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การประกันภัยรถยนต์ด้วยการคิดเบี้ยประกันภัยตามการใช้จริง หรือ Usage-Based Insurance (UBI) นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่
ของการประกั น ภั ย รถยนต์ ภ าคสมั ค รใจ ด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ ชื่ อ ว่ า Telematics เป็ น การน� ำข้ อ มู ล จากตั ว จั บ สั ญ ญาณไร้ ส ายที่ ท� ำ หน้ า ที่
คอยตรวจสอบและควบคุมภายในระบบขับเคลื่อนและโครงสร้างกลไกของรถยนต์ ผนวกเข้ากับการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีการระบุต�ำแหน่ง (Location Technology) และเทคโนโลยีการสื่อสารแบบโมบายล์ (Mobile Communication Technology)
เพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ของผู้เอาประกันภัย แล้วส่งข้อมูลเหล่านี้กลับมายังบริษัทประกันภัยแบบ real time เพื่อน�ำข้อมูลเหล่านี้ไป
วิเคราะห์หาค่าอัตราเบี้ยประกันภัยให้ตรงตามพฤติกรรมการขับขี่ของผู้เอาประกันภัยหรือตามความเสี่ยงภัย ช่วยลดความสูญเสีย และ
ท�ำให้สามารถประเมินค่าสินไหมทดแทนได้ตามจริงมากยิ่งขึ้น
การท� ำ งานของ Telematics คือการดูแลและตรวจสอบพฤติ ก รรมการขั บขี่ Telematics เป็ น เครื่ องมื อวั ด ตามข้อมูล ที่ฝ ั่ง
รับประกันภัยสนใจ ได้แก่ ระยะทางไมล์ จ�ำนวนครั้งในการขับขี่ สถานที่ที่ผู้ขับขี่จะไป (ข้อมูลจาก GPS)
ความเร็ว ความรุนแรงในการหยุดรถ การเลีย้ วตรงมุม และการท�ำงานของถุงลมนิรภัย โดยผูเ้ อาประกันภัย
ต้ อ งยิ น ยอมที่ จ ะให้ ข ้ อ มู ล เหล่ า นี้ ด้ ว ยข้ อ มู ล เหล่ า นี้ บ ริ ษั ท ประกั น ภั ย สามารถประเมิ น และ
คิดค่าเบี้ยประกันภัยตามจริงของแต่ละผู้เอาประกันภัย เช่น ผู้ขับขี่คนหนึ่งขับรถโดยใช้
ระยะทางไกลและความเร็วสูง บริษัทประกันภัยจะคิดอัตราเบี้ยประกันภัยสูงกว่า
ผู้ขับรถโดยใช้ระยะทางสั้นและความเร็วต�ำ่ 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
ทีห่ ลากหลายแบบ เช่น จ่ายเบีย้ ตามการขับรถ (Pay-as-You-Drive : PAYD)
จ่ายเบีย้ ตามวิธกี ารขับรถ (Pay-How-You-Drive : PHYD) จ่ายเบีย้ ตาม
ระยะทางหรือลักษณะทางที่ขับรถ (Pay-as-You-Go : PAYG) เป็นต้น

การคิดค่าเบี้ยประกันภัย
การคิดค่าเบี้ยประกันภัยของ UBI แตกต่างจากการคิดค่าเบี้ยประกันภัยโดยทั่วไป ปกติการคิดค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับผลการศึกษา
ของข้อมูลที่ผ่านมาและสร้างปัจจัยตามข้อมูลที่เก็บได้ เช่น ประวัติการขับขี่ (เคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือไม่ ความรุนแรงของอุบัติเหตุ)
ข้อมูลส่วนบุคคล (อายุ เพศ และสถานภาพ) ประเภทพาหนะ สถานที่อยู่อาศัย การใช้พาหนะ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ผ่านมา
ขอบเขตความรับผิด และการรับผิดส่วนแรก เป็นต้น ซึ่งส่วนลดของการคิดเบี้ยประกันภัยโดยทั่วไปมักถูกจ�ำกัดด้วยการคิดตามประเภทพาหนะ
ประเภทประกันภัย การท�ำประกันภัยบริษทั เดิม มีเครือ่ งมือป้องกันภายในรถ เช่น ถุงลมนิรภัย การขับรถเป็นช่วงเวลา และการขับรถเฉพาะไป-กลับ
ระหว่างบ้านและที่ทำ� งาน เป็นต้น
ผูเ้ อาประกันภัยส่วนใหญ่คดิ ว่าเบีย้ ประกันภัยโดยทัว่ ไปเป็นค่าตายตัวทีป่ ระเมินทุกปีและจ่ายตามทีค่ ดิ ประจ�ำทุกปี ทุกครึง่ ปี ทุกไตรมาส
อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาทีแ่ สดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ค่าความเสียหาย (loss cost) และระยะทางไมล์ โดย
เฉพาะปัจจัยการคิดอัตราเบี้ยประกันภัย (เช่น ประเภทความคุ้มครองและพื้นที่ที่เกิดเหตุ) ดังนั้น หลายโปรแกรมของ UBI จะคิดค่าเบี้ยประกัน
ภัยจากระยะทางไมล์ โดยผสมตัวแปรปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยคิดเบี้ยประกันภัยโดยทั่วไปจากที่กล่าวไปในเบื้องต้นเข้าไว้ด้วย UBI นั้น
มีประโยชน์ที่สามารถใช้ข้อมูลจากพฤติกรรมการขับขี่ในปัจจุบัน มากกว่าจะใช้ข้อมูลทางสถิติและข้อมูลการขับขี่ที่มาจากเหตุการณ์และ
แนวโน้มในอดีต ท�ำให้การค�ำนวณค่าเบี้ยประกันภัยมีราคาตามเฉพาะบุคคลและมีความแม่นย�ำมากขึ้น

ประโยชน์จากการใช้ UBI
โปรแกรม UBI ให้ประโยชน์มากมายแก่บริษทั ประกันภัย ผูบ้ ริโภค (ผูเ้ อาประกันภัย) และสังคม โดยการคิดค่าเบีย้ ประกันภัยทีใ่ กล้เคียง
กับความเป็นจริงในการขับขี่หรือตามสมรรถนะรถยนต์ของแต่ละคน และท�ำให้บริษัทประกันภัยประเมินราคาเบี้ยประกันภัยได้แม่นย�ำมากขึ้น
ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้เอาประกันภัยที่มีประวัติการขับรถดีมีความเสี่ยงต�่ำ และยังท�ำให้ผู้เอาประกันภัยสามารถควบคุมราคาเบี้ยประกันภัย
ด้วยการลดระยะทางไมล์ของการขับขี่และยังปรับนิสัยการขับขี่ให้เพิ่มความปลอดภัย น�ำไปสู่การลดอุบัติเหตุ ปัญหารถติด และการปล่อย
ควันเสียของรถยนต์ ซึ่งนับเป็นประโยชน์ต่อสังคม
การใช้ UBI นั้นช่วยบริษัทประกันภัยประเมินความเสี่ยงและปรับราคาเบี้ยประกันภัยได้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะสามารถเก็บข้อมูล
พฤติกรรมการขับขี่เพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงที่น่าจะเกิดขึ้น ท�ำให้ฝ่ายรับประกันภัยสามารถแบ่งกลุ่มผู้ขับขี่ตามความเสี่ยง ฝ่ายรับประกันภัย
สามารถเสนออัตราเบี้ยประกันภัย ค่ารับผิดส่วนแรก และความคุ้มครองเพิ่มเติมได้เหมาะสมตามกลุ่มความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังสามารถประเมิน
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ความเสียหายจากอุบัติเหตุได้แม่นย�ำขึ้น และลดการฉ้อฉลในการประกันภัย เนื่องจาก
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการขับขี่ระหว่างที่มีอุบัติเหตุ เช่น การหยุดรถอย่างแรง
และกะทันหัน ความเร็วรถ และเวลา เป็นต้น การใช้ UBI ด้วย Telematics
ท�ำให้บริษทั ประกันภัยสามารถเพิม่ แรงจูงใจแก่ผขู้ บั ขีใ่ ห้ปรับปรุงพฤติกรรมการ
ขับขี่ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อให้ได้ราคาเบี้ยประกันภัยต�่ำลงหรือได้รับ
ส่วนลดจากการขับขี่ที่มีความเสี่ยงต�่ำ และยังได้รับความสนใจจากผู้ขับขี่รายใหม่
ที่มีพฤติกรรมการขับขี่ดี และไม่อยากจ่ายเบี้ยประกันภัยแพง ให้มาเป็นลูกค้า ซึ่งเป็น
การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากนี้ การใช้ Telematics ยังช่วย
ปรับปรุงกระบวนการด้านสินไหมทดแทน ข้อมูลการขับขี่จากอุปกรณ์ที่ติดกับตัวรถยนต์จะ
ไปแสดงทีแ่ อพพลิเคชัน่ ของฝัง่ บริษทั ประกันภัยเมือ่ มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ท�ำให้
เพิม่ ความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินไหมทดแทนมากยิง่ ขึน้ โดยรับข้อมูล
แบบ real time สามารถตรวจสอบเบื้องต้น เช่น การหยุดรถกะทันหัน ความเร็วและเวลา
เป็นต้น หรือในระหว่างที่มีอุบัติเหตุ บริษัทประกันภัยจะประเมินความเสียหายได้แม่นย�ำมากขึ้นและช่วยลดการฉ้อฉล
และข้อขัดแย้งระหว่างคู่กรณี และยังเพิ่มความปลอดภัยด้วยการช่วยลดอุบัติเหตุและการขโมยรถยนต์ จากข้อมูลเวลาแบบ real time ณ ตอน
รถถูกขโมย เพราะว่ามีการเก็บข้อมูลการติดตามการเคลื่อนย้ายของรถยนต์ ช่วยลดขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัยเนื่องจากการปกปิดข้อมูล
หรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้เอาประกันภัย ช่วยปรับปรุงพฤติกรรมของผู้เอาประกันภัยที่มีความเสี่ยง และปรับปรุงการจดจ�ำแบรนด์ต่อ
ผู้บริโภค สามารถรักษาผู้เอาประกันภัยรายเดิมไว้ได้ จากการศึกษาของสถาบัน Brookings Institute การลดระยะทางไมล์ในการขับขี่
มีความสัมพันธ์กับการลดลงของอุบัติเหตุบนท้องถนนและต้นทุนค่าสินไหมทดแทน ค่าเบี้ยประกันภัยที่แปรผันตามระยะทางไมล์ก็มีผลให้ผู้ขับขี่
จ�ำกัดการใช้พาหนะ ซึ่งสัมพันธ์กับการลดลงของต้นทุนความเสียหาย
ส� ำ หรั บ ผู ้ ขั บ ขี่ ห รื อ ผู ้ เ อาประกั น ภั ย สามารถลดต้ น ทุ น การประกั น ภั ย รถยนต์ ด ้ ว ยเบี้ ย ประกั น ภั ย ที่ ล ดลง ซึ่ ง ส่ ว นลดมาจาก
บริษัทประกันภัย และช่วยปรับปรุงพฤติกรรมการขับขี่หรือการลดระยะการขับขี่ ในปี ค.ศ. 2014 ผลการศึกษาประจ�ำปีของ LexisNexis
เรื่อง Telematics ในประกันภัย พบว่า 78% มีผู้ตอบสนองต่อส่วนลดที่ได้จากบริษัทประกันภัยถ้ามีการติดตั้ง Telematics นอกจากนี้ ยังช่วย
กระตุ้นให้ผู้บริโภคเพิ่มความปลอดภัยด้วยการเพิ่มนิสัยการขับขี่อย่างปลอดภัย ตามการศึกษาของ LexisNexis พบว่า Telematics น�ำไปใช้ใน
การติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่น เป็นส่วนเสริมที่ได้รับความนิยมสูงถึง 56% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ท�ำให้สามารถติดตามลูก ๆ
ของพวกเขาได้ พ่อแม่จะได้รบั ประโยชน์จากการแจ้งข้อมูลพฤติกรรมการขับขีข่ องลูก ๆ ส่วนผูข้ บั ขีท่ เี่ ป็นวัยรุน่ ก็เหมือนมีผใู้ ห้ความรูเ้ รือ่ งพฤติกรรม
การขับขี่ที่เป็นความเสี่ยง Telematics ยังช่วยเสนอเส้นทางที่มีประสิทธิภาพที่สุด ประหยัดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและค่าดูแลรักษารถยนต์อีกด้วย
ประโยชน์ทไี่ ด้จาก Telematics ส�ำหรับผูบ้ ริโภคมีผลต่อสังคม นัน่ คือเพือ่ ให้เบีย้ ประกันภัยลดต�ำ่ ลง ผูข้ บั ขีจ่ งึ ลดระยะทางในการขับขีล่ ง
ท� ำ ให้ ล ดจ� ำ นวนรถบนท้ อ งถนน ลดการจราจรติ ด ขั ด ลดต้ น ทุ น โครงสร้ า งระบบจราจร ลดต้ น ทุ น การบริ โ ภคเชื้ อ เพลิ ง และการปล่ อ ย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพาหนะต่าง ๆ นอกจากนี้ การใช้ Telematics ของบริษัทประกันภัยยังช่วยผู้ขับขี่ให้ขับรถอย่างปลอดภัย เป็นผลให้
จ�ำนวนอุบตั เิ หตุลดลง สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก่ประชาชนทุกคน จากงานวิจยั ของสถาบัน Brookings พบว่าระยะไมล์ของพาหนะขับขี่
ลดลงไป 8% จากระยะไมล์ ก ารเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วตามปกติ ผู ้ ขั บ ขี่ ไ ด้ ห ลี ก เลี่ ย งการเดิ น ทางจากการขั บ ขี่ ร ถยนต์ ด ้ ว ยตนเองไปเป็ น
การคมนาคมทางอื่นแทน ผลวิจัยดังกล่าวยังเชื่อมโยงไปถึงการลดลงของจ�ำนวนอุบัติเหตุและการจราจรติดขัดบนท้องถนน แน่นอนว่าช่วยลด
การบริโภคเชื้อเพลิง และที่ยิ่งดีไปกว่านั้นคือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง จากระยะไมล์ที่ลดลงไป 8% คิดเป็นการลดลงของ
การปล่อยคาร์บอนประมาณ 126 ตัน หรือประมาณ 2% ของการปล่อยคาร์บอนทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2006 หรือ
คิดเป็น 4% ของการบริโภคเชื้อเพลิงที่ลดลงไป
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ความท้าท้ายในการน�ำ Telematics มาใช้ในโปรแกรม UBI
การติดตามระยะทางไมล์และข้อมูล
พฤติกรรมการขับขี่ด้วยโปรแกรม UBI มีส่วน
เพิ่มความกังวลแก่ผู้บริโภคในเรื่องการรุกล�้ำ
ข้อมูลความเป็นส่วนตัว จึงเกิดค�ำถามขึ้นว่า
บริ ษั ท ประกั น ภั ย มี ค วามสามารถมากน้ อ ย
แค่ไหนในเรื่องการดูแลความปลอดภัยของ
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ไป อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริโภคเริม่ รูส้ กึ
กังวลน้อยลงว่าบริษทั ประกันภัยจะน�ำข้อมูลไป
ใช้ในทางทีผ่ ดิ เนือ่ งจากบริษทั ประกันภัยท�ำให้
ผู้บริโภคมั่นใจว่ามีการจ�ำกัดการรับข้อมูลและ
มีการเก็บข้อมูลทีป่ ลอดภัย ไม่มกี ารแชร์ขอ้ มูล
ระหว่างบริษทั ประกันภัย หรือกลุม่ คนภายนอก
เช่น ต�ำรวจ หรือบริษัทการตลาด เป็นต้น
นอกจากนี้ ในสหรั ฐ อเมริ ก า บางรั ฐ เช่ น
California ออกเป็นกฎหมายเพือ่ ระบุขอบเขต

ว่าข้อมูลจ�ำเป็นระดับใด เพื่อใช้ในการติดตาม
การขับขี่ด้วยอุปกรณ์ชนิดนี้ เป็นต้น
การสร้างโปรแกรม UBI ให้เกิดขึน้ จริง
ส� ำหรับ บริษั ท ประกั น ภั ย เพื่ อ ใช้ ประโยชน์
Telematics ได้สูงสุด จ�ำเป็นต้องมีทุนและ
แหล่งข้อมูลจ�ำนวนมาก เนื่องจากโปรแกรม
UBI ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างมาก เพื่อช่วย
ในการเก็บข้อมูลที่ต้องตอบสนองได้ทุกเวลา
นอกจากนี้ UBI นับเป็นเรื่องใหม่ ดังนั้น ยังมี
ความไม่แน่นอนในการเลือกและแปลข้อมูล
การขับขี่ และความไม่แน่นอนของข้อมูลว่าควร
เข้ า ไปบู ร ณาการกั บ ข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว หรื อ
โครงสร้างการคิดราคาใหม่ของผลิตภัณฑ์เพื่อ
ให้ได้ผลก�ำไรอย่างไร มีสิ่งหนึ่งที่สำ� คัญคือ การ
แปลงข้อมูลผู้ขับขี่ความเสี่ยงต�่ำด้วยโปรแกรม

Dongle เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งได้เองส�ำหรับผู้เป็นเจ้าของรถยนต์
โดยผู้รับประกันภัยจัดหามาให้ ซึ่งมีอายุการใช้งานประมาณหก
เดือน อุปกรณ์นี้เป็นที่นิยมใช้ในสหรัฐอเมริกามากที่สุด เนื่องจาก
ต้นทุนต�ำ่ และมีความน่าเชือ่ ถือสูง เป็นระบบแบบ plug and play
คื อ สามารถเชื่ อ มต่ อ เข้ า กั บ คอมพิ ว เตอร์ ท� ำ งานได้ อั ต โนมั ติ
สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่กับรถยนต์คันอื่น ๆ ต่อได้ ท�ำงาน
อัตโนมัตเิ มือ่ เครือ่ งรถยนต์เริม่ ท�ำงาน เก็บข้อมูลทีต่ งั้ และลักษณะ
การขับขี่ได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย และยังผูกบริการอื่น ๆ
เข้ากับระบบได้ด้วย ด้วยเหตุผลเหล่านี้ท�ำให้อุปกรณ์นี้เป็นทาง
เลือกทีเ่ หมาะสมส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการเข้าตลาด UBI รายใหม่ อย่างไร
ก็ตาม dongle ก็ยังมีข้อเสีย นั่นคือติดตั้งได้เฉพาะกับรถยนต์
รุ่นใหม่ และอาจเสี่ยงต่อการฉ้อฉล เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ถอด
ออกได้ ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ติดกับตัวรถ และเทคโนโลยีของ Dongle
ล้าสมัยได้ไว (มีอายุ 12-18 เดือน)
Black Box ต้องได้รับการติดตั้งจากผู้มีความช�ำนาญ ได้รับความ
นิยมในยุโรป เพราะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยและ
ความน่าเชื่อถือสูงสุด สามารถใช้อุปกรณ์ black box กับ PAYD
และ PHYD เหมาะส� ำ หรั บ ความต้ อ งการข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก และ
มีรายละเอียดของข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ อุปกรณ์ black box
จะถูกรวมเข้ากับเครื่องวัดความเร่งเพื่อเก็บข้อมูลประสิทธิภาพ
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UBI เพือ่ ให้เสนอราคาค่าเบีย้ ประกันภัยทีต่ ำ�่ ลง
นั้นอาจมีผลกระทบต่อผลก�ำไรโดยรวมของ
บริษัทประกันภัย
แน่ น อนว่ า การใช้ โ ปรแกรม UBI
มีตน้ ทุนด้านเทคโนโลยีและฮาร์ดแวร์ ซึง่ ต้นทุน
โดยตรงมาจากค่าติดตั้ง ค่าบ�ำรุงรักษาและ
การขนส่งอุปกรณ์ Telematics นอกจากนี้
ยังมีข้อจ�ำกัดเรื่องพื้นที่บรรจุข้อมูลที่วิเคราะห์
ข้อมูลปริมาณมหาศาล จึงเป็นความท้าท้าย
ของบริษทั ประกันภัย เครือ่ งมือวัดความส�ำเร็จ
ของบริ ษั ท ประกั น ภั ย คื อ ความสามารถที่
จะสร้ า งโปรแกรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
มี ป ระโยชน์ โดยไม่ ผ ลั ก ภาระต้ น ทุ น ไปยั ง
ผู้บริโภค ในบทความนี้ ไ ด้ น� ำเสนออุป กรณ์
Telematics หลากหลายแบบที่มีอยู่ ดังนี้

การท�ำงานของรถยนต์ เช่น ความเร็ว การหักเลี้ยวรถและความ
รุนแรงในการเบรก เป็นต้น ตัวอุปกรณ์ black box มีตัวจับ
สัญญาณในตัว สามารถเชือ่ มโยงไปยังหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
(electronic control unit : ECU) ภายในตัวจับสัญญาณของ
รถยนต์ นอกจากนี้ อุปกรณ์ black box ยังเหมาะกับบริการ
ที่ชื่อว่า first notice of loss (FNOL) ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบ
สัญญาณกันขโมย อุปกรณ์ black box ยังสนับสนุนการติดตาม
พฤติกรรมการขับขี่ (Driving Behavior Data : DBD) ส�ำหรับ
ผู้ขับขี่ที่ยังเป็นวัยรุ่นหรือยังไม่มีประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม
อุปกรณ์ black box เป็นแบบติดตั้งถาวร ไม่สามารถถอดออกได้
เป็นอุปกรณ์ที่นับได้ว่ามีต้นทุนในการติดตั้งสูงสุด
Embedded ในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ สิ้นปี ค.ศ 2013
มีผู้ผลิตรถยนต์ถึง 11 แห่ง ที่มีการพ่วงอุปกรณ์ Telematics
เข้ากับรถยนต์ ซึ่งท�ำให้เกิดบริการใหม่ เช่น การวิเคราะห์อาการ
รถเสียจากระยะทางไกล มีระบบน�ำทาง และอื่น ๆ อุปกรณ์
embedded ยังสามารถติดต่อกับ ECU ของรถยนต์ ซึ่งสามารถ
บันทึกและส่งข้อมูลประสิทธิภาพการท�ำงานของรถยนต์ จุดแข็งของ
อุปกรณ์ embedded คือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer
Relationship Management) ให้ลูกค้าได้เห็นว่าพฤติกรรมการ
ขับขี่ของตนเมื่อผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจะคิดเป็นค่าเบี้ยประกัน

วิชาการ IPRB
ภัยเท่าไร ความท้าทายที่ส�ำคัญของอุปกรณ์ embedded คือ
มี ภ าระต้ น ทุ น ที่ สู ง ขึ้ น ส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ โ ภค อุ ป กรณ์ อ าจต�่ ำ กว่ า
มาตรฐาน อุปกรณ์ embedded ไม่เข้ากับแอพพลิเคชั่นหรือ
บริการที่พัฒนาขึ้นใหม่ เนื่องจากอุปกรณ์ embedded ถูกติดตั้ง
จากผู้ผลิตรถยนต์หลากหลายแห่ง

ใช้ cloud และมีความสามารถในการสือ่ สารกับเจ้าของ ผูร้ บั ประกันภัย
ไม่มตี น้ ทุนการติดตัง้ อุปกรณ์หรือตัวรับส่งข้อมูล และยังไม่มตี น้ ทุน
ทีผ่ ลักภาระไปยังผูบ้ ริโภค เพราะการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล
นั้นอยู่ในตัว smartphone เอง ถึงแม้ว่า smartphone จะมี
ประโยชน์อยู่มากมาย แต่ส�ำหรับด้าน Telematics ยังไม่ได้รับ
ความนิยมนัก และมีจุดอ่อนคือข้อมูลที่ได้จาก smartphone
ยั ง มี คุ ณ ภาพและความน่ า เชื่ อ ถื อ ไม่ ถึ ง มาตรฐาน เช่ น ใน
smartphone ตัววัดความเร่งให้ข้อมูลที่ยังไม่สามารถวัดเทียบได้
กับมาตรฐาน ตัวจับทิศทางจะให้ขอ้ มูลทิศทางก็ขนึ้ อยูก่ บั ต�ำแหน่ง
ของ smartphone เอง ท�ำให้ข้อมูลทิศทาง smartphone ที่ได้
ยังไม่น่าเชื่อถือ ดังนั้น ยังต้องมีการพัฒนาอีกมากหากน�ำมาใช้ใน
ด้าน Telematics

Smartphone เป็นอุปกรณ์ล่าสุดของ Telematics ในด้าน
เทคโนโลยีการสือ่ สารโทรคมนาคม สามารถท�ำงานด้วยตัวอุปกรณ์
เอง หรือแค่ติดต่อเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบรถยนต์เพื่อโอน
ข้อมูลไปมาระหว่าง smartphone และรถยนต์ smartphone
มีตัวจับสัญญาณที่ตัวอุปกรณ์เอง เช่น GPS ตัววัดความเร่งและ
ตัวจับทิศทาง และยังมีหน่วยความจ�ำส�ำหรับจัดเก็บข้อมูล หรือ

บริษทั ประกันภัยต้องจัดท�ำข้อก�ำหนดหรือข้อบังคับ และต้องได้รบั ความยินยอมจากผูเ้ อาประกันภัยส�ำหรับการคิดอัตราเบีย้ ประกันภัย
แบบใหม่ ปกติการเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัยใหม่จ�ำเป็นต้องมีข้อมูลทางสถิติเพื่อสนับสนุนโครงสร้างการคิดอัตราเบี้ยประกันภัยใหม่นี้ แม้ว่าจะ
สามารถใช้โปรแกรม UBI ได้จริง แต่ยงั ต้องค�ำนึงว่าข้อมูลการขับขีน่ นั้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคล จึงต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงขอบเขตของ
ข้อมูลที่ต้องการเพื่อไม่ให้กระทบกับสิทธิส่วนบุคคล นอกจากนี้ โปรแกรม UBI ควรค�ำนึงถึงขอบเขตความคุ้มครองของประกันภัยด้วย ไม่ควร
กระทบกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของเบี้ยประกันภัย การตั้งค่าวันสิ้นสุดความคุ้มครองและการการันตีการต่ออายุ

อนาคตของ Telematics
ตามการรายงานของ SMA Research พบว่า UBI มีการเติบโต
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 สิน้ ปี ค.ศ. 2013 เพิม่ เป็น 107 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ณ ปี ค.ศ. 2018 และตามผลส�ำรวจของ CIPR ในเดือนพฤษภาคม 2014
ทั้ง 47 รัฐในสหรัฐอเมริกา ในส่วนของประกันภัยพบว่ามี 5 รัฐ ได้แก่
California, New Mexico, Puerto Rico, Virgin Islands และ Guam
ได้ บั ญ ญั ติ ก ฎหมายและนโยบายการใช้ Telematics ด้ ว ย UBI
ใน 23 รัฐ มีมากกว่า 5 บริษัทประกันภัยที่มีการใช้ Telematics ด้วย
UBI อย่างจริงจังในตลาดประกันภัย
การใช้ Telematics ด้วย UBI ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ที่ก้าวหน้า ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มความสะดวกสบายและ
ประสิทธิภาพในการขับขี่ การใช้อุปกรณ์ Telematics จะท�ำให้บริษัท
ประกันภัยเก็บข้อมูลการขับขีไ่ ด้ดยี งิ่ ขึน้ ท�ำให้สามารถเข้าถึงความเสีย่ ง
ในการขับขี่แต่ละบุคคลเพื่อน�ำไปคิดเบี้ยประกันภัยได้ตามจริง และ
โปรแกรม UBI สามารถช่ ว ยบริ ษั ท ประกั น ภั ย สร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
ความแตกต่าง สร้างความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่ง และเป็นที่ดึงดูด

ลูกค้าที่มีความเสี่ยงต�่ำ อย่างไรก็ตาม ต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้บริโภคเท่านั้นจึงจะท�ำให้
ความต้องการของผลิตภัณฑ์ UBI บนพื้นฐาน Telematics เพิ่มขึ้น
ในอนาคต
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