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พฤตกิรรมผู้บริโภค

แรงงาน

Technology / Social media / 
5G / AI 

นโยบายภาครัฐ

การเมืองกฎหมาย

Cyber Attack

สงคราม
โรคระบาด

อัตราดอกเบีย้

ภยัธรรมชาติ

การแข่งขันทางการค้า

ภาวะเงนิเฟ้อ

เศรษฐกจิ

สังคมผู้สูงอายุ 

การแย่งชิงทรัพยากร

การก่อการร้าย 

การกระจายรายได้
สิ่งแวดล้อม

สภาพภมูอิากาศ

ข้อมูลส่วนบุคคล 

Disruptive innovation
COVID – 19 / 
สงครามวัคซีน

โรคอุบัตใิหม่

โลกไร้พรมแดน

RISK 



Lessons learnt from the

crisis will be critical to future-proof insurance supervision. 



Future Technology 
and Insurance 

• แนวโน้มเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต 
ที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น

• เกิดนวัตกรรมใหม่ที่พลิกรูปแบบวิถีการ
ด าเนินชีวิตแบบ New Normal

• New Tech จะเข้ามามีบทบาทต่อ
อุตสาหกรรมประกันภัยอย่างไร ?



Mobile Network 5G / 6G
6

Future of Technology and Insurance
• 5G มีความเร็วมากกว่า 4G ถึง 20 เท่า 
• ดาวน์โหลดภาพยนตร์ 3 มิติ ได้ในภาย 6 วินาที 
• รองรับผู้ใช้งานเพิม่ขึ้น 10 เท่า จาก 1 แสนคน

กลายเป็น 1 ล้านคนต่อพื้นที่ 1 ตร.กม.

• คาดการณ์ว่า 6G มีความเร็วมากกว่า 5G ถึง 8,000 เท่า 
• ดาวน์โหลดภาพยนตร์รวมกันยาว 142 ชั่วโมง ได้ภายใน

เวลา 1 วินาที
• ชมคอนเสิร์ตแบบ 3 มิติ ได้พร้อมกันท่ัวโลก ด้วยระบบ

โฮโลแกรมเสมือนจริง



Future of Technology and Insurance

Credit: https://www.claimsmag.co.uk/wp-content/uploads/2019/05/Aviva-and-CII-join-Insurtech-UK.jpg

Enhancing AI Processing capability

Simulation on Financial and Marketing

Adaptability to any changes



Credit: https://www.claimsmag.co.uk/wp-content/uploads/2019/05/Aviva-and-CII-join-Insurtech-UK.jpg

Future of Technology and Insurance

• Future A จะเป็นสมองของ Machine Learning ด้วย
เครือข่ายประสาทเทียม ที่เรียกว่า Deep Neural Network
ซึ่งสร้างเลยีนแบบเซลลป์ระสาทในสมองของมนุษย์

• ท าให้ระบบ Cyber-Physical System ที่ส่งผ่านข้อมูล
ระหว่างโลกอินเทอร์เนต็กับโลกจริงทางกายภาพมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เชน่ รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติไร้
คนขับ ที่จะสั่งการได้เพียงเสีย้ววินาที

• Advance ขึ้นจาก AI โดยจะเป็นการใช้เซลล์ประสาทเทียม
ที่จะเลียนแบบและสั่งการได้ดีใกล้เคียงกับสมองของมนุษย์



Future of Technology and Insurance

• ให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับ 100 คัน ในเขตหนานซา 
ของเมืองกวางโจว พื้นที่กว่า 800 ตารางกิโลเมตร

• จ่ายแท็กซ่ีผ่าน Application
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Future of Technology and Insurance



11Credit: https://www.information-age.com/how-facial-recognition-could-save-insurance-companies-billions-123472478/

Future of Technology and Insurance



Artificial Intelligence

Future of Technology and Insurance

AI จะช่วยการเคลมประกันภัยรถยนต์เร็วขึ้นได้
อย่างไร

“ชน จ่าย จบ” แล้วถ้าไม่จบ AI ช่วยได้

❑ CCC Intelligent Solutions จะมีการ
พัฒนาระบบ AI ในอนาคต ให้สามารถใช้
รูปแบบวีดิโอถ่ายทอดสดเข้ามายังช่องทาง
ของบริษัทประกันภัย เป็นการยกระดับระบบ 
AI ส าหรับงานเคลมประกันภัยรถยนต์ให้มี
การบริการที่มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น



Artificial Intelligence

Future of Technology and Insurance

KBTG จับมือเมืองไทยประกันภัย ใช้ระบบ AI ตรวจ
สภาพรถก่อนท าประกัน ช่วยลดขั้นตอนไม่ต้องนัดเจอ

❑ ใช้ Deep Tech มาต่อยอดนวัตกรรมทาง 
InsurTech

❑ ใช้ตรวจสภาพรถยนต์ก่อนท าประกันภัยเป็นรายแรก
ในประเทศไทย ด้วยการน าเทคโนโลยี Image 
Processing และเทคโนโลยี AI มาพัฒนารวมเป็น 
AI as a Service 

AI Car Inspection 
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- AI Risk and Liability of AI 

Credit: https://www.google.com/imgres?imgurl=

Artificial Intelligence

ประเด็นปัญหาทางกฎหมายของการใช้ AI

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://miro.medium.com/max/1200/1*zIkubEJ69fnD1CUnmDH_8g.jpeg&imgrefurl=https://towardsdatascience.com/artificial-intelligence-real-or-is-it-just-an-hype-of-this-decade-fear-what-learn-history-go-game-ac4476badf1b&docid=o83VjLFr4AMmKM&tbnid=SVqkOvr04jv0rM:&vet=10ahUKEwiNl_uB7JrkAhX9H7cAHQdaBlYQMwg7KA8wDw..i&w=960&h=480&bih=757&biw=1600&q=AI&ved=0ahUKEwiNl_uB7JrkAhX9H7cAHQdaBlYQMwg7KA8wDw&iact=mrc&uact=8


AI = ผู้ใด ?

ถ้อยค าทางกฎหมาย ใช้ค าว่า “ผู้ใด ...”

Credit: https://tomschimmer.files.wordpress.com/2013/05/question-mark.jpg

Artificial Intelligence

ประเด็นปัญหาทางกฎหมายของการใช้ AI

https://tomschimmer.files.wordpress.com/2013/05/question-mark.jpg


Credit: http://wonkville.net/2016/06/30/shouldnt-that-be-a-tesla-passenger/

Artificial Intelligence

ประเด็นปัญหาทางกฎหมายของการใช้ AI



Credit: SAE website

Artificial Intelligence

ประเด็นปัญหาทางกฎหมายของการใช้ AI



Credit: SAE website

Artificial Intelligence

❑ อังกฤษออกกฎหมาย Automated and Electric 
Vehicles Act 2018 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2018

❑ คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะอัตโนมัติที่ได้
ขับเคลื่อนด้วยตัวเองในขณะที่เกิดเหตุ แต่ไม่ได้ระบุว่า
ต้องเป็นระดับใดของ SAE 

❑ ยกเว้นความรับผิดของบริษัทประกันภัย กรณีติดต้ัง
ซอฟแวร์เถื่อนหรือไม่อัพเดตซอฟแวร์ 

ประเด็นปัญหาทางกฎหมายของการใช้ AI



Future of Technology and Insurance

• บริษัท JR West ร่วมมือกับบริษัทญี่ปุ่น 
2 ราย สร้างหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ เพ่ือ
ช่วยงานก่อสร้างทางรถไฟ

• หุ่นยนต์จะถูกควบคุมโดยมนุษย์ผ่าน
แว่น VR เพ่ือให้มนุษย์มองเห็นมุมมอง
เดียวกับหุ่นยนต์ และสั่งการผ่าน
อุปกรณ์ควบคุมเตรียมใช้หุ่นยนต์ ที่ควบคุมผ่านแว่น VR มาท างานอันตรายแทนมนุษย์



Future of Technology and Insurance

Credit: https://www.claimsmag.co.uk/wp-content/uploads/2019/05/Aviva-and-CII-join-Insurtech-UK.jpg

Metaverse : โลกเสมือนที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือเปิดให้ผู้คนได้เข้ามาท ากิจกรรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 
ไม่ว่าจะเป็นการประชุม พบปะพูดคุย ท่องเที่ยว บันเทิง หรือช้อปปิ้ง เสมือนอยู่ในโลกจริง ผ่านตัวตนที่เป็นอวตาร (avatar) 
ซึ่งเป็นกราฟฟิก 3 มิติ แทนตัวเราเพ่ือท ากิจกรรมใน metaverse โดยใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์รองรับการเข้าถึงโลกเสมือน 

ได้แก่ Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR)



Future of Technology and Insurance

การแพทย์ : ผ่าตัดทางไกล, 
จ าลองการผ่าตัดเสมือนจริง

วิศวกรรม : ออกแบบ
หุ่นยนต์, ออกค าสั่งทางไกล

อีคอมเมิร์ซ : เลือกซื้อสินค้า
ออนไลน์, จ าลองใช้สินค้า

ลงทุน : ซื้อสินค้า NFT 
ออนไลน์, เทรดคริปโต

ท่องเที่ยว : จ าลองสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ

บันเทิง : จัดคอนเสิร์ต
เสมือนจริง, สร้างตัวละคร
เสมือนจริงในภาพยนตร์

Metaverse

ประกันภัย : คุ้มครองสินทรัพย์ดิจิทัล, 
การเข้าถึงลูกค้า, การอบรมบุคคลากร
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Future of Technology and Insurance

Opportunities and challenges for
insurance companies

ลูกค้า ตัวแทน และบริษัทประกันภัย 
ใช้บริการ / ให้บริการใน metaverse

การท าธุรกรรมด้วยสกุลเงินหรือสินทรัพย์ดจิิิทัล 

ความเสี่ยงจิากการถูกโจิรกรรมข้อมูล

บริษัทต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงใน metaverse
และพัฒนาเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม



Credit: https://www.claimsmag.co.uk/wp-content/uploads/2019/05/Aviva-and-CII-join-Insurtech-UK.jpg

Future of Technology and Insurance

Gucci Garden (Installation Art) มี
เป้าหมายเพื่อสร้าง Brand Awareness

Louis Vuitton สร้าง “Louis The Game” 
เพื่อน าแต้มมาท าให้เป็นของสะสมดิจิทัล

Nike และ Disney มีการประกาศรับสมัคร
งานด้าน Metaverse



Credit: https://www.claimsmag.co.uk/wp-content/uploads/2019/05/Aviva-and-CII-join-Insurtech-UK.jpg

Future of Technology and Insurance
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การมาของเทคโนโลยี Blockchain 
นั้น ท าใหก้ารท าสัญญามีความ
ยืดหยุ่นมากขึ้น และเมื่อน า
ความสามารถของเทคโนโลยีอย่าง

Internet of Things (IoT) เข้าไป
ผสานด้วย ก็ท าให้การติดตาม
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้า
สามารถท าได้อย่าง Real-time



ตัวอย่างของธุรกิจประกันที่น าเทคโนโลยีทั้งสองนี้มาใช้ ได้แก่

Peer-to-Peer Insurance 
❑การประกันที่ระดมทุนจากผู้คนเพื่อสร้างเงินส ารองส าหรับธุรกิจประกัน เป็นทางเลือกใหม่ส าหรับการลงทุน โดย

ใช้ Blockchain ในการสร้าง Smart Contract ท าให้มีความโปร่งใสและยืดหยุ่น

Parametric Insurance 
❑ การประกันที่จะมีการจ่ายเงินให้ผู้ท าประกันเมื่อเกิดภัยตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ โดย Smart Contract 

จะระบุเงื่อนไขที่ผู้ท าประกันจะได้รับเงินเอาไว้ และน าไปตรวจสอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ และท า
การจ่ายเงินประกันโดยอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว

Cross-border Insurance/Microinsurance 
❑ การประกันข้ามชาติที่มีความโปร่งใสสูงด้วย Blockchain และใช้เงินตราแบบ Digital Currency ท าให้บริษัท

ประกันสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์แก่ประชากรทั่วโลกได้ และเข้าถึงกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีต่างๆ 
ของโลกได้



5 ข้อดีของเทคโนโลยี Blockchain กับการปฏิวัติธุรกิจประกันภัย

ยกระดับความปลอดภัยให้ข้อมูล1.

ป้องกันการฉ้อโกง2.

ประหยัดต้นทุนและทรัพยากรในการจัดการข้อมูล3.

เสริมประสิทธิภาพและความรวดเร็ว4.

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีการพัฒนา5.



11 บริษัทประกันภัยของไต้หวัน เริ่มต้นการใช้เทคโนโลยี Blockchain 
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2020
คณะกรรมการก ากับดูแลด้านการเงินของไต้หวัน 
(Financial Supervisory Commission : FSC) ได้
อนุมัติให้บริษัทประกันทรัพย์สินและประกันชีวิต 11 
แห่ง ใช้เทคโนโลยี blockchain เพ่ือสมัครทดลองเข้า
ร่วมเครือข่ายพันธมิตร โดยมีระยะเวลาทดลองใช้ 6
เดือน โดยจะมีประโยชน์หลัก 2 ข้อ ดังนี้

1. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
ได้เพียงแค่ครั้งเดียว 

2. ลูกค้าสามารถยื่นเคลมประกันสุขภาพและประกัน
อุบัติเหตุได้ เพียงแค่แอพพลิเคชันเดียว 



http://dv.co.th/blog-th/smart-contract-blockchain/

Blockchain & Smart Contract

ประเด็นปัญหาทางกฎหมายของการใช้ Blockchain & Smart Contract

ป.พ.พ. มาตรา 867 ต้องมฝ่ีายทีต่้องรับผิดลงลายมอืชือ่ไว้เป็นส าคัญจงึจะสามารถฟ้องร้องบังคับคดไีด้

Smart Contract ลงลายมอืชือ่ ?



https://cryptosiam.com/insurance-accept-crypto-payment/

Future of Technology and Insurance

Universal Fire & Casualty 
Insurance Company หรือ UFCIC 
บริษัทประกันรายแรกที่ให้บริการช าระ
เบี้ยประกันด้วย Crypto เช่น Bitcoin, 
Ethereum และ Litecoin

Crypto currency and social-commerce
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Credit: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi1.wp.com%2Fcdn.inc42.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F06%2FFB-libra-feature.jpg

❑ เปลี่ยนจาก e-commerce เป็น 
social-commerce

❑ รูปแบบช่องทางเสนอขายผ่าน Social
media

❑ การจ่ายเบี้ยประกันภัยหรือรับ
ผลประโยชน์ผ่าน Crypto Currency

Crypto currency and social-commerce

Challenge ของการบังคับใช้กฎหมายต่อเทคโนโลยี Crypto currency 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://i1.wp.com/cdn.inc42.com/wp-content/uploads/2019/06/FB-libra-feature.jpg?fit=1360,1020&ssl=1&imgrefurl=https://inc42.com/buzz/cryptocurrency-this-week-facebooks-libra-russia-to-adopt-crypto-regulations-fatf-recommendations-and-more/&docid=yKYvo5DLK19dkM&tbnid=sfQz7BxCXKHD-M:&vet=10ahUKEwjdjcSy8prkAhXL6nMBHffUCDQQMwhIKAgwCA..i&w=1360&h=1020&bih=708&biw=1600&q=libra%20cripto&ved=0ahUKEwjdjcSy8prkAhXL6nMBHffUCDQQMwhIKAgwCA&iact=mrc&uact=8


Credit: https://www.claimsmag.co.uk/wp-content/uploads/2019/05/Aviva-and-CII-join-Insurtech-UK.jpg

Future of Technology and Insurance

Credit: https://www.claimsmag.co.uk/wp-content/uploads/2019/05/Aviva-and-CII-join-Insurtech-UK.jpg



35Credit: https://www.asiainsurancereview.com/UploadedImages/MagazineImages/Articles/AIR/March-2017/Block%20Chain-S.jpg

Integrate with lifestyle

Tailor made product

One size fits all 
product

Next ----> Video

Future of Technology and Insurance



Credit: https://www.youtube.com/watch?v=x_8AKjJOhfY

Future of Technology and Insurance



Credit: https://www.claimsmag.co.uk/wp-content/uploads/2019/05/Aviva-and-CII-join-Insurtech-UK.jpg

Wearable Device

Price Comparison

Claim

Distribution Channel

Operation Management

Future of Technology and Insurance



Future of Technology and Insurance



❑ การบังคับใช้กฎหมายอาจไม่ครอบคลุมถึงกลไกทางธุรกิจที่เปลีย่นแปลงไป

❑ การก ากับตรวจสอบอาจท าได้ยากและมีความซับซอ้นมากขึ้น

Technology RegulatorLegal Drafting

Challenge ของการบังคับใช้กฎหมายต่อพัฒนาการของเทคโนโลยี



Legal Drafting

Challenge ของการบังคับใช้กฎหมายต่อพัฒนาการของเทคโนโลยี

Hard Law
ก าหนดบทบัญญัติไว้เคร่งครัดและใช้

ถ้อยค าที่ไม่สามารถตีความหรือออก
หลักเกณฑ์ใดๆ มาขยายความเพิ่มเติมได้

ตัวอย่าง
- ในการเสนอขายต้องแสดงใบอนุญาตเป็นตัวแทน

ประกันภัยทุกครั้ง
- ต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจจากบริษัททุกครั้งที่มีการ

รับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท

Soft Law
มีความยืดหยุ่นโดยสามารถเปิดช่องให้มีการออก

หลักเกณฑ์เพื่อขยายขอบเขตของถ้อยค าที่บัญญัติไว้ได้

ตัวอย่าง
- ประกาศหลักเกณฑ์ให้บรษิัทประกนัภัยปฏบิัติเกี่ยวกับวิธีการ

ออกและเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
- ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภยัเรือ่ง แนวทางการเข้าร่วมโครงการ
ทดสอบนวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการ
ส าหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory 
Sandbox)



Challenge ของการบังคับใช้กฎหมายต่อพัฒนาการของเทคโนโลยี

Hard Law

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535

มาตรา 61/3 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ผู้ช าระ
บัญชีส่งจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิด
จากการเอาประกันภัย... เพ่ือให้ผู้นั้นยื่นค าทวงหนี้ต่อผู้ช าระบัญชี...

...



Challenge ของการบังคับใช้กฎหมายต่อพัฒนาการของเทคโนโลยี

Soft Law
พระราชบัญญัติลิขสทิธิ์ พ.ศ. 2537

“ศิลปกรรม” หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(5) งานภาพถ่าย ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพที่เกิดจากการใช้เครื่องมือบันทึกภาพโดย

ให้แสงผ่านเลนซ์ไปยังฟิล์มหรือกระจก และล้างด้วยน้ ายาซ่ึงมีสูตรเฉพาะ หรือด้วยกรรมวิธี
ใด ๆ อันท าให้เกิดภาพขึ้น หรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างอื่น



Challenge ของการบังคับใช้กฎหมายต่อพัฒนาการของเทคโนโลยี

Insurance Regulatory 
Sandbox 

การก าหนดคุณสมบตัขิองผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอาจขอผ่อนผันการปฏบิัติ
ตามหลักเกณฑท์ีไ่ม่มนัียส าคัญได้

เปิดโอกาสและสนับสนุนการเกดินวัตกรรม
ใหม่ ๆ เพือ่มาสนับสนุนการให้บริการเกีย่วกับ

การประกันภัย

ระยะเวลาทดสอบตามความเหมาะสมของโครงการ 
(ไม่เกินคร้ังละ 1 ปี และอาจขยายได้อกีไม่เกินคร้ังละ 1 ปี)

ส านักงาน คปภ. ต้องจัดใหผู้้สมัครเข้าร่วมโครงการ
มมีาตรการในการดูแลผู้เอาประกันภยั 

Soft Law



Challenge ของการบังคับใช้กฎหมายต่อพัฒนาการของเทคโนโลยี

ก าหนดหลักเกณฑ์การขอเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการสมัครและกรอบระยะเวลาการพิจารณา

ส่งผลให้การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านประกันภัยใน
ระดับขององค์กรก ากับดูแลถูกยกระดับความส าคัญให้

เข้มข้นและเป็นรูปธรรมขึ้น

การพิจารณาที่มีความยืดหยุ่นตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น

การออกจากโครงการ

Insurance Regulatory 
Sandbox Soft Law
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What is the scope of selling and soliciting  of 
insurance products and services?

Credit: https://www.newharbinger.com/blog/boundaries-guide-empaths-and-sensitives

Require licensing

Operate freely

Legal Drafting

Challenge ของการบังคับใช้กฎหมายต่อพัฒนาการของเทคโนโลยี



- Customer Awareness 
- Data Protection

Credit: https://www.fundingtrack.com/wp-content/uploads/bfi_thumb/06.11.17-31vqjg84xsn73k2xzikzzrpddck1f8rkmzt5orqbcghhuhugu.jpg

Customer Protection

Challenge ของการบังคับใช้กฎหมายต่อพัฒนาการของเทคโนโลยี

https://www.fundingtrack.com/wp-content/uploads/bfi_thumb/06.11.17-31vqjg84xsn73k2xzikzzrpddck1f8rkmzt5orqbcghhuhugu.jpg


Credit: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fckpolice.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2FKnow-who-youre-dealing-with.jpg

Customer Protection

Challenge ของการบังคับใช้กฎหมายต่อพัฒนาการของเทคโนโลยี

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://ckpolice.com/wp-content/uploads/2016/02/Know-who-youre-dealing-with.jpg&imgrefurl=https://ckpolice.com/know-who-youre-dealing-with/&docid=5MhWdeIBd4QmOM&tbnid=R0nw03sXl3la9M:&vet=10ahUKEwjSo7a96ZrkAhXSfX0KHZy0C08QMwhDKAAwAA..i&w=571&h=409&bih=757&biw=1600&q=who%20are%20you%20dealing%20with&ved=0ahUKEwjSo7a96ZrkAhXSfX0KHZy0C08QMwhDKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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https://sourcemedia.brightspotcdn.com/dims4/default/fe7927a/2147483647/strip/true/crop/510x345+0+0/resize/510x345!/quality/90/?url=.jpg

Customer Protection

Challenge ของการบังคับใช้กฎหมายต่อพัฒนาการของเทคโนโลยี

ธุรกิจประกันภัยมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ดังนั้น ในการก ากับดูแล
จึงต้องให้ความส าคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัทประกันภัยด้วย

https://sourcemedia.brightspotcdn.com/dims4/default/fe7927a/2147483647/strip/true/crop/510x345+0+0/resize/510x345!/quality/90/?url=.jpg


ประกันภัย

ทรัพย์สินทาง
ปัญญา

เทคโนโลยี

หากไม่มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ก็จะไม่เกิดแรงจูงใจในการพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ

การประกันภัยจะเข้ามาช่วยบรรเทาความเสียหายจากการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว

เมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้น ก็จะเกิดความเสี่ยงจากการใช้ ท าให้การ
ประกันภัยมีบทบาทเข้ามาบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ทรัพย์สินทางปัญญาคุ้มครองการพัฒนาเทคโลยี เทคโนโลยีเข้ามาช่วยธุรกิจ
ประกันภัย และธุรกิจประกันภัยจะเข้ามาคุ้มครองทรัพย์สิททางปัญญา

Intellectual Property

Challenge ของการบังคับใช้กฎหมายต่อพัฒนาการของเทคโนโลยี



Intellectual Property

Challenge ของการบังคับใช้กฎหมายต่อพัฒนาการของเทคโนโลยี

เทคโนโลยช่ีวยให้มกีาร
ละเมดิลขิสทิธิไ์ด้ง่ายขึน้

หากมกีารพัฒนารูปแบบโปรแกรมส าหรับ InsurTech
ใหม่ๆ เกดิขึน้ โอกาสทีโ่ปรแกรมจะถูกแฮก หรือถูก

คัดลอกแล้วน าไปเลยีนแบบเพือ่ใช้งานกจ็ะสามารถท าได้
ง่ายมากขึน้

ลขิสทิธิคุ้์มครองแค่ source code
ของโปรแกรม

การพสูิจนก์ารจดทะเบยีนสทิธิบัตร
ของโปรแกรม



Challenge ของการบังคับใช้กฎหมายต่อพัฒนาการของเทคโนโลยี

❑ What is IP insurance ?

❑ What is an example of IP?

❑ Why do organizations need 
IP insurance?

Intellectual Property



กฎเกณฑ์ในการก ากับดูแลควรเป็นแบบ principle-based ที่มีความยืดหยุ่นและมองไปข้างหน้า

การบูรณาการการท างานของหนว่ยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สร้างความรู้ความเข้าใจใน content และช่องทางที่เหมาะสมแก่ผู้บริโภค

ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล และ IT Security

น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใ้นทุกกระบวนงานของระบบประกันภัย (End-to-End Process)

มีบทก าหนดโทษที่ครอบคลมุกลโกงหรือการเอาเปรียบผู้บริโภคในรูปแบบอื่น ๆ

มีการประยุกต์ใช้ SupTech กับการบังคับใช้กฎหมาย

ทิศทางการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยไทยในยุคดิจิทัล



ธุรกิจประกันภัยต้องเข้าใจพัฒนาการของ
เทคโนโลยี และรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ท าให้เกิด
ความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่ต้องอาศัยระบบประกันภัยไป
รองรับความเสี่ยงใหม่ ๆ นั้น ขณะเดียวกัน ธุรกิจ
ประกันภัยก็ต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการบริการ
ของระบบประกันภัยให้ดีขึ้น

“ก้าวทัน”

“เข้าใจ”

และ

“ใช้ให้เป็น”



Thank You


