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ธุรกิจประกันวินาศภัยในยุค FinTech
โดย วรสิทธิ์ ฐิติธนการ, ASA

ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

 Financial Technology หรือที่นิยมเรียกกันว่า “FinTech” คือการน�าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่ม SMAC ซึ่งประกอบไปด้วย 

Social, Mobility, Analytics และ Cloud มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการทางด้านการเงินให้ตอบสนองต่อความต้องการของ 

ผู้บริโภคในยุคที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือกันอย่างกว้างขวาง (หรือที่เรียกกันว่ายุค Internet of Things) ตัวอย่างเช่น  

แอปพลิเคชั่น iTax ซึ่งเป็นแอปพลิเคช่ันท่ีให้บริการในด้านการจัดการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถวางแผนภาษีได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์ว่าผู้บริโภคสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอย่างไร และให้ค�าแนะน�าว่าสามารถประหยัดภาษีได้มากท่ีสุด 

โดยวิธีใด หรือแอปพลิเคชั่น Piggipo ที่ให้บริการสรุปค่าใช้จ่ายที่ใช้ผ่านบัตรเครดิต เพื่อป้องกันการเผลอใช้บัตรเครดิตเกินตัว 

 FinTech เข้ามามีอิทธิพลในการด�าเนินชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยการสร้างความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจ�าวัน 

เป็นอย่างมาก เช่น เราไม่จ�าเป็นต้องเดินทางไปท่ีสาขาของธนาคารเพื่อโอนเงิน หรือช�าระค่าสินค้าและบริการ แต่สามารถหยิบโทรศัพท์มือถือ

เครื่องเล็ก ๆ ในมือขึ้นมาโอนเงิน หรือจ่ายค่าสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ย่อมท�าให้ธุรกิจธนาคารจ�าเป็นต้องปรับแผน 

การด�าเนินงาน เนื่องจากในอนาคตอาจจะไม่จ�าเป็นต้องมีสาขาของธนาคารก็เป็นได้

 เนื่องจาก FinTech สามารถตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้ จึงไม่น่าแปลกใจว่า FinTech มีการเติบโตของธุรกิจเป็นอย่างมาก มูลค่า 

การลงทุนใน FinTech ทั่วโลกในปี 2015 คิดเป็นประมาณ 7.8 แสนล้านบาท (22.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ซ่ึงเติบโตขึ้นประมาณ 75%  

จากปี 2014 และเติบโตเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

ที่มาภาพ: http://www.faberinfinite.com/emerging-smac-practices-unlocked/ 
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รูปที่	1	มูลค่าของกิจกรรมการลงทุนใน	FinTech	ทั่วโลกตั้งแต่ป	ี2010	ถึง	2015

รูปที่	2	มูลค่าของกิจกรรมการลงทุนในวงการ	Tech	Startup	ในประเทศไทย	ตั้งแต่ป	ี2011	ถึง	2016

ที่มา: Accenture analysis on CB Insights data, 2016

ที่มา: Tech Startup Report Thailand, 2016

 ส�าหรับประเทศไทย มูลค่าการลงทุนในวงการ Tech Startup ณ ส้ินเดือนมิถุนายนปี 2016 มีมูลค่าสูงถึง 3,800 ล้านบาท  

(109 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งเติบโตขึ้นประมาณ 35 เท่าจากปี 2012 และมีกลุ่ม Startups ในการท�า FinTech ทั้งหมด 71 ราย ในขณะที่ปี 2012 

มีจ�านวน Startups เพียง 3 รายเท่านั้น 
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รูปที่	3	ผลกระทบจาก	FinTech	ต่ออุตสาหกรรมประกันภัยในด้านต่าง	ๆ

 ส�าหรับการประกันวินาศภัย FinTech จัดว่าเป็นเรื่องที่อยู่

ในกระแสความสนใจ โดยจะเห็นได้ว่า มีการพัฒนาบริการทางด้าน

การประกันวินาศภัยเกิดข้ึนมากมายในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชัน  

Claim Di ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้คนขับรถสามารถท�าเคลม

ประกันภัยได้ด้วยตนเอง แบบรวดเร็ว ทันใจ โดยไม่ต้องรอผู้ส�ารวจภัย

จากบริษัทประกันภัย และนอกจากแอปพลิเคชันซึ่งให้บริการในด้าน

เคลมแล้ว ยังมีเว็บไซต์ท่ีให้บริการเปรียบเทียบราคาของผลิตภัณฑ์

ประกันภัยอย่าง gobear ซ่ึงช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกผลิตภัณฑ์

ประกนัภยัทีม่รีาคาเหมาะสมกบังบประมาณของตวัเองไดอ้ยา่งงา่ยดาย

เพียงแค่กรอกข้อมูลที่ต้องใช้ในการค้นหาเท่านั้น

 ในส่วนของบริษัทประกันวินาศภัย ก็มีการใช้ FinTech เพื่อ

สรา้งผลติภณัฑป์ระกนัภยัรปูแบบใหมเ่พือ่ตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้รโิภคเชน่กนั ตวัอยา่งเชน่ การประกนัภยัแบบขบัเทา่ไหรจ่า่ยเทา่นัน้ 

(Pay as you drive) หรือ Telematics ซึ่งเป็นการน�าเทคโนโลยีการ

รับส่งข้อมูลระยะไกลมาใช้กับการขับขี่รถยนต์ โดยที่ข้อมูลการขับขี่

รถยนต์ในชีวิตประจ�าวันจะถูกส่งไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อใช้ในการ

ค�านวณเบ้ียประกันภัยท่ีผู้ขับข่ีต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันภัย นอกจากน้ี 

ยังมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ที่ใช้แอปพลิเคชันในการเปิดหรือ

ปิดความคุ้มครองได้อีกด้วย ซ่ึงท�าให้ผู้บริโภคเสียค่าใช้จ่ายตามจริง 

เนื่องจากจะจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยก็ต่อเมื่อเปิดความคุ้มครองเท่านั้น 

และในอนาคตอนัใกล ้เราอาจไดเ้หน็ผลติภณัฑป์ระกนัสขุภาพทีค่ดิเบีย้

ประกันภัยตามข้อมูลที่ได้จากเครื่องตรวจจับกิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน

ของเรา (หรือ Fitness Tracker) ก็เป็นได้

 จะเห็นได้ว่า FinTech ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการ

ประกันภัยในหลากหลายด้าน ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ

ก�าหนดราคา ช่องทางการจ�าหน่าย การบริการด้านกรมธรรม์ และ

การบริหารจัดการสินไหมทดแทน ซ่ึงเราสามารถสรุปผลกระทบของ 

FinTech ต่ออุตสาหกรรมการประกันภัยได้ดังนี้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

และการก�าหนดราคา

• มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทใหม่เกิดขึ้น

• เบี้ยประกันภัยเหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย

• ลดความเสี่ยงภัยที่เกิดจากความไม่ซื่อตรงของผู้เอาประกันภัย

• เกิดช่องทางการจ�าหน่ายรูปแบบใหม่

• มีการแข่งขันสูงขึ้นเนื่องจากผู้เอาประกันภัยสามารถเปรียบเทียบราคา 

และความคุ้มครองได้ง่ายขึ้น

• สร้างความสะดวก รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดในการผลิตกรมธรรม์

• บริษัทประกันภัยสามารถสื่อสารกับผู้เอาประกันภัยได้อย่างรวดเร็ว

• สร้างความสะดวก รวดเร็ว ในการส�ารวจภัย และจ่ายค่าสินไหมทดแทน

• ลดความเสี่ยงภัยจากเคลมทุจริตโดยการใช้เทคโนโลยี (รูปถ่าย, วิดีโอ)

การจัดจ�าหน่าย

การบริการด้าน

กรมธรรม์ประกันภัย

การบริหารจัดการ

ด้านสินไหมทดแทน
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 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า FinTech เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค ลดต้นทุน 

จากการด�าเนินงานให้กับบริษัทประกันภัย และยังสร้างโอกาสในการด�าเนินธุรกิจให้กับ Startup หน้าใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย แต่ก็ยังคง 

มีอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการประยุต์ใช้ FinTech ในการด�าเนินธุรกิจเช่นกัน โดยสามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) 

จากการใช้ FinTech ในอุตสาหกรรมประกันภัย ได้ดังรูปที่ 4

รูปที่	4	การวิเคราะห์จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	และอุปสรรค	(SWOT)	จากการใช	้FinTech	ในอุตสาหกรรมประกันภัย

จุดแข็ง	(Strength)
• ต้นทุนในการประกอบธุรกิจลดลง (Cost Reduction) เนื่องจาก  

การลดลงของค่าผู้ส�ารวจภัย การลดขั้นตอนการด�าเนินงาน และ 
การลดการใช้งานเอกสาร เป็นต้น

• ช่วยลดภัยที่เกิดจากความไม่ซื่อตรงของผู้บริโภค (Moral Hazard 
Reduction) เนื่องจากบริษัทประกันภัยมีข้อมูลที่ใช้ในการจ�าแนก 
ภยัมากขึน้ ท�าให้สามารถคดัเลอืกภยัได้ดขีึน้ เช่น ผูบ้รโิภคทีข่บัรถมาก 
จะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าผู ้ที่ขับรถน้อย ท�าให้ 
เบีย้ประกนัภยัของผูบ้รโิภคกลุ่มดังกล่าวสูงขึน้ ซ่ึงส่งผลให้ผู้บรโิภคกลุม่
ดังกล่าวเปลี่ยนไปซื้อประกันภัยกับผู้รับประกันภัยที่ไม่ได้ใช้ FinTech

• เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ (Product Differentiate)  
ซึ่งส่งผลให้ผู ้บริโภคท่ีต้องการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้บริการกับ 
ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์

• อตัราการใช้บรกิารต่อเนือ่งเพิม่ขึน้ (Improved Customer Retention) 
เนื่องจากผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายจากการได้รับบริการ

โอกาส	(Opportunity)
• โอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรม (Market Growth) เนื่องจาก

การเพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่

• โอกาสในการด�าเนินธุรกิจของ Startup หน้าใหม่ ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

ได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค (Early FinTech adopter)

• โอกาสการลงทนุในธรุกจิใหม่ของผูล้งทนุ (Partnership and Venture 

Capital) เนื่องจากมูลค่าการลงทุนใน FinTech มีแนวโน้มที่สูงข้ึน 

ทุกปี ส่งผลให้เกิด Startup หน้าใหม่ที่เสนอผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ

อยู่เสมอ

จุดอ่อน	(Weakness)
• การรกัษาความปลอดภยัของข้อมลูท�าได้ยากขึน้ (Information Security) 

เนือ่งจากความสะดวกสบายทีเ่พิม่ขึน้ มาพร้อมกบัขัน้ตอนในการยนืยนั

ตัวตนที่ลดน้อยลง ส่งผลให้ต้องใช้เทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลที่มี

ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

• ลดส่วนแบ่งการตลาดของบรษิทัทีไ่ม่ได้ใช้ FinTech ในการด�าเนนิธรุกจิ 

(Loss of Market Share) เนื่องจากผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวก

สบายจะหันไปใช้บริการกับผู ้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีผลิตภัณฑ์ที ่

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากกว่า

• ลดก�าไรของบริษัททีไ่ม่ได้ใช้ FinTech ในการด�าเนนิธรุกจิ (Pressure of 

Margin) เนือ่งจาก FinTech ท�าให้ต้นทนุในการด�าเนนิงานของบริษทั

ลดลง ซึง่ส่งผลราคาสนิค้าและบรกิารถกูลงไปด้วย ท�าให้บรษิทัทีไ่ม่ได้ 

ใช้ FinTech ต้องลดราคาแข่งขันในขณะทีต้่นทนุของบริษัทไม่ได้ลดลง

อุปสรรค	(Threat)
• ผู้บริโภคยังขาดความเชื่อมั่นในการใช้ FinTech (Lack of Trust)  

เนื่องจากไม่เชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

• เกิดการก�ากับดูแลรูปแบบใหม่ (New Regulation) กับบริษัทที่ 

ด�าเนินธุรกิจโดยการใช้ FinTech

• เกิดคู่แข่งทางธุรกิจหน้าใหม่ (New Competitors)

SWOT



วารสารประกันภัย  เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559 11

วิชาการ IPRB

 จากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด จะเห็นได้ว่า การเข้ามาของ FinTech นั้นมีผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัย และปัจจัยเหล่าน้ีย่อมเป็น 

แรงกดดันให้บริษัทประกันภัยต้องมีการปรับตัว ดังน้ัน บริษัทประกันภัยควรมีการปรับปรุงแผนการด�าเนินธุรกิจเพื่อใช้ประโยชน์จาก FinTech  

ให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการหาพันธมิตรหรือด�าเนินการเอง...
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