
โอกาสและผลกระทบของผู้บริโภค                 
ด้านการประกันภัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 

นายตนุภัทร รัตนพูลชัย 
รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
 



บทบาทหน้าท่ี และภารกิจของส านักงาน คปภ. 

ก ำกับและพัฒนำธุรกิจประกันภัยให้มีควำมเข้มแข็งมั่นคง 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบำทสร้ำงเสริม    
ควำมเข้มแข็ง มั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 

และคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 

คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชำชนด้ำนกำรประกันภัย  



 
 

• ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ท ำหน้ำที่ด ำเนินงำน
ตามนโยบายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามภารกิจหลัก คือ     
การก ากับดูแล และส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และคุ้มครองประชาชน    
ให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างครบถ้วน ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายหลัก 4 ฉบับ ดังนี ้

• 1. พระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 

• 2. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

• 3. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

• 4. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 



• เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ 
• ยกระดับมาตรฐานการด าเนินธุรกิจประกันภัย 
• คุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันภัยและยกระดับพฤติกรรม    

ทางตลาดของระบบประกันภัย 

• เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย 
• ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการ

และความเสี่ยง  
• ส่งเสริมการเข้าถึงการประกันภัยเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
• ขยายช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน 

 

• พัฒนาและยกระดับการก ากับบุคลากรประกันภัยให้เป็นมืออาชีพ 
• ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในระบบประกันภัย 
• เสริมสร้างศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการประกันภัย 
• ผลักดันให้การประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง 
• เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานก ากับ   

 
 
 
 
 
 
 

• เสริมสร้างการแข่งขันผ่านการผ่อนคลายการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
• พัฒนาการก ากับและกระบวนการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติผลิตภัณฑ์

ประกันภัย  
• ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน 

บริษัทประกันภัยมคีวามมัน่คง เข้มแข็งทางการเงิน                 
มีการด าเนินธุรกิจอยา่งมคีุณภาพและเปน็ที่เชื่อมั่น

ไว้วางใจของประชาชน 

ประชาชนมีความรู้ และเข้าใจสิทธิ สามารถเข้าถงึ        
การประกันภยั และเลือกใช้เป็นเครื่องมอืในการบริหาร

ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 

 

 

 

บริษัทประกันภัยมขีีดความสามารถในการแข่งขัน    
พร้อมรับสภาพแวดล้อมที่มีความเปน็พลวัตรสูง 

 
 
 
 
 

ระบบประกันภัยมีโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย 

๑. การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม
ประกันภัย 

๒. การเสริมสร้างความรู้และ 
การเข้าถึงการประกันภัย 

๓. การสร้างสภาพแวดล้อม     
ที่เอื้อต่อการแข่งขัน 

๔. การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการประกันภัย 

GROWTH & CREDIBILITY 

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2559-2563) 



เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ปี 2555-2561 (Direct Premiums 2012-2018) 

เบี้ยประกันภัยรวม ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย 

%∆ 5Yrs 43.71%, 
%∆ avg. 7.63% 

 

%∆ 5Yrs. 55.52%, 
 %∆ avg. 9.44% 
 

 

%∆5Yrs. 23.35%,  
%∆ avg. 4.05%  

%∆ 2013-2017 

%∆ 2013-2017 

%∆ 2013-2017 

In 2012-2017, The growth rate of insurance 
ในปี 2560 เร่ิมมีการอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นและ 
คาดการณ์ว่าปี 2561 จะขยายตัวมากกว่าปี 2560 



เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ปี 2561 (Direct Premiums 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
ส าหรับเบี้ยประกันภัยรับตรงเมื่อสิ้นปี 2561 ประมาณการว่า 884,000 
ล้านบาท อัตราเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 7.09  
โดยแบ่งเป็น 
1. ประกันชีวิต 652,600 ล้านบาท อัตราเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 7.80 
2. ประกันวินาศภัย 231,400 ล้านบาท อัตราเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 
5.12 
   
 
 
 
 
 
 



Individual  
Licenses 
599.76K 

ประเภท ชีวิต วินาศภัย รวม %ต่อยอดรวม 

Agent - ตัวแทน 270.99 19.83 290.82 51.95 

Banc - นายหน้าในธนาคาร 87.32 77.78 160.09 29.49 

Independent Broker - นายหน้าอิสระ 24.53 56.39 80.92 14.46 

Non-Bank – นายหน้าในนิติบุคคล 7.53 15.40 22.93 4.10 

รวม 390.37 169.40 599.76 100.00 

สถิติภาพรวมคนกลางประกันภัยประเภทบุคคลธรรมดา ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2561 
Number of Individual Licenses (as at Sep 30, 2018) 

หน่วย : พัน 



1. ตัวแทนประกันชีวิต 270,990 ราย ตัวแทนประกันวินาศภัย 19,830 ราย  
รวม 290,820 ราย 
2. นายหน้าประกันภัยในธนาคาร ชีวิต 87,320 ราย วินาศภัย 77,780 ราย  
รวม 160,090 ราย 
3. นายหน้าประกันภัยอิสระ ชีวิต 24,530 ราย วินาศภัย 56,390 ราย รวม 80,920 ราย 
4. นายหน้านิติบุคคล ชีวิต 7,530 ราย วินาศภัย 15,400 ราย รวม 22,930 ราย 
     รวมตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต 390,370 ราย  
รวมตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย 169,400 ราย  
                                 รวมทั้งสิ้น 559,770 ราย  

 
สถิติภาพรวมคนกลางประกันภัยประเภทบุคคลธรรมดา ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2561 

 



กระบวนการหลักของการประกันภัย 

ออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

ก าหนด 
อัตราเบี้ยประกันภัย 

เสนอขาย 
กรมธรรม ์

พิจารณารับ
ประกันภัย 

รับประกันภัย ประกันภัยต่อ จัดสรรเงินส ารอง ลงทุน 

จัดการค่าสินไหม จัดการเรื่องร้องเรียน 



แนวทางการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย 

แนวทางการคุ้มครอง 

สิทธิประโยชน์ 

การคุ้มครองสิทธิประโยชน์
เชิงป้องกัน (Preventive) 

การเสริมสร้างความรู้และการ
เข้าถึงการประกันภัยให้แก่

ประชาชน 

การคุ้มครองสิทธิประโยชน์
เชิงแก้ไข (Corrective) 

บทบาทของบริษัทประกันภัย การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
การระงับข้อพิพาท 

ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ 



การเสริมสรา้งความรู้
และการเข้าถงึการ
ประกันภัยให้แก่

ประชาชน 

การพัฒนาเครือข่าย
และการมีส่วนร่วม
ด้านการประกันภัย  

การส่งเสริมความรู้
ด้านการประกันภัย
ผ่านสื่อในยุคดิจิทัล 

กิจกรรม/อบรมส่งเสริม
ความรู้ด้านการประกันภัย

ทั่วประเทศ ตาม
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ  

กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์
และเสริมสร้างความเชื่อม่ัน
ของส านักงาน คปภ.และ

ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย  

กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนก่อนเดินทางช่วง

เทศกาล 

การจัดงานมอบ
รางวัลประกันภัย
ดีเด่นครบวงจร  

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันภัยเชิงป้องกัน (การเสริมสร้างความรู้ด้านประกันภัยแก่ประชาชน)  

  



กระบวนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยของส านักงาน คปภ.  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ด้านการประกันภัย 
(Insurance Complaint 

Center)  

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ด้านประกันภัย  

(Insurance Mediation 
Center)  

กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ  

สายด่วน คปภ. 1186  

มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและ
พิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่
ประชาชนเกี่ยวกับการประกันภัย
ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางwebsite 
ของส านักงาน คปภ. /ยื่นหนังสือ
ร้องเรียน หรือร้องเรียนด้วยตนเอง 

เป็นไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดย
ผู้ช านาญการซึ่งข้ึนทะเบียน
รายชื่อเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของ
ส านักงาน คปภ. 

เป็นทางเลือกให้กับคู่กรณีท่ี         
ไม่สามารถตกลงกันได้ โดยไม่
ต้องน าคดีดังกล่าวไปสู่การ
พิจารณาในชั้นศาลยุติธรรม 

เพ่ือท าหน้าที่บริการให้ค าแนะน า 
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของธุรกิจประกันภัย และตอบ
ข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัย 



ศูนย์รับเรื่องร้องเรยีนด้านการประกันภัย ICC  
  ตามระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วยการพิจารณาข้อร้องเรียนและด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. 2552 

ผู้ร้องเรียน 

• บุคคลที่มีสิทธิตามกฎหมายที่ย่ืนค าร้องต่อส านักงาน ไม่ว่าจะยื่นโดยตรงหรือผ่านช่องทางต่างๆของส านักงาน คปภ. หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีหน้าท่ีรับเร่ือง
ร้องเรียน 

• เร่ืองร้องเรียนทุกประเภทไม่ว่าจะเข้ามาในช่องทางใด                                                                                                                                                                                                                            
หนังสือร้องเรียนทุกประเภท         WalK in        web site www.oic.or.th              E-mail ppd.@oic.or.th 

ทำงด่วนข้อพิพำท 
• เมื่อรับเร่ืองร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ต้องน าเข้าระบบทางด่วนข้อพิพาท โดยประสานบริษัททางโทรศัพท์  

กระบวนกำร 

ไกล่เกลี่ย 

• กรณีไม่สามารถหาข้อยุติได้ในชั้นทางด่วนข้อพิพาทจึงจะรับเข้าระบบร้องเรียน โดยเจ้าหน้าที่จะต้องด าเนินการให้
บริษัทผู้ถูกร้องเรียน ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน หรือยื่นค าชี้แจงแสดงข้อเท็จจริง หรือมาให้ถ้อยค า
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันรับเร่ืองร้องเรียน 

กำรยุติข้อพิพำท 

• กรณีคู่กรณีตกลงยุติข้อพิพาทให้ท าบันทึกนัดจ่ายค่าสินไหมทดแทน/ท าบันทึกตกลงสัญญาประนีประนอมยอมความ 
• กรณีค าร้องเรียนเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติให้เจ้าหน้าที่เสนอนายทะเบียนออกค าวินิจฉัย 

ไม่ยุติข้อพำท 

• กรณีค าร้องเรียนเป็นปัญหาข้อเท็จจริง และไม่สามารถหาข้อยุติได้ในชั้นเจ้าหน้าที่ เนื่องจากข้อเท็จจริงจากการ
พิจารณาแตกต่างจากข้อเท็จจริงที่ได้จากค าร้องเรียนหรือหลักฐานเอกสารไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะออกความเห็นได้ ให้มี
หนังสือแจ้งผลการด าเนินการให้ใช้สิทธิทางอนุญาโตตุลาการของส านักงาน คปภ. หรือศาล 

 

http://www.oic.or.th/


จ านวนเรื่องร้องเรียนทั่วประเทศต่อจ านวนกรมธรรม์ประกันภัย 

ปี จ านวนกรมธรรม์ประกันภัย จ านวนเรื่องร้องเรียน จ านวนเรื่องร้องเรียน                    
ต่อจ านวนกรมธรรม ์

ประกัน 
ชีวิต 

(กรมธรรม์) 

ประกัน 
วินำศภัย 

(กรมธรรม์) 

ประกันชีวิต ประกันวินำศภัย ประกันชีวิต ประกัน 
วินำศภัย 

2015 24,363,384 54,708,598 3,462 9,482 0.014 0.017 

2016 24,619,643 55,745,660 3,460 10,958 0.014 0.019 

2017 26,052,707 59,443,694 3,127 9,197 0.012 0.015 



ประเด็นข้อพิพำทที่เข้ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้ำนกำรประกันภัย ICC  
และเข้ำสูก่ระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทโดยผู้ช ำนำญกำร 

15 

ประเด็นปัญหา  

ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต 
1. ค่ำขำดประโยชน์จำกกำรใช้รถ 

2. รำคำค่ำซ่อม (ตกลงรำคำไม่ได้) 

3. กำรจัดซ่อมล่ำช้ำ 

4. ค่ำสินไหมทดแทนกรณีบำดเจ็บ 
เสียชีวิต 

5. ค่ำรักษำพยำบำล 
 

  

1. บอกล้ำงสัญญำประกันชีวิตตำม ปพพ.
มำตรำ 865 

2. ค่ำชดเชยรำยวันตำมสัญญำพิเศษเพ่ิมเติม 

3. เงินผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ 

4. กำรเสนอขำยกรมธรรม ์
 
 
 



สภาพปัญหาเกี่ยวกับการร้องเรียนด้านการประกันภัย  

(1) กำรพิจำรณำชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัยลำ่ช้ำ กำรชดใช้ไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุ 
ในกรมธรรม์ฯ หรือกำรขำดหลักเกณฑ์มำตรฐำนในกำรพิจำรณำคำ่สนิไหมทดแทน 

(2) มีการหาประโยชน์จากการประกันภัยในรูปแบบต่างๆ เช่น การฉ้อฉลด้านการประกันภัย  

(3) พฤติกรรมของบุคลากรประกันภัย ตัวแทนนายหน้าฯ มีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

(4) การด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยในประเทศยังไม่ปรับตัวให้ไปตามบริบทความเปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(5) ผลิตภัณฑ์ประกันภัยในปัจจุบันยังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน   



  

 

  

  

 

 

 

การด าเนินการแก้ไขปัญหาและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย 

การส่งเสริมให้ประชาชน 

เข้าถึงระบบประกันภัย   

(1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้
เหมาะสมกับความตอ้งการกลุ่มเปา้หมาย 

(2) พัฒนากรมธรรม์ประกนัภัย 

ส าหรับรายย่อย 

(3) การให้ความรู้ในเรื่องสิทธิของผู้บริโภค
ด้านการประกันภัย 

การพัฒนาก ากับดูแลคนกลาง
ประกันภัย และควบคุมคุณภาพ           

การให้บริการ  

(1) การก าหนดคุณสมบัติของผู้ท่ีจะ
ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้า

ประกันภัย 

(2) การควบคุมคุณภาพการเสนอขาย 

และการบริการ 

(3) การบังคับใช้กฎหมาย ลงโทษอย่าง
เคร่งครัด 



การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน 

หัวใจส าคัญ คือ การจัดการเรื่องร้องเรียน การชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัย
ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรม 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกัน
ชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 



การพัฒนามาตรฐานระบบจัดการสินไหมทดแทน และการจัดการเรื่องร้องเรียน 
ด้านการประกันภัย 

ประกาศ คปภ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการชดใช้เงิน
หรือค่าสินไหมทดแทน
ของบริษัทประกันภัย 

บริษัทประกันภัยมีระบบ
การจัดการสินไหมทดแทน 

ที่ชัดเจน  

มีกระบวนการพิจารณา     
การชดใช้เงินตามสัญญา

ประกันภัย และกระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียนที่เป็น

มาตรฐานเดียวกัน 

การยกระดับคุณภาพ       
การให้บริการแก่ประชาชน

และผู้เอาประกันภัยให้เป็นที่
ยอมรับ และมีประสิทธิภาพ 



FinTech InsurTech 
Digital 

Insurance 
Regulator 

ระบบประกันภัย : Thailand ๔.๐ 



Digital Insurance  

การประกันภัยรถยนต์ มีบทบาทส าคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจประกันวินาศภัย  
โดยมีเบ้ียประกันภัยรับตรงต่อปีมากกว่าสองแสนล้านบาท 

การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับ
ใช้กับภาคธุรกิจในยุคดิจิทัล เช่น 
โครงการติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ เพื่อให้
สามารถใช้ภาพหรือภาพเคลื่อนไหว
ที่บันทึกเหตุการณ์อุบัติเหตุของ
รถยนต์คันเอาประกันภัย  
เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา
สินไหมทดแทน 



การน าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบประกันภัย 



การด าเนนิการของส านกังาน คปภ.  

การใชว้ธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส์

ประกอบการเสนอขายกรมธรรม์
ประกนัภยั 

การเสนอขายกรมธรรม์
ประกนัภยัผา่นทาง
อเิล็กทรอนกิส ์

การชดใชเ้งนิ หรอืคา่
สนิไหมทดแทนตาม
สญัญาประกนัภยั 
โดยใชว้ธิกีารทาง
อเิล็กทรอนกิส ์

การรกัษาความม ัน่คง
ปลอดภยัของระบบ

สารสนเทศ 

ประกาศ คปภ. เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีารออกกรมธรรมป์ระกนัภยั  
การเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัภยั และการชดใชเ้งนิตามสญัญาประกนัชวีติ/

การชดใชเ้งนิ หรอืคา่สนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั  
โดยใชว้ธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ชวีติและวนิาศภยั)  

การใชบ้รกิารบคุคลภายนอก 

การออกกรมธรรม์
ประกนัภยัโดยใชว้ธิกีาร
ทางอเิล็กทรอนกิส ์



Insurance Regulatory Sandbox (IRS) 

การด าเนนิการของส านกังาน คปภ.  



Insurance Regulatory Sandbox (IRS) (ตอ่) 

การด าเนนิการของส านกังาน คปภ.  



ผา่นการคดัเลอืก อยูร่ะหวา่งการพจิารณา 
 สามารถด าเนนิการตาม

ข ัน้ตอนปกต ิ

จ ำนวนบรษัิท 4 2 19 

โครงการทีเ่ขา้รว่มทดสอบใน Insurance Regulatory 
Sandbox 

กำรใช ้Telemetric ในกำรเก็บและ

วเิครำะหข์อ้มลูพฤตกิรรมกำรขบัขีข่อง

ลกูคำ้ เพือ่ปรับปรงุอัตรำเบีย้ประกันภัย 

ชว่ยใหส้ำมำรถค ำนวณเบีย้ประกันภัยได ้

เหมำะสมตำมพฤตกิรรมของแตล่ะบคุคล

และอดคลอ้งกบัควำมเสีย่งมำกขึน้ 

เมอืงไทย i-
Drive 

ใช ้Application บันทกึขอ้มลูผลกำรตรวจ

สขุภำพของผูป่้วยโรคเบำหวำน เพือ่ใชใ้นกำร

ค ำนวณอัตรำเบีย้ประกันภัยงวดตอ่ไป พรอ้มมี

ฟังกช์นักำรใหค้ ำแนะน ำทำงดำ้นสขุภำพ เพิม่

โอกำสในกำรเขำ้ถงึกำรประกันภัย และเป็น

กำรทดสอบตลำดโดยจ ำกัดควำมเสีย่งเพือ่

ประเมนิ dynamic pricing ใหม้คีวำม

เหมำะสม  

Milky Way 

ใช ้Community platform เพือ่จัดกลุม่         

ผูเ้อำประกันภัยรถยนต ์+ Cloud computing 

ในกำรเก็บขอ้มลู โดย แฟรด์ ีอนิเซอเทค    

ท ำหนำ้ทีเ่ป็น Aggregator เชือ่มโยงและ

ประมวลผลขอ้มลูกำรเรยีกรอ้งคำ่สนิไหม

ทดแทน/ เงนิคนืผูเ้อำประกันภัย 

FairDee 

ใช ้Social Platform ในกำรจัดกลุม่ผูเ้อำ

ประกันภัย*รถยนตป์ระเภท 1 และ 2+    

โดยจะไดรั้บเงนิคนืหำกภำยในกลุม่ไมม่กีำร

เรยีกรอ้งคำ่สนิไหมทดแทน ชว่ยสง่เสรมิให ้

ผูเ้อำประกันภัยมคีวำมระมัดระวงัในกำรขบัขี่

มำกยิง่ข ึน้ อันจะสง่ผลใหม้คีวำมปลอดภัย

บนทอ้งถนนมำกยิง่ขึน้  

Carpool ขับดมีีคืน 



Insurance Bureau System   

Insurance Bureau System  
(IBS) 

การประกันภัย
ทรัพย์สิน  

การประกันภัย
เบ็ดเตล็ด  

การประกันภัย       
ทางทะเลและขนส่ง  

การประกันภัย 
อุบัติเหตุและสุขภาพ  

การประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับ  

การประกันภัย 
รถยนต์ภาคสมัครใจ 



โครงสร้างข้อมูลการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  

    ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย  

   ข้อมูลแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัย  

   ตารางการรับเบี้ยประกันภัย 

   ข้อมูลรายการสินไหมทดแทน 

   ตารางการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

   ตารางรับคืนสินไหมทดแทน 



ศนูยก์ลำงแลกเปลีย่นควำมรูเ้ทคโนโลย ี
ในกำรพัฒนำอตุสำหกรรมประกนัภัย 

สง่เสรมิกำรศกึษำวจิัย
เทคโนโลยปีระกนัภยั 

พัฒนำกำรใชเ้ทคโนโลย ี
ในกำรก ำกบัดแูล 

สนับสนุนกำรเขำ้ถงึกำร
ประกนัภยัของประชำชน 

และกำรใหค้วำมรู ้
แกป่ระชำชน 

เป็นเวทรีะดม 
ควำมคดิเห็น  

เพือ่น ำนวตักรรมมำพัฒนำ 
และตอ่ยอด 

Center 
of Insurtech 

Thailand  
(CIT) 





ถาม-ตอบ 


