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 การประกันภัยรถยนต์ด้วยการคิดเบี้ยประกันภัยตามการใช้จริง หรือ Usage-Based Insurance (UBI) นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ 

ของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Telematics เป็นการน�าข้อมูลจากตัวจับสัญญาณไร้สายที่ท�าหน้าที่ 

คอยตรวจสอบและควบคุมภายในระบบขับเคลื่อนและโครงสร้างกลไกของรถยนต์ ผนวกเข้ากับการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์  

เทคโนโลยีการระบุต�าแหน่ง (Location Technology) และเทคโนโลยีการสื่อสารแบบโมบายล์ (Mobile Communication Technology)   

เพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมการขับข่ีของผู้เอาประกันภัย แล้วส่งข้อมูลเหล่าน้ีกลับมายังบริษัทประกันภัยแบบ real time เพื่อน�าข้อมูลเหล่านี้ไป

วิเคราะห์หาค่าอัตราเบี้ยประกันภัยให้ตรงตามพฤติกรรมการขับขี่ของผู้เอาประกันภัยหรือตามความเส่ียงภัย ช่วยลดความสูญเสีย และ 

ท�าให้สามารถประเมินค่าสินไหมทดแทนได้ตามจริงมากยิ่งขึ้น

 การท�างานของ Telematics คือการดูแลและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ Telematics เป็นเครื่องมือวัดตามข้อมูลท่ีฝั ่ง 

รับประกันภัยสนใจ ได้แก่ ระยะทางไมล์ จ�านวนครั้งในการขับขี่ สถานที่ที่ผู ้ขับขี่จะไป (ข้อมูลจาก GPS)  

ความเรว็ ความรนุแรงในการหยดุรถ การเลีย้วตรงมมุ และการท�างานของถงุลมนริภยั โดยผูเ้อาประกนัภยั

ต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลเหล่านี้ ด้วยข้อมูลเหล่านี้บริษัทประกันภัยสามารถประเมินและ 

คิดค่าเบี้ยประกันภัยตามจริงของแต่ละผู้เอาประกันภัย เช่น ผู้ขับขี่คนหนึ่งขับรถโดยใช ้

ระยะทางไกลและความเร็วสูง บริษัทประกันภัยจะคิดอัตราเบ้ียประกันภัยสูงกว่า  

ผู้ขับรถโดยใช้ระยะทางสั้นและความเร็วต�า่ เป็นต้น
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 ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นใช้ UBI มาแล้วประมาณสิบปี 

เช่น บริษัท Progressive Insurance และบริษัท General Motors 

Assurance (GMAC) เริ่มต้นด้วยการให้ส่วนลดตามระยะทางไมล์  

ซึ่งเก็บข้อมูลระยะทางไมล์จากการผสมผสานเทคโนโลยี GPS และ

ระบบเซลลูลาร์ (cellular systems) นอกจากนี้ UBI ยังให้ประโยชน์

ในด้านอื่น ๆ เช่น การค้นหาพาหนะที่ถูกขโมยให้กลับคืนมา และไม่ใช่

เพียงใช้ข้อมูลระยะทางไมล์ แต่ยังใช้ข้อมูลลักษณะการขับขี่รถว่าเป็น

อย่างไรและเมื่อไรจึงมีการขับรถ เป็นผลให้มีแนวคิดของการใช้ UBI  

ทีห่ลากหลายแบบ เช่น จ่ายเบีย้ตามการขบัรถ (Pay-as-You-Drive : PAYD) 

จ่ายเบีย้ตามวธิกีารขบัรถ (Pay-How-You-Drive : PHYD) จ่ายเบีย้ตาม

ระยะทางหรือลักษณะทางที่ขับรถ (Pay-as-You-Go : PAYG) เป็นต้น

 การคิดค่าเบี้ยประกันภัยของ UBI แตกต่างจากการคิดค่าเบี้ยประกันภัยโดยทั่วไป ปกติการคิดค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับผลการศึกษา

ของข้อมูลที่ผ่านมาและสร้างปัจจัยตามข้อมูลที่เก็บได้ เช่น ประวัติการขับขี่ (เคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือไม่ ความรุนแรงของอุบัติเหตุ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล (อายุ เพศ และสถานภาพ) ประเภทพาหนะ สถานที่อยู่อาศัย การใช้พาหนะ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีผ่านมา  

ขอบเขตความรับผิด และการรับผิดส่วนแรก เป็นต้น ซึ่งส่วนลดของการคิดเบี้ยประกันภัยโดยทั่วไปมักถูกจ�ากัดด้วยการคิดตามประเภทพาหนะ 

ประเภทประกนัภยั การท�าประกนัภยับรษิทัเดมิ มเีครือ่งมอืป้องกนัภายในรถ เช่น ถงุลมนริภยั การขบัรถเป็นช่วงเวลา และการขบัรถเฉพาะไป-กลบั

ระหว่างบ้านและที่ท�างาน เป็นต้น

 ผูเ้อาประกนัภยัส่วนใหญ่คดิว่าเบีย้ประกนัภยัโดยทัว่ไปเป็นค่าตายตวัทีป่ระเมนิทกุปีและจ่ายตามทีค่ดิประจ�าทกุปี ทกุครึง่ปี ทกุไตรมาส 

อย่างไรกต็าม มกีารศกึษาทีแ่สดงให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์ของการเรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทน ค่าความเสยีหาย (loss cost) และระยะทางไมล์ โดย

เฉพาะปัจจัยการคิดอัตราเบี้ยประกันภัย (เช่น ประเภทความคุ้มครองและพื้นที่ที่เกิดเหตุ) ดังนั้น หลายโปรแกรมของ UBI จะคิดค่าเบี้ยประกัน

ภัยจากระยะทางไมล์ โดยผสมตัวแปรปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยคิดเบี้ยประกันภัยโดยทั่วไปจากที่กล่าวไปในเบื้องต้นเข้าไว้ด้วย UBI น้ัน 

มีประโยชน์ที่สามารถใช้ข้อมูลจากพฤติกรรมการขับข่ีในปัจจุบัน มากกว่าจะใช้ข้อมูลทางสถิติและข้อมูลการขับขี่ที่มาจากเหตุการณ์และ 

แนวโน้มในอดีต ท�าให้การค�านวณค่าเบี้ยประกันภัยมีราคาตามเฉพาะบุคคลและมีความแม่นย�ามากขึ้น

 โปรแกรม UBI ให้ประโยชน์มากมายแก่บรษิทัประกนัภยั ผูบ้รโิภค (ผูเ้อาประกนัภยั) และสงัคม โดยการคดิค่าเบีย้ประกนัภยัท่ีใกล้เคียง

กับความเป็นจริงในการขับขี่หรือตามสมรรถนะรถยนต์ของแต่ละคน และท�าให้บริษัทประกันภัยประเมินราคาเบี้ยประกันภัยได้แม่นย�ามากขึ้น  

ซึ่งเป็นผลดีต่อผู ้เอาประกันภัยที่มีประวัติการขับรถดีมีความเสี่ยงต�่า และยังท�าให้ผู ้เอาประกันภัยสามารถควบคุมราคาเบี้ยประกันภัย  

ด้วยการลดระยะทางไมล์ของการขับขี่และยังปรับนิสัยการขับขี่ให้เพิ่มความปลอดภัย น�าไปสู่การลดอุบัติเหตุ ปัญหารถติด และการปล่อย 

ควันเสียของรถยนต์ ซึ่งนับเป็นประโยชน์ต่อสังคม

 การใช้ UBI นั้นช่วยบริษัทประกันภัยประเมินความเส่ียงและปรับราคาเบ้ียประกันภัยได้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะสามารถเก็บข้อมูล

พฤติกรรมการขับขี่เพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงที่น่าจะเกิดขึ้น ท�าให้ฝ่ายรับประกันภัยสามารถแบ่งกลุ่มผู้ขับขี่ตามความเส่ียง ฝ่ายรับประกันภัย

สามารถเสนออัตราเบี้ยประกันภัย ค่ารับผิดส่วนแรก และความคุ้มครองเพิ่มเติมได้เหมาะสมตามกลุ่มความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังสามารถประเมิน

การคิดค่าเบี้ยประกันภัย

ประโยชน์จากการใช้ UBI
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ความเสียหายจากอุบัติเหตุได้แม่นย�าขึ้น และลดการฉ้อฉลในการประกันภัย เนื่องจาก

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการขับขี่ระหว่างที่มีอุบัติเหตุ เช่น การหยุดรถอย่างแรง 

และกะทันหัน ความเร็วรถ และเวลา เป็นต้น การใช้ UBI ด้วย Telematics  

ท�าให้บรษิทัประกนัภยัสามารถเพิม่แรงจงูใจแก่ผูข้บัขีใ่ห้ปรบัปรงุพฤตกิรรมการ

ขับขี่ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อให้ได้ราคาเบี้ยประกันภัยต�่าลงหรือได้รับ

ส่วนลดจากการขับขี่ที่มีความเส่ียงต�่า และยังได้รับความสนใจจากผู้ขับขี่รายใหม่ 

ที่มีพฤติกรรมการขับขี่ดี และไม่อยากจ่ายเบ้ียประกันภัยแพง ให้มาเป็นลูกค้า ซึ่งเป็น 

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากน้ี การใช้ Telematics ยังช่วย

ปรับปรุงกระบวนการด้านสินไหมทดแทน ข้อมูลการขับขี่จากอุปกรณ์ที่ติดกับตัวรถยนต์จะ

ไปแสดงทีแ่อพพลเิคชัน่ของฝ่ังบรษิทัประกนัภยัเมือ่มกีารเรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทน ท�าให้

เพิม่ความรวดเรว็และประสิทธภิาพในการตรวจสอบสินไหมทดแทนมากยิง่ขึน้ โดยรบัข้อมลู

แบบ real time สามารถตรวจสอบเบื้องต้น เช่น การหยุดรถกะทันหัน ความเร็วและเวลา 

เป็นต้น หรือในระหว่างที่มีอุบัติเหตุ บริษัทประกันภัยจะประเมินความเสียหายได้แม่นย�ามากขึ้นและช่วยลดการฉ้อฉล

และข้อขัดแย้งระหว่างคู่กรณี และยังเพิ่มความปลอดภัยด้วยการช่วยลดอุบัติเหตุและการขโมยรถยนต์ จากข้อมูลเวลาแบบ real time ณ ตอน

รถถูกขโมย เพราะว่ามีการเก็บข้อมูลการติดตามการเคลื่อนย้ายของรถยนต์ ช่วยลดขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัยเนื่องจากการปกปิดข้อมูล

หรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้เอาประกันภัย ช่วยปรับปรุงพฤติกรรมของผู้เอาประกันภัยที่มีความเส่ียง และปรับปรุงการจดจ�าแบรนด์ต่อ 

ผู้บริโภค สามารถรักษาผู้เอาประกันภัยรายเดิมไว้ได้ จากการศึกษาของสถาบัน Brookings Institute การลดระยะทางไมล์ในการขับขี่ 

มีความสัมพันธ์กับการลดลงของอุบัติเหตุบนท้องถนนและต้นทุนค่าสินไหมทดแทน ค่าเบี้ยประกันภัยที่แปรผันตามระยะทางไมล์ก็มีผลให้ผู้ขับขี่

จ�ากัดการใช้พาหนะ ซึ่งสัมพันธ์กับการลดลงของต้นทุนความเสียหาย

 ส�าหรับผู ้ขับข่ีหรือผู ้เอาประกันภัย สามารถลดต้นทุนการประกันภัยรถยนต์ด้วยเบี้ยประกันภัยที่ลดลง ซึ่งส่วนลดมาจาก 

บริษัทประกันภัย และช่วยปรับปรุงพฤติกรรมการขับขี่หรือการลดระยะการขับขี่ ในปี ค.ศ. 2014 ผลการศึกษาประจ�าปีของ LexisNexis  

เรื่อง Telematics ในประกันภัย พบว่า 78% มีผู้ตอบสนองต่อส่วนลดที่ได้จากบริษัทประกันภัยถ้ามีการติดตั้ง Telematics นอกจากนี้ ยังช่วย

กระตุ้นให้ผู้บริโภคเพิ่มความปลอดภัยด้วยการเพิ่มนิสัยการขับขี่อย่างปลอดภัย ตามการศึกษาของ LexisNexis พบว่า Telematics น�าไปใช้ใน 

การติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่น เป็นส่วนเสริมที่ได้รับความนิยมสูงถึง 56% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ท�าให้สามารถติดตามลูก ๆ  

ของพวกเขาได้ พ่อแม่จะได้รบัประโยชน์จากการแจ้งข้อมลูพฤตกิรรมการขบัขีข่องลกู ๆ  ส่วนผูข้บัขีท่ีเ่ป็นวยัรุน่กเ็หมอืนมผีูใ้ห้ความรูเ้รือ่งพฤตกิรรม

การขับขี่ที่เป็นความเสี่ยง Telematics ยังช่วยเสนอเส้นทางที่มีประสิทธิภาพที่สุด ประหยัดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและค่าดูแลรักษารถยนต์อีกด้วย

 ประโยชน์ทีไ่ด้จาก Telematics ส�าหรบัผูบ้รโิภคมผีลต่อสงัคม นัน่คอืเพือ่ให้เบีย้ประกนัภยัลดต�า่ลง ผูข้บัขีจ่งึลดระยะทางในการขบัขีล่ง 

ท�าให้ลดจ�านวนรถบนท้องถนน ลดการจราจรติดขัด ลดต้นทุนโครงสร้างระบบจราจร ลดต้นทุนการบริโภคเชื้อเพลิงและการปล่อย 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพาหนะต่าง ๆ นอกจากนี้ การใช้ Telematics ของบริษัทประกันภัยยังช่วยผู้ขับขี่ให้ขับรถอย่างปลอดภัย เป็นผลให้

จ�านวนอบุตัเิหตลุดลง สร้างความปลอดภยับนท้องถนนแก่ประชาชนทกุคน จากงานวจิยัของสถาบนั Brookings พบว่าระยะไมล์ของพาหนะขบัขี่

ลดลงไป 8% จากระยะไมล์การเดินทางท่องเท่ียวตามปกติ ผู ้ขับขี่ได้หลีกเล่ียงการเดินทางจากการขับขี่รถยนต์ด้วยตนเองไปเป็น 

การคมนาคมทางอื่นแทน ผลวิจัยดังกล่าวยังเชื่อมโยงไปถึงการลดลงของจ�านวนอุบัติเหตุและการจราจรติดขัดบนท้องถนน แน่นอนว่าช่วยลด 

การบริโภคเชื้อเพลิง และท่ียิ่งดีไปกว่าน้ันคือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง จากระยะไมล์ที่ลดลงไป 8% คิดเป็นการลดลงของ 

การปล่อยคาร์บอนประมาณ 126 ตัน หรือประมาณ 2% ของการปล่อยคาร์บอนทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2006 หรือ 

คิดเป็น 4% ของการบริโภคเชื้อเพลิงที่ลดลงไป
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 การตดิตามระยะทางไมล์และข้อมลู

พฤติกรรมการขับขี่ด้วยโปรแกรม UBI มีส่วน

เพิ่มความกังวลแก่ผู้บริโภคในเรื่องการรุกล�้า 

ข้อมูลความเป็นส่วนตัว จึงเกิดค�าถามข้ึนว่า 

บริษัทประกันภัยมีความสามารถมากน้อย 

แค่ไหนในเรื่องการดูแลความปลอดภัยของ

ข้อมลูทีไ่ด้รบัไป อย่างไรกต็าม ผูบ้รโิภคเริม่รูส้กึ

กงัวลน้อยลงว่าบรษัิทประกนัภยัจะน�าข้อมลูไป

ใช้ในทางทีผ่ดิ เนือ่งจากบรษิทัประกนัภยัท�าให้

ผู้บริโภคมั่นใจว่ามีการจ�ากัดการรับข้อมูลและ

มกีารเกบ็ข้อมลูทีป่ลอดภยั ไม่มกีารแชร์ข้อมลู

ระหว่างบรษัิทประกนัภยั หรอืกลุม่คนภายนอก 

เช่น ต�ารวจ หรือบริษัทการตลาด เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในสหรัฐอเมริกา บางรัฐ เช่น  

California ออกเป็นกฎหมายเพือ่ระบขุอบเขต

ว่าข้อมูลจ�าเป็นระดับใด เพื่อใช้ในการติดตาม

การขับขี่ด้วยอุปกรณ์ชนิดนี้ เป็นต้น

 การสร้างโปรแกรม UBI ให้เกดิขึน้จรงิ 

ส�าหรับบริษัทประกันภัย เพื่อใช้ประโยชน์ 

Telematics ได้สูงสุด จ�าเป็นต้องมีทุนและ

แหล่งข้อมูลจ�านวนมาก เนื่องจากโปรแกรม 

UBI ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างมาก เพื่อช่วย

ในการเก็บข้อมูลที่ต้องตอบสนองได้ทุกเวลา 

นอกจากนี้ UBI นับเป็นเรื่องใหม่ ดังนั้น ยังมี

ความไม่แน่นอนในการเลือกและแปลข้อมูล

การขบัขี ่และความไม่แน่นอนของข้อมลูว่าควร

เข้าไปบูรณาการกับข้อมูลที่มีอยู ่แล้วหรือ

โครงสร้างการคิดราคาใหม่ของผลิตภัณฑ์เพื่อ

ให้ได้ผลก�าไรอย่างไร มีสิ่งหนึ่งที่ส�าคัญคือ การ

แปลงข้อมูลผู้ขับขี่ความเสี่ยงต�า่ด้วยโปรแกรม 

UBI เพือ่ให้เสนอราคาค่าเบีย้ประกนัภยัทีต่�า่ลง

นั้นอาจมีผลกระทบต่อผลก�าไรโดยรวมของ

บริษัทประกันภัย

 แน่นอนว่าการใช้โปรแกรม UBI  

มต้ีนทนุด้านเทคโนโลยแีละฮาร์ดแวร์ ซึง่ต้นทนุ

โดยตรงมาจากค่าติดตั้ง ค่าบ�ารุงรักษาและ 

การขนส่งอุปกรณ์ Telematics นอกจากนี้  

ยังมีข้อจ�ากัดเรื่องพื้นที่บรรจุข้อมูลที่วิเคราะห์

ข้อมูลปริมาณมหาศาล จึงเป็นความท้าท้าย

ของบรษิทัประกนัภัย เครือ่งมอืวดัความส�าเรจ็

ของบริษัทประกันภัยคือความสามารถท่ี 

จะสร ้างโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพและ 

มีประโยชน์ โดยไม่ผลักภาระต้นทุนไปยัง 

ผู้บริโภค ในบทความน้ีได้น�าเสนออุปกรณ์ 

Telematics หลากหลายแบบที่มีอยู่ ดังนี้ 

Dongle เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งได้เองส�าหรับผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ 

โดยผู้รับประกันภัยจัดหามาให้ ซึ่งมีอายุการใช้งานประมาณหก

เดือน อุปกรณ์นี้เป็นที่นิยมใช้ในสหรัฐอเมริกามากที่สุด เนื่องจาก

ต้นทนุต�า่และมคีวามน่าเชือ่ถอืสงู เป็นระบบแบบ plug and play 

คือสามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ ท�างานได้อัตโนมัติ 

สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่กับรถยนต์คันอื่น ๆ ต่อได้ ท�างาน

อตัโนมตัเิมือ่เครือ่งรถยนต์เริม่ท�างาน เกบ็ข้อมลูทีต่ัง้และลกัษณะ

การขับขี่ได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย และยังผูกบริการอื่น ๆ 

เข้ากับระบบได้ด้วย ด้วยเหตุผลเหล่านี้ท�าให้อุปกรณ์นี้เป็นทาง

เลอืกทีเ่หมาะสมส�าหรบัผูท้ีต้่องการเข้าตลาด UBI รายใหม่ อย่างไร

ก็ตาม dongle ก็ยังมีข้อเสีย นั่นคือติดตั้งได้เฉพาะกับรถยนต์ 

รุ่นใหม่ และอาจเสี่ยงต่อการฉ้อฉล เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ถอด 

ออกได้ ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ติดกับตัวรถ และเทคโนโลยีของ Dongle  

ล้าสมัยได้ไว (มีอายุ 12-18 เดือน)

Black Box ต้องได้รับการติดตั้งจากผู้มีความช�านาญ ได้รับความ

นิยมในยุโรป เพราะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยและ

ความน่าเชื่อถือสูงสุด สามารถใช้อุปกรณ์ black box กับ PAYD 

และ PHYD เหมาะส�าหรับความต้องการข้อมูลเชิงลึกและ 

มีรายละเอียดของข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ อุปกรณ์ black box 

จะถูกรวมเข้ากับเครื่องวัดความเร่งเพื่อเก็บข้อมูลประสิทธิภาพ 

วิชาการ IPRB

การท�างานของรถยนต์ เช่น ความเร็ว การหักเล้ียวรถและความ

รุนแรงในการเบรก เป็นต้น ตัวอุปกรณ์ black box มีตัวจับ

สญัญาณในตวั สามารถเชือ่มโยงไปยงัหน่วยควบคมุอเิลก็ทรอนกิส์ 

(electronic control unit : ECU) ภายในตัวจับสัญญาณของ

รถยนต์ นอกจากนี้ อุปกรณ์ black box ยังเหมาะกับบริการ 

ที่ช่ือว่า first notice of loss (FNOL) ซ่ึงเกี่ยวข้องกับระบบ

สัญญาณกันขโมย อุปกรณ์ black box ยังสนับสนุนการติดตาม

พฤติกรรมการขับขี่ (Driving Behavior Data : DBD) ส�าหรับ 

ผู้ขับขี่ที่ยังเป็นวัยรุ ่นหรือยังไม่มีประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม 

อุปกรณ์ black box เป็นแบบติดตั้งถาวร ไม่สามารถถอดออกได้ 

เป็นอุปกรณ์ที่นับได้ว่ามีต้นทุนในการติดตั้งสูงสุด

Embedded ในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ สิ้นปี ค.ศ 2013  

มีผู้ผลิตรถยนต์ถึง 11 แห่ง ที่มีการพ่วงอุปกรณ์ Telematics  

เข้ากับรถยนต์ ซึ่งท�าให้เกิดบริการใหม่ เช่น การวิเคราะห์อาการ

รถเสียจากระยะทางไกล มีระบบน�าทาง และอื่น ๆ อุปกรณ์  

embedded ยังสามารถติดต่อกับ ECU ของรถยนต์ ซึ่งสามารถ

บนัทกึและส่งข้อมลูประสิทธภิาพการท�างานของรถยนต์ จดุแขง็ของ

อุปกรณ์ embedded คือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer 

Relationship Management) ให้ลูกค้าได้เห็นว่าพฤติกรรมการ

ขับขี่ของตนเมื่อผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจะคิดเป็นค่าเบี้ยประกัน

ความท้าท้ายในการน�า Telematics มาใช้ในโปรแกรม UBI
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 บรษิทัประกนัภยัต้องจดัท�าข้อก�าหนดหรอืข้อบงัคบั และต้องได้รบัความยนิยอมจากผูเ้อาประกนัภยัส�าหรบัการคดิอตัราเบีย้ประกนัภยั

แบบใหม่ ปกติการเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัยใหม่จ�าเป็นต้องมีข้อมูลทางสถิติเพื่อสนับสนุนโครงสร้างการคิดอัตราเบี้ยประกันภัยใหม่น้ี แม้ว่าจะ

สามารถใช้โปรแกรม UBI ได้จรงิ แต่ยงัต้องค�านงึว่าข้อมลูการขบัขีน่ัน้เป็นข้อมลูส่วนบคุคล จงึต้องพจิารณาอย่างละเอยีดรอบคอบถงึขอบเขตของ

ข้อมูลที่ต้องการเพื่อไม่ให้กระทบกับสิทธิส่วนบุคคล นอกจากน้ี โปรแกรม UBI ควรค�านึงถึงขอบเขตความคุ้มครองของประกันภัยด้วย ไม่ควร

กระทบกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของเบี้ยประกันภัย การตั้งค่าวันสิ้นสุดความคุ้มครองและการการันตีการต่ออายุ

วิชาการ IPRB

ภัยเท่าไร ความท้าทายท่ีส�าคัญของอุปกรณ์ embedded คือ  

มีภาระต้นทุนที่สูงขึ้นส�าหรับผู ้บริโภค อุปกรณ์อาจต�่ากว่า

มาตรฐาน อุปกรณ์ embedded ไม่เข้ากับแอพพลิเคช่ันหรือ

บริการที่พัฒนาขึ้นใหม่ เนื่องจากอุปกรณ์ embedded ถูกติดตั้ง

จากผู้ผลิตรถยนต์หลากหลายแห่ง

Smartphone เป็นอุปกรณ์ล่าสุดของ Telematics ในด้าน

เทคโนโลยกีารสือ่สารโทรคมนาคม สามารถท�างานด้วยตัวอปุกรณ์

เอง หรือแค่ติดต่อเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบรถยนต์เพื่อโอน

ข้อมูลไปมาระหว่าง smartphone และรถยนต์ smartphone  

มีตัวจับสัญญาณที่ตัวอุปกรณ์เอง เช่น GPS ตัววัดความเร่งและ 

ตัวจับทิศทาง และยังมีหน่วยความจ�าส�าหรับจัดเก็บข้อมูล หรือ 

 ตามการรายงานของ SMA Research พบว่า UBI มกีารเตบิโต

อย่างรวดเร็วในสหรัฐอเมริกา คิดเป็น 36% ของประกันภัยรถยนต์

ทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ Telematics ภายในปี ค.ศ. 2020 นอกจากนี้ ยัง

มีงานวิจัยจาก ABI คาดการณ์ไว้ว่า อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของ 

Telematics ที่ใช้ในการประกันภัยโดยรวมทั่วโลก เพิ่มเป็น 81% จาก 

5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิน้ปี ค.ศ. 2013 เพิม่เป็น 107 ล้านดอลลาร์สหรฐั 

ณ ปี ค.ศ. 2018 และตามผลส�ารวจของ CIPR ในเดอืนพฤษภาคม 2014 

ทั้ง 47 รัฐในสหรัฐอเมริกา ในส่วนของประกันภัยพบว่ามี 5 รัฐ ได้แก่ 

California, New Mexico, Puerto Rico, Virgin Islands และ Guam 

ได้บัญญัติกฎหมายและนโยบายการใช้ Telematics ด้วย UBI  

ใน 23 รัฐ มีมากกว่า 5 บริษัทประกันภัยที่มีการใช้ Telematics ด้วย 

UBI อย่างจริงจังในตลาดประกันภัย

 การใช้ Telematics ด้วย UBI ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 

ที่ก้าวหน้า ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มความสะดวกสบายและ

ประสิทธิภาพในการขับขี่ การใช้อุปกรณ์ Telematics จะท�าให้บริษัท

ประกนัภยัเกบ็ข้อมลูการขบัขีไ่ด้ดยีิง่ขึน้ ท�าให้สามารถเข้าถงึความเสีย่ง

ในการขับขี่แต่ละบุคคลเพื่อน�าไปคิดเบ้ียประกันภัยได้ตามจริง และ

โปรแกรม UBI สามารถช่วยบริษัทประกันภัยสร้างผลิตภัณฑ์ที่มี 

ความแตกต่าง สร้างความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่ง และเป็นที่ดึงดูด

อนาคตของ Telematics

ใช้ cloud และมคีวามสามารถในการสือ่สารกบัเจ้าของ ผูร้บัประกนัภยั

ไม่มต้ีนทนุการตดิตัง้อปุกรณ์หรอืตวัรบัส่งข้อมลู และยงัไม่มต้ีนทนุ

ทีผ่ลักภาระไปยงัผู้บรโิภค เพราะการประมวลผลและจดัเกบ็ข้อมลู

นั้นอยู่ในตัว smartphone เอง ถึงแม้ว่า smartphone จะมี

ประโยชน์อยู่มากมาย แต่ส�าหรับด้าน Telematics ยังไม่ได้รับ

ความนิยมนัก และมีจุดอ่อนคือข้อมูลที่ได้จาก smartphone  

ยังมีคุณภาพและความน่าเช่ือถือไม ่ถึงมาตรฐาน เช ่น ใน  

smartphone ตัววัดความเร่งให้ข้อมูลที่ยังไม่สามารถวัดเทียบได้

กบัมาตรฐาน ตวัจบัทศิทางจะให้ข้อมลูทศิทางกข็ึน้อยูก่บัต�าแหน่ง

ของ smartphone เอง ท�าให้ข้อมูลทิศทาง smartphone ที่ได้

ยังไม่น่าเชื่อถือ ดังนั้น ยังต้องมีการพัฒนาอีกมากหากน�ามาใช้ใน

ด้าน Telematics
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