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สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ สมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น และสถาบันประกันภัยแห่ง
ประเทศญี่ ปุ่น จัดสัมมนา ISJ Overseas Seminar 2019 ในประเทศไทย ศึกษาต้นแบบของญี่ ปุ่นพัฒนา
อุตสาหกรรมประกนัภัยของไทย  
 

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า สมาคมประกันวินาศภยัไทย (Thai 
General Insurance Association: TGIA) ร่วมกับ สมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญ่ี ปุ่น (The General 
Insurance Association of Japan: GIAJ) และ สถาบันประกันภัยแห่งประเทศญ่ีปุ่น (The General Insurance 
Institute of Japan: GIIJ) จัดการสัมมนา The Insurance School (Non-Life) of Japan Overseas Seminar 2019 
หรือ ISJ Overseas Seminar 2019 ข้ึน ณ กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อเร่ือง “Providing Better Services in a 
Reliable and Sustainable Manner” เพื่อระดมความคิดเห็น และแลกเปล่ียนมุมมองในการพฒันาอุตสาหกรรม
ประกนัภยัของไทย โดยไดรั้บเกียรติจาก ดร. สุทธิพล ทวีชยัการ เลขาธิการคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกนัภยั กล่าวปาฐกถาพิเศษ การสัมมนาจดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 10-11 กนัยายน 2562 ณ ห้อง
บอลรูม 2-3 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขมุวิท 

การจดัสัมมนาในคร้ังน้ี เกิดข้ึนจากความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจประกนัภยัของประเทศไทย และ
ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมีขนาดธุรกิจรวมกนัมีมูลค่าเบ้ียประกนัภยัรับรวมทั้งส้ินกวา่ 3.44 ลา้นลา้นบาท (ปี 2018) การ
จดัสัมมนามีวตัถุประสงค์เพื่อพบปะ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนั โดยมีหน่วยงานก ากบัดูแลและ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นประกนัภยัจากบริษทัประกนัภยัของไทย ตลอดจนองคก์รอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมการสัมมนา 
ส าหรับการจดั ISJ Overseas Seminar ท่ีประเทศไทยนั้นเคยมีการจดัมาแลว้รวม 4 คร้ัง เม่ือปี พ.ศ. 2536 2544 
2550 และ 2557 ตามล าดบั การจดัสัมมนาคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี 5 ในรอบ 26 ปี โดยทางสมาคมประกนัวนิาศภยัแห่ง
ประเทศญ่ีปุ่น (GIAJ) และสถาบนัประกนัภยัแห่งประเทศญ่ีปุ่น (GIIJ) นั้นจะมีการจดั ISJ Overseas Seminar 
หมุนเวียนไปยงัประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ไดเ้ชิญผูเ้ช่ียวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนจาก
ประเทศญ่ีปุ่นมาให้ขอ้มูล ความรู้ และการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนในตลาดประกนัภยัท่ีพฒันาของประเทศญ่ีปุ่นมาเป็น
ตน้แบบในการศึกษาและพฒันาธุรกิจประกนัภยัใหก้บัประเทศต่าง ๆ (รายละเอียดเน้ือหาข่าวตามเอกสารแนบ) 

ส าห รับ  ISJ Overseas Seminar ใน ปี น้ี มีหั วข้อการสัมมนาเร่ือง  “Providing Better Services in a 
Reliable and Sustainable Manner” ซ่ึงไดน้ าเสนอประเด็นหลกัเก่ียวกบัการให้บริการท่ีน่าเช่ือถือและเกิดความ
ย ัง่ยืนในธุรกิจประกนัภยั นอกจากน้ียงัมีการน าเสนอหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ การประเมินความเส่ียงและ
ความมัน่คงทางการเงินของบริษทั (Own Risk and Solvency Assessment: ORSA) การบริหารความเส่ียงองคก์ร 
(Enterprise Risk Management: ERM) ระบบการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งบริษทัประกนัภยั การให้บริการและ
การจดัการขอ้ร้องเรียน อนาคตและการเปล่ียนผา่นของอุตสาหกรรมประกนัภยัรถยนตร์วมถึงการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน เป็นตน้ ทั้งน้ี เพื่อใหบ้ริษทัประกนัวนิาศภยัของไทยท่ีเขา้ร่วมการสัมมนาไดรั้บขอ้มูลความรู้ท่ี



เป็นประโยชน์ในการพฒันาอุตสาหกรรมการประกนัภยัของไทยให้เติบโตอยา่งย ัง่ยนืต่อไป นอกจากน้ี สมาคม
ประกนัวินาศภยัแห่งประเทศญ่ีปุ่น (GIAJ) และ สถาบนัประกนัภยัแห่งประเทศญ่ีปุ่น (GIIJ) ยงัไดร่้วมกนัจดั
งานสังสรรค์ศิษย์เก่า (ISJ Graduates Reunion Party) ข้ึนเพื่อให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นได้มาร่วมพบปะ พูดคุยเพื่อ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ในฐานะท่ีผา่นการอบรมจากสถาบนัเดียวกนัอีกดว้ย  

น ายอ าน น ท์  ก ล่ าว เพิ่ ม เติ ม ว่ า  The Insurance School (Non-Life) of Japan ห รือ  ISJ นั้ น เป็ น
สถาบนัการศึกษาหลกัสูตรนานาชาติด้านประกนัวินาศภยัท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาบุคลากรด้านการ
ประกันวินาศภยัท่ีด าเนินการมาเป็นเวลาถึง 47 ปี ซ่ึงได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 โดยภาคอุตสาหกรรม
ประกนัวนิาศภยัในประเทศญ่ีปุ่นเป็นผูใ้หก้ารสนนัสนุนทั้งดา้นเงินทุนและบุคลากรในการฝึกอบรม 

ส าหรับหลกัสูตรการอบรมของ ISJ นั้นประกอบดว้ย  
1.  หลักสูตรการประกันวินาศภัยทั่วไป  (ISJ General Course) จัดอบรมในเดือนตุลาคมหรือ

พฤศจิกายนของทุกปี 
2.  หลกัสูตรการประกนัวนิาศภัยข้ันสูง (ISJ Advanced Course) จดัข้ึน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 

มีระยะเวลาการอบรม 2 สัปดาห์ จดัอบรมในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนของทุกปี  
ซ่ึงทั้งสองหลกัสูตรน้ีมีผูบ้ริหารบริษทัประกนัวินาศภยัของประเทศไทยเป็นศิษยเ์ก่ารวมทั้งหมด 249 

คน  
3.  หลักสูตร ISJ Overseas Seminar เป็นการจดัสัมมนาในประเทศต่าง ๆ หมุนเวียนกนัไปในแถบ

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
จากความร่วมมือระหวา่งกนัในคร้ังน้ี แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดและแนบแน่นท่ีดีต่อกนั

มาอยา่งยาวนาน และเป็นโอกาสพิเศษอีกคร้ังหน่ึงท่ีภาคธุรกิจประกนัภยั และภาครัฐของทั้งสองประเทศไดมี้
โอกาสพบปะ แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนั เพื่อพฒันาอุตสาหกรรมประกนัภยัของไทยให้เจริญเติบโต
อยา่งย ัง่ยนื นายอานนท ์กล่าวทิ้งทา้ย 
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