ 
การท�างานเป็น Data Scientist? ถ้าไม่เพียงพอ  
ต้องท�าสิ่งใดเพิ่ม?

A: จากค�าตอบของ Data Science Manager ที่บริษัท Quora2 คนที่จะ
เป็น Data Scientist ไม่จ�าเป็นต้องจบปริญญาโทหรือปริญญาเอก แต่
การจบสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้เรามีพื้นฐาน
ความรู้และทักษะส�าคัญต่อการท�างานในสายอาชีพนี้ เช่น ทักษะในการ
เขียนโปรแกรม การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การตั้งค�าถาม การคิดเชิง
วพิากษ์ เป็นต้น นอกจากนี ้ในระหว่างการเรยีนควรท�ากรณศีกึษาโดยใช้
ปัญหาจรงิและข้อมลูจรงิ และการฝึกงานในบรษิทัเอกชน รวมถงึการเข้า
แข่งขันด้าน Data Science ก็เป็นส่วนส�าคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะเพิ่ม
เตมิทีส่ามารถน�าไปใช้ได้จรงิในการท�างาน และเนือ่งจาก Data Scientist 
เป็นอาชีพใหม่ที่ไม่ได้มีวุฒิหรือใบประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง ดังน้ัน 
ประวัติการฝึกงาน และประวัติการร่วมแข่งขันต่าง ๆ ก็จะช่วยสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้นายจ้างถึงทักษะที่ผู้สมัครมีได้ในระดับหนึ่ง

Q: เรียนจบปริญญาตรีแล้ว และอยากท�างานด้าน Data 
Science ควรเรียนต่อด้านไหน และควรมีความรู้ 
พื้นฐานอะไรบ้าง?

A: พืน้ฐานด้านคณติศาสตร์และสถติเิป็นทกัษะทีค่วรม ีเพือ่ให้การศกึษาต่อ
ในระดับปริญญาโทด้าน Data Science เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี ้หลกัสตูรด้านวทิยาการข้อมลู (Data Science) ของคณะสถติิ
ประยุกต์ NIDA ก็เป็นสาขาหนึ่งที่ฝึกฝนการเป็น Data Scientist โดย
เฉพาะ หรือถ้ามีพื้นทางคณิตศาสตร์ไม่สูงมากและสนใจเกี่ยวกับด้าน
ธุรกิจ สาขาวิชาเอกปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ (BA&I) ก็เป็นอีกตัว
เลือกที่ตอบโจทย์ได้เช่นกัน

Q: เรียนจบปริญญาโทสาขาอื่นแล้วท�างานเป็น Data  
Scientist ได้มั้ย?

A: ส�าหรับผู้ที่จบปริญญาโทในด้านที่มีการสอนด้านคณิตศาสตร์และสถิติ 
เช่น คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ หรอืผ่านการเขยีนโปรแกรมภาษาต่าง ๆ  สามารถเรยีนเพิม่
ทกัษะบางอย่างทีข่าดไปได้จากคอร์สออนไลน์ และควรลองสมคัรงานใน
ต�าแหน่งที่ได้ท�างานกับข้อมูล ก่อนจะผันตัวเองเข้าสู่สายงานด้าน Data 
Science

เรียบเรียงข้อมูลจาก EIC Outlook ฉบับไตรมาส 1/2018

ซึ่งจัดท�าโดย Economic Intelligence Center (EIC) 

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

1 ผูเ้ชีย่วชาญทีใ่ห้ความอนเุคราะห์ในการให้สมัภาษณ์ ได้แก่ ผศ. ดร. รฐักร พลูทรพัย์ ผูอ้�านวยการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ NIDA ผศ.ดร. กิติ์สุชาต พสุภา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั ดร.ธิปรชัต์ โชติบตุร MIT SUTD Postdoctoral Scholar ณ Singapore 
University of Technology and Design และ Data Scientist จาก SCB Abacus

2 อ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.quora.com/Do-I-need-a-Masters-PhD-to- 
become-a-data-scientist

ที่มาข้อมูล: https://www.scbeic.com/th/detail/file/product/4303/exwg-
jxyvn2/Outlook_TH_Q1_2018.pdf
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บริษัท น�าสินประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2911 4567, 0 2911 4488 
โทรสาร: 0 2911 4477
URL: www.namsengins.co.th
E-mail: email@namsengins.co.th

บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ จ�ากัด (สาขาประเทศไทย)
โทรศัพท์: 0 2245 9988
โทรสาร: 0 2248 7109
URL: www.newindia.co.in
E-mail: newindia@loxinfo.co.th 
          secretary@newindia-bkk.com

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ 
โทรศัพท์: 0 2649 1000
โทรสาร: 0 2649 1500
URL: www.aig.com

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2285 8888
โทรสาร: 0 2610 2100
URL: www.bangkokinsurance.com
E-mail: comm1@bangkokinsurance.com

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน) 
โทรศัพท์: 0 2769 7788
โทรสาร: 0 2769 7798
URL: www.bhi.co.th
E-mail: info@bhi.co.th

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2624 1111
โทรสาร: 0 2624 1234
URL: www.kpi.co.th
E-mail: admin@kpi.co.th

รายชื่อบริษัทสมาชิก
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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บรษิทั เคเอสเค ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2022 1111
โทรสาร: 0 2022 1122-3
URL: www.kskinsurance.co.th

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด 
โทรศัพท์: 0 2100 9191
โทรสาร: 0 2643 0293-4
URL: www.rvp.co.th

บริษัท จรัญประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2276 1024
โทรสาร: 0 2275 4919
URL: www.charaninsurance.com
E-mail: charanins@charaninsurance.co.th

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 
โทรศัพท์: 0 2555 9100
โทรสาร: 0 2955 0205
URL: www.chubb.com/th
E-mail: CorporateAffairs.TH@Chubb.com

บรษิทั คงิ ไว ประกันภยั จ�ากดั (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2624 1000
โทรสาร: 0 2238 0836
URL: www.kwgi.co.th
E-mail: info.thailand@kwgi.com

บรษิทั เจนเนอราลีป่ระกนัภยั (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2685 3828
โทรสาร: 0 2685 3830
URL: www.generali.co.th
E-mail: info@generalithailand.com

บรษิทั เจพ ีประกันภยั จ�ากดั (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2290 0555
โทรสาร: 0 2246 2357
URL:  www.jpinsurance.co.th, www.jpinsurance.net
E-mail: info@jpinsurance.co.th
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บรษิทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2119 3000
โทรสาร: 0 2636 2340-1
URL: www.sompo.co.th
E-mail: info@sompo.co.th

บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2239 2200
โทรสาร:0 2239 2049
URL: www.dhipaya.co.th
E-mail: nongluxi@dhipaya.co.th

บริษัท ทูนประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2769 9888 สายด่วน 1183
โทรสาร:  0 2769 9801-3
URL: www.tuneinsurance.co.th
E-mail: info@tuneinsurance.com

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2202 9200
โทรสาร: 0 2642 3130
URL: www.thaihealth.co.th
E-mail: info@thaihealth.co.th

บริษัท ซิกน่าประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2651 5995
โทรสาร: 0 2650 9600, 0 2650 9720
URL: www.cigna.com
E-mail: executiveth@cigna.com

บริษัท เทเวศประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2670 4444 สายด่วน 1291
โทรสาร: 0 2629 1080
URL: www.deves.co.th
E-mail: callcenter@deves.co.th

บรษิทั โตเกยีวมารนีประกนัภยั (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2686 8888
โทรสาร: 0 2686 8601-2
URL: www.tokiomarine.co.th
E-mail: info@tokiomarine.co.th

บริษัท ไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2613 0100
โทรสาร: 0 2652 2873
URL: www.thaiins.com
E-mail: tic@thaiins.com

บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2253 4141, 0 2253 4343, 0 2253 4646
โทรสาร: 0 2253 0550, 0 2253 0606
URL: www.thaipat.co.th
E-mail: contact@thaipat.co.th
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บริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2259 3718-19, 0 2261 3680-9
โทรสาร: 0 2259 1402, 0 2261 3690
URL: www.chinains.co.th
E-mail: cics@loginfo.co.th

11 บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2246 9635-54
โทรสาร: 0 2246 9660-1
URL: www.thaipaiboon.com
E-mail: communic@thaipaiboon.com
          generaladmin@thaipaiboon.com
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บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2660 6111, 0 2666 8088
โทรสาร: 0 2660 6100, 0 2666 8080
URL: www.thaire.co.th
E-mail: mailbox@thaire.co.th

บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2308 9300
โทรสาร: 0 2308 9333
URL: www.thanachartinsurance.co.th
E-mail: mail.insure@thanachart.co.th 

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2878 7111, 0 2860 8001
โทรสาร: 0 2439 4840
URL: www.thaisri.com
E-mail: info@thaisri.com

บริษัท นวกิจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2664 7777
โทรสาร: 0 2636 7999
URL: www.navakij.co.th
E-mail: marketing@navakij.co.th

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2630 9055, 0 2630 9111 สายด่วน 1352
โทรสาร: 0 2237 4621, 0 2237 4624
URL: www.tsi.co.th
E-mail: webmaster@tsi.co.th

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2238 4111, 0 2233 6920 
โทรสาร: 0 2237 1856, 0 2236 7861
URL: www.bui.co.th
E-mail: bui@bui.co.th
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บรษิทั เอไอเอ จ�ากดั (ประกนัวนิาศภยั) สาขาประเทศไทย 
โทรศัพท์: 0 2783 4888 Call Center 0 2783 4884
โทรสาร: 0 2783 4889
URL: www.aianonlife.co.th
E-mail: thsc-nlc.os@aia.com

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2620 8000
โทรสาร: 0 2677 3979
URL: www.aioibkkins.co.th
E-mail: Pr@aioibkkins.co.th

บรษิทั เอฟพจี ีประกนัภยั (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2231 2640
โทรสาร: 0 2231 2653-4
URL: www.fpgins.com

บรษิทั เอม็ เอส ไอ จ ีประกนัภยั (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2825 8888
โทรสาร: 0 2318 8550
URL: www.msig-thai.com

บริษัท เอราวัณประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2224 0056
โทรสาร: 0 2221 1390
URL: www.erawanins.com
E-mail: eichotline@erawanins.com

บรษิทั แอกซ่าประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน)
โทรศพัท์: 0 2118 8000
โทรสาร: 0 2285 6383
URL: www.axa.co.th
E-mail: axathai@axa.co.th

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2649 1000
โทรสาร: 0 2658 0640
URL: www.aig.com

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2661 6000
โทรสาร: 0 2665 2728
URL: www.lmginsurance.co.th

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จ�ากัด 
สาขาประเทศไทย
โทรศัพท์: 0 2611 4040
โทรสาร: 0 2611 4310
URL: www.chubb.com/th
E-mail: customerservice.th@chubb.com

บริษัท สหมงคลประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2687 7777
โทรสาร: 0 2687 7700
URL: www.upp.co.th
E-mail: bkk_ram@upp.co.th 
          uppinsbkk@hotmail.com

บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2638 9000 Call Center 0 2638 9333
โทรสาร: 0 2638 9030
URL: www.allianz.co.th
E-mail: contact@allianz.co.th

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2202 9500
โทรสาร: 0 2202 9555
URL: www.siamcityinsurance.com
E-mail: siam.web@siamcityins.com

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2792 5555, 0 2023 7522 สายด่วน 1729
โทรสาร: 0 2541 5170
URL: www.asset.co.th
E-mail: praic@asset.co.th

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2631 1311
โทรสาร: 0 2237 7409
URL: www.seic.co.th
E-mail: contact@segroup.co.th

บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2236 0049, 0 2236 1290, 0 2236 1231
โทรสาร: 0 2236 1300
URL: www.union-insurance.com
E-mail: info@union-insurance.com

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2378 7000
โทรสาร: 0 2377 3322
URL: www.smk.co.th
E-mail: hr@smk.co.th

บริษัท อินทรประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2247 9261, 0 2247 6570 
โทรสาร: 0 2247 9260
URL: www.indara.co.th
E-mail: contact@indara.co.th

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2869 3399
โทรสาร: 0 2250 5277
URL: www.asiainsurance.co.th

บรษิทั ศรอียธุยา เจนเนอรลั ประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2657 2555
โทรสาร: 0 2657 2500
URL: www.sagi.co.th
E-mail: info@sagi.co.th

บรษิทั วริยิะประกันภยั จ�ากดั (มหาชน)
โทรศพัท์: 0 2129 8888
โทรสาร: 0 2641 3580
URL: www.viriyah.co.th
E-mail: info@viriyah.co.th

บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2585 9009
โทรสาร: 0 2911 0991-4
URL: www.phutthatham.com
E-mail: pti@phutthatham.com

บรษิทั มติซยุ สมุโิตโม อนิชวัรนัซ์ จ�ากัด สาขาประเทศไทย
โทรศัพท์: 0 2679 6165
โทรสาร: 0 2679 6209-14
URL: www.ms-ins.co.th
E-mail:  wanna@ms-ins.co.th, info@ms-ins.co.th

บริษัท ประกันคุ้มภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2257 8000
โทรสาร: 0 2253 3701, 0 2253 4222
URL: www.safety.co.th
E-mail: marketing@safety.co.th

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2695 0800
โทรสาร: 0 2695 0808
URL: www.thaivivat.co.th

บรษิทั ฟอลคอนประกันภยั จ�ากดั (มหาชน)
โทรศพัท์: 0 2676 9888
โทรสาร: 0 2676 9898
URL: www.falconinsurance.co.th
E-mail: fcicustomerservice@falconinsurance.co.th

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2640 7777
โทรสาร: 0 2640 7799
URL: www.mittare.com
E-mail: contactcenter@mittare.com

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2401 9189
โทรสาร: 0 2401 9187
URL: www.pacificcrosshealth.com
E-mail: contactus@th.pacificcrosshealth.com

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2665 4000, 0 2290 3333
โทรสาร: 0 2665 4166, 0 2274 9511, 0 2276 2033
URL: www.muangthaiinsurance.com
E-mail: ccc@muangthaiinsurance.com

บรษิทั เอท็น่า ประกนัสขุภาพ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2677 0000
โทรสาร:0 2230 6500
URL: www.aetna.co.th
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งานสัปดาห์ประกันภัย 
ประจำาปี 2561

งานสัปดาห์ประกันภัย 
ประจำาปี 2561

 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานสัปดาห์ประกันภัย ประจ�าปี 2561 “พลิกโฉมประกันภัย สู่มิติใหม่ยุคดิจิทัล

เพื่อประชาชน” (Converging Insurance Business Model with Insurtech In Digital Disruption) ภายในงานมีกิจกรรมการออกบูธให้ 

ความรู้และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัยมากมาย ราคาพิเศษลดสูงสุด 30% โดยสมาคมฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรม

ความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย และกิจกรรมเกม “9 สิ่งที่ควรรู้ กับ ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ” ลุ้นรางวัลในเฟซบุ๊คสมาคม 

ประกันวินาศภัยไทย ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ณ ห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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กิจกรรม Highlight




