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สมาคมประกนัวินาศภยัไทยจับมือสมาคมประกนัวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่ นจัดสัมมนา

ออนไลน์ถกมาตรการจัดการปัญหาการฉ้อฉลในธุรกิจประกนัวินาศภัย 

  

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย (TGIA) ร่วมกบั สมาคมประกนัวินาศภยัแห่งประเทศญ่ีปุ่ น (GIAJ) จดั

สัมมนาออนไลน์ (Virtual Seminar) ขา้มประเทศขึ้นเป็นคร้ังแรก ในหัวขอ้ “Countermeasures Against 

Motor Fraudulent Claims Taken by General Insurance Companies in Japan” เ พื่ อ แ บ่ ง ปั น

ประสบการณ์เก่ียวกบัมาตรการการจดัการปัญหาการฉ้อฉลในธุรกิจประกนัภยัยานยนตใ์นประเทศญ่ีปุ่ น แก่

ผูป้ระกอบการไทย รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงการจดัสัมมนาออนไลน์ในคร้ังน้ีเป็นการต่อยอดความร่วมมือ

ระหว่าง TGIA และ GIAJ ท่ีได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) 

บูรณาการความร่วมมือในการแลกเปล่ียนขอ้มูลขา่วสาร ความรู้ ความเช่ียวชาญระหวา่งกนั เพื่อยกระดบัและ

เสริมความแข็งแกร่งในการทาํงานของทั้งสองสมาคมฯ ให้มีศกัยภาพมากยิ่งขึ้น และร่วมกนัส่งเสริมพฒันา

ตลาดการประกนัวินาศภยั พฒันาเศรษฐกิจ รวมทั้งพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศร่วมกนั 

การสัมมนาดงักล่าวไดรั้บเกียรติจาก นาย Yuji Ito กรรมการผูจ้ดัการของ GIAJ กล่าวเปิดงาน โดย

ในช่วงแรกของการสัมมนา GIAJ โดย นาย Hiroto Watanabe รองผูจ้ดัการ ฝ่าย Claims Management ของ

บริษัท Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. ได้บรรยายให้ความรู้ในภาพรวมและแบ่งปัน

ประสบการณ์เก่ียวกบัแนวทางการบริหารจดัการปัญหาเร่ืองการฉ้อฉลในธุรกิจประกนัวินาศภยั ทั้งในระดบั

บริษทัและระดบัภาคธุรกิจประกนัวินาศภยัของประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีผูแ้ทนจากบริษทัประกนัวินาศภยัและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมสัมมนารวม 70 คน หลงัจากนั้นเป็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

สาํหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผูแ้ทนจาก GIAJ, TGIA และผูแ้ทนจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) เขา้ร่วมประชุมรวม 22 คน เพื่อหารือเชิงลึกเก่ียวกับแนว

ทางการบริหารจดัการปัญหาเร่ืองการฉ้อฉลในธุรกิจประกนัวินาศภยั โดยนาย Yuji Ito กรรมการผูจ้ดัการ

ของ GIAJ ไดแ้บ่งปันประสบการณ์ รวมถึงกล่าวถึงปัจจยัสู่ความสําเร็จในการบริหารจดัการเร่ืองฉ้อฉลใน

ภาคธุรกิจประกนัวินาศภยัของประเทศญ่ีปุ่ น ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ประเด็นสาํคญั คือ 

1. ความมุ่งมัน่ตั้งใจจริงของผูบ้ริหารระดบัสูงในการบริหารจดัการปัญหาเร่ืองการฉ้อฉลในธุรกิจ

ประวินาศภยัและการสร้างความตระหนกัให้กบับุคลากรในองคก์รเพื่อให้เกิดการขบัเคล่ือนร่วมกนัในการ

แกไ้ขปัญหาดงักล่าวใหป้ระสบผลสาํเร็จ 



2. การเสริมสร้างศกัยภาพของบุคลากรในองคก์รใหส้ามารถประเมินมูลค่าความเสียหาย ค่าสินไหม

ทดแทนท่ีเหมาะสมกับวินาศภัยท่ีเกิดขึ้น การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันมากขึ้น จะ

นาํไปสู่การประเมินค่าสินไหมทดแทนไดดี้ยิง่ขึ้น หรือแมแ้ต่การพิจารณาในขั้นตอนการรับประกนัภยัก็จะมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นดว้ย 

3. ความร่วมมือจากทั้งภาคธุรกิจ รวมไปถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการป้องกนัและปราบปรามการ

ฉ้อฉลในธุรกิจประวินาศภยั โดยการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนั การขบัเคล่ือนแนวทางการดาํเนินงาน

ร่วมกนั เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงเครือข่ายในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งเป็นรูปธรรมมากยิง่ขึ้น 

ทั้งน้ี นาย Yuji Ito ยงัไดก้ล่าวเนน้ย ํ้าถึงความสําคญัของการบริหารจดัการขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีอยู่

เป็นจาํนวนมาก โดยระบุว่า ควรมีการนําระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาใช้ในการ

บริหารจดัการ โดยส่วนท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ “การสร้างฐานข้อมูลร่วมกนัของภาคธุรกจิ” ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลการ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผูเ้อาประกันภยั ขอ้มูลการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผูเ้อาประกันภยั

โดยรวม ซ่ึงฐานขอ้มูลจาํนวนมากเหล่าน้ีจะทาํให้ระบบการวิเคราะห์ขอ้มูลมีความแม่นยาํและน่าเช่ือถือ

ยิง่ขึ้น โดย นาย Yuji Ito ไดก้ล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ถึงแมว้า่การลงทุนในการพฒันาการบริหารจดัการขอ้มูลท่ีนาํ

ระบบ AI มาใชเ้ช่นน้ีจะมีค่าใชจ่้ายในช่วงแรกของการลงทุนและการดาํเนินงานของระบบท่ีค่อนขา้งสูง แต่

หากนํามาเปรียบเทียบกับค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษทัจะต้องจ่ายให้กับกลุ่มผูเ้อาประกันภยัท่ีฉ้อฉลการ

ประกนัภยัไปนั้น กล่าวไดว้่า การลงทุนดงักล่าวมีความคุม้ค่าเป็นอย่างยิง่ ยกตวัอย่างกรณีของประเทศญ่ีปุ่ น

ท่ีมีการนําระบบ AI มาใช้ในระบบตรวจจับการฉ้อฉล (Fraud Detection) ด้วยเงินลงทุนในระยะท่ี 1-3 

ประมาณ 180 ลา้นเยน (ราว 60 ลา้นบาท) และมีค่าใชจ่้ายดาํเนินงานปีละกวา่ 100 ลา้นเยน (กวา่ 30 ลา้นบาท) 

ในขณะท่ีในแต่ละปีประเทศญ่ีปุ่ นมีมูลค่าความเสียหายอนัเกิดจากการฉ้อฉลประกนัวินาศภยักวา่ 10 เท่าของ

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานของระบบดงักล่าว ดงันั้น จึงถือไดว้า่การนาํระบบน้ีมาใชมี้ความคุม้ค่า 

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผูอ้าํนวยการบริหารสมาคมประกนัวินาศภยัไทย ให้ขอ้มูลว่า สําหรับ

ธุรกิจประกนัวินาศภยัไทยนั้น ปัจจุบนัทุกภาคส่วนต่างตระหนกัถึงความสําคญัในการบริหารจดัการปัญหา

เร่ืองการฉ้อฉลประกนัภยั เน่ืองจากการฉ้อฉลประกนัภยันั้นนอกจากจะเป็นเร่ืองท่ีผิดกฎหมายแลว้ ยงัส่งผล

ต่อตน้ทุนในการประกอบธุรกิจสูงเกินกว่าท่ีควรจะเป็น โดยบริษทัประกนัภยัจะตอ้งจ่ายค่าสินไหมทดแทน

ให้กบัผูก้ระทาํการฉ้อฉล อีกทั้งจะยงัส่งผลกระทบต่อผูท้าํประกนัภยัท่ีมีความสุจริตใจท่ีตอ้งการใช้ระบบ

ประกนัภยัเป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงในชีวิตและทรัพยสิ์นอีกดว้ย ทั้งน้ี มูลค่าผลกระทบของการ

ฉอ้ฉลประกนัภยัของธุรกิจประกนัวินาศภยัในประเทศไทยนั้น ผูเ้ช่ียวชาญในภาคธุรกิจระบุวา่ อาจมีสัดส่วน

สูงถึงร้อยละ 10 ของมูลค่าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในแต่ละปี โดยมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนโดยรวม

ของธุรกิจประกนัวินาศภยัไทยในปี 2562 นั้นเท่ากบั 139,120 ลา้นบาท จึงอาจประมาณการไดว้่ามูลค่าการ

ฉ้อฉลในภาคธุรกิจฯ อาจสูงถึง 13,912 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 6 ของมูลค่าเบ้ียประกนัภยั

รับโดยตรง จึงนบัเป็นผลกระทบท่ีค่อนขา้งสูงซ่ึงทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไม่ควรท่ีจะมองขา้มไป 



ในส่วนของสมาคมประกันวินาศภัยไทยนั้น นายก่ีเดช อนันต์ศิริประภา ผูอ้าํนวยการบริหาร 

สมาคมฯ กล่าวเพิ่มเติมวา่ นอกจากการใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินการ

ตามมาตรการป้องกนัและปราบปรามการฉอ้ฉลประกนัภยัแลว้ สมาคมประกนัวินาศภยัไทยยงัไดมี้การศึกษา

ขอ้มูล และแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองดงักล่าวกบัหน่วยงานในภูมิภาคและภาคีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ 

สมาคมประกันวินาศภัยมาเลเซีย (PIAM) สมาคมประกันวินาศภัยสิงคโปร์ (GIA) รวมถึงสมาพันธ์

ผูป้ระกอบการประกนัภยัฮ่องกง (HKFI) เป็นตน้ ซ่ึงหน่วยงานต่าง ๆ ลว้นนาํระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เขา้

มาช่วยในการตรวจจบัการฉ้อฉล (Fraud Detection) ในธุรกิจประกนัภยัของตนเองเฉกเช่นเดียวกบักรณีของ

ประเทศญ่ีปุ่ น จึงเป็นการตอกย ํ้าใหเ้ห็นถึงความสาํคญัวา่นอกจากความมุ่งมัน่ในการประกาศสงครามกบัการ

ฉ้อฉลอย่างจริงจังแล้ว ภาคธุรกิจประกันวินาศภัยไทยยงัต้องนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาช่วยในการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลประกนัภยัท่ีมีอยูจ่าํนวนมากเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกนัการฉ้อ

ฉลในภาคธุรกิจประกนัวินาศภยัไทยต่อไปดว้ย 
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