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รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของภาคเอกชนไทยในการ
เข้าสู่ตลาดสาขาประกันภัยในอาเซียน ประกอบกับการศึกษาและวิเคราะห์กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ไทยมีศักยภาพในการ
แข่งขัน รวมถึงพันธกรณีในสาขาประกันชีวิตและประกันวินาศภัยที่ประเทศเหล่านั้นมีในกรอบการ
เปิดเสรีทวิภาคีและพหุภาคีต่างๆ แล้วน ามาพัฒนา เสนอแนะในเชิงยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจ
ประกันภัยของไทยให้ออกสู่ตลาดอาเซียน  

จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงความเห็นจากผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ากลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) มีศักยภาพในการ
เป็นเป้าหมายในการขยายธุรกิจบริการด้านประกันภัยของไทย โดยให้ความส าคัญกับการเสนอขาย
บริการข้ามพรมแดนเป็นล าดับแรก เนื่องจากผู้บริโภคส่วนหนึ่งในประเทศเหล่านี้มีความคุ้นเคยกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการของไทยอยู่แล้ว และบริษัทประกันภัยในประเทศไทยก็มีความเข้มแข็งและความ
น่าเชื่อถือ ส าหรับการเข้าไปลงทุนในต่างประเทศนั้น มีรูปแบบการลงทุนในด้านการเปิดสาขา การ
ร่วมทุนกับสถาบันการเงินไทยที่ไปด าเนินการในต่างประเทศ และการร่วมทุนกับธุรกิจท้องถิ่น โดย
เรียงตามล าดับความน่าสนใจในการเข้าไปลงทุนได้แก่ ลาว เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์ ส าหรับ
ธุรกิจประกันภัยที่มีศักยภาพและมีความเข้มแข็งนั้น เป็นธุรกิจประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และ
ประกันวินาศภัยในสาขายานยนต์ 

ข้อเสนอแนะการลดปัญหาและอุปสรรคภายในประเทศเพ่ือส่งเสริมการขยายธุรกิจ
ประกันภัยไปยังต่างประเทศ ประกอบด้วย (๑) การแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับความคุ้มครองของ
กรมธรรม์ ให้สามารถครอบคลุมนอกราชอาณาจักรไทย เพื่อช่วยเพ่ิมจ านวนผู้ใช้บริการ (๒) การแก้ไข
กฎระเบียบเกี่ยวกับการออกและขายกรมธรรม์เป็นภาษาต่างประเทศ เพ่ือขยายฐานลูกค้าและอ านวย
ความสะดวกให้แก่ลูกค้าชาวต่างประเทศ (๓) การแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการออกและขายกรมธรรม์
เป็นเงินบาทให้ช าระเป็นเงินสกุลอ่ืนได้ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าในต่างประเทศ (๔) การ
ปรับปรุงกลไกการอนุมัติกรมธรรม์ชนิดใหม่เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (๕) มาตรการ
ด้านภาษี อาทิ การพิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท
ประกันภัย การก าหนดให้หักค่าใช้จ่ายเงินส ารองเบี้ยประกันตามที่กฎหมายก าหนดให้สอดคล้องกับ
การด าเนินธุรกิจ และการให้เงินส ารองที่ได้หักเป็นค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายก าหนดไม่ต้องน ามาเสีย
ภาษีเมื่อเลิกหรือโอนกิจการเนื่องจากการควบรวม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการควบรวมกิจการของบริษัท
ประกันภัยรายเล็ก ท าให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
รวมทั้งส่งเสริมการเข้าไปซื้อหรือควบรวมกิจการกับบริษัทประกันภัยท้องถิ่นในต่างประเทศ 
นอกจากนี้ มาตรการภาษีอ่ืนที่อาจเป็นแรงจูงใจในการลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่ การยกเว้นภาษี
ส าหรับเงินปันผลที่ส่งกลับประเทศ การให้น าผลขาดทุนของการลงทุนในระยะ ๕ ปี ของการเริ่มต้น
ธุรกิจในต่างประเทศมาหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทแม่ในประเทศ เป็นต้น 



จ 

ข้อเสนอแนะการลดปัญหาและอุปสรรคด้านกฎระเบียบในต่างประเทศ ประกอบด้วย (๑) 
การเจรจาเปิดเสรีบริการด้านการเงินในเวทีพหุภาคีและทวิภาคี โดยยื่นข้อเรียกร้อง (Request List) 
ภายใต้กรอบการเจรจาขององค์การการค้าโลกและกรอบอาเซียน เพ่ือขอให้ผุกพันเพ่ิมเติมที่จะเปิดเสรี
ในสาขาประกันภัย รวมทั้งลดปัญหาและอุปสรรคด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (๒) ส่งเสริมความร่วมมือ
ในเวทีระหว่างประเทศ ผ่านความร่วมมือในระดับผู้น าองค์กรก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในอาเซียน 
(ASEAN Insurance Regulators’ Meeting: AIRM) โดยใช้เวทีดังกล่าวในการผลักดันให้กลุ่ม
ประเทศ CLMV มีการพัฒนาระบบการก ากับดูแลให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเชิง
วิชาการแก่ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจากประเทศ CLMV เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และเครือข่าย
บุคลากร ส่งผลดีต่อการอ านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจประกันภัยไทยในการเข้าไปขออนุญาตจัดตั้ง
ธุรกิจ  

ข้อเสนอแนะมาตรการด้านอ่ืนๆ ผู้ท าการศึกษาพิจารณาแล้ว เห็นว่าการที่จะขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการ ควรมีมาตรการของภาครัฐด้าน
อ่ืนๆ เพ่ิมเติม ดังนี้ (๑) การก าหนดหน่วยงานเพื่อท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการก าหนดยุทธศาสตร์
การส่งเสริมผู้ประกอบการสาขาประกันภัยของไทยให้ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ เพ่ือให้มีการบูรณา
การในเชิงนโยบาย (๒) รวบรวมกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจประกันภัยในแต่ละประเทศ
สมาชิกอาเซียน เพ่ือเป็นคู่มือและองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการไทย (๓) ท าการศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด ช่องว่างทางการตลาดในประเทศสมาชิก
อาเซียน รวมทั้งเสนอแนะแนวทาง กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ รวมทั้งมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐในการ
เข้าสู่ตลาดประกันภัยในประเทศสมาชิกอาเซียน (๔) จัดท า Roadshow และ Business Matching 
ส าหรับธุรกิจประกันภัยที่ประสงค์จะเข้าร่วมทุนกับนักลงทุนท้องถิ่นในต่างประเทศ หรือขยายธุรกิจ
เข้าสู่ประเทศสมาชิกอาเซียน (๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือเสนอแนะมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ
เพ่ือให้เอกชนไปลงทุนในต่างประเทศ อาทิ ปรับปรุงมาตรการภาษีที่เป็นอุปสรรคต่อการขยายการ
ลงทุนไปต่างประเทศ พิจารณาแนวทางการร่วมรับประกันความเสี่ยงทางการเมือง (Political Risk) 
ให้กับนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ (๖) ให้ความช่วยเหลือเชิงวิชาการแก่ประเทศสมาชิก
อาเซียนเพื่อให้มีความเข้าใจในระบบการเงินของไทย นอกจากนี้เพ่ือช่วยพัฒนากฎระเบียบการก ากับ
ดูแลในประเทศที่ให้ความช่วยเหลือให้เป็นสากลและสอดคล้องกับไทย 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

ขอขอบพระคุณ ดร. สมชัย สัจจพงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง และ นาง
พิลาศลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ ผู้อ านวยการส านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจ
การคลัง ทีไ่ด้สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๕ 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ เอกอัครราชทูต เพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล ที่กรุณาให้ค าแนะน า และชี้แนะแนวทางอันเป็นประโยชน์
ในการจัดท ารายงานฉบับนี้ 

ขอขอบคุณ นางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
และนางสาวอรุณศรี เมธิสริยพงษ์ เศรษฐกรช านาญการพิเศษ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ได้กรุณา
ให้ข้อคิดเห็น และสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับภาคธุรกิจประกันภัย 

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการทุกท่าน ที่กรุณาอ านวย
ความสะดวกในทุกๆ ด้านตลอดระยะเวลาการอบรม 

ขอบคุณ ก าลังใจจากครอบครัว และเพ่ือนๆ นบท. ๕ ทุกๆ คน 
 

 
พรวสา ศิรินุพงศ ์
สิงหาคม ๒๕๕๖ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ง 
กิตติกรรมประกาศ ฉ 
สารบัญ ช 
สารบัญตาราง ฌ 
สารบัญแผนภูม ิ ญ 
บทที่ ๑  บทน า ๑ 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๑ 
๑.๓  ขอบเขตการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา ๒ 
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา ๒ 

บทที่ ๒ แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ๓ 
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี ๓ 
๒.๒  วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ๕ 
๒.๓  สรุปกรอบแนวคิด ๘ 

บทที่ ๓ ผลการศึกษา   ๙ 
๓.๑ การศึกษาปัจจัยภายในประเทศ  ๙ 
๓.๒ การศึกษาปัจจัยภายนอกประเทศ  ๑๖ 
๓.๓ การศึกษาเชิงลึกของกลุ่มประเทศเป้าหมาย ๒๒ 
๓.๔ ความเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ๓๓ 

บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๓๖ 
๔.๑ สรุปผลการศึกษา ๓๖ 
๔.๒ ข้อเสนอแนะ ๓๗ 
๔.๓ บทสรุป ๔๑ 

บรรณานุกรม ๔๒ 
ภาคผนวก  ๔๓ 

ก ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยในอาเซียนและประเทศอ่ืน ๔๔ 
ข ประเทศกัมพูชา: ระดับการเปิดเสรีสาขาประกันภัย ตามที่ผูกพันไว้ในกรอบ

ความตกลงการค้าเสรีต่างๆ ๔๕ 
ค ประเทศลาว: ระดับการเปิดเสรีสาขาประกันภัย ตามที่ผูกพันไว้ในกรอบ

ความตกลงการค้าเสรีต่างๆ ๔๗ 
ง ประเทศเมียนมาร์: ระดับการเปิดเสรีสาขาประกันภัย ตามที่ผูกพันไว้ใน

กรอบความตกลงการค้าเสรีต่างๆ ๕๐ 



ซ 

สารบัญ 
 
 

จ ประเทศเวียดนาม: ระดับการเปิดเสรีสาขาประกันภัย ตามที่ผูกพันไว้ใน
กรอบความตกลงการค้าเสรีต่างๆ ๕๑  

ประวัติผู้เขียน ๕๓ 
 



ฌ 

สารบัญตาราง 
 
 

ตารางที่ ๑  รายชื่อและส่วนแบ่งตลาดตามเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต ณ  
 ปี ๒๕๕๕  ๑๑  
ตารางที่ ๒  โครงสร้างบริษัทประกันชีวิต ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ๑๒ 
ตารางที่ ๓  รายชื่อและส่วนแบ่งตลาดตามเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย ณ 

ปี ๒๕๕๕  ๑๔  
ตารางที่ ๔  โครงสร้างบริษัทประกันวินาศภัย ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ๑๔ 
ตารางที่ ๕  โครงสร้างของธุรกิจประกันภัยในอาเซียน ๑๙ 
ตารางที่ ๖  โครงสร้างของธุรกิจประกันภัยที่เป็นเจ้าของโดยคนในประเทศและคน

ต่างชาติ  ๒๐ 
ตารางที่ ๗  การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

ภายในปี ๒๕๕๘ ๒๒ 
ตารางที่ ๘  ส่วนแบ่งตลาดประกันภัยในประเทศลาว ๒๕ 
 
 
 



ญ 

สารบัญแผนภูมิ 
 
 

แผนภูมิที่ ๑ โครงสร้างหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยไทย ๑๐ 
แผนภูมิที่ ๒ สินทรัพย์รวมของธุรกิจประกันภัยในประเทศสมาชิกอาเซียน  
 และประเทศอ่ืนๆ ๑๗ 
แผนภูมิที่ ๓ สัดส่วนการเติบโตของตลาดประกันภัยในประเทศลาว (๒๕๔๘-๒๕๕๒) ๒๖ 
 



 
บทที่ ๑ 
บทน า 

 
 
๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันธุรกิจประกันภัยของไทยมีเพียงจ านวนน้อยที่ออกไปท าธุรกิจในต่างประเทศทั้งๆ ที่
มีศักยภาพในการแข่งขันไม่ด้อยกว่ากับผู้ประกอบการจากประเทศอ่ืนในอาเซียน ในขณะที่ปฏิญญาว่า
ด้วยแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint: 
AEC Blueprint) อันเป็นพิมพ์เขียวในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) โดยมีเป้าหมายสุดท้าย คือการเร่งรัดการจัดตั้ง AEC เป็นภายในปี ๒๕๕๘ (ค.ศ. 
๒๐๑๕) ที่จะเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตร่วมกัน (single market and single production 
base จะเป็นโอกาสที่ดีส าหรับธุรกิจไทยในทุกสาขาที่จะใช้ประโยชน์จากการเป็น AEC เพ่ือสร้าง
ศักยภาพของไทยในเวทีอาเซียน น ามาซึ่งรายได้และชื่อเสียงของประเทศ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่
ยั่งยืนกับประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบกับในระยะที่ผ่านมาประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ 
เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ได้อาศัยโอกาสของการเข้าสู่ AEC ขยายธุรกิจในหลายสาขาโดยเฉพาะสาขา
บริการด้านการเงินมายังประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะ
ศึกษาค้นหาสาเหตุที่แท้จริง อุปสรรค และข้อจ ากัดของผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยไทยที่ไม่ขยายการ
ประกอบธุรกิจไปยังต่างประเทศ 

   
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของภาคเอกชนไทยในการเข้าสู่ตลาดสาขา
ประกันภัยในอาเซียน ประกอบกับการศึกษาและวิเคราะห์กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน 
รวมถึงพันธกรณีในสาขาประกันชีวิตและประกันวินาศภัยที่ประเทศเหล่านั้นมีในกรอบการเปิดเสรีทวิ
ภาคีและพหุภาคีต่างๆ แล้วน ามาพัฒนา เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจประกันภัยของไทยให้
ออกสู่ตลาดอาเซียน โดยจัดล าดับประเทศเป้าหมาย สาขาย่อยที่ควรให้ความส าคัญ และเสนอแนะ
มาตรการที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย และอยู่ในวิสัยที่จะน าไป
ปฏิบัติได้จริง เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจประกันภัยให้เข้าสู่ตลาดอาเซียน 

  
  

 
  



๒ 

๑.๓  ขอบเขตการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
๑.๓.๑ ขอบเขตการศึกษา 
ศึกษาเฉพาะการเข้าสู่ตลาดในสาขาประกันชีวิตและประกันวินาศภัย เฉพาะกรณีของผู้

ประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยในประเทศไทยที่ต้องการเข้าสู่ตลาดในประเทศสมาชิก
อาเซียนที่ไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน โดยนิยามของบริการประกันชีวิตและประกันวินาศภัยที่ศึกษา
และรูปแบบการเปิดตลาด เป็นไปตามกรอบองค์การการค้าโลก ซึ่งตรงกับกรอบความตกลงเขตการค้า
เสรีอาเซียน โดยมาตรการด้านการเงินการคลังที่จะเสนอแนะในรายงานฉบับนี้ จะเป็นมาตรการที่อยู่
ในวิสัยของการด าเนินการของกระทรวงการคลัง 

๑.๓.๒ ระเบียบวิธีการศึกษา 
๑)  การวิจัยจากเอกสาร (Documentary research) เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมลูเกี่ยวกับเพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบกฎหมาย การก ากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศ
ภัยของประเทศสมาชิกอาเซียนเป้าหมาย ในเอกสารที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วของหน่วยงานราชการ 
องค์กรระหว่างประเทศ หรือ เอกชนที่เชื่อถือได้ 

๒)  การวิจัยเชิงส ารวจ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และเก็บ
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ การสอบถามและเก็บข้อมูลจากส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานก ากับดูแลสถาบันการเงินในประเทศไทย สมาคมผู้ให้บริการธุรกิจ
ประกันชีวิตและประกันวินาศภัยของไทย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย อาทิ ธุรกิจนายหน้า
ประกันภัย เป็นต้น 

 
๑.๔  ประโยชน์ของการศึกษา 

เพ่ือให้ทราบปัญหาอุปสรรคของการที่ธุรกิจประกันภัยของไทยไม่ออกไปท าธุรกิจใน
ต่างประเทศ และน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและเสนอแนะมาตรการด้านการเงินและการคลังที่เหมาะสม 
เพ่ือสนับสนุนภาคธุรกิจประกันภัยไทยให้เข้าสู่ตลาดอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

นอกจากนี้ ส านักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะหน่วยงานที่ท าหน้าที่เสนอแนะนโยบายและ
มาตรการด้านการเงินการคลัง สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ประกอบการเสนอแนะมาตรการด้าน
การเงินการคลังที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติได้ ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจ และคุ้มค่า
กับภาระทางการคลังที่เกิดข้ึน เพ่ือสร้างเสริมศักยภาพและส่งเสริมการท าธุรกิจรวมถึงการแข่งขันของ
ธุรกิจประกันภัยไทยในตลาดอาเซียน ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย สนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการขยายฐานการลงทุนออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคการเงินทั้งของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 



 
บทที่ ๒ 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

๒.๑ แนวคิดทฤษฎี 
๒.๑.๑  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการเกิดบรรษัทข้ามชาติ  

J.H. Dunning’s Eclectic Paradigm เป็นแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญในการ
ขยายการลงทุนของธุรกิจไปยังต่างประเทศ ซึ่งกล่าวว่าการที่ธุรกิจจะตัดสินใจขยายกิจการข้าม
พรมแดน ธุรกิจจะต้องได้รับประโยชน์จากการเป็นเจ้าของธุรกิจนั้น ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ทางตรง เช่น 
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น ค่าแรงที่ต่ าลง หรือ อาจเป็นประโยชน์ทางอ้อม เช่น ชื่อเสียง สิทธิบัตร 
เทคโนโลยี สิทธิพิเศษในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านข้อได้เปรียบเชิง
ภูมิศาสตร์ และข้อได้เปรียบของการเป็นบรรษัทข้ามชาติเมื่อเทียบกับการเป็นบรรษัทท้องถิ่น 
เนื่องจากสามารถเข้าถึงฐานลูกค้าและทรัพยากรที่กว้างมากกว่าเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
ผลตอบแทนของธุรกิจ 

J.H.Dunning น าเสนอข้อสมมติว่า การลงทุนในต่างประเทศของประเทศหนึ่ง
ประเทศใดขึ้นอยู่กับล าดับขั้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้น โดยที่การลงทุนต่างประเทศสุทธิ 
(Net Outward Investment) จะเพ่ิมข้ึนตามล าดับขั้นการพัฒนาเศรษฐกิจ เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
ในประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ดังเช่นบราซิลและเกาหลีใต้ ก็พบว่า ค าอธิบายดังกล่าวนี้ใช้ได้ดี  

Alan M. Rugman จาก University of Reading, UK (๒๐๑๑) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความได้เปรียบเฉพาะของบริษัท (Firm-specific advantages: FSAs) กับความ
ได้เปรียบจากนโยบายประเทศแม่ (Country-specific advantages: CSAs) ที่มีต่อบรรษัทข้ามชาติ 
โดยได้ศึกษาจากบรรษัทข้ามชาติที่มีขนาดใหญ่ ๕๐๐ แห่ง พบว่าบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่นั้นมักจะ
ประสบความส าเร็จในภูมิภาคที่ตนเองตั้งอยู่มากกว่าในภูมิภาคอ่ืน Johansson, Douglas, and 
Nonaka (๑๙๘๕) ได้ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นกับความพึงพอใจในการบริโภค
สินค้าและบริการจากบรรษัทข้ามชาติ พบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการบริโภคสินค้า
หรือบริการที่มาจากประเทศที่มีความคล้ายคลึงด้านวัฒนธรรมกับประเทศตนเอง นอกจากนี้ Porter 
(๑๙๙๐) ได้น าเสนอแนวคิดผ่านทาง Porter’s Home Country Diamond ว่าบรรษัทข้ามชาติจะ
ประสบความส าเร็จในการแข่งขันระดับโลกได้เมื่อได้รับการปัจจัยสนับสนุนจากประเทศแม่ Cho and 
Moon (๒๐๐๐) Moon, Rugman and Verbeke (๑๙๙๘) Rugman and Verbeke (๑๙๙๐) ได้
ศึกษาพบว่าบริษัทข้ามชาติจะประสบความส าเร็จด้านการแข่งขันระหว่างประเทศได้เมื่อมีนโยบายของ
รัฐบาลและเศรษฐกิจของประเทศแม่เป็นปัจจัยสนับสนุน 



๔ 

๒.๑.๒  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ/ปัจจัยผลักดันการลงทุนทางตรงใน
ต่างประเทศ  

๑)  Gravity Approach to FDI  
จากกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันซึ่งกล่าวว่า “วัตถุท้ังหลายในเอกภพจะ

ออกแรงดึงดูด ซึ่งกันและกัน โดยขนาดของแรงดึงดูดระหว่างวัตถุคู่หนึ่งๆ จะแปรผันตรงกับผลคูณ
ระหว่างมวลวัตถุท้ังสอง และจะแปรผกผันกับก าลังสองของระยะทางระหว่างวัตถุทั้ งสองนั้น” ในช่วง 
ค.ศ. ๑๘๖๐ H. Carey เป็นบุคคลแรกที่น ากฎของนิวตันมาใช้ศึกษาพฤติกรรมของบุคคล และน ามา
ซึ่งทฤษฎี “gravity equation or model” ซี่ง Tinbergen (๑๙๖๒) ได้น ามาใช้อธิบายการค้าใน
รูปแบบ ทวิภาคีระหว่าง ๒ ประเทศ ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ว่ามูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่าง ๒ 
ประเทศจะเพ่ิมขึ้นเมื่อมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้นและมีระยะทางการคมนาคมขนส่งที่ลดลง 
ซึ่ง Ing. Tomas Dudas (๒๐๑๒) ได้น ามาสรุปว่ายิ่งประเทศใกล้กันมากเท่าใด มูลค่าการลงทุน
ทางตรงระหว่าง ๒ ประเทศจะยิ่งเพ่ิมมากข้ึน 

๒)  ปัจจัยผลักดันการไปลงทุนในต่างประเทศ 
Hiratsuka (๒๐๐๖) ปัจจุบันได้มีความนิยมไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในเอเชีย ซึ่งผลจากการไปลงทุนในเอเชียที่มากขึ้นนี้จึงท าให้มี
ผู้ประกอบการชาวเอเชียประสบความส าเร็จในระดับโลกเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้แล้วปัจจัยผลักดันให้
ไปลงทุนในตา่งประเทศ คือ (๑) ต้นทุนการขนส่ง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้จาก Gravity Framework ที่
วิเคราะห์ร่วมระหว่างขนาดของเศรษฐกิจ และระยะทางในการขนส่ง โดยรวมตลอดเส้นทางก่อนการ
ผลิต การผลิต และการขนส่งสินค้าส าเร็จรูป นอกจากนี้แล้วต้นทุนการขนส่งยังประกอบด้วย ข้อกีด
กันทางการค้าและการลงทุน ความสามารถทางภาษา ความคล่องตัวในการแลกเปลี่ยนเงินตรา และ
ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายภายในต่างประเทศ ดังนั้น หากประเทศเป้าหมายที่ต้องการเข้าไปลงทุนมี
ต้นทุนการขนส่ง ในปัจจัยใดต่ าก็จะผลักดันให้เกิดการไปลงทุนเพ่ือใช้ประโยชน์จากปัจจัยที่มีต้นทุนต่ า
นั้นได้ (๒) แรงผลักดันให้เกิดการลงทุนในต่างประเทศ ประกอบด้วย ค่าจ้างต่ า ความสะดวกในการ
เข้าสู่ตลาด และความสะดวกในการเข้าถึงปัจจัยการผลิต ซึ่งรวมทั้งศักยภาพในการวิจัยและพัฒนา
ด้วย (๓) การแสวงหาตลาด การวิเคราะห์ศักยภาพการลงทุนในต่างประเทศของประเทศไทยที่เน้น
การวิเคราะห์ด้านการแสวงหาตลาด (๔) การแสวงหาประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ (๕) การมี
โครงข่ายเชื่อมโยงได้ครอบคลุม ได้แก่ ความสะดวกในการผลิต และขนส่งสินค้าไปยังประเทศเพ่ือน
บ้าน ซึ่งในประเทศที่ต้องการไปลงทุนจะต้องมีบริษัท Supplier อย่างเพียงพอ (๖) การอ านวยความ
สะดวกในการลงทุน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน ความคล่องตัวในการบริการทางการเงิน ระบบการขนส่ง
สินค้าทางเรือ การรักษาพยาบาล  

สันติ ท่องแก้ว (๒๕๕๓) ได้วิเคราะห์ปัจจัยผลักให้ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย 
และไทย ไปลงทุนในประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนาม พบว่า ปัจจัยที่ผลักดัน ได้แก่ นโ ยบาย
ภาครัฐต่างๆ ภาวะแข่งขันภายในประเทศ โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ และความจ ากัดของขนาด
ตลาดในประเทศ และปัจจัยดึง ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐ ศักยภาพของตลาด ความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรการผลิต 



๕ 

Report of the Working Group of the Capital Markets Consultative 
Group (๒๐๐๓) ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในเรื่องการลงทุน
ทางตรงในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ได้พบว่าแรงจูงใจต่อการลงทุนในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิด
ใหม่และการเลือกสถานที่เป้าหมายในการลงทุนนั้นขึ้นกับปัจจัยหลายประการ โดยมีปัจจัยหลั กที่มี
นัยส าคัญต่อการตัดสินใจลงทุนได้แก่ 

๑)  ขนาดและแนวโน้มการเจริญเติบโตของตลาดในประเทศเป้าหมาย เนื่องจาก
วัตถุประสงค์หลักของการลงทุนส่วนใหญ่ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่นั้นเพ่ือการตอบสนองความ
ต้องการในตลาดเป้าหมายมากกว่าเพื่อการแสวงหาแหล่งต้นทุนที่ถูกลง 

๒)  ประสิทธิภาพของแรงงาน เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากกว่าต้นทุนแรงงานที่
ต่ ากว่า  

๓)  โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ควรมีการวางแผนระยะยาวเพ่ือการก่อสร้างและ
บริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นให้เพียงพอต่อปริมาณการลงทุนที่ขยายเพิ่มมากข้ึน 

๔)  โครงสร้างภาษีที่เหมาะสม โปร่งใส และมีความแน่นอนชัดเจนของประเทศ
เป้าหมาย มีความส าคัญมากกว่าการให้สิทธิพิเศษทางภาษีระยะสั้นเพ่ือการลงทุน 

๕)  เสถียรภาพทางการเมือง และสภาพแวดล้อมที่สร้างความปลอดภัยทั้งในแง่
ชีวิตและทรัพย์สินของนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงการที่ประชากรท้องถิ่นให้การยอมรับต่างชาติ 

๖)  ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของระบบราชการ รวมถึงกระบวนการออก
ใบอนุญาตต่างๆ ทัศนคติ และความซับซ้อนของระบบราชการของประเทศเป้าหมาย 

๗)  ระบบกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงระบบการก ากับดูแลที่โปร่งใส 
การรักษาสัญญา การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันระหว่างคนชาติกับต่างชาติ 

 
๒.๒ วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๒.๑  ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (๒๕๕๔)  
รายงานฉบับสมบูรณ์: แผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่ตลาดสาขาบริการด้านการเงินใน

ประเทศลาวและกัมพูชาภายใต้แผนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ได้มีความเห็น
เกี่ยวกับการเข้าสู่ตลาดภาคประกันภัยในตลาดกัมพูชาว่า เนื่องจากในปี ๒๕๕๔ บริษัทที่ให้บริการ
ประกันภัยในกัมพูชามีจ านวนเพียง ๗ บริษัท และให้บริการเฉพาะประกันวินาศภัยเท่านั้น ในขณะที่
ผลส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการพบว่ามีความประสงค์ที่จะใช้บริการประกันสุขภาพ การ
ประกันชีวิต และประกันอุบัติ เหตุ ส าหรับการเข้าสู่ตลาดภาคประกันภัยในลาวนั้น รายงานฉบับ
ดังกล่าวเห็นว่าเนื่องจากในปี ๒๕๕๔ ลาวมีบริษัทประกันภัยเพียง ๖ บริษัทซึ่งไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะในสาขาประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่ยังไม่มีการให้บริการใน
ประเทศลาว ท าให้ประชากรลาวจ านวนมากได้ข้ามพรมแดนออกมาซื้อประกันชีวิตและประกัน
สุขภาพในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการด้านสุขภาพจากผู้ให้บริการโรงพยาบาลใน
ประเทศไทยด้วยเช่นกัน สาเหตุหนึ่งที่ประกันชีวิตและประกันสุขภาพในประเทศลาวยังไม่มีการพัฒนา
เนื่องจากคุณภาพของสถานพยาบาลในประเทศลาวยังไม่ได้มาตรฐาน ประชาชนที่มีก าลังซื้อซึ่งส่วน
ใหญ่พ านักอยู่ในเขตเวียงจันทร์จึงได้ข้ามพรมแดนมารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของไทย  



๖ 

ในด้านประกันวินาศภัย เนื่องจากการลงทุนของไทยในประเทศลาวมีการขยายตัว
เพ่ิมมากขึ้น และมีโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจ านวนเพ่ิมมากขึ้น
ตามล าดับ หากพิจารณามูลค่าการลงทุนสะสมของนักลงทุนต่างชาติก็จะพบว่าประเทศไทยมีการ
ลงทุนในประเทศลาวมากเป็นล าดับ ๑ ดังนั้นจึงมีความต้องการบริการประกันวินาศภัยในประเภทการ
ประกันอัคคีภัยและประกันภัยทรัพย์สินมากข้ึนตามมา แต่ทว่าปัจจุบันยังมีเพียงบริษัทประกันภัยเพียง
แห่งเดียวที่มีผู้ร่วมทุนเป็นบริษัทไทย ในขณะที่มีบริษัทประกันภัยของเวียดนามและบริษัทที่ร่วมทุนกับ
ชาวเวียดนามอยู่ถึง ๒ บริษัท นอกจากนี้ จากปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์ที่เพ่ิมมากข้ึนในประเทศลาว 
ส่งผลให้มีความต้องการประกันอุบัติเหตุและประกันภัยรถยนต์เพ่ิมมากข้ึน  

๒.๒.๒  ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (๒๕๕๕)  
รายงานฉบับสมบูรณ์ : การศึกษาเปรียบเทียบกฎระเบียบภายในประเทศสมาชิก

อาเซียนเกี่ยวกับการเปิดเสรีสาขาธนาคารพาณิชย์และหลักทรัพย์เพ่ือจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ได้มีข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบธุรกิจการเงิน และนักธุรกิจทั่วไปที่สนใจท าธุรกิจการเงิน
ในสมาชิกอาเซียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยฉบับนี้ ดังนี้ 

๑)  สถาบันการเงินเอกชนไทยควรเข้ามามีบทบาทในการท างานร่วมกันกับ
หน่วยงานก ากับดูแลและกระทรวงการคลัง ในการใช้ประโยชน์จากช่องทางราชการ เพ่ือเจรจาเปิด
ตลาดในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ตนสนใจไปท าธุรกิจเพ่ือเปิดโอกาสทางตลาดให้มากและกว้างขึ้น 
นอกเหนือจากที่ข้อจ ากัดทางการตลาดที่ระบุไว้ในข้อมูลตารางข้อผูกพันเฉพาะ (Schedule of 
Specific Commitment: SOC) ซึ่งเป็นพันธกรณีการเปิดตลาดการเงินของสมาชิกอาเซียน 
นอกจากนี้ เอกชนควรปรับเปลี่ยนวิธีการคิด จากเดิมที่ขอให้ทางการช่วยเหลือหรือปิดตลาดการเงิน
ไทยไม่ให้ต่างชาติเข้ามาเหมือนเช่นในอดีต แต่ต้องมีวิธีคิดแบบมองไปข้างหน้า (Forward Looking) 
ว่าจะมีจุดยืนทางธุรกิจตรงไหนในอาเซียน กล่าวคือบทบาทในการส่งเสริมการค้าการลงทุนของธุรกิจ
ไทยในอาเซียนอยู่ตรงไหน และควรเข้ามามีบทบาทในการจัดท ากฎเกณฑ์หรือระเบียบปฏิบัติที่เป็น
ประโยชน์แก่ธุรกิจการเงินของตน ในการท าธุรกิจการเงินในอาเซียนหรือที่เรียกว่า Rules Setting 
เช่น การจัดท าระบบการช าระเงินข้ามพรมแดนอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการช าระเงินของธุรกรรมด้าน
การค้าและการลงทุน หรือการช าระเงินของธุรกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อาเซียน เนื่องจาก
เป็นผู้ที่ปฏิบัติเอง และทราบความต้องการของลูกค้า รวมทั้งทราบวิธีปฏิบัติที่ใช้ต้นทุนต่ าสุดในการท า
ธุรกรรม เพื่อผลักดันเป็นระบบที่ใช้ในอาเซียน เพราะผลประโยชน์ที่ได้รับจากการท าธุรกิจการเงินของ
อาเซียนจะเป็นผลประโยชน์ของประเทศไทยด้วย ไม่ควรให้สิงคโปร์หรือมาเลเซียซึ่งมีระบบการเงินที่
ก้าวหน้ามากกว่ามาท า Rules Setting แต่เพียงผู้เดียว 

๒)  นโยบายการสนับสนุนการลงทุนของเอกชนไทยในต่างประเทศในปัจจุบัน จะ
เป็นโอกาสดีส าหรับสถาบันการเงินไทยที่จะมีบทบาทเข้าไปส่งเสริมการขยายธุรกิจไทยในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมกลุ่ม (Cluster Investment) กันไปลงทุนร่วมกันในประเทศ CLMV๑ ซึ่ง
สถาบันการเงินไทยควรศึกษาและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจที่ก าลังเกิดขึ้นนี้  

                                                 
๑ CLMV หมายถึง ประเทศสมาชิกใหม่ในอาเซียน ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมยีนมาร์ และเวยีดนาม 



๗ 

๒.๒.๓ ศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (๒๕๕๕)  

รายงานฉบับสมบูรณ์: โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท าจุดยืนของประเทศไทยด้าน
ระบบการเงินและ การสนับสนุนการจัดท ายุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลังอาเซียน 
โดยได้ผลสรุปจุดยืนระบบการเงินของประเทศไทยคือ “ระบบการเงินเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการเป้าหมายไทยในกลุ่มประเทศ CLMV” โดยเป็นระบบการเงินเพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศ
ของอุตสาหกรรมเป้าหมายในการเชื่อมต่อห่วงโซ่คุณค่าของไทยและกลุ่มประเทศ CLMV 

ในการศึกษาศักยภาพของระบบการเงินไทย พบว่าระบบการเงินไทยมีแนวทางการ
พัฒนาสถาบันการเงินและตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการแข่งขันและเข้าถึงบริการทาง
การเงิน โดยภาคธนาคารกลยุทธ์เน้นไปที่การลดต้นทุนของระบบ การส่งเสริมการแข่งขัน การเข้าถึง
บริการทางการเงินและการส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงิน โดยส่วนใหญ่ยังคงให้ความส าคัญกับ
ตลาดภายในประเทศเป็นหลัก ขณะที่ภาคตลาดทุนได้เน้นไปที่การเปิดเสรีและเพ่ิมประสิทธิภาพของ
สถาบันตัวกลาง การปฏิรูปกฎหมายและปรับปรุงระบบภาษี ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
เพ่ือพัฒนาตลาดทุน ส าหรับในส่วนของภาคประกันภัยกลยุทธ์เน้นไปที่การส่งเสริมการเข้าถึงระบบ
ประกันภัยของประชาชนทุกระดับ เสริมสร้างเสถียรภาพของระบบประกันภัย การเพ่ิมมาตรฐานการ
ให้บริการและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยและส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ
การประกันภัยโดยสามารถเห็นทิศทางในการพัฒนาภาคประกันภัยในการเป็นศูนย์กลางการรับ
ประกันภัยและรับประกันภัยต่อของกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน อันได้แก่ ลาว เมียนมาร์และกัมพูชา 

ในการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงเปรียบเทียบระบบการเงินไทยกับอีก ๔ ประเทศ
ส าคัญ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสหราชอาณาจักร โดยอ้างอิงดัชนีตามรายงาน 
Financial Development Report ๒๐๑๑ ซ่ึงจัดท าโดย World Economic Forum (WEF) พบว่า
ในภาพรวมประเทศไทยมีระดับการพัฒนาทางด้านการเงินด้อยกว่าประเทศสหราชอาณาจักร สิงคโปร์
และมาเลเซียในเกือบทุกปัจจัย แต่ยังคงมีศักยภาพเหนือกว่าอินโดนีเซีย ไม่ว่าจะเป็น กฎหมาย 
แนวนโยบายการเปิดเสรี หรือ ปัจจัยพ้ืนฐานของภาคธุรกิจ อาทิ ทรัพยากรบุคคล และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน อย่างไรก็ดีขนาดตลาดของภาคเศรษฐกิจจริง ถือเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของไทยที่เหนือกว่า
มาเลเซียและสิงคโปร์ โดยเป็นรองเพียง อังกฤษและอินโดนีเซีย ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นสอง
อันดับแรก สะท้อนถึงความต้องการทางการเงินที่มีมากเพ่ือเข้ามาสนับสนุนภาคเศรษฐกิจจริง 

นอกจากนี้ ผลการศึกษาระบุว่าโอกาสของการเงินไทยใน AEC และกลุ่มประเทศ 
CLMV ประเทศไทยมีโอกาสจากจุดแข็งเชิงภูมิศาสตร์ด้านท าเลที่ตั้งในจุดศูนย์กลางอาเซียนและภาค
เศรษฐกิจจริง อีกท้ังโอกาสจากการรุกเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ เช่น ภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรม 
เกษตรแปรรูปและอาหาร ภาคธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งและอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ตลอดจนโอกาส
ในการดึงดูดลูกค้าจากต่างประเทศให้เข้ามาใช้บริการในไทย เช่น ภาคบริการการท่องเที่ยวและการ
ให้บริการทางด้านการแพทย์และการพยาบาลเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโอกาสในระบบการเงินของ
ประเทศกลุ่ม CLMV โดยภาคการเงินและระบบการเงินในประเทศกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นของการ
เริ่มพัฒนา โดยประเทศไทยควรใช้โอกาสเพ่ือสร้างเครือข่ายมาตรฐานระบบการเงินของไทยในกลุ่ม
ประเทศ CLMV เพ่ือสร้างรากฐานในการขยายตลาดในอนาคต 



๘ 

๒.๓ สรุปกรอบแนวคิด 
จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ท าให้ผู้ศึกษาก าหนดกรอบ

การจัดท ารายงานการศึกษาฉบับนี้เป็นล าดับ ดังนี้ 
๒.๓.๑ ปัญหาหลักของการศึกษา 

คือ เหตุใดธุรกิจประกันภัยของไทยขาดความสนใจที่จะออกไปท าธุรกิจใน
ต่างประเทศท้ังๆ ที่มีศักยภาพในการแข่งขันไม่ด้อยกว่ากับผู้ประกอบการจากประเทศอ่ืนในอาเซียน 

๒.๓.๒ สมมุติฐานหลักของการศึกษา 
คือ จ านวนผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยของไทยจะขยายธุรกิจออกไปยังประเทศ

สมาชิกอาเซียนมากขึ้น หากลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบภายในประเทศและในประเทศเป้าหมาย และ
ภาครัฐมีมาตรการด้านการเงินการคลังสนับสนุน 

๒.๓.๓ ประเด็นที่จะท าการศึกษา  
แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ 
๑)  ปัจจั ยภายในประเทศ โดยจะศึ กษา กฎ ระ เบี ยบ  การก ากับดู แล

ภายในประเทศ รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคอาทิ ปัจจัยเชิงจิตวิทยา หรือ ข้อจ ากัดอ่ืนๆ เช่น 
ด้านบุคลากร ด้านภาษา ด้านแหล่งเงินทุนฯลฯ ซึ่งจะได้จากการรวบรวมเอกสารที่มีการตีพิมพื
เผยแพร่ รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒)  ปัจจัยภายนอกประเทศ โดยจะศึกษากฎ ระเบียบ ในประเทศสมาชิกอาเซียนที่
มีศักยภาพเป็นเป้าหมายของไทย ซึ่งผลการศึกษาของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๕๕) ได้สรุปจุดยืนระบบการเงินของประเทศไทยคือ “ระบบการเงินเพ่ือ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและภาคบริการเป้าหมายไทยในกลุ่มประเทศ CLMV” ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้
ก าหนดประเทศเป้าหมายในอาเซียนส าหรับการศึกษาครั้งนี้เป็นประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และ
เวียดนาม เนื่องจากประเทศไทยมีโอกาสจากจุดแข็งเชิงภูมิศาสตร์ด้านท าเลที่ตั้งในจุดศูนย์กลาง
อาเซียนและภาคเศรษฐกิจจริง อีกท้ังโอกาสจากการรุกเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ 

๒.๓.๔ รูปแบบการวิเคราะห์  
ผู้ศึกษาจะใช้ SWOT Analysis ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ตามข้อ ๒.๓.๓ รวมทั้ง

น าเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบต่างๆ เท่าท่ีสามารถด าเนินการได้ 
๒.๓.๕ รูปแบบข้อเสนอแนะ  

ผู้ศึกษาจะจัดท าข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจประกันภัยของไทยใน
การออกสู่ตลาดอาเซียน โดยจัดแบ่งมาตรการที่เสนอแนะภายใต้การด าเนินการของภาครัฐเป็น ๓ 
กลุ่มได้แก่ (๑) การลดปัญหาและอุปสรรคด้านกฎระเบียบภายในประเทศ (๒) การลดปัญหาและ
อุปสรรคด้านกฎระเบียบในต่างประเทศ (๓) มาตรการอื่นๆ อาทิ มาตรการสนับสนุนด้านการเงิน การ
คลัง ฐานข้อมูล เป็นต้น  



 
บทที่ ๓ 

ผลการศึกษา 
 
 

๓.๑ การศึกษาปัจจัยภายในประเทศ 
๓.๑.๑ โครงสร้างการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการและมีอ านาจก ากับดูแลทั่วไปตาม
กฎมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจประกันภัย ๔ ฉบับ คือ (๑) พระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (๒) พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ (๓) พระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และ (๔) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอ านาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และมีอ านาจ
ในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตและใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัย รวมถึงการออกอนุบัญญัติ เช่น กฎกระทรวง ประกาศ เงื่อนไข หรือ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันภัย ๔ ฉบับดังกล่าว ส าหรับหน่วยงานที่ท า
หน้าที่ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย คือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) ท าหน้าที่ในการก ากับ ส่งเสริม และพัฒนาการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยตามนโยบายและมติของ คปภ. ตลอดจนก ากับดูแลด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้ เอา
ประกันภัยด้วย (แผนภูมิที่ ๑) 
 



๑๐ 

 
 

แผนภูมิที่ ๑  โครงสร้างหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยไทย 
 
๓.๑.๒  การวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจประกันชีวิตไทย 

ข้อมูล ณ สิ้นปี ๒๕๕๕ ประเทศไทยมีบริษัทประกันชีวิตทั้งสิ้น ๒๕ บริษัท โดยแยก
เป็น บริษัทประกันชีวิตที่รับประกันภัยโดยตรงมีจ านวน ๒๔ บริษัท (บริษัทประกันชีวิตที่จดทะเบียน
ในประเทศไทย ๒๓ บริษัท และ สาขาบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศ ๑ บริษัท คือ บริษัท อเมริกัน
อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด) และบริษัทประกันชีวิตที่รับประกันภัยต่อจ านวน ๑ บริษัท 
คือ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) แบ่งตามขนาดออกเป็น บริษัทประกันชีวิตขนาด
ใหญ่๑จ านวน ๑ แห่ง ได้แก่ บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันซ์ จ ากัด ซึ่งมี ส่วนแบ่ง
ตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงมากท่ีสุด คือ ร้อยละ ๒๖.๑๗ บริษัทประกันชีวิตขนาดกลางจ านวน ๙ 
แห่ง และบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็กจ านวน ๑๔ แห่ง ตามตารางที่ ๑ 

 

                                                 
๑ ตามข้อมูลของ คปภ. ขนาดของบริษัทประกันชีวิตสามารถแบ่งตามจ านวนเงินเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงได้เป็น ๓ 

กลุ่ม ได้แก่ (๑) บริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่ หมายถึง บริษัทประกนัชีวิตที่มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงตั้งแต่ 
๕๐,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป (๒) บรษิัทประกันชีวิตขนาดกลาง หมายถึง บริษัทประกันชีวิตที่มีเบี้ยประกันภัยรับ
โดยตรงระหว่าง ๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท (๓) บริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก หมายถึง บริษัทประกันชีวิตที่มี
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท  



๑๑ 

ตารางท่ี ๑ รายชื่อและส่วนแบ่งตลาดตามเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต ณ ปี ๒๕๕๕ 
 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 

บริษัทประกันชีวิตที่รับประกันภัยโดยตรงในประเทศจ านวน ๒๔ บริษัท แบ่งเป็น 
บริษัทประกันชีวิตที่จดทะเบียนในประเทศไทย ๒๓ บริษัท และ สาขาบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศ 
๑ บริษัท คือ บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด โดยบริษัทประกันชีวิตที่จด
ทะเบียนในประเทศไทย ๒๓ บริษัท มีบริษัทท่ีมีผู้ถือหุ้นหลักเป็นคนไทยจ านวน ๑๐ บริษัท และบริษัท
ร่วมทุนที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไปจ านวน ๑๓ บริษัท ทั้งนี้มีบริษัทประกันชีวิตที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ๒ บริษัท คือ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) และ บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ตามตารางท่ี ๒ 

 

ล ำดบั รำยชื่อบริษัทประกันชีวิต สว่นแบง่ตลำดตำมเบีย้ประกันภยั ไทย ร่วมทนุตำ่งชำติ*
1 บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จ ำกัด 26.17 สำขำตำ่งประเทศ
2 บริษัท เมอืงไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 12.51 √ ธ.กสกิรไทย
3 บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 12.51 √
4 บริษัท ไทยพำณิชย์นิวยอร์คไลฟป์ระกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 10.73 √ ธ.ไทยพำณชิย์
5 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 8.87 √ ธ.กรุงเทพ
6 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่ำ ประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 7.41 √ ธ.กรุงไทย
7 บริษัท อยุธยำ อลิอันซ์ ซี.พ.ีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 5.77 √ ธ.กรุงศรีอยุธยำ
8 บริษัท ไทยสมทุรประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 3.71 √
9 บริษัท ไอเอ็นจ ีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 2.93 √
10 บริษัท ธนชำตประกันชีวิต จ ำกัด 2.59 √ ธ.ธนชำต
11 บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 1.42 √
12 บริษัท อำคเนย์ประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 0.93 √
13 บริษัท เอซไลฟ ์แอสชัวรันซ์ จ ำกัด 0.79 √
14 บริษัท โตเกียวมำรีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 0.62 √
15  บริษัท ไทยคำร์ดิฟ ประกันชีวิต จ ำกัด 0.59 √
16 บริษัท เจนเนอรำล่ี ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) 0.54 √
17 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ ำกัด 0.39 √
18 บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จ ำกัด 0.39 √
19 บริษัท แอ๊ดวำนซ์ ไลฟ ์ประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 0.32 √
20 บริษัท สยำมซัมซุง ประกันชีวิต จ ำกัด 0.32 √
21 บริษัท ฟนิันซ่ำประกันชีวิต จ ำกัด 0.25 √
22 บริษัท แมนูไลฟ ์ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 0.12 √
23 บริษัท สหประกันชีวิต จ ำกัด 0.11 √
24 บริษัท บำงกอกสหประกันชีวิต จ ำกัด 0.00 √

SET
SET

ขนาดใหญ่

ขนาดกลาง
(9)

ขนาดเล็ก
( 4)



๑๒ 

ตารางท่ี ๒ โครงสร้างบริษัทประกันชีวิต ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 
 

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยรวบรวมโดย : ทีม
นักวิจัย ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัด ของธุรกิจประกันชีวิตไทย 
๓.๑.๒.๑ จุดแข็ง 

๑) มีช่องทางการตลาดที่หลากหลายในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น ทาง
โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ผ่านบริการของธนาคาร สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

๒) มีระบบเทคโนโลยีในการจัดเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า  สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันกาล 

๓) มีความมั่นคงทางด้านการเงินมากขึ้น มีความสามารถในการบริหาร
ความเสี่ยงได้ดี สามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ภาคประชาชนในการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตได้เป็น
อย่างดี 

๓.๑.๒.๒ จุดอ่อน 
๑) ผลิตภัณฑ์จึงยังไม่มีความหลากหลายเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับ

ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตาม ในระยะ ๕ ปีที่ผ่านมาธุรกิจประกันชีวิตมีการปรับตัวและสามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลายหลายมากขึ้น ท าให้สามารถขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้น 

๒) การขาดแรงจูงใจในการลงทุนในต่างประเทศ เนื่องจากบริษัท
ประกันภัยไทยมีแนวคิดว่า ตลาดในประเทศไทยเพียงพอแล้ว ไม่จ าเป็นต้องขยายไปต่างประเทศ 

๓.๑.๒.๓ โอกาส 
๑) ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยตลอดจนในภูมิภาคอาเซียนมีโอกาส

ขยายตัวอีกมาก ส่งผลให้ไทยสามารถพัฒนาความเข้มแข็งในด้านประกันชีวิต เพ่ือเป็นฐานหลักใน
อาเซียนส าหรับบริษัทต่างชาติในการเข้าสู่ตลาด CLMV 

๓) ไทยมีความเข้มแข็งในธุรกิจบริการสุขภาพ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับประกัน

บริษัทประกนัภยั สำขำ สำขำ
รวม ไทย joint * ต่ำงประเทศ ไทย joint * ต่ำงประเทศ รวม

venture venture
บริษัทประกนัชวีติ**
  -บริษัทขนำดใหญ่ 1 - - 1  -  - 26.17 26.17
  -บริษัทขนำดกลำง 9 3 6 - 25.82 41.20  - 67.02
  -บริษัทขนำดเล็ก 14 7 7 - 2.40 4.41  - 6.81

รวมทั้งสิ้น 24 10 13 1 28.22 45.61 26.17 100.00
หมำยเหตุ * Joint Venture = ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติต้ังแต่ 20% ขึ้นไป

            ** บริษัทประกันชีวิต เป็นบริษัทมหำชน จ ำนวน 14 บริษัท (จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 2 บริษัท และไมไ่ด้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 12 บริษัท)

จ ำนวนบริษัท (แห่ง) สัดส่วน ส่วนแบ่งตลำด (%)
ในประเทศ ในประเทศ



๑๓ 

ชีวิตและประกันสุขภาพ สร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือกรมธรรม์ว่าจะได้รับคุณภาพในการรักษาพยาบาล 
จึงเป็นเหตุให้คนต่างชาติเดินทางมาซื้อกรมธรรม์ในประเทศไทย และรับบริการด้านสุขภาพในประเทศ
ไทย ดังนั้น ในระยะยาวทั้ง ๒ ธุรกิจนี้จึงมีโอกาสดีในการขยายสาขาออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 
เนื่องจากได้รับความเชื่อม่ันอยู่แล้ว 

๓.๑.๒.๔ ข้อจ ากัด 
๑) ข้อกฎหมายบางข้ออาจจะเป็นข้อจ ากัดในการออกกรมธรรม์ หรือ

การก าหนดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยตลอดจนค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันชีวิต เช่น การออก
กรมธรรม์ประกันชีวิต กฎหมายก าหนดให้การช าระเงินเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น ซึ่งอาจจะเป็น
อุปสรรคต่อการท าตลาดข้ามพรมแดนเนื่องจากชาวต่างชาติอาจไม่ได้รับความสะดวกในการ
แลกเปลี่ยนเงินตราเป็นสกุลเงินบาทในต่างประเทศ  

๒) การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์ใหม่ๆ ของ คปภ. มีความล่าช้า อาทิ 
นวัตกรรมเกี่ยวกับการประกันชีวิตบางประเภทที่บริษัทต้องการจ าหน่ายให้แก่ลูกค้า แต่รอผ่านการ
อนุมัติจาก คปภ. ก็อาจท าให้ลูกค้าไปซื้อผลิตภัณฑ์จากประเทศอ่ืน เป็นต้น 

๓) ข้อจ ากัดด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาประกันชีวิต 
เนื่องจากในประเทศไทยเองก็ขาดบุคลากรที่ได้รับการศึกษาเฉพาะทางในสาขาประกันภัยอยู่แล้ว 
ประกอบกับทัศนคติของคนไทยไม่ค่อยนิยมไปท างานในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศก าลัง
พัฒนา จึงท าให้บริษัทประกันชีวิตขาดความสนใจในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ 

๓.๑.๓  การวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย 
ณ สิ้นปี ๒๕๕๕ ประเทศไทยมีบริษัทประกันวินาศภัยทั้งสิ้น ๖๕ บริษัท โดยแยก

เป็น บริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัยโดยตรงและจดทะเบียนในประเทศไทยจ านวน ๖๔ บริษัท 
และบริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัยต่อจ านวน ๑ บริษัท คือ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด 
(มหาชน)  

ณ สิ้นปี ๒๕๕๕ บริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัยโดยตรงจ านวน ๖๔ บริษัท 
แบ่งตามขนาด๒เป็น บริษัทประกันวินาศภัยขนาดใหญ่จ านวน ๙ แห่ง บริษัทประกันวินาศภัยขนาด
กลางจ านวน ๒๕ แห่ง และบริษัทประกันวินาศภัยขนาดเล็กจ านวน ๓๐ แห่ง โดยบริษัทประกันวินาศ
ภัยขนาดใหญ่ทั้ง ๙ บริษัท มีส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงสูงถึงร้อยละ ๕๗.๐ (ตารางที่ ๓) 
นอกจากนี้ยังแบ่งเป็น บริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีผู้ถือหุ้นหลักเป็นคน
ไทยจ านวน ๓๕ บริษัท และบริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีผู้ถือหุ้นต่างชาติ

                                                 
๒ ขนาดของบริษัทประกันวินาศภยัสามารถแบ่งตามจ านวนเงินเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงไดเ้ป็น ๓ กลุม่ ได้แก่ (๑) 

บริษัทประกันวินาศภัยขนาดใหญ่ หมายถึง บริษัทประกันชีวิตที่มเีบีย้ประกันภยัรับโดยตรงตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ล้าน
บาทขึ้นไป (๒) บริษัทประกันวินาศภัยขนาดกลาง หมายถึง บริษัทประกันชีวิตที่มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
ระหว่าง ๑,๐๐๑ - ๕,๐๐๐ ล้านบาท (๓) บริษัทประกันวินาศภยัขนาดเล็ก หมายถึง บริษัทประกันชีวติที่มีเบี้ย
ประกันภัยรับโดยตรงไมเ่กิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท  

 
 



๑๔ 

ตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป จ านวน ๒๔ บริษัท (ตารางที่ ๔) โดยมีบริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ านวน ๑๔ บริษัท 

 
ตารางท่ี ๓ รายชื่อและส่วนแบ่งตลาดตามเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย ณ ปี ๒๕๕๕ 
 

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 
ตารางที่ ๔ โครงสร้างบริษัทประกันวินาศภัย ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 
 

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 

ล ำดับ รำยชือ่บริษทัประกันชวีิต
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 

(ล้ำนบำท)
ส่วนแบ่งตลำด 

(ร้อยละ)
1  บริษทั วิริยะประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 27,981.4 15.59
2 บริษทั ทิพยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 20,797.8 11.59
3 บริษทั กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 12,432.9 6.93
4 บริษทั สินมัน่คงประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 7,958.2 4.43
5 บริษทั ประกันคุ้มภัย จ ำกัด (มหำชน) 7,890.5 4.40
6 บริษทั โตเกียวมำรีนประกันภัย (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 7,190.8 4.01
7 บริษทั เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 7,157.9 3.99
8 บริษทั ธนชำตประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 5,689.1 3.17
9 บริษทั แอลเอ็มจี ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 5,280.1 2.94
10 บริษทั มิตซุย สุมิโตโม อินชวัรันซ์ จ ำกัด สำขำประเทศไทย 4,785.5 2.67

อื่นๆ 72,294.9 40.28
รวม 179,459.0 100.00

SET

SET

SET

SET

ขนาดใหญ่

บริษัทประกนัภยั สำขำ สำขำ
รวม ไทย joint * ต่ำงประเทศ ไทย joint * ต่ำงประเทศ รวม

venture venture
บริษัทประกนัวนิำศภยั**
  -บริษัทขนำดใหญ่ 9 4 5        -   34.33 22.70        -   57.03
  -บริษัทขนำดกลำง 25 10 12 3 16.40 14.07 5.82 36.29
  -บริษัทขนำดเล็ก 30 21 7 2 4.82 1.76 0.10 6.69

รวมทั้งสิ้น 64 35 24 5 55.55 38.53 5.92 100.00
หมำยเหตุ * Joint Venture = ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติต้ังแต่ 20% ขึ้นไป

            **  บริษัทประกันวินำศภัย เป็นบริษัทมหำชน จ ำนวน 41 บริษัท (จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 14 บริษัท และไมไ่ด้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 27 บริษัท)

จ ำนวนบริษัท (แห่ง) สัดส่วน ส่วนแบ่งตลำด (%)
ในประเทศ ในประเทศ



๑๕ 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัด ของธุรกิจประกันชีวิตไทย 
๓.๑.๓.๑ จุดแข็ง 

๑) ธุรกิจประกันภัยรถยนต์มีความเข้มแข็ง เนื่องจากมีประสบการณ์
ให้บริการ และมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 

๒) มีระบบเทคโนโลยีในการจัดเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า 
๓) มีความสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันกาล 
๔) หลายบริษัทมีหุ้นส่วนชาวต่างชาติ ท าให้มีระบบการบริหารจัดการที่

เข้มแข็ง มีความม่ันคงทางด้านการเงินมากขึ้น 
๓.๑.๓.๒ จุดอ่อน 

มีจ านวนบริษัทมากเกินไป ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ฐานะความมั่นคง
ทางการเงินไม่เข้มแข็ง ปัจจุบัน มีบริษัทประกันวินาศภัยรวมทั้งสิ้น ๖๔ แห่ง แบ่งเป็นบริษัทรับประกัน
วินาศภัยทั่วไป ๕๘ แห่ง บริษัทประกันสุขภาพ ๕ แห่ง และบริษัทรับประกันวินาศภัยต่อ ๑ แห่ง 
บริษัทประกันวินาศภัย ๒๘ อันดับแรกมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ ๙๐ และบริษัทประกันวินาศ
ภัยที่เหลืออีก ๓๖ แห่ง มีส่วนแบ่งตลาดต่ ากว่าร้อยละ ๑ จึงเห็นได้ว่าจ านวนบริษัทประกันวินาศภัยใน
ประเทศไทยอาจจะมีมากเกินไป ท าให้ฐานะความม่ันคงทางการเงินไม่เข้มแข็ง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อผลการด าเนินงานและชื่อเสียงของธุรกิจประกันวินาศภัยของไทย 

๓.๑.๒.๓ โอกาส 
๑) เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนมีความเข้มแข็งขึ้น มีการขยายตัวของ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และยานยนต์ ท าให้มีความตื่นตัวเรื่องการท าประกันภัยมากขึ้น 
โดยเฉพาะธุรกิจประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ และยานยนต์ 

๒) การเชื่อมข้อมูลระบบการประกันภัยรถภาคบังคับส าหรับรถยนต์ข้าม
แดนระหว่างไทย-สปป.ลาว โดยการจัดท าประกันภัยที่เรียกว่า Blue Card Sticker ซึ่งเมื่อติดไว้หน้า
กระจกรถยนต์แสดงถึงการมีประกันภัย ซึ่งประชาชนจะได้รับความคุ้มครองทันทีที่ เดินทางเนื่องจาก
ศูนย์รับแจ้งการท าประกันภัย จะส่งข้อมูลระหว่างกันด้วยระบบ On-Line แบบ Real Time เป็น
โอกาสให้กับบริษัทประกันวินาศภัยของไทยที่มีความเข้มแข็งด้านธุรกิจประกันภัยยานยนต์สามารถ
ขยายธุรกิจได้ 

๓) ส านักงาน คปภ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันภัย (มาตรา ๒๘) โดยการประกอบธุรกิจอ่ืน 
ผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนในและต่างประเทศ ให้เพ่ิมประเภทธุรกิจที่บริษัท
ประกันภัยสามารถถือหุ้นได้อีก ๒ ประเภท คือ (๑) บริษัทประกันภัยในประเทศในกลุ่ม ASEAN หรือ
บริษัท Holding ที่ถือหุ้นบริษัทประกันภัยใน ASEAN เพ่ือการขยายธุรกิจในต่างประเทศ และ (๒) 
บริษัทนายหน้าประกันชีวิต/นายหน้าประกันวินาศภัย นอกจากนั้น การลงทุนในตราสารทุนจากเดิม
ก าหนดให้รวมทั้งหมดไม่เกินร้อยละ ๒๐ และต่อรายไม่เกินร้อยละ ๕ ของสินทรัพย์รวม แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเป็นไม่เกินร้อยละ ๓๐ และต่อรายไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของสินทรัพย์ลงทุน ซึ่งท าให้บริษัท
ประกันวินาศภัยสามารถลงทุนในบริษัทประกันภัยต่างประเทศในกลุ่ม ASEAN และบริษัทนายหน้า
ประกันภัย เพ่ือขยายช่องทางการลงทุนในต่างประเทศ 



๑๖ 

๓.๑.๓.๔ ข้อจ ากัด 
๑) ข้อจ ากัดด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ - ปัจจุบัน คปภ. ได้

ก าหนดกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐานส าหรับการประกันภัยไว้ ๔ ประเภท คือ (๑) การประกันภัยทาง
ทะเลเเละโลจิสติกส์ (๒) การประกันภัยทรัพย์สิน (๓) การประกันภัยรถยนต์ และ (๔) การประกันภัย
เบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุเเละสุขภาพ เพ่ือเป็นแบบและข้อความมาตรฐานของกรมธรรม์ประกันภัยที่
ส านักงาน คปภ. จะอนุมัติโดยอัตโนมัติทันทีเมื่อบริษัทประกันภัยยื่นขอเข้ามา หรือเรียกว่า File and 
Use แต่หากมีการพัฒนากรมธรรม์รูปแบบใหม่เพ่ือตอบสนองผู้บริโภคแต่อาจมีรูปแบบแตกต่าง
ออกไปจากรูปแบบมาตรฐาน ส านักงาน คปภ. ใช้ระยะเวลานานในการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์
รูปแบบใหม่ๆ 

๒) ข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบท าให้ความคุ้มครองของกรมธรรม์สามารถ
คุ้มครองได้ภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น 

๓) ข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบที่ก าหนดให้เบี้ยประกัน เงินชดเชยค่า
สินไหม ต้องเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น 

๔) ข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบที่ก าหนดให้กรมธรรม์ต้องจัดท าเป็น
ภาษาไทย ท าให้การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าต่างชาติเป็นไปโดยล าบาก 

 
๓.๒ การศึกษาปัจจัยภายนอกประเทศ 

๓.๒.๑ โครงสร้างของธุรกิจประกันภัยในอาเซียน 
จากการศึกษาระดับการพัฒนาของธุรกิจประกันภัยในอาเซียน๓ โดยพิจารณา

ตัวชี้วัด ได้แก่ มูลค่าของสินทรัพย์เทียบกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และสัดส่วนของการ
ถือครองของต่างชาติในบริษัทประกันภัย พบว่า จากแผนภูมิที่ ๒ ค่าเฉลี่ยของสัดส่วนมูลค่าของ
สินทรัพย์เทียบกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในอาเซียนคิดเป็นเพียงร้อยละ ๑๕.๕ ซึ่งถือว่า
ต่ าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศกลุ่ม G-๗ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ ๖๐.๗ (มีเพียงธุรกิจประกันภัยของ
สิงคโปร์ที่มีสัดส่วนตัวเลขดังกล่าวใกล้เคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว) นอกจากนี้ ค่าสัดส่วนดังกล่าวใน
กลุ่มอาเซียนก็มีความแตกต่างกันมาก โดยสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดของธุรกิจประกันภัยใหญ่ที่สุด
ในอาเซียน (เมื่อเทียบกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) คือ มีค่าสัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 
๕๒.๙ ล าดับถัดมาได้แก่ มาเลเซีย (ร้อยละ ๒๔.๙) ฟิลิปปินส์และไทย (ร้อยละ ๑๔.๗) ส่วนบาง
ประเทศ เช่น ลาว และกัมพูชา มีค่าสัดส่วนดังกล่าวอยู่ในระดับที่ต่ ามาก เพียงร้อยละ ๐.๖ และ ๐.๗ 
ตามล าดับ แสดงว่ากลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนยังมีช่องว่างทางธุรกิจในสาขาประกันภัยอยู่มาก 
 

                                                 
๓ ส านักเลขาธิการอาเซยีน (๒๕๕๓) 



๑๗ 

 
 

แผนภูมิที่ ๒ สินทรัพย์รวมของธุรกิจประกันภัยในประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศอ่ืนๆ 
 
ที่มา: ASEAN Secretariat, ASEAN Insurance Date Base; Sigma Swiss Re (๒๐๑๐). 

 
จากการศึกษาจ านวนของบริษัทประกันภัย และสินทรัพย์ของบริษัทประกันภัย 

เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างของธุรกิจประกันภัย (ตารางที่ ๕) พบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น
ด้วยกัน ดังนี้ 

๓.๒.๑.๑ ประการแรก ในแง่ของจ านวนบริษัทประกันภัยในอาเซียน พบว่า 
ประกันภัยวินาศภัยนั้นมีจ านวนการให้บริการเป็นส่วนใหญ่ โดยในปี ๒๕๕๒ มีบริษัทประกันภัยวินาศ
ภัย ๔๔๓ แห่งจากบริษัทประกันภัยทั้งสิ้น ๖๒๕ แห่ง และมีบริษัทประกันชีวิตเพียง ๑๖๕ แห่ง ส่วน
ธุรกิจประกันภัยที่ให้บริการรวมทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัยมีจ านวนน้อยมาก (จ านวนบริษัท
ประกันภัยวินาศภัยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๐.๙ ประกันชีวิตคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔ และประกันภัยที่มี
บริการหลายประเภทคิดเป็นเพียงร้อยละ ๒.๗)  

๓.๒.๑.๒ ประการที่สอง ในประเทศที่มีรายได้น้อยบางประเทศ เช่น กัมพูชา และ
ลาว ธุรกิจประกันชีวิตยังไม่มีการพัฒนาอย่างจริงจัง มีแต่เพียงบริษัทประกันภัยวินาศภัยและบริษัท
ประกันภัยที่ให้บริการหลายประเภท เนื่องจากรายได้และระดับการพัฒนาของตลาดการเงินที่ต่ าไม่
เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งโดยปกติแล้ว ธุรกิจประกันชีวิตจะพัฒนาขึ้นได้นั้นจ าเป็น
จะต้องมีรายได้ต่อหัวประชากรที่สูงขึ้น เพราะเป็นเครื่องมือทางการเงินระยะยาว  

๓.๒.๑.๓ ประการที่สาม ในแง่ของมูลค่าสินทรัพย์หรือปริมาณเบี้ยประกันที่ได้รับ
ช าระ ธุรกิจประกันชีวิตถือว่ามีความส าคัญท่ีสุดในตลาด กล่าวคือ สินทรัพย์ของบริษัทประกันชีวิตคิด
เป็นมูลค่าสูงถึง ๑๙๕.๘ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่สินทรัพย์ของบริษัทประกันภัยวินาศภัยมี
มูลค่าเพียง ๓๖.๐ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส าหรับขนาดของบริษัทนั้น บริษัทประกันชีวิตมีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ประมาณ ๑,๑๘๖.๕ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนบริษัทประกันวินาศภัยมีค่าเฉลี่ยประมาณ ๘๑.๒ 
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๑๘ 

พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า โดยทั่วไปแล้ว ขนาดของบริษัทประกันภัยวินาศภัยมี
ขนาดเล็กกว่าบริษัทประกันชีวิต 

๓.๒.๑.๔ ประการที่สี่ บริษัทประกันภัยจ านวนมากในอาเซียนถูกควบคุมกิจการ
โดยเจ้าของและผู้จัดการที่เป็นบุคคลต่างชาติ (ตารางที่ ๖) โดยสัดส่วนของบริษัทประกันภัยที่เป็น
ต่างชาติ และบริษัทประกันภัยในประเทศที่ถูกควบคุมกิจการโดยบุคคลต่างด้าวสูงถึงร้อยละ ๔๐ 
ส าหรับทั้งการประกันชีวิตและวินาศภัย ในขณะที่สัดส่วนของบริษัทประกันภัยในประเทศมีประมาณ
ร้อยละ ๕๙.๕ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีรายได้น้อย ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเวียดนามนั้น 
บริษัทประกันภัยที่มีเจ้าของหรือถูกควบคุมกิจการโดยบุคคลต่างชาติเป็นผู้ที่มีอ านาจในตลาดมากที่สุด 
โดยในประเทศลาว บริษัทประกันภัยทุกแห่งมีเจ้าของหรือถูกควบคุมกิจการโดยบุคคลต่างชาติ ส่วน
ประเทศกัมพูชา และเวียดนาม บริษัทประกันภัยที่มีเจ้าของหรือถูกควบคุมกิจการโดยบุคคลต่างชาติมี
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๕๗.๑ และ ๕๔.๑ ตามล าดับ ทั้งนี้ เนื่องจากระบบการศึกษาและองค์ความรู้ด้าน
ประกันภัยในประเทศเหล่านี้ยังไม่พัฒนา ท าให้มีเพียงบริษัทต่างชาติหรือบริษัทที่ถูกควบคุมกิจการ
โดยบุคคลต่างชาติที่สามารถประกอบกิจการธุรกิจประกันภัยได้ 



๑๙ 

 

 

ตารางที ่๕ โครงสร้างของธุรกิจประกันภัยในอาเซียน 
 

 
Number of Company Asset(Mil USD) 

Life Non-life Composite 
Total 

Life Non-life 
Total 

Number (%) Number (%) Number (%) Asset (%) Asset (%) 
Brunei ๙ ๕๖.๓ ๗ ๔๓.๘ ๐ ๐.๐ ๑๖ ๕๗๒.๗ ๖๓.๒ ๒๓๐.๙ ๒๕.๕ ๙๐๖.๓ 
Cambodia ๐ ๐.๐ ๗ ๑๐๐.๐ ๐ ๐.๐ ๗ ๐.๐ ๐.๐ ๗๕.๕ ๑๐๐.๐ ๗๕.๕ 
Indonesia ๔๖ ๓๔.๖ ๘๗ ๖๕.๔ ๐ ๐.๐ ๑๓๓ ๑๕,๐๖๘.๗ ๗๗.๙ ๔,๒๗๒.๖ ๒๒.๑ ๑๙,๓๔๑.๓ 
Lao PDR ๐ ๐.๐ ๕ ๕๐.๐ ๕ ๕๐.๐ ๑๐ ๐.๐ ๐.๐ ๓๕.๕ ๑๐๐.๐ ๓๕.๕ 
Malaysia ๑๑ ๒๑.๒ ๓๓ ๖๓.๕ ๘ ๑๕.๔ ๕๒ ๔๐,๒๗๑.๙ ๘๓.๘ ๗,๗๘๓.๑ ๑๖.๒ ๔๘,๐๕๔.๙ 
Philippines ๓๒ ๒๖.๔ ๘๕ ๗๐.๒ ๔ ๓.๓ ๑๒๑ ๒๐,๙๖๐.๙ ๘๘.๔ ๒,๗๕๔.๐ ๑๑.๖ ๒๓,๗๑๕.๐ 
Singapore ๓๑ ๒๐.๑ ๑๒๓ ๗๙.๙ ๐ ๐.๐ ๑๕๔ ๘๒,๘๗๙.๔ ๘๕.๘ ๑๓,๗๗๐.๗ ๑๔.๒ ๙๖,๖๕๐.๐ 
Thailand ๒๕ ๒๖.๓ ๗๐ ๗๓.๗ ๐ ๐.๐ ๙๕ ๓๓,๒๐๔.๐ ๘๕.๖ ๕,๕๙๖.๘ ๑๔.๔ ๓๘,๘๐๐.๘ 
Viet Nam ๑๑ ๒๙.๗ ๒๖ ๗๐.๓ ๐ ๐.๐ ๓๗ ๒,๘๒๕.๒ ๖๖.๑ ๑,๔๔๙.๒ ๓๓.๙ ๔,๒๗๔.๔ 
ASEAN ๑๖๕ ๒๖.๔ ๔๔๓ ๗๐.๙ ๑๗ ๒.๗ ๖๒๕ ๑๙๕,๗๘๒.๘ ๘๔.๔ ๓๕,๙๖๘.๓ ๑๕.๕ ๒๓๑,๘๕๓.๘ 
ที่มา: ASEAN Secretariats, ASEAN Insurance database, ๒๐๐๙ 



๒๐ 

 

 

ตารางที่ ๖ โครงสร้างของธุรกิจประกันภัยที่เป็นเจ้าของโดยคนในประเทศและคนต่างชาติ 
 

(a) Number of Insurance Companies 

 

Life Nonlife Composite Total 

Domestic 
Domestic 
controlled 
by Foreign 

Foreign Total Domestic 
Domestic 
controlled 
by Foreign 

Foreign Total Domestic 
Domestic 
controlled 
by Foreign 

Foreign Total Domestic 
Domestic 
controlled 
by Foreign 

Foreign Total 

Brunei ๖ ๐ ๓ ๙ ๓ ๑ ๓ ๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙ ๑ ๖ ๑๖ 
Cambodia ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๔ ๐ ๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๔ ๐ ๗ 
Indonesia ๒๘ ๑๘ ๐ ๔๖ ๖๗ ๒๐ ๐ ๘๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙๕ ๓๘ ๐ ๑๓๓ 
Lao PDR ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕ ๐ ๕ ๐ ๕ ๐ ๕ ๐ ๑๐ ๐ ๑๐ 
Malaysia ๗ ๐ ๔ ๑๑ ๒๒ ๐ ๑๑ ๓๓ ๔ ๐ ๔ ๘ ๓๓ ๐ ๑๙ ๕๒ 
Philippines ๒๔ ๗ ๑ ๓๒ ๗๗ ๕ ๓ ๘๕ ๓ ๑ ๐ ๔ ๑๐๔ ๑๓ ๔ ๑๒๑ 
Singapore ๙ ๘ ๑๔ ๓๑ ๑๓ ๗๓ ๓๗ ๑๒๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๒ ๘๑ ๕๑ ๑๕๔ 
Thailand ๒๔ ๐ ๑ ๒๕ ๖๕ ๐ ๕ ๗๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๘๙ ๐ ๖ ๙๕ 
Viet Nam ๑ ๑ ๙ ๑๑ ๑๖ ๓ ๗ ๒๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๗ ๔ ๑๖ ๓๗ 
ASEAN ๙๙ ๓๔ ๓๒ ๑๖๕ ๒๖๖ ๑๑๑ ๖๖ ๔๔๓ ๗ ๖ ๔ ๗ ๓๗๒ ๑๕๑ ๑๐๒ ๖๒๕ 
 

  



๒๑ 

 

 

(b) Composition Ratio 

 

Life Nonlife Composite Total 

Domestic 
Domestic 
controlled 
by Foreign 

Foreign Total Domestic 
Domestic 
controlled 
by Foreign 

Foreign Total Domestic 
Domestic 
controlled 
by Foreign 

Foreign Total Domestic 
Domestic 
controlled 
by Foreign 

Foreign Total 

Brunei ๖๖.๗ ๐.๐ ๓๓.๓ ๑๐๐.๐ ๔๒.๙ ๑๔.๓ ๔๒.๙ ๑๐๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๕๖.๓ ๖.๓ ๓๗.๕ ๑๐๐.๐ 
Cambodia ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๔๒.๙ ๕๗.๑ ๐.๐ ๑๐๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๔๒.๙ ๕๗.๑ ๐.๐ ๑๐๐.๐ 
Indonesia ๖๐.๙ ๓๙.๑ ๐.๐ ๑๐๐.๐ ๗๗.๐ ๒๓.๐ ๐.๐ ๑๐๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๗๑.๔ ๒๘.๖ ๐.๐ ๑๐๐.๐ 
Lao PDR ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๑๐๐.๐ ๐.๐ ๑๐๐.๐ ๐.๐ ๑๐๐.๐ ๐.๐ ๑๐๐.๐ ๐.๐ ๑๐๐.๐ ๐.๐ ๑๐๐.๐ 
Malaysia ๖๓.๖ ๐.๐ ๓๖.๔ ๑๐๐.๐ ๖๖.๗ ๐.๐ ๓๓.๓ ๑๐๐.๐ ๕๐.๐ ๐.๐ ๕๐.๐ ๑๐๐.๐ ๖๓.๕ ๐.๐ ๓๖.๕ ๑๐๐.๐ 
Philippines ๗๕.๐ ๒๑.๙ ๓.๑ ๑๐๐.๐ ๙๐.๖ ๕.๙ ๓.๕ ๑๐๐.๐ ๗๕.๐ ๒๕.๐ ๐.๐ ๑๐๐.๐ ๘๖.๐ ๑๐.๗ ๓.๓ ๑๐๐.๐ 
Singapore ๒๙.๐ ๒๕.๘ ๔๕.๒ ๑๐๐.๐ ๑๐.๖ ๕๙.๓ ๓๐.๑ ๑๐๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๑๔.๓ ๕๒.๖ ๓๓.๑ ๑๐๐.๐ 
Thailand ๙๖.๐ ๐.๐ ๔.๐ ๑๐๐.๐ ๙๒.๙ ๐.๐ ๗.๑ ๑๐๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๙๓.๗ ๐.๐ ๖.๓ ๑๐๐.๐ 
Viet Nam ๙.๑ ๙.๑ ๘๑.๘ ๑๐๐.๐ ๖๑.๕ ๑๑.๕ ๒๖.๙ ๑๐๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๔๕.๙ ๑๐.๘ ๔๓.๒ ๑๐๐.๐ 
ASEAN ๖๐.๐ ๒๐.๖ ๑๙.๔ ๑๐๐.๐ ๖๐.๐ ๒๕.๑ ๑๔.๙ ๑๐๐.๐ ๔๑.๒ ๓๕.๓ ๒๓.๕ ๑๐๐.๐ ๕๙.๕ ๒๔.๒ ๑๖.๓ ๑๐๐.๐ 

 
ที่มา: ASEAN Secretariats, ASEAN Insurance database, ๒๐๑๐ 
 



๒๒ 

 

๓.๒.๒ การศึกษาระดับการเปิดตลาดของธุรกิจประกันภัยในอาเซียน 
จากการศึกษาระดับข้อผูกพันการเปิดตลาดของธุรกิจประกันภัยในอาเซียนภายใต้

กรอบ AEC Blueprint (ตารางท่ี ๗) พบว่าภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศสมาชิกอาเซียน ๗ ประเทศ
ผูกพันที่จะเปิดเสรีในสาขาย่อยประกันวินาศภัย ประกันภัยต่อและประกันช่วง และสาขาย่อยบริการที่
เกี่ยวเนื่องกับประกันภัย โดย ๖ ใน ๗ ประเทศดังกล่าว (ไม่รวมบรูไน) ผูกพันในสาขาย่อยตัวกลาง
ประกันภัยอีกด้วย และมีอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ผูกพันเพ่ิมเติมในสาขาประกันชีวิต ทั้งนี้ ในกรอบ 
AEC Blueprint มีเพียง ลาว เมียนมาร์ และไทย ที่มิได้ผูกพันการเปิดเสรีในสาขาประกันภัย 

 
ตารางที่ ๗  การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ 
 

 
 

๓.๓ การศึกษาเชิงลึกของกลุ่มประเทศเป้าหมาย 
ผลการศึกษาของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(๒๕๕๕) ได้สรุปจุดยืนระบบการเงินของประเทศไทยคือ “ระบบการเงินเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
และภาคบริการเป้าหมายไทยในกลุ่มประเทศ CLMV๔๕” ดังนั้น ด้วยเวลาอันจ ากัดในการท าการศึกษา 
                                                 
๔ กลุ่มประเทศ CLMV หมายถึงประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม 
๕ อุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่ (๑) อุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรแปรรูปและอาหาร (๒) ธุรกิจค้าปลกี-ค้าส่ง (๓) 

อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (๔) บริการการท่องเที่ยวและการให้บริการทางด้านการแพทย์และการพยาบาล (๕) 
การขนส่งและโลจิสติกส์ (ศูนย์วิจยัและให้ค าปรึกษา สถาบันบัณฑติบริหารธรุกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (๒๕๕๕). 



๒๓ 

 

ผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดประเทศเป้าหมายในอาเซียนส าหรับการจัดท ายุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจ
ประกันภัยของไทยให้เข้าสู่ตลาดในประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม เนื่องจากเห็นว่า
ประเทศไทยมีจุดแข็งเชิงภูมิศาสตร์ด้านท าเลที่ตั้งในจุดศูนย์กลางอาเซียน และการมีการลงทุนในภาค
เศรษฐกิจจริงเข้าไปยังประเทศเหล่านี้เป็นปริมาณสูงอยู่แล้ว 

๓.๓.๑ ธุรกิจประกันภัยในประเทศกัมพูชา 
๓.๓.๑.๑ ภาพรวมของธุรกิจ 

บริการการเงินในสาขาการประกันภัยในกัมพูชายังเป็นธุรกิจที่ค่อนข้าง
ใหม่ และอยู่ระหว่างการพัฒนา โดยในปี ๒๕๕๕ มีผู้ให้บริการประกันวินาศภัย (หรือในกัมพูชาจะ
เรียกว่า General Insurance) จ านวน ๖ บริษัท ผู้ให้บริการประกันชีวิต ๒ บริษัท และมีบริษัท
ประกันภัยต่อเพียง ๑ บริษัท  

จากจ านวนผู้ให้บริการต่างชาติในสาขาประกันวินาศภัย ๖ บริษัท มี ๓ 
บริษัทเป็นบริษัทต่างชาติ (มาเลเชีย ฮ่องกง และสิงคโปร์) โดยต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ร้อยละ ๑๐๐ 
และสามารถเปิดสาขาได้ไม่จ ากัดจ านวน นอกจากนี้ กฎหมายปัจจุบันไม่อนุญาตให้ผู้บริโภคสามารถ
ซื้อบริการประกันภัยจากต่างประเทศ นอกเสียจากเป็นบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีในประเทศกัมพูชา
เท่านั้น 

กฎหมายประกันภัยแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (Insurance Law of the 
Kingdom of Cambodia) บังคับใช้เมื่อ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๓ ซึ่งภายใต้กฎหมายฉบับดังกล่าวระบุ
ว่า การประกอบธุรกิจประกันภัยนั้นจะสามารถกระท าได้เฉพาะบริษัทประกันภัย ที่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง (Ministry of Economy and Finance) ของกัมพูชาเท่านั้น 
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยได้แก่กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง นอกจากนี้ 
กฎหมายฉบับดังกล่าวยังได้ระบุคุณสมบัติเบื้องต้นของกรมธรรม์ประกันภัย ความรับผิดชอบของ
บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกัน และบริษัทรับประกันภัยต่อ  

ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจตัวแทนการประกันภัย และนายหน้า
ประกันภัย (Insurance Agents and Insurance Brokers) นั้นกฎหมายประกันภัยแห่ง
ราชอาณาจักรกัมพูชาได้มีส่วนที่กล่าวถึงเพียงนิยามของตัวแทน (Insurance Agent) ว่าเป็นบุคคล
ตามกฎหมายที่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทประกันและบริหารธุรกิจประกันแทนบริษัทประกันภัย
ภายในขอบเขตที่ก าหนด ส่วนนายหน้าประกันภัย (Insurance Brokers) นั้นเป็นบุคคลตามกฎหมาย
ที่ท าหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างผู้เอาประกันและบริษัทประกัน เพ่ือประโยชน์ของผู้เอาประกันในด้าน
การจัดท ากรมธรรม์และการเรียกร้องสินไหมทดแทน ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับนายหน้าและ
ตัวแทนประกันภัยนั้นจะมีการระบุไว้ต่างหากในกฎหมายลูก (sub-decree) ต่อไป 

๓.๓.๑.๒ ระดับการผูกพันเปิดเสรีสาขาประกันภัยตามกรอบความตกลงการค้าเสรีต่างๆ 
ประเทศกัมพูชา เป็นประเทศสมาชิกของอาเซียนและองค์การการค้าโลก 

ทั้งนี้  ณ สิ้นปี ๒๕๕๕ กัมพูชามีความตกลงการค้าเสรีที่ เกี่ยวข้องกับการผูกพันเปิดเสรีบริการ
ประกันภัยแล้ว ๕ กรอบได้แก่ กรอบองค์การการค้าโลก (๒๕๔๗) กรอบการเจรจาเปิดเสรีการค้า
บริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนรอบที่ ๕ (๒๕๕๕) กรอบ



๒๔ 

 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (๒๕๕๑) กรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอาเซียน-เกาหลีใต้ (๒๕๕๒) และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน (๒๕๕๐) 

จากการศึกษาตารางข้อผูกพันภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก พบว่า
ประเทศกัมพูชา มีระดับการเปิดตลาดในสาขาประกันภัยในระดับที่สูงมาก กล่าวคือ ไม่มีข้อจ ากัด
ส าหรับกรณีที่นักลงทุนต่างชาติประสงค์จะเข้ามาจัดตั้งธุรกิจประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และ
ประกันภัยต่อในประเทศกัมพูชา (Mode ๓) รวมถึงไม่มีข้อจ ากัดในกรณีที่ผู้บริโภคในประเทศจะ
ออกไปซื้อบริการในต่างประเทศ (Mode ๒) อีกด้วย ส าหรับการเสนอขายบริการด้านประกันชีวิตและ
ประกันวินาศภัยข้ามพรมแดน (Mode ๑) นั้น กัมพูชาจ ากัดให้ท าได้เฉพาะธุรกิจที่ได้รับอนุญาต
เท่านั้น นอกจากนี้ ในกรอบอาเซียน พบว่าตารางข้อผูกพันภายใต้กรอบการเจรจา เปิดเสรีการค้า
บริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนรอบที่ ๕ ได้เปิดเสรี
เพ่ิมขึ้นมากกว่ากรอบองค์การการค้าโลก ในประเด็นเรื่องการให้บริการข้ามพรมแดน (Mode ๑) ใน
สาขาการประกันภัยต่อ และการประกันช่วง  

๓.๓.๑.๓ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัด ของประกันภัยไทยต่อ
ตลาดกัมพูชา 

๑) จุดแขง็ 
(๑) มีความคุ้นเคยทางวัฒนธรรม มีพรมแดนต่อเนื่อง มีการ

เชื่อมโยงทางการคมนาคมขนส่ง 
(๒) มีสถาบันการเงินไทยเข้าไปด าเนินธุรกิจอ่ืนแล้ว อาทิ ธนาคาร

พาณิชย์ สามารถเกื้อกูลกันได้ในเชิงธุรกิจ 
(๓) มีการลงทุนของนักลงทุนไทยในกัมพูชา ในภาคธุรกิจอ่ืนๆ อยู่

แล้ว อาทิ เกษตร บริการ อุตสาหกรรมการผลิต 
๒) จุดอ่อน 

(๑) ความเสี่ยงทางการเมือง 
(๒) ประชากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการประกันภัย 
(๓) รายได้ต่อหัวประชากรอยู่ในระดับต่ า 

๓) โอกาส 
(๑) มีช่องว่างทางธุรกิจอีกมาก 
(๒) พรมแดนที่ต่อเนื่องกัน ง่ายต่อการท าตลาด 
(๓) โครงสร้างพ้ืนฐานที่จะเชื่อมต่อกันตามแผนแม่บท ASEAN 

Connectivity ท าให้ไทยได้เปรียบในด้านการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง ซึ่งเอ้ือต่อการเติบโต
ของธุรกิจประกันวินาศภัยในสาขายานยนต์ 

(๔) เศรษฐกิจกัมพูชาก าลังเติบโต ท าให้มีแนวโน้มอุปสงค์ด้าน
ประกันภัยที่สูงขึ้น 

๔) ข้อจ ากัด 
(๑) กฎระเบียบเกี่ยวกับการประกันภัยของกัมพูชายังเป็นภาษา

ท้องถิ่น 



๒๕ 

 

(๒) ระบบการก ากับดูแลยังไม่เป็นสากล เจ้าหน้าที่ที่ก ากับดูแลและ
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย 

(๓) บุคลากรท้องถิ่นมีข้อจ ากัดด้านการศึกษา ท าให้ยากแก่การสรร
หาพนักงานที่เหมาะสม 

๓.๓.๒ ธุรกิจประกันภัยในประเทศลาว 
๓.๓.๒.๑ ภาพรวมของธุรกิจ 

ณ ปี ๒๕๕๕ ประเทศลาวมีผู้ประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัยทั้งสิ้น ๖ 
ราย (AGL, Tokojava Lao Insurance, Lao-Viet Insurance, PCT Asia Insurance, MSIG 
Insurance และ Champa Insurance) มีเพียง AGL บริษัทเดียวที่ให้บริการประกันชีวิต ซึ่งทั้งหมด
เป็นการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนในประเทศลาวกับบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียงจากฝรั่งเศส มาเลเซีย 
เวียดนาม ญี่ปุ่น และไทย โดยมี AGL (ร่วมทุนกับฝรั่งเศส) เป็นผู้น าตลาดทั้งธุรกิจประกันชีวิตและ
ประกันวินาศภัย 

 
ตารางท่ี ๘ ส่วนแบ่งตลาดประกันภัยในประเทศลาว 
 

 
 
 

ส าหรับการเจริญเติบโตของตลาดประกันภัยในประเทศลาวในช่วงปี 
๒๕๔๘ – ๒๕๕๒ (แผนภูมิที่ ๓) แสดงให้เห็นว่าธุรกิจประกันวินาศภัย (Non-life) ยังคงมีสัดส่วนการ
เติบโตเมื่อเทียบกับประกันชีวิต (Life) รวมถึงประกันอุบัติเหตุ (Personal Accident: PA) และ
ประกันสุขภาพ (Health) สูงกว่าหลายเท่า โดยในปี ๒๕๕๒ ประกันวินาศภัยมีสัดส่วนการเติบโตทาง
ธุรกิจ (วัดจากรายได้ค่าเบี้ยประกัน) คิดมูลค่า ๒๑.๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าประกันชีวิตที่มีมูลค่า
การเติบโตเพียง ๐.๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และหากคิดเป็นสัดส่วนระหว่างประกันวินาศภัยกับประกัน
ชีวิตแล้ว ส่วนแบ่งตลาดประกันวินาศภัยจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๙๖.๖ ในขณะที่ประกันชีวิตมีส่วน
แบ่งตลาดประมาณร้อยละ ๑.๔ 
 



๒๖ 

 

 
 

แผนภูมิที่ ๓ สัดส่วนการเติบโตของตลาดประกันภัยในประเทศลาว (๒๕๔๘-๒๕๕๒) 
 

กระทรวงการเงินเป็นกระทรวงที่ก ากับดูแลการประกันภัยในประเทศลาว 
ภายใต้กฎหมายประกันภัยของลาว (Insurance Law) ค.ศ. ๑๙๙๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๓ และเป็นกฎหมายฉบับเดียวที่ครอบคลุมการประกันชีวิตและ
ประกันวินาศภัย นอกจากนี้ยังมีด าลัด ค.ศ. ๑๙๙๒ เป็นกฎหมายล าดับรองครอบคลุมการก ากับดูแล
ในแง่เทคนิคของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆ ส าหรับการประกันวินาศภัย 

กฎหมายประกันภัยฉบับดังกล่าวแบ่งประเภทของการประกันภัยไว้ ๓ 
ประเภท ได้แก่ (๑) ประกันวินาศภัยที่เกิดต่อทรัพย์สิน (Insurance against Damage to Property) 
(๒) ประกันภัยบุคคลที่สาม (Civil Liability Insurance) และ (๓) ประกันชีวิตและการสะสมเงินทุน 
(Personal Insurance and Mobilisation of Fund) โดยบริษัทที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ
ประกันภัยและประกันชีวิตต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงการเงินก่อน 

จากการสัมภาษณ์คุณบัวฤทธิ์ ธรรมวงศ์ เจ้าหน้าที่กระทรวงการเงินของ
ลาวท าให้ทราบว่าการเข้ามาท าธุรกิจของต่างชาตินั้นให้เป็นไปตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน
ต่างประเทศ (FDI Promotion Law) โดยไม่มีข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขที่เป็นการเฉพาะกับต่างชาติ นัก
ลงทุนลาวและนักลงทุนต่างชาติสามารถจัดตั้งบริษัทประกันภัยได้ โดยส่วนใหญ่การจัดตั้งอยู่ในรูปของ
การร่วมทุน (Joint venture) โดยยื่นค าขออนุญาตกับกระทรวงการเงิน โดยมีผู้ออกใบอนุญาต คือ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงิน ทั้งนี้ รูปแบบการจัดตั้งนั้นจ ากัดให้เป็นการจัดตั้งแบบ locally 
incorporated company เท่านั้น ไม่อนุญาตให้จัดตั้งในรูปแบบสาขา (Direct Branching) 

ส าหรับเงื่อนไขในการให้บริการ ไม่มีข้อแตกต่างระหว่างบริษัทประกันภัย
ท้องถิ่นหรือต่างชาติ สามารถให้บริการได้เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีระเบียบการคุ้มครองด้าน
การประกันสุขภาพ (Health Insurance) อย่างชัดเจน จึงไม่สนับสนุนให้ประชาชนไปท าประกัน
ต่างประเทศ นอกจากนี้ การเสนอขายบริการในสาขาประกันภัยค่อนข้างเสรี (แต่ละบริษัทจะเสนอ
ขายผลิตภัณฑ์ใดก็ได้) แต่ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่จะเสนอขายต้องขออนุญาตจากกระทรวงการเงินก่อน 



๒๗ 

 

การคิดเบี้ยประกัน (Insurance Premium) ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงิน โดยปรับค่าให้ใกล้เคียงกับของไทย และเวียดนาม และมีแผนที่จะ
ปรับให้เท่าเทียมกัน  

๓.๓.๒.๒ ระดับการผูกพันเปิดเสรีสาขาประกันภัยตามกรอบความตกลงการค้าเสรี
ต่างๆ 

ประเทศลาว ได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกเมื่อ ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ และ ณ สิ้นปี ๒๕๕๕ ประเทศลาวมีความตกลงการค้าเสรีที่เกี่ยวข้องกับการผูกพันเปิดเสรี
บริการประกันภัยแล้ว ๔ กรอบได้แก่ กรอบการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบ
ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนรอบที่ ๕ (๒๕๕๕) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (๒๕๕๑) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-เกาหลีใต้ 
(๒๕๕๒) และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน (๒๕๕๐) 

จากการศึกษาตารางข้อผูกพันภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก พบว่า
ประเทศลาว มีการผูกพันเปิดตลาดในสาขาประกันภัยในระดับที่ต่ ามาก โดยไม่ผูกพันการค้าข้า ม
พรมแดน (Mode ๑,๒)ในธุรกิจประกันภัยชีวิตและวินาศภัย แต่ว่าในกรณีการเข้าไปด าเนินธุรกิจใน
ประเทศลาว (Mode ๓) นั้น ผูกพันเปิดตลาดโดยอนุญาตให้ต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทประกัน
ชีวิตได้ร้อยละ ๕๑ หลังจาก ๕ ปีนับจากวันที่เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖) และในด้านการเคลื่อนย้ายบุคลากร (Mode ๔) ไม่ได้ผูกพัน ยกเว้น ในด้านการเข้าสู่ตลาด 
อนุญาตให้กรณีที่เป็นผู้จัดการอาวุโส และผู้เชี่ยวชาญ โดยการเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายบุคคล
ธรรมดาดังกล่าวเข้าประเทศลาวต้องได้รับการอนุมัติตามกฎหมายแรงงานของลาว ทั้งนี้  จ านวน
บุคลากรต่างชาติทั้งหมดต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของจ านวนบุคลากรทั้งหมดขององค์กร อย่างไรก็ตาม
ในกรอบการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของ
อาเซียนรอบที่ ๕ พบว่าในสาขาย่อยประกันภัยโดยตรงและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกันภัย 
ประเทศลาวมีข้อผูกพันเปิดเสรีเกือบเต็มรูปแบบ กล่าวคือ ไม่มีข้อจ ากัดใน Mode ๑, ๒ และ ๓ ทั้งใน
ด้านการเข้าสู่ตลาดและการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่มีข้อจ ากัดในด้านสัดส่วน
การถือหุ้นของต่างชาติและจ านวนใบอนุญาต รวมทั้งไม่ห้ามคนในชาติใช้บริการในประเทศอ่ืนใน ๒ 
สาขาย่อย ได้แก่ (๑) การประกันภัยโดยตรง (รวมถึงการประกันภัยร่วม) ทั้งการประกันชีวิต (ไม่รวม
การประกันสุขภาพ) และการประกันวินาศภัย และ (๒) การประกันภัยต่อและการประกันภัยช่วง  

๓.๓.๒.๓ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัด ของประกันภัยไทยต่อ
ตลาดประเทศลาว 

๑) จุดแข็ง 
(๑) มีความคุ้นเคยทางวัฒนธรรม ความคล้ายคลึงด้านภาษา ท าให้

สามารถสื่อสารกันได้ดี  
(๒) มีพรมแดนต่อเนื่อง มีการเชื่อมโยงทางการคมนาคมขนส่ง  
(๓) ผู้บริโภคลาวพึงพอใจในสินค้าและบริการจากเมืองไทยอยู่แล้ว 
(๔) มีสถาบันการเงินไทยเข้าไปด าเนินธุรกิจอ่ืนแล้ว อาทิ ธนาคาร

พาณิชย์ สามารถเกื้อกูลกันได้ในเชิงธุรกิจ 



๒๘ 

 

(๕) มีการลงทุนของนักลงทุนไทยในภาคธุรกิจอ่ืนๆ อยู่แล้ว อาทิ 
เกษตร บริการ พลังงาน อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ 

๒) จุดอ่อน 
(๑) ประชากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการประกันภัย 
(๒) รายได้ต่อหัวประชากรอยู่ในระดับต่ า 
(๓) จ านวนประชากรน้อย ตลาดมีขนาดเล็ก 

๓) โอกาส 
(๑) มีช่องว่างทางธุรกิจอีกมาก 
(๒) พรมแดนที่ต่อเนื่องกัน ง่ายต่อการท าตลาด 
(๓) โครงสร้างพ้ืนฐานที่จะเชื่อมต่อกันตามแผนแม่บท ASEAN 

Connectivity ท าให้ไทยได้เปรียบในด้านการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง ซึ่งเอ้ือต่อการเติบโต
ของธุรกิจประกันภัย 

(๔) มีแนวโน้มอุปสงค์ด้านประกันวินาศภัยและประกันชีวิตที่สูงขึ้น 
จากการพัฒนาธุรกิจที่ต่อเนื่องของไทยในประเทศลาว อาทิ โรงพยาบาล โรงไฟฟ้า ฯลฯ 

๔) ข้อจ ากัด 
(๑) ระบบการก ากับดูแลยังไม่เป็นสากล เจ้าหน้าที่ที่ก ากับดูแลและ

ส่วนราชการที่เก่ียวข้องยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย 
(๒) บุคลากรท้องถิ่นมีข้อจ ากัดด้านการศึกษา ท าให้ยากแก่การสรร

หาพนักงานที่เหมาะสม 
(๓) กฎระเบียบเกี่ยวกับการประกันภัยของประเทศลาวยังเป็น

ภาษาท้องถิ่น 
๓.๓.๓ ธุรกิจประกันภัยในประเทศเมียนมาร์ 

๓.๓.๓.๑ ภาพรวมของธุรกิจ 
หลังจากสหภาพเมียนมาร์ได้รับเอกราชเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๑ นั้น มีจ านวน

บริษัทประกันภัยที่เป็นบริษัทเอกชนมากกว่า ๑๐๐ บริษัท ที่เปิดด าเนินการทางธุรกิจอย่างเต็ม
รูปแบบ แต่หลังจากการปฏิวัติและปิดประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันรวม ๔๗ ปี 
ธุรกิจประกันภัยในประเทศเมียนมาร์ตกอยู่ภายใต้การผูกขาดของรัฐบาลโดยด าเนินธุรกิจภาย  ใต้ชื่อ 
Myanmar Insurance ซ่ึงด าเนนิธรุกิจท้ังการประกันชวีติและการประกันวินาศภัย โดยมีขอบเขตการ
รับประกันวินาศภัยที่กว้างขวางพอสมควร คือ ครอบคลุมถึงการรับประกันภัยประเภทหลักๆ เช่น 
การประกันภัยการขนส่งทางทะเล การประกันรถยนต์ การประกันภัยอุบัติเหตุ ไปจนถึงการประกันภัย
ส าหรับธุรกิจน้ ามันและก๊าซ ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยเบ็ดเตล็ดทั่วไป การประกันภัยความรับ
ผิดในการท าเหมืองแร่ การประกันภัยการเดินอากาศ แม้กระท่ังการประกันภัยจากการถูกงูกัด เป็นต้น
นั้น โดยข้อมูลจาก Myanmar Insurance ระบุว่าในปัจจุบันมีตัวแทนนายหน้าประกันภัยทั่วประเทศ
เมียนมาร์ราว ๘๐๐ คนเท่านั้น ปัจจุบันมีเพียงสามประเทศในโลก คือ เมียนมาร์ คิวบา และเกาหลี
เหนือ เท่านั้น ที่ไม่อนุญาตให้บริษัทเอกชนท าธุรกิจประกันภัยได้  



๒๙ 

 

รัฐบาลเมียนมาร์เริ่มมีแนวโน้มในการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาด าเนิน
ธุรกิจประกันภัยได้ โดยเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ รัฐบาลเมียนมาร์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนยื่นค าขอเพ่ือประกอบธุรกิจประกันภัยได้ แต่รัฐบาลยังไม่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนท าธุรกิจ
ด้านการรับประกันภัยในโครงการ ของรัฐและการประกันภัยส าหรับธุรกิจน้ ามันและก๊าซ ซึ่งสงวน
ให้กับธุรกิจของบริษัทประกันภัยของรัฐ (Myanmar Insurance) เป็นผู้รับประกันเท่านั้น นอกจากนี้ 
รัฐบาลยังไม่เปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติถือหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทประกันภัยเอกชนที่ตั้งขึ้นใหม่แต่มี
แนวโน้มสนับสนุนให้นักธุรกิจต่างชาติร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่นหากประสงค์จะท าธุรกิจในประเทศ
เมียนมาร์ 

กฎหมายประกันภัยแห่งสหภาพเมียนมาร์ปัจจุบันมี ๒ ฉบับ ได้แก่ 
Myanmar Insurance Law ๑๙๙๓ และ The Insurance Business Law ๑๙๙๖ 

๓.๓.๓.๒ ระดับการผูกพันเปิดเสรีสาขาประกันภัยตามกรอบความตกลงการค้าเสรี
ต่างๆ 

ประเทศเมียนมาร์ เป็นประเทศสมาชิกของอาเซียนและองค์การการค้า
โลก ทั้งนี้ ณ สิ้นปี ๒๕๕๕ ประเทศเมียนมาร์มีความตกลงการค้าเสรีที่เกี่ยวข้องกับการผูกพันเปิดเสรี
บริการประกันภัยแล้ว ๒ กรอบได้แก่ กรอบการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบ
ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนรอบที่ ๕ (๒๕๕๕) และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อาเซียน-จีน (๒๕๕๐) ส าหรับกรอบอาเซียนกับคู่เจรจาอ่ืน ประเทศเมียนมาร์ไม่มีข้อผูกพันในสาขา
ประกันภัย 

จากการศึกษาตารางข้อผูกพันภายใต้กรอบการเจรจาเปิดเสรีการค้า
บริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนรอบที่ ๕ พบว่าในสาขา
ประกันภัยและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกันภัย ประเทศเมียนมาร์มีข้อผูกพันในระดับที่ต่ ามาก 
โดยเปิดเสรีเฉพาะบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกันภัยเพียง ๒ รูปแบบเท่านั้น กล่าวคือ (๑) บริการ
ประเมินและจัดการค่าสินไหมทดแทนในการประกันภัย เปิดเสรีเต็มรูปแบบใน Mode ๑, ๒ และ ๓ 
และใน Mode ๔ การเคลื่อนย้ายบุคลากรข้ามพรมแดน ผูกพันเฉพาะผู้บริหารระดับอาวุโส 
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ให้ค าปรึกษาด้านเทคนิค โดยได้รับอนุญาตจาก Insurance Supervisory Board 
(๒) บริการคณิตศาสตร์ประกันภัย เปิดเสีเต็มรูปแบบใน Mode ๑, ๓ และ ๔ แต่ไม่ผูกพัน Mode ๒ 
การบริโภคในต่างแดน อย่างไรก็ตาม เมียนมาร์ได้ยอมเปิดเสรี Mode ๒ ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอาเซียน-จนี เมื่อปี ๒๕๕๐ 

๓.๓.๓.๓ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัด ของประกันภัยไทยต่อ
ตลาดประเทศเมียนมาร์ 

๑) จุดแข็ง 
(๑) มีความคุ้นเคยทางวัฒนธรรม 
(๒) ปัจจุบันพลเมืองเมียนมาร์จ านวนหนึ่งใช้บริการประกันภัยของ

ไทยอยู่แล้ว และมีความพึงพอใจในบริการ 
(๓) มีการลงทุนของนักลงทุนไทยในภาคธุรกิจอ่ืนๆ อาทิ เกษตร 

บริการ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ 
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(๔) จ านวนประชากรมีมากถึง ๔๘ ล้านคน (พ.ศ. ๒๕๕๔) เป็น
โอกาสขยายตลาดในระยะยาว 

๒) จุดอ่อน 
(๑) ประชากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการประกันภัย 
(๒) รายได้ต่อหัวประชากรอยู่ในระดับต่ า 
(๓) ความเสี่ยงทางการเมือง 

๓) โอกาส 
(๑) ยังไม่มีผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนเข้าไปท าตลาด จึงเป็นโอกาส

ส าหรับไทย 
(๒) พรมแดนที่ต่อเนื่องกัน ง่ายต่อการท าตลาด 
(๓) โครงสร้างพ้ืนฐานที่จะเชื่อมต่อกันตามแผนแม่บท ASEAN 

Connectivity ท าให้ไทยได้เปรียบในด้านการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง ซึ่งเอ้ือต่อการเติบโต
ของธุรกิจประกันภัย 

(๔) มีแนวโน้มอุปสงค์ด้านประกันวินาศภัยและประกันชีวิตที่สูงขึ้น 
จากการพัฒนาธุรกิจที่ต่อเนื่องของไทยในประเทศเมียนมาร์ อาทิ โครงการนิคมอุตสาหกรรมทวาย 
การตั้งสาขาของสถาบันการเงินของไทย ฯลฯ 

๔) ข้อจ ากดั 
(๑) ขาดกฎหมายและโครงสร้างการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่

เหมาะสม 
(๒) บุคลากรท้องถิ่นมีข้อจ ากัดด้านการศึกษา ท าให้ยากแก่การสรร

หาพนักงานที่เหมาะสม 
(๓) ธุรกิจประกันภัยปัจจุบันผูกขาดโดยรัฐบาล อย่างไรก็ตาม 

รัฐบาลมีมีนโยบายที่จะอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจประกันภัยได้บางประเภท ภายหลัง
จากที่กฎหมายการประกันภัยฉบับใหม่ใช้บังคับ 

๓.๓.๔ ธุรกิจประกันภัยในประเทศเวียดนาม 
๓.๓.๔.๑ ภาพรวมของธุรกิจ 

ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ เวียดนามมีบริษัทประกันภัยจ านวนทั้งสิ้น ๕๘ 
แห่ง แบ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัย จ านวน ๒๙ บริษัท บริษัทประกันชีวิต จ านวน ๑๕ บริษัท 
บริษัทนายหน้าประกันภัยจ านวน ๑๒ บริษัท และบริษัทรับประกันภัยต่อ จ านวน ๒ บริษัท โดย
บริษัทประกันภัยในเวียดนามมีการด าเนินงานในหลายลักษณะ เช่น การด าเนินงานแบบรัฐวิสาหกิจ 
(State owned Enterprise) บริษัทมหาชน (Joint stock company) บริษัทประกนัภัยแบบสหการ๖ 
(Mutual Insurance companies) การร่วมลงทุนระหว่างบริษัทเวียดนามและบริษัทต่างประเทศ 
                                                 
๖
 บริษัทท่ีด าเนินธุรกิจประกันภัยแบบสหการ ส าหรบับริษัทประกันวินาศภัยอาจจะจ ากัดธรุกิจ โดยรบัเสี่ยงภยั
เฉพาะการเสี่ยงภยัของกลุ่มที่ก่อตัง้ขึ้น เช่น สมาชิกของสมาคมการคา้ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ร่วมทุนจัดตั้งข้ึน 
ส าหรับบริษัทประกันชีวิตโดยทั่วไปจัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ การบริหารและควบคุมกระท าโดยผู้
ถือกรมธรรม ์
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(Vietnam-foreign Joint Venture insurance companies) บริษัทประกันภัยต่างประเทศ (๑๐๐% 
foreign owned insurance companies) และสาขาของบริษัทประกันภัยต่างประเทศ (Braches of 
Foreign insurance companies) 

ส าหรับธุรกิจประกันวินาศภัยในเวียดนามจ านวน ๒๙ บริษัท จากข้อมูล 
ณ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ บริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ๓ อับดับแรกคือ (๑) Prudential 
Vietnam มีส่วนแบ่งร้อยละ ๓๔.๑ (๒) BoaViet Life มีส่วนแบ่งร้อยละ ๒๙.๓ และ (๓) Manulife 
Vietnam มีส่วนแบ่งร้อยละ ๑๒.๒๖ ตลาดประกันวินาศภัยในเวียดนามมีการขยายตัวโดยภาพรวมปี 
๒๕๕๕ ในอัตราร้อยละ ๑๑.๕ เทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ จากข้อมูล ๙ เดือนแรกของปี ๒๕๕๕ (เดือน
มกราคม – กันยายน) เบี้ยประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๑๑.๓  

ในส่วนของตลาดประกันชีวิต โดยภาพรวมปี ๒๕๕๕ มีเบี้ยประกันชีวิต
รวมมูลค่า ๑๗.๑๙ ล้านล้านดอง หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๒ เทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ จากข้อมูล ๙ เดือน
แรกของปี ๒๕๕๕ (เดือนมกราคม – กันยายน) มีเบี้ยประกันชีวิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๑.๗ โดยมีจ านวน
กรมธรรม์เพ่ิมขึ้นถึง ๖๗๖,๑๔๗ ฉบับ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙.๘ ทั้งนี้ คาดว่าปี ๒๕๕๖ ตลาดธุรกิจ
ประกันภัยของประเทศเวียดนามจะเติบโตขึ้นอยู่ที่ร้อยละ ๑๐ - ๑๒ ๗ 

กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยในประเทศเวียดนาม ผ่านหน่วยงานย่อยคือ Insurance Supervisory Authority (ISA) 
โดยกฎหมายประกันภัยของเวียดนาม (The Law on Insurance Business) ที่บังคับใช้ปัจจุบัน จะมี
การใช้ควบคู่กับ Law ๖๑ ซึ่งออกโดยสภานิติบัญญัติที่ออกกฎระเบียบและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ประกันภัยให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น 

ในด้านของการเป็นตัวแทน (Agent) กฎหมายได้ก าหนดไว้ให้เฉพาะชาว
เวียดนามเท่านั้นที่สามารถเป็นตัวแทนในการขายประกันภัย โดยตัวแทนจะต้องผ่านการอบรมและ
ได้รับประกาศนียบัตร Certificate of training) จากบริษัทประกันภัย หรือ สมาคมบริษัทประกันภัย
เวียดนาม (Vietnam Insurance Association) นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยจะต้องรายงานผู้ที่เป็น
ตัวแทนของบริษัทและความรับผิดชอบให้กับกระทรวงการคลังทราบ อย่างไรก็ตาม พนักงานของ
บริษัทประกันภัยไม่จ าเป็นต้องเป็นตัวแทนของบริษัทประกันภัยนั้นๆ  

เมื่อมองถึงการเป็นนายหน้า (Brokers) ในประเทศเวียดนาม กฎหมาย
ก าหนดไว้ให้นายหน้าต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น โดยต้องมีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ ซึ่งการจะ
ได้รับใบอนุญาต บริษัทนายหน้านั้นต้องมีเงินลงทุนในการจัดตั้งบริษัทตามที่ภาครัฐก าหนดไว้ 
นอกจากนี้ บริษัทนายหน้าจะต้องแสดงแผนการด าเนินงานอย่างน้อย ๕ ปี และต้องรายงานข้อมูล
ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งต้องมีคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมในการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้า
ประกันภัย ทั้งนี้ กฎหมายได้อนุญาตให้บริษัทต่างประเทศเข้ามาประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าได้
โดยจะเป็นลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือ ลงทุนด้วยตัวเองร้อยละ ๑๐๐ ก็ได้ 

                                                 
๗ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสรมิธุรกิจประกันภยัเวียดนาม กระทรวงการคลัง (Insurance 

Supervisory Authority  
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๓.๓.๔.๒ ระดับการผูกพันเปิดเสรีสาขาประกันภัยตามกรอบความตกลงการค้าเสรี
ต่างๆ 

ประเทศเวียดนาม เป็นประเทศสมาชิกของอาเซียนและองค์การการค้า
โลก ทั้งนี้ ณ สิ้นปี ๒๕๕๕ ประเทศเวียดนามมีความตกลงการค้าเสรีที่เกี่ยวข้องกับการผูกพันเปิดเสรี
บริการประกันภัยแล้ว ๗ กรอบได้แก่ กรอบองค์การการค้าโลก (๒๕๕๐) กรอบการเจรจาเปิดเสรี
การค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนรอบที่ ๕ (๒๕๕๕) 
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (๒๕๕๑) กรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอาเซียน-เกาหลีใต้ (๒๕๕๒) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน (๒๕๕๐) กรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเวียดนาม-ญี่ปุ่น (๒๕๕๑) และกรอบความร่วมมือทางการค้าทวิภาคี
เวียดนาม-สหรัฐอเมริกา (๒๕๔๓) นอกจากนี้ ประเทศเวียดนามอยู่ระหว่างการเจรจาการค้าเสรีใน
กรอบความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic 
Partnership Agreement: TPP) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเวียดนาม-สหภาพยุโรป กรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเวียดนาม-เกาหลีใต้ ซึ่งหากการเจรจาแล้วเสร็จประเทศเวียดนามจะมีการ
เปิดเสรีสาขาบริการอยู่ในระดับที่สูงมาก 

จากการศึกษาตารางข้อผูกพันภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก กรอบการ
เจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนรอบ
ที่ ๕ และกรอบอ่ืนๆ พบว่าประเทศเวียดนาม มีระดับการเปิดตลาดในสาขาประกันภัยในระดับที่สูง
มาก กล่าวคือ ไม่มีข้อจ ากัดส าหรับการเข้ามาจัดตั้งธุรกิจในเวียดนาม (Mode ๓) นอกจากนี้ภายหลัง
จากการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกแล้ว ๕ ปี จะเปิดให้มีสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย
ต่างชาติเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ ยังไม่มีข้อจ ากัดส าหรับ Mode ๑ และ ๒ การให้บริการและการบริโภค
ข้ามพรมแดน ส าหรับ 

๑)  บริการประกันภัยที่เสนอให้แก่บริษัทต่างชาติในเวียดนาม คน
ต่างชาติที่ท างานในเวียดนาม 

๒)  ประกันภัยต่อ 
๓) การประกันภัยในการคมนาคมระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการ

ประกันภัยที่เกี่ยวกับการคมนาคมทางทะเลและการบินพาณิชย์ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมดหรือบางส่วน
ของสินค้าที่ขนส่ง ยานพาหนะที่ขนส่งสินค้า และความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้น และสินค้าที่อยู่
ระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศ 

๔) นายหน้าประกันภัยและนายหน้าประกันภัยต่อ 
๕) บริการให้ค าปรึกษา คณิตศาสตร์ประกันภัย การประเมินความเสี่ยง

และการจัดการค่าสินไหมทดแทน 
๓.๓.๔.๓ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัด ของประกันภัยไทยต่อ

ตลาดประเทศเวียดนาม 
๑) จุดแข็ง 

(๑) มีสถาบันการเงินไทยเข้าไปด าเนินธุรกิจอ่ืนแล้ว อาทิ ธนาคาร
พาณิชย์ สามารถเกื้อกูลกันได้ในเชิงธุรกิจ 
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(๒) จ านวนประชากรมีมากถึง ๘๘ ล้านคน (พ.ศ. ๒๕๕๔) เป็น
โอกาสขยายตลาดในระยะยาว 

(๓) มีการลงทุนของนักลงทุนไทยในภาคธุรกิจอ่ืนๆ อาทิ เกษตร 
บริการ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ 

๒) จุดอ่อน 
(๑) ประชากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการประกันภัย 
(๒) รายได้ต่อหัวประชากรอยู่ในระดับต่ า 
(๓) จ านวนบริษัทประกันภัยในประเทศเวียดนามมีจ านวน

ค่อนข้างมาก การแข่งขันค่อนข้างสูง 
๓) โอกาส 

(๑) มีช่องว่างทางธุรกิจอีกมาก ประชากรมีจ านวนมาก สามารถ
ขยายตลาดได้มากในระยะยาว 

(๒) มีแนวโน้มอุปสงค์ด้านประกันวินาศภัยและประกันชีวิตที่สูงขึ้น 
จากระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่สูงขึ้น อาทิ มีผู้ใช้รถยนต์และมอเตอร์ไซค์เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้มีความ
ต้องการประกันภัยยานยนต์มากขึ้น เป็นต้น 

๔) ข้อจ ากัด 
(๑) ขาดองค์ความรู้ด้านพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการ

ประกันภัยของชาวเวียดนามอาจเป็นข้อจ ากัดในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม เป็นที่ต้องการ
ของตลาด เพ่ือแข่งขันกับบริษัทประกันภัยที่มีอยู่แล้ว 

(๒) บุคลากรท้องถิ่นมีข้อจ ากัดด้านการศึกษา ท าให้ยากแก่การสรร
หาพนักงานที่เหมาะสม 

(๓) ข้อจ ากัดด้านภาษา บุคลากรไทยมีคนพูดภาษาเวียดนามได้น้อย 
(๔) การที่บริษัทต่างประเทศจะเข้าไปลงทุนในเวียดนามนั้น จะต้อง

มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งบางข้อก็เป็นอุปสรรคส าหรับบริษัทประกันภัยที่มีขนาดไม่ใหญ่
มาก เช่น บริษัทต่างประเทศจะต้องมีสินทรัพย์รวมกันไม่น้อยกว่า ๒ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
จะต้องมีผลประกอบการที่ได้รับผลก าไรในช่วง ๓ ปีล่าสุดก่อนที่จะขอจัดตั้งบริษัทประกันภัยใน
เวียดนาม เป็นต้น 

 
๓.๔  ความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๓.๔.๑  โอกาสของธุรกิจประกันชีวิตในภูมิภาคอาเซียน 
จากการสัมภาษณ์นายพิชา สิริโยธิน รองผู้อ านวยการสมาคมประกันชีวิตไทย เห็น

ว่าประเทศเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา น่าจะเป็นประเทศที่ไทยมีโอกาสขยายธุรกิจประกันชีวิตเข้าไปมาก
ที่สุด เนื่องจากทั้ง ๓ ประเทศยังเป็นตลาดใหม่และมีศักยภาพที่จะเติบโต และมีการศึกษารูปแบบการ
ประกันภัยจากประเทศไทย ปัจจุบัน บริษัทประกันภัยในประเทศไทยเสนอขายประกันชีวิตและ
สุขภาพให้กับคนลาวอยู่บ้างแล้ว โดยผู้ที่มีก าลังซื้อจะอยู่บริเวณตามเขตแนวชายแดนระหว่างไทยและ
ลาว ซึ่งสะดวกในการเดินทางข้ามพรมแดนมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยในฝั่งไทย โดยมีสัญญาและ



๓๔ 

 

เงื่อนไขการขอเงินทดแทนค่าสินไหมเช่นเดียวกับคนไทย นอกจากนี้ หากในอนาคตบริษัทประกันชีวิต
ไทยได้เข้าไปท าสัญญากับโรงพยาบาลในประเทศลาวเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเข้ารับ
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนั้นๆ และเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวกับบริษัทประกันชีวิต
ไทย ก็จะถือเป็นรูปแบบการด าเนินธุรกิจการประกันชีวิตที่มีความเป็นไปได้ในตลาดอาเซียน  

ในส่วนของตลาดประกันภัยในประเทศเวียดนามนั้น ปัจจุบันมีบริษัทประกันชีวิต
จากหลายประเทศเข้าไปศึกษาตลาดและลงทุนในธุรกิจประกันชีวิตจ านวนค่อนข้างมาก โดยส่วนใหญ่
เป็นในรูปแบบของการร่วมทุนกับบริษัทต่างประเทศขนาดใหญ่ ดังนั้น ส าหรับนักลงทุนไทยแล้ว เห็น
ว่า กัมพูชา เมียนมาร์ และลาว จึงเป็นตลาดที่มีความน่าสนใจมากที่สุดในกลุ่มสมาชิกอาเซียน โดย
รูปแบบของการเข้าไปลงทุนในภูมิภาคอาเซียน ควรจะเป็นในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ 
(Business Partner) หรือ การควบรวมกิจการ (Merger) กับบริษัทท้องถิ่น ซึ่งน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่มี
ความเหมาะสมมากที่สุด 

อุปสรรคของบริษัทประกันชีวิตไทยในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน อาจจะแบ่งได้เป็น ๒ 
กรณี คือ (๑) บริษัทประกันชีวิตไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายของประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานอยู่ระหว่างศึกษากฎหมายและกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ 
ในประเทศอาเซียน ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อบริษัทประกันชีวิตไทยอย่างมากในการวางแผนการลงทุนใน
กลุ่มประเทศอาเซียน และ (๒) ขาดการส่งเสริมและความยืดหยุ่นในการก ากับดูแลจากภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยภาครัฐและหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันชีวิต ต้องมีการศึกษา
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก และปรับเปลี่ยนรูปแบบการก ากับดูแลให้มีสอดคล้องกับ
สภาพการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันและส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบ
ธุรกิจ อาทิ มีความยืดหยุ่นให้สามารถออกและขายกรมธรรม์ในรูปของเงินตราต่างประเทศ การออก
และขายกรมธรรม์เป็นภาษาต่างประเทศ เพ่ือขยายฐานลูกค้าและอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าชาว
ต่างประเทศให้สามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ได้อย่างกว้างขวาง รวมถึงผ่อนปรนหรือแก้ไขกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่นต่อการด าเนินธุรกิจประกันชีวิตและอ านวยความสะดวกให้ธุรกิจประกัน
ชีวิตสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วทันการณ์ 

นอกจากนั้น มาตรการด้านภาษีก็มีความส าคัญต่อการเข้าสู่ตลาดอาเซียน โดยเป็น
ปัจจัยที่มีความส าคัญกับธุรกิจประกันชีวิตในเรื่องต้นทุนการด าเนินการ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลกรณีการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทประกันภัย การหักค่าใช้จ่ายเงินส ารองเบี้ยประกันตามที่
กฎหมายก าหนดควรสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจ และยกเว้นหรือผ่อนผันกระบวนการให้มีขั้นตอน
ไม่ยุ่งยากและไม่เป็นการเพ่ิมต้นทุนในการควบรวมกิจการโดยให้เงินส ารองที่ได้หักเป็นค่าใช้จ่ายตามที่
กฎหมายก าหนดไม่ต้องน ามาเสียภาษีเมื่อเลิกหรือโอนกิจการเนื่องจากการควบรวม ซึ่งจะช่วยให้เกิด
การควบรวมกิจการของบริษัทประกันภัยรายเล็ก ท าให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีความเข้มแข็งและเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้น ภาครัฐอาจจะต้องสร้างความเข้าใจให้แก่บริษัทประกันภัยและ
พิจารณาปรับปรุงมาตรการด้านภาษีให้มีความเหมาะสมต่อไป  

ส าหรับเรื่องการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรพิจารณาให้ความยืดหยุ่นด้านเงื่อนไขการลงทุน อาทิ ให้บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนใน
ต่างประเทศได้มากขึ้น ขยายมูลค่าการฝากเงินในต่างประเทศ ความหลากหลายในการลงทุนภายใต้



๓๕ 

 

กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาพัฒนาตลาดตราสารหนี้ระยะยาวในประเทศ
และในภูมิภาคเพ่ือตอบสนองความต้องการในสาขาประกันชีวิต 

๓.๔.๒  โอกาสของธุรกิจประกันวินาศภัยในภูมิภาคอาเซียน 
จากการสัมภาษณ์นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัย เห็นว่า

ภาครัฐควรให้ความส าคัญต่อการสร้างความตระหนักรู้ (awareness) เกี่ยวกับเรื่องการประกันภัย 
และท าให้ธุรกิจประกันภัยเติบโตและขยายตัวไปสู่ภาคประชาชนได้มากขึ้น เมื่อมีการกระจายความ
เสี่ยงจะท าให้อัตราเบี้ยประกันภัยลดต่ าลง และท าให้บริษัทประกันภัยไทยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
มีศักยภาพท่ีจะแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้ การให้ความส าคัญในช่องทางการจัดจ าหน่ายก็มีส่วนส าคัญที่
ท าให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่าย เช่น การขายประกันภัยผ่านธนาคารสาขา ทางโทรศัพท์ หรือ
ผ่านเอทีเอ็ม 

นอกจากนี้ กรณีการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทประกันภัย ภาครัฐควรพิจารณา
มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการควบรวมกิจการ โดยให้เงินส ารองที่ได้หักเป็นค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมาย
ก าหนดไม่ต้องน ามาเสียภาษีเมื่อเลิกหรือโอนกิจการเนื่องจากการควบรวม เพ่ือช่วยสนับสนุนให้เกิด
การควบรวมกิจการในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะท าให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีความเข้มแข็งและ
สามารถแข่งขันได้  

ในการเข้าสู่ตลาดประกันภัยในภูมิภาคอาเซียนนั้น ธุรกิจประกันวินาศภัยที่คาดว่า
จะมีความเป็นไปได้มากที่สุดในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนคือ การประกันภัยรถยนต์ แต่ก็ยังมีกฎระเบียบ
บางประการที่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตลาดไปต่างประเทศ โดยเฉพาะยานยนต์ที่มีการขนส่งข้าม
พรมแดน ติดกฎระเบียบการก าหนดให้คุ้มครองเฉพาะในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น แม้ว่าปัจจุบัน
จะมีระบบ Blue Sticker แล้วก็ตาม แต่ยังสามารถใช้ได้เฉพาะการประกันภัยภาคบังคับ ดังนั้นควรมี
มาตรการส่งเสริมบริษัทประกันภัยของไทยซึ่งมีความช านาญเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์มากเกือบ
ที่สุดในอาเซียน และมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นผู้น าในแถบอินโดจีนโดยเฉพาะประเทศอาเซียนที่มี
พ้ืนที่เชื่อมต่อกับไทย  

แนวทางหนึ่งของการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของธุรกิจประกันภัยไทยสามารถท าได้โดย
ผ่านนายหน้า Broker ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งในช่วงเริ่มต้นอาจมีความเป็นไปได้
มากกว่าการเข้าไปลงทุนโดยตรงของบริษัทประกันภัยไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับศักยภาพของ  Broker หาก
เป็น Broker ที่เป็นบริษัทต่างชาติอยู่แล้ว ก็จะมีศักยภาพมากกว่า Broker ไทย อย่างไรก็ตาม การก้าว
สู่ตลาดอาเซียนต้องค านึงถึงวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศนั้นๆ ด้วย โดยเฉพาะประเทศมุสลิม 
เช่น อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย อาจจะเข้าไปท าตลาดยากกว่าประเทศในแถบอินโดจีนที่มีพ้ืนที่
เชื่อมต่อไทยและมีวัฒนธรรมและประเพณีใกล้เคียงกับไทย อย่างไรก็ดี การขยายธุรกิจไปยังกลุ่ม
ประเทศอินโดจีนยังมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับกฎหมายในประเทศเหล่านั้น เช่น ประเทศลาว มีกระบวนการ
ที่ล่าช้าและมีค่าใช้จ่ายสูงมากในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจประกันภัย นอกจากนี้ ปัญหา
อุปสรรคส าคัญในปัจจุบันคือการหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายในแต่ละประเทศ ซึ่งขณะนี้มีหลาย
หน่วยงานอยู่ระหว่างการศึกษา หากทุกหน่วยงานได้รับผลการศึกษาแล้ว ก็จะสามารถเห็นภาพรวมได้
ว่า กฎหมายเป็นอุปสรรคหรือข้อจ ากัดมากน้อยแค่ไหน ซึ่งอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ในกรณีเหล่านั้นต่อไป  



 
 

 
บทที่ ๔ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

๔.๑  สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงความเห็น

จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่กล่าวในบทที่ ๓ ผู้ท าการศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มประเทศ CLMV 
มีศักยภาพในการเป็นเป้าหมายในการขยายธุรกิจบริการด้านประกันภัยของไทย และเห็นควรจัดล าดับ
ประเทศเป้าหมายกลุ่ม CLMV โดยค านึงถึงปัจจัยความน่าสนใจเชิงการตลาด ความคล้ายคลึงทาง
วัฒนธรรม ความพร้อมของระบบกฎหมายและการก ากับดูแล และได้ระบุรูปแบบการเข้าสู่ตลาดและ
สาขาย่อยของประกันภัยที่มีความน่าสนใจเชิงยุทธศาสตร์ เรียงตามล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย 
ดังนี้ 

 
ประเทศเป้าหมาย  สาขาที่มีความน่าสนใจเชิงยุทธศาสตร์ -
ลาว  ส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยไทยในประเทศไทยพิจารณาออกกรมธรรม์ที่-

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคลาว รวมทั้งการจัดท าเอกสารที่
เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาลาวเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค 
และเสนอบรกิารแบบข้ามพรมแดนเพ่ือให้ผู้บริโภคในประเทศลาวสามารถท า
ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันภัยรถยนต์ได้ เพ่ือเป็นการสร้าง
ชื่อเสียงของบริษัทประกันชีวิตไทยให้ผู้บริโภคลาวเกิดความคุ้นเคย  

 ในระยะต่อไปหากผู้บริโภคในประเทศลาวมีความพร้อมและความต้องการ-
เพ่ิมมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ก็สามารถขยายธุรกิจเข้าไปด าเนินการใน
ประเทศลาวได้อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากลาวไม่มีข้อจ ากัดด้านการถือหุ้น
ของคนต่างด้าวในบริษัทประกันภัย 

เวียดนาม  ส่งเสริมการเข้าสู่ตลาดในด้านประกันวินาศภัย โดยเฉพาะในสาขายานยนต์ -
และประกันชีวิต เนื่องจากมีผู้ใช้รถยนต์และมอเตอร์ไซค์เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้
มีความต้องการประกันภัยยานยนต์มากขึ้น โดยสนับสนุนการเข้าไปจัดตั้ง
ธุรกิจในประเทศเวียดนาม โดยอาจท าในรูปแบบการร่วมทุนกับสถาบัน
การเงินท้องถิ่นเพ่ือการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้นและการอ านวยความ
สะดวกด้านภาษา 

กัมพูชา  ส่งเสริมการเข้าสู่ตลาดการให้บริการประกันชีวิต และรวมถึงบริการด้าน-
ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ เพ่ือบุกเบิกธุรกิจประกันชีวิตในกัมพูชา 

 ส่งเสริมการเข้าสู่ตลาดการให้บริการประกันภัยยานยนต์ เพ่ืออ านวยความ-
สะดวกด้านการขนส่งค้าจากประเทศไทย ตลอดจนสอดคล้องกับความ



๓๗ 

 

ประเทศเป้าหมาย  สาขาที่มีความน่าสนใจเชิงยุทธศาสตร์ -
ต้องการด้านยานยนต์ที่เพ่ิมขึ้นในกัมพูชา โดยอาจท าในรูปแบบการร่วมทุน
กับสถาบันการเงินท้องถิ่นเพ่ือการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้นและการอ านวย
ความสะดวกด้านภาษา 

 ส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยไทยในประเทศไทยพิจารณาออกกรมธรรม์ที่-
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกัมพูชา รวมทั้งการจัดท าเอกสารที่
เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษากัมพูชาเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้บริโภค และเสนอบริการแบบข้ามพรมแดนเพ่ือให้ผู้บริโภคในประเทศ
กัมพูชาสามารถท าประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันภัยรถยนต์ได้ 

เมียนมาร์  ส่งเสริมการเข้าสู่ตลาดในธุรกิจประกันวินาศภัย เนื่ องจากเป็นธุรกิจที่-
สนับสนุนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนของไทยใน
ประเทศเมียนมาร์ โดยในช่วงแรกสนับสนุนธุรกิจนายหน้าประกันภัยของไทย
ให้เข้าไปจัดตั้งส านักงานเพ่ือให้บริการแก่ลูกค้า โดยที่กรมธรรม์ความ
คุ้มครองออกจากบริษัทประกันภัยในประเทศไทย  

 เมื่อกฎระเบียบเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศเมียนมาร์มีความชัดเจน-
แล้ว ให้ส่งเสริมธุรกิจประกันภัยไทยให้เข้าไปจัดตั้งบริษัทลูกในเมียนมาร์ 
หรือ ร่วมทุนกับสถาบันการเงินท้องถิ่นเพ่ือจัดตั้งธุรกิจ 

 
๔.๒ ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงความเห็นจากผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องตามที่กล่าวในบทที่ ๓ ผู้ท าการศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าภาครัฐสามารถด าเนิน
มาตรการเพ่ือสนับสนุนธุรกิจประกันภัยของไทยให้เข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ผู้ท าการศึกษาได้
จัดแบ่งมาตรการที่เสนอแนะภายใต้การด าเนินการของภาครัฐเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

๔.๒.๑ การลดปัญหาและอุปสรรคด้านกฎระเบียบภายในประเทศ 
๑)  การแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับความคุ้มครองของกรมธรรม์ ให้สามารถ

ครอบคลุมนอกราชอาณาจักรไทย 
เนื่องจากปัจจุบันการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยมีกฎระเบียบบาง

ประการที่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตลาดไปต่างประเทศ โดยเฉพาะในการเสนอขายบริการข้าม
พรมแดน (Mode ๑) ซึ่งเป็นรูปแบบการขยายธุรกิจที่สามารถด าเนินการได้ง่ายภายใต้การเชื่อมโยง
ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน นอกจากนี้ยานยนต์ที่มีการขนส่งข้ามพรมแดน ก็ยังติดกฎระเบียบ
การก าหนดให้คุ้มครองเฉพาะในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นหากมีการแก้ไขกฎระเบียบ
เกี่ยวกับความคุ้มครองของกรมธรรม์ให้สามารถครอบคลุมไปยังต่างประเทศได้ จะช่วยเพ่ิมจ านวน
ผู้ใช้บริการประกันชีวิตและประกันวินาศภัยโดยเฉพาะผู้บริโภคจากกลุ่มประเทศ CLMV ที่มีความ
เชื่อมั่นในระบบการประกันภัยของไทย 

๒)  การแก้ไขกฎระเบยีบเกี่ยวกับการออกและขายกรมธรรม์เป็นภาษาต่างประเทศ  
เนื่องจากปัจจุบันกฎระเบียบก าหนดให้กรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันวินาศ



๓๘ 

 

ภัยจะต้องจัดท าเป็นภาษาไทย จึงเป็นอุปสรรคต่อลูกค้าชาวต่างชาติที่ประสงค์จะซื้อกรมธรรม์ของ
บริษัทไทย ดังนั้น เพ่ือขยายฐานลูกค้าและอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าชาวต่างประเทศให้สามารถ
เลือกซื้อกรมธรรม์ได้อย่างกว้างขวาง จึงควรปรับปรุงกฎระเบียบให้สามารถออกและจ าหน่าย
กรมธรรม์เป็นภาษาต่างประเทศได้ 

๓) การแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการออกและขายกรมธรรม์เป็นเงินบาท 
อุปสรรคหนึ่งของการค้าข้ามพรมแดนคือการที่มีกฎระเบียบการก าหนดให้การ

ช าระเงินส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยตลาดจนการจ่ายค่าสินไหมเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น ซึ่งในการท า
การตลาดข้ามพรมแดนลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติอาจไม่ได้รับความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงินตรา
เป็นสกุลเงินบาทในต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยเองก็มีการลงทุนในต่างประเทศเป็นเงิน
สกุลอ่ืนด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงควรพิจารณาความเหมาะสมในการแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการออก
และขายกรมธรรม์ส าหรับชาวต่างชาติให้ช าระเป็นเงินสกุลอื่นได้ 

๔) การปรับปรุงกลไกการอนุมัติกรมธรรม์ชนิดใหม่เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ 

ปัจจุบัน คปภ. ได้ก าหนดกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐานส าหรับการประกันภัย
ไว้ ๔ ประเภท คือ (๑) การประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์ (๒) การประกันภัยทรัพย์สิน (๓) การ
ประกันภัยรถยนต์ และ (๔) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุเเละสุขภาพ เพ่ือเป็นแบบและข้อความ
มาตรฐานของกรมธรรม์ประกันภัยที่ส านักงาน คปภ. จะอนุมัติโดยอัตโนมัติทันทีเมื่อบริษัทประกันภัย
ยื่นขอเข้ามา หรือเรียกว่า File and Use แต่หากมีการพัฒนากรมธรรม์รูปแบบใหม่เพ่ือตอบสนอง
ผู้บริโภคแต่อาจมีรูปแบบแตกต่างออกไปจากรูปแบบมาตรฐาน ส านักงาน คปภ. ใช้ระยะเวลานานใน
การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์รูปแบบใหม่ๆ ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นและอ านวยความสะดวกใน
ด้านการประกอบธุรกิจ จึงควรเสนอ คปภ. ให้พิจารณาใช้กลไก File and Use ส าหรับกรมธรรม์ทุก
ประเภท 

๕)  มาตรการด้านภาษ ี
มาตรการด้านภาษีก็มีความส าคัญต่อการเข้าสู่ตลาดอาเซียน โดยเป็นปัจจัยที่มี

ความส าคัญกับธุรกิจประกันชีวิตในเรื่องต้นทุนการด าเนินการ ดังนั้นจึงเห็นควรพิจารณายกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลกรณีการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทประกันภัย การก าหนดให้หักค่าใช้จ่ายเงิน
ส ารองเบี้ยประกันตามที่กฎหมายก าหนดให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจ และการให้เงินส ารองที่ได้
หักเป็นคา่ใช้จ่ายตามที่กฎหมายก าหนดไม่ต้องน ามาเสียภาษีเม่ือเลิกหรือโอนกิจการเนื่องจากการควบ
รวม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการควบรวมกิจการของบริษัทประกันภัยรายเล็ก ท าให้ภาคธุรกิจประกันภัยมี
ความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเข้าไปซื้อหรือควบรวม
กิจการกับบริษัทประกันภัยท้องถิ่นในต่างประเทศ 

นอกจากนี้ มาตรการภาษีอ่ืนที่อาจเป็นแรงจูงใจในการลงทุนในต่างประเทศ 
ได้แก่ การยกเว้นภาษีส าหรับเงินปันผลที่ส่งกลับประเทศ การให้น าผลขาดทุนของการลงทุนในระยะ๕ 
ปี ของการเริ่มต้นธุรกิจในต่างประเทศมาหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทแม่ในประเทศ เป็นต้น 



๓๙ 

 

๔.๒.๒ การลดปัญหาและอุปสรรคด้านกฎระเบียบในต่างประเทศ 
๔.๒.๒.๑ การเจรจาเปิดเสรีบริการด้านการเงินในเวทีพหุภาคีและทวิภาคี 

ข้อเรียกร้อง (Request List) เป็นวิธีการหรือกลไกในการด าเนินการที่ใช้
ปฏิบัติเป็นการทั่วไปในการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการกับประเทศคู่เจรจา โดยเฉพาะภายใต้กรอบ
ขององค์การการค้าโลกและกรอบอาเซียน ส าหรับกรณีของกลุ่มประเทศ CLMV นั้น การยื่นข้อ
เรียกร้องสามารถกระท าได้ในช่วงระหว่างรอบการเจรจาเปิดเสรีบริการด้านการเงินภายใต้กรอบการ
เจรจาการค้าบริการของอาเซียน ซึ่ง ณ เวลาที่จัดท ารายงานฉบับนี้ อาเซียนก าลังอยู่ระหว่างการ
เจรจาเปิดเสรีบริการด้านการเงินในรอบที่ ๖ (๒๕๕๔-๒๕๕๖) ในการนี้ ผู้ท าการศึกษาได้ยกร่างข้อ
เรียกร้องของไทยในสาขาบริการประกันภัย ส าหรับกลุ่มประเทศ CLMV ดังนี้ 

๑) ประเทศลาว 
ประเทศลาวไม่มีข้อจ ากัดใน Mode ๑ ๒ และ ๓ ส าหรับประกันชีวิต

และประกันวินาศภัย แต่ไม่รวมการประกันสุขภาพ และจ ากัดรูปแบบการเข้าไปจัดตั้งธุรกิจว่าห้ามเข้า
ไปจัดตั้งเป็นสาขา (direct branching) ส าหรับข้อจ ากัดใน Mode ๔ อนุญาตให้เฉพาะการ
เคลื่อนย้ายบุคลากร ในระดับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ นั้นไม่เป็นสาระส าคัญ จึงเห็นควรขอให้ (๑) 
รวมประกันสุขภาพในสาขาย่อยประกันชีวิต และ (๒) ขอให้ผู้ประกอบการชาติอาเซียนสามารถจัดตั้ง
ธุรกิจในรูปแบบสาขาในประเทศลาวได้ 

(๑) Mode ๑, ๒, ๓ - Include health insurance in the 
coverage of life insurance. 

(๒) Mode ๓ - Allow direct branching.of Life and Non-life 
Insurance 

๒) ประเทศเวียดนาม 
ประเทศเวียดนาม มีระดับการเปิดตลาดในสาขาประกันภัยในระดับ

ที่สูงกว่าสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ ได้แก่ ไม่มีข้อจ ากัดส าหรับ Mode ๑ และ ๒ การให้บริการและการ
บริโภคข้ามพรมแดนส าหรับบริการประกันภัยที่เสนอให้แก่บริษัทต่างชาติในเวียดนาม คนต่างชาติที่
ท างานในเวียดนาม ประกันภัยต่อ การประกันภัยในการคมนาคมระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการ
ประกันภัยที่เกี่ยวกับการคมนาคมทางทะเลและการบินพาณิชย์ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมดหรือบางส่วน
ของสินค้าที่ขนส่ง ยานพาหนะที่ขนส่งสินค้า และความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้น และสินค้าที่อยู่
ระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศ นายหน้าประกันภัยและนายหน้าประกันภัยต่อ บริการให้
ค าปรึกษา คณิตศาสตร์ประกันภัย การประเมินความเสี่ยงและการจัดการค่าสินไหมทดแทน ส าหรับ
การเข้ามาจัดตั้งธุรกิจในเวียดนาม (Mode ๓) ไม่มีข้อจ ากัด ดังนั้น เนื่องจากเวียดนามยังไม่เปิดเสรี
โดยสิ้นเชิงใน Mode ๑ ส าหรับการท าประกันภัยโดยตรง จึงเห็นควรร่างข้อเรียกร้องในสาขา
ประกันภัยส าหรับเวียดนาม ดังนี้ None for Mode ๑ for all Direct Insurance 

๓) ประเทศกัมพูชา 
กัมพูชาไม่มีข้อจ ากัดในการเข้าสู่ตลาดในรูปแบบ Mode ๒-๓ ทั้งใน

สาขาประกันชีวิต ประกันวินาศภัย ประกันภัยต่อ และการประกันช่วง รวมถึงการบริการสนับสนุน
การประกันภัย (รวมถึงบริการนายหน้าและตัวแทน) แต่ยังมีข้อจ ากัดในด้านการให้บริการข้าม



๔๐ 

 

พรมแดน (Mode ๑) ในสาขาประกันชีวิต คือ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถท าสัญญากับ
บริษัทประกันภัยที่มีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันภัยในกัมพูชาเท่านั้น ซึ่งอาจจะเป็นช่องทาง
หนึ่งที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการเข้าสู่ตลาด โดยเฉพาะในการให้บริการประกันสุขภาพและ
อุบัติเหตุ ดังนั้น จึงสามารถจัดท าข้อเรียกร้อง (Request List) แก่กัมพูชาในประเด็นดังกล่าว ดังนี้
None for Mode ๑ in subsector Life insurance service (CPC ๘๑๒๑๑) 

๔) ประเทศเมียนมาร์ 
ในสาขาประกันภัยและบริการที่ เกี่ยวเนื่องกับการประกันภัย 

ประเทศเมียนมาร์มีข้อผูกพันในระดับที่ต่ ามาก โดยเปิดเสรีเฉพาะบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประกันภัยเพียง ๒ รูปแบบเท่านั้น กล่าวคือ (๑) บริการประเมินและจัดการค่าสินไหมทดแทนในการ
ประกันภัย เปิดเสรีเต็มรูปแบบใน Mode ๑, ๒ และ ๓ และใน Mode ๔ การเคลื่อนย้ายบุคลากรข้าม
พรมแดน ผูกพันเฉพาะผู้บริหารระดับอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ให้ค าปรึกษาด้านเทคนิค โดยได้รับ
อนุญาตจาก Insurance Supervisory Board (๒) บริการคณิตศาสตร์ประกันภัย เปิดเสรีเต็มรูปแบบ
ใน Mode ๑, ๓ และ ๔ แต่ไม่ผูกพัน Mode ๒ การบริโภคในต่างแดน ดังนั้น จึงเห็นควรยื่นข้อ
เรียกร้องต่อเมียนมาร์ ดังนี้ Make commitments on Direct Life and Non-life Insurance, 
Reinsurance and Retrocession, and Services auxiliary to insurance in the schedule of 
specific commitments and commit None for Mode ๑, ๒, ๓, ๔ 

๔.๒.๒.๒ ส่งเสริมความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ 
ปัจจุบัน ได้มีความร่วมมือในระดับผู้น าองค์กรก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย

ในอาเซียน (ASEAN Insurance Regulators’ Meeting: AIRM) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือประสานความ
ร่วมมือระหว่างผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยของอาเซียน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการก ากับดูแลเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความแข็งแกร่งธุรกิจประกันภัย รวมทั้งหารือแนวทางแก้ไขหรือบรรเทา
ผลกระทบของภัยต่างๆ ต่อธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน อาทิ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น 
ทั้งนี้ ประเทศไทยสามารถใช้เวทีดังกล่าวในการผลักดันให้กลุ่มประเทศ CLMV มีการพัฒนาระบบการ
ก ากับดูแลให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนสามารถแสดงบทบาทน า โดยการให้ความช่วยเหลือเชิงวิชาการแก่
ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจากประเทศ CLMV เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายบุคลากร ส่งผล
ดีต่อการอ านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจประกันภัยไทยในการเข้าไปขออนุญาตจัดตั้งธุรกิจ  

๔.๒.๓ กลไกในการสนับสนุนธุรกิจให้ออกสู่ตลาดอาเซียน 
ผู้ท าการศึกษาพิจารณาแล้ว เห็นว่าการท่ีจะขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการเชิงรุก

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการ ควรมีมาตรการและกลไกของภาครัฐเพ่ิมเติม เพ่ือสนับสนุนการ
ออกสู่ตลาดอาเซียนของุรกิจประกันภัย ดังนี้ 

๑) การก าหนดหน่วยงานเพ่ือท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการก าหนดยุทธศาสตร์
การส่งเสริมผู้ประกอบการสาขาประกันภัยของไทยให้ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ เพ่ือให้มีการบูรณา
การในเชิงนโยบาย ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย ได้แก่ 
กระทรวงการคลัง ส านักงานก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ กระทรวง
พาณิชย์  



๔๑ 

 

๒)  การรวบรวมกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจประกันภัยในแต่ละประเทศ
สมาชิกอาเซียน เพ่ือเป็นคู่มือให้กับผู้ประกอบการไทย 

๓)  การจัดท า Roadshow และ Business Matching ส าหรับธุรกิจประกันภัยที่
ประสงค์จะเข้าร่วมทุนกับนักลงทุนท้องถิ่นในต่างประเทศ หรือขยายธุรกิจเข้าสู่ประเทศสมาชิก
อาเซียน 

๔)  การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ
เพ่ือให้เอกชนไปลงทุนในต่างประเทศ อาทิ ปรับปรุงมาตรการภาษีที่เป็นอุปสรรคต่อการขยายการ
ลงทุนไปต่างประเทศ พิจารณาแนวทางการร่วมรับประกันความเสี่ยงทางการเมือง (Political Risk) 
ให้กับนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนากฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ภาคธุรกิจประกันภัยที่ประสงค์จะออกสู่ตลาดต่างประเทศ 

๕)  การให้ความช่วยเหลือเชิงวิชาการแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือให้มีความ
เข้าใจในระบบการเงินของไทย นอกจากนี้เพ่ือช่วยพัฒนากฎระเบียบการก ากับดูแลในประเทศที่ใ ห้
ความช่วยเหลือให้เป็นสากลและสอดคล้องกับไทย 

 
๔.๓  บทสรุป 

การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เป็น
โอกาสที่ดีส าหรับธุรกิจไทยในทุกสาขาที่จะใช้ประโยชน์จากการเป็น AEC เพ่ือสร้างศักยภาพของไทย
ในเวทีอาเซียน จากผลการศึกษาพบว่าสาขาประกันภัยเป็นสาขาของบริการด้านการเงินที่มีศักยภาพ 
สามารถแข่งขันได้ในอาเซียน และมีศักยภาพเพียงพอที่จะขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ CLMV 
ตลอดจนภาคธุรกิจเองก็มีความสนใจที่จะขยายขอบเขตธุรกิจออกไปยังกลุ่มประเทศ CLMV อีกด้วย 
นอกจากนี้ ด้วยต าแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ใจกลางกลุ่มประเทศ CLMV และมีความพร้อมด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานเหนือกว่าประเทศใกล้เคียง จึงเป็นจุดแข็งที่สามารถน ามาใช้ประชาสัมพันธ์ให้นัก
ลงทุนต่างชาติใช้ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของส านักงานภูมิภาคส าหรับธุรกิจต่างๆ รวมทั้งประกันภัย ก่อน
จะขยายสาขาไปยังประเทศใกล้เคียง โดยเฉพาะประกันชีวิตและประกันภัยยานยนต์ ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องเชิงธุรกิจกับภาคการขนส่งโลจิสติกส์ อย่างไรก็ตาม การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ของภูมิภาคในสาขาประกันภัยได้นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการบูรณาการแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนากฎระเบียบที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการออกสู่ตลาดต่างประเทศตามที่ได้เสนอแนะไปแล้ว
เบื้องต้น เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ และน ามาซึ่งรายได้และชื่อเสียงของประเทศ รวมถึง
สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับประเทศสมาชิกอาเซียน  



 

 
 

 
บรรณานุกรม 

 
 

หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ  
ภาษาไทย 
กระทรวงพาณิชย์, กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.  ค าแปลกรรมสารสุดท้าย รวบรวมผลการเจรจาการค้า

พหุภาคีรอบอุรกวัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๒. 
กอบศักดิ์ ภูตระกูล, ดอน นาครทรรพ และหฤษฎ์ รอดประเสริฐ.  การเปิดเสรีภาคสถาบันการเงินไทย

ภายใต้กรอบ WTO และแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (เอกสารวิจัยหมายเลข ๓ 
โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก)). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘. 

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง.  การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิดเสรีภาคบริการด้าน
การเงินของประเทศไทย: รายงานฉบับสมบูรณ์ (เสนอ ASEM Trust Fund). กรุงเทพฯ: ผู้
แต่ง, ๒๕๔๙.  

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง. รายงานฉบับสมบูรณ์กรอบการเจรจาที่เหมาะสมในการจัดท าความตกลง
เขตการค้าเสรีภาคบริการด้านการเงินของไทย. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง, ๒๕๕๒. 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง. รายงานฉบับสมบูรณ์ แผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่ตลาดสาขาบริการด้าน
การเงินในประเทศลาวและกัมพูชาภายใต้แผนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 
๒๕๕๘. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง, ๒๕๕๔. 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง.  รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาเปรียบเทียบกฎระเบียบภายในประเทศ
สมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับการเปิดเสรีสาขาธนาคารพาณิชย์และหลักทรัพย์เพ่ือจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง, ๒๕๕๕. 

ศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  รายงาน
ฉบับสมบูรณ์: โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท าจุดยืนของประเทศไทยด้านระบบการเงิน และ
การสนับสนุนการจัดท ายุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลังอาเซียน. 
กรุงเทพฯ : ผู้แต่ง, ๒๕๕๕. 

   
ภาษาอังกฤษ 
Bank of Lao PDR. Annual Economic Report. 2009. 
National Bank of Cambodia [NBC]. Annual Report. 2009. 
Yung Chul Park.  Combined Study on Assessing the Financial Landscape and 

Formulating Milestones for Monetary and Financial Integration in ASEAN. 
Research Paper for the ASEAN Secretariat. 2011. 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ความม่ันคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยในอาเซียนและประเทศอ่ืน 

 
(ร้อยละ) 

 Capital/assets Equity/assets 
Government securities and 

bonds/assets 
 Life Non-life Life Non-life Life Non-life 

Brunei Darussalam -๔.๑ ๑๑.๗ ๒๔.๑ ๐.๑ ๔๔.๒ ๐.๐ 
Cambodia Na ๖๖.๐ Na ๐.๐ na ๘.๘ 
Indonesia ๑๑.๕ ๔๙.๒ ๒๒.๙ ๑๙.๘ ๑๗.๖ ๖.๘ 
Lao PDR na ๓๒.๕ Na ๐.๐ na ๐.๐ 
Malaysia ๓.๒ ๐.๓ ๑๕.๗ ๕.๐ ๑๔.๔ ๑๙.๘ 
The Philippines ๑๐.๙ ๔๕.๘ ๖.๑ ๑๔.๙ ๓๗.๔ ๑๕.๐ 
Singapore ๒.๘ ๔.๙ ๓๕.๑ ๗.๓ ๔๓.๕ ๓๙.๔ 
Thailand ๑๑.๖ ๒๙.๙ ๗.๐ ๑๘.๘ ๕๗.๔ ๑๙.๐ 
Viet Nam ๑๖.๑ ๔๗.๘ ๕.๔ ๐.๐ ๕.๕ ๒๕.๒ 
ASEAN ๖.๑ ๑๘.๑ ๒๑.๘ ๑๐.๓ ๓๖.๗ ๒๕.๓ 
US   ๔.๐ ๒๒.๐ ๒๐.๐ ๔๙.๐ 
UK   ๔๐.๐ ๕.๐ ๑๘.๐ ๒๔.๐ 
Japan   ๘.๐ ๒๑.๐ ๔๖.๐ ๑๘.๐ 
ที่มา: ASEAN Secretariat, ASEAN Insurance Database, ๒๐๐๙; Sigma Swiss Re (๒๐๑๐). 
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ภาคผนวก ข 
ประเทศกัมพูชา : ระดับการเปิดเสรีสาขาประกันภัย  
ตามที่ผูกพันไว้ในกรอบความตกลงการค้าเสรีต่างๆ 

 
ประเทศกัมพูชา เป็นประเทศสมาชิกของอาเซียนและองค์การการค้าโลก ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 

๒๕๕๕ กัมพูชามีความตกลงการค้าเสรีที่เกี่ยวข้องกับการผูกพันเปิดเสรีบริการประกันภัยแล้ว ๕ 
กรอบได้แก่ กรอบองค์การการค้าโลก (๒๕๔๗) กรอบการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนรอบที่ ๕ (๒๕๕๕) กรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (๒๕๕๑) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-
เกาหลีใต้ (๒๕๕๒) และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน (๒๕๕๐) 

กรอบองค์การการค้าโลก – จากการศึกษาตารางข้อผูกพันภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก 
พบว่าประเทศกัมพูชา มีระดับการเปิดตลาดในสาขาประกันภัยในระดับท่ีสูงมาก ดังนี้ 

๑. บริการประกันชีวิต 
มีข้อจ ากัดด้านการเปิดตลาดใน Mode ๑ กล่าวคือ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

สามารถท าสัญญากับบริษัทประกันภัยที่มีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันภัยในราชอาณาจักร
กัมพูชาเท่านั้น ส าหรับ Mode ๒ และ ๓ ไม่มีข้อจ ากัด และไม่ผูกพันใน Mode ๔ ยกเว้นตามที่ได้
ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป และไม่มีข้อจ ากัดด้านการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติใน Mode ๑-๓ แต่ไม่ผูกพันใน 
Mode ๔ ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป 

๒. บริการประกันวินาศภัย 
ส าหรับ Mode ๑ ไม่มีข้อจ ากัดด้านการเปิดตลาดในประกันภัยทางทะเล อากาศ และ

การขนส่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป หรือเมื่อมีการออกกฎหมาย กฎระเบียบที่
เหมาะสม และมีบริษัทในประเทศได้รับการรับรอง แล้วแต่เงื่อนไขใดจะสามารถด าเนินการได้ก่อน ซึ่ง
เมื่อบรรลุเงื่อนไขท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว การให้บริการประกันภัยทางทะเล อากาศ และการขนส่ง อาจท า
ได้โดยบริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศกัมพูชา ส าหรับบริการประกันวินาศ
ภัยประเภทอ่ืนๆ ทั้งหมด บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถท าสัญญาได้กับบริษัทประกันภัยที่
ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศกัมพูชาเท่านั้น ส าหรับ Mode ๒ และ ๓ ไม่มีข้อจ ากัดด้าน
การเปิดตลาด และไม่ผูกพันใน Mode ๔ นอกจากที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป 

๓. บริการประกันภัยต่อ 
ไม่มีข้อจ ากัดส าหรับการเปิดตลาดภายใต้ Mode ๑ ยกเว้นว่าบริษัทต่างๆ ต้องท าการ

ประกันภัยต่อร้อยละ ๒๐ ของความเสี่ยงในบริษัทประกันภัยต่อกัมพูชา (Cambodia Re) จนถึงวันที่ 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และส าหรับสัญญาประกันภัยที่มีวงเงินประกันน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕๐๐,๐๐๐ 
ดอลลาร์สหรัฐ จะต้องท าประกันภัยต่อในประเทศจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ หลังจากนั้นจะไม่มี
ข้อจ ากัด Mode ๒ และ ๓ ไม่มีข้อจ ากัด ยกเว้นใน Mode ๓ ซึ่งบริษัทจะต้องท าประกันภัยต่อร้อยละ 
๒๐ ของความเสี่ยงในกัมพูชาถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ แต่ไม่มีข้อจ ากัดภายหลังจากนั้น และไม่
ผูกพันใน Mode ๔ นอกจากที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป 

๔. บริการนายหน้าและตัวแทนประกันภัย  



๔๖ 

 

๕. บริการที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย อาทิ การให้ค าปรึกษา คณิตศาสตร์ประกันภัย การ
จัดการความเสี่ยง และการจัดการค่าสินไหมทดแทนในการประกันภัยทางทะเล 

ไม่มีข้อจ ากัดในการเปิดตลาดและการประติบัตรเยี่ยงคนชาติใน Mode ๑-๓ และไม่
ผูกพันใน Mode ๔ นอกจากทีไ่ด้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป 

 
กรอบอาเซียน – จากการศึกษาตารางข้อผูกพันภายใต้กรอบการเจรจาเปิดเสรีการค้า

บริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนรอบที่ ๕ พบว่าประเทศ
กัมพูชามีระดับการเปิดเสรีบริการด้านการเงินเทียบเท่ากับการเปิดเสรีของกัม พูชาภายใต้กรอบ
องค์การการค้าโลก ยกเว้นในสาขาการประกันภัยสาขาต่อ และการประกันช่วง ซึ่งมีข้อจ ากัดที่น้อย
กว่า (หรือเปิดตลาดมากกว่า) ในกรอบองค์การการค้าโลกในประเด็นเรื่องการให้บริการข้ามพรมแดน 
(Mode ๑) โดยบริษัทต่างๆ ต้องท าการประกันภัยต่อร้อยละ ๒๐ ของความเสี่ยงในบริษัทประกันภัย
ต่อกัมพูชา (Cambodia Re) ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ส าหรับสัญญาประกันภัยที่มีวงเงินประกัน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ จะต้องท าประกันภัยต่อในประเทศจนถึงวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ หลังจากนั้นจะไม่มีข้อจ ากัด 
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ภาคผนวก ค 
ประเทศลาว : ระดับการเปิดเสรีสาขาประกันภัย  

ตามที่ผูกพันไว้ในกรอบความตกลงการค้าเสรีต่างๆ 
 
ประเทศลาว ได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกเมื่อ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และ ณ 

สิ้นปี ๒๕๕๕ ประเทศลาวมีความตกลงการค้าเสรีที่เกี่ยวข้องกับการผูกพันเปิดเสรีบริการประกันภัย
แล้ว ๔ กรอบได้แก ่กรอบการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย
การค้าบริการของอาเซียนรอบที่ ๕ (๒๕๕๕) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ (๒๕๕๑) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-เกาหลีใต้ (๒๕๕๒) และกรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน (๒๕๕๐) 

กรอบองค์การการค้าโลก - จากการศึกษาตารางข้อผูกพันภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก 
พบว่าประเทศลาว มีการผูกพันเปิดตลาดในสาขาประกันภัยในระดับที่ต่ ามาก ดังนี้ 

๑. ประกันชีวิต 
ไม่ผูกพันใน Mode ๑, ๒ ทั้งในด้านการเข้าสู่ตลาดและการประติบัติเยี่ยงคนชาติ 

ส าหรับ Mode ๓ การเข้าไปด าเนินธุรกิจในประเทศลาวนั้น ผูกพันเปิดตลาดโดยอนุญาตให้ต่างชาติ
สามารถถือหุ้นในบริษัทประกันชีวิตได้ร้อยละ ๕๑ หลังจาก ๕ ปีนับจากวันที่เข้าเป็นสมาชิกองค์การ
การค้าโลก (๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) ส าหรับ Mode ๔ ไม่ได้ผูกพัน ยกเว้น ในด้านการเข้าสู่ตลาด 
อนุญาตให้กรณีที่เป็นผู้จัดการอาวุโส และผู้เชี่ยวชาญ โดยการเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายบุคคล
ธรรมดาดังกล่าวเข้าประเทศลาวต้องได้รับการอนุมัติตามกฎหมายแรงงานของลาว ทั้งนี้ จ านวน
บุคลากรต่างชาติทั้งหมดต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของจ านวนบุคลากรทั้งหมดขององค์กร 

๒. ประกันวินาศภัย 
ไม่ผูกพันใน Mode ๑, ๒ ทั้งในด้านการเข้าสู่ตลาดและการประติบัติเยี่ยงคนชาติ 

ยกเว้นประกันวินาศภัยที่เกี่ยวกับการคมนาคมข้ามพรมแดน รวมถึงการประกันความเสี่ยงทั้งสินค้า
และยานพาหนะที่เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลและทางอากาศ ส าหรับ Mode ๓ การเข้าไปด าเนิน
ธุรกิจในประเทศลาวนั้น ผูกพันเปิดตลาดโดยอนุญาตให้ต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทประกันวินาศ
ภัยได้ร้อยละ ๕๑ หลังจาก ๕ ปีนับจากวันที่เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 
ส าหรับ Mode ๔ ไม่ได้ผูกพัน ยกเว้น ในด้านการเข้าสู่ตลาด อนุญาตให้กรณีที่เป็นผู้จัดการอาวุโส 
และผู้เชี่ยวชาญ โดยการเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาดังกล่าวเข้าประเทศลาวต้อง
ได้รับการอนุมัติตามกฎหมายแรงงานของลาว ทั้งนี้ จ านวนบุคลากรต่างชาติทั้งหมดต้องไม่เกินร้อยละ 
๒๐ ของจ านวนบุคลากรทั้งหมดขององค์กร 

๓. การประกันภัยต่อและการประกันภัยช่วง 
ไม่มีข้อจ ากัดใน Mode ๑ และ ๒ ทั้งในด้านการเข้าสู่ตลาดและการประติบัติเยี่ยงคน

ชาติ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือไม่ห้ามคนในชาติใช้บริการในประเทศอ่ืน ส าหรับ Mode ๓ การเข้าไปด าเนิน
ธุรกิจในประเทศลาวนั้น ผูกพันเปิดตลาดโดยอนุญาตให้ต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทประกันภัยต่อ
ได้ร้อยละ ๕๑ หลังจาก ๕ ปีนับจากวันที่เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 
ในขณะที่ Mode ๔ ไม่ได้ผูกพัน ยกเว้น ในด้านการเข้าสู่ตลาด อนุญาตให้กรณีที่เป็นผู้จัดการอาวุโส 



๔๘ 

 

และผู้เชี่ยวชาญ โดยการเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาดังกล่าวเข้าประเทศลาวต้อง
ได้รับการอนุมัติตามกฎหมายแรงงานของลาว ทั้งนี้ จ านวนบุคลากรต่างชาติทั้งหมดต้องไม่เกินร้อยละ 
๒๐ ของจ านวนบุคลากรทั้งหมดขององค์กร 

๔. บริการที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย อาทิ การให้ค าปรึกษา คณิตศาสตร์ประกันภัย การ
จัดการความเสี่ยง และการจัดการค่าสินไหมทดแทนในการประกันภัย 

ไม่มีข้อจ ากัดใน Mode ๑ และ ๒ ทั้งในด้านการเข้าสู่ตลาดและการประติบัติเยี่ยงคน
ชาติ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือไม่ห้ามคนในชาติใช้บริการในประเทศอ่ืน ส าหรับ Mode ๓ การเข้าไปด าเนิน
ธุรกิจในประเทศลาวนั้น ผูกพันเปิดตลาดโดยอนุญาตให้ต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจประกันภัยได้ร้อยละ ๕๑ หลังจาก ๕ ปีนับจากวันที่เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) ในขณะที่ Mode ๔ ไม่ได้ผูกพัน ยกเว้น ในด้านการเข้าสู่ตลาด อนุญาตให้กรณีที่
เป็นผู้จัดการอาวุโส และผู้เชี่ยวชาญ โดยการเข้าประเทศและการเคลื่ อนย้ายบุคคลธรรมดาดังกล่าว
เข้าประเทศลาวต้องได้รับการอนุมัติตามกฎหมายแรงงานของลาว ทั้งนี้ จ านวนบุคลากรต่างชาติ
ทั้งหมดต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของจ านวนบุคลากรทั้งหมดขององค์กร 

 
กรอบอาเซียน – จากการศึกษาตารางข้อผูกพันภายใต้กรอบการเจรจาเปิดเสรีการค้า

บริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนรอบที่ ๕ พบว่าในสาขา
ประกันภัยและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกันภัย ประเทศลาวมีข้อผูกพันใน ๒ สาขาย่อย ได้แก่ 
(๑) การประกันภัยโดยตรง (รวมถึงการประกันภัยร่วม) ทั้งการประกันชีวิต (ไม่รวมการประกัน
สุขภาพ) และการประกันวินาศภัย และ (๒) การประกันภัยต่อและการประกันภัยช่วง แต่ไม่มีข้อ
ผูกพันส าหรับการบริการสนับสนุนการประกันภัย เช่น การให้ค าปรึกษา การคณิตศาสตร์ประกันภัย 
การประเมินความเสี่ยงและการบริการจัดการเรียกร้องตามสิทธิ์ และไม่รวมประกันภัยภาคบังคับ อาทิ 
ประกันสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นบริการประกันภัยประเภทใด สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวไม่อนุญาตการจัดตั้งเป็นสาขาโดยตรง และต้องจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินที่มีรูปแบบทาง
กฎหมายเฉพาะ รวมถึงห้ามมิให้บริษัทประกันภัยเสนอบริการประกันภัยทั้งประกันชีวิตและประกัน
วินาศภัย 

๑. การประกันภัยโดยตรง (รวมถึงการประกันภัยร่วม) ประกอบด้วยการประกันชีวิต (ไม่
รวมการประกันสุขภาพ) และการประกันวินาศภัย 

ไม่มีข้อจ ากัดใน Mode ๑, ๒ และ ๓ ทั้งในด้านการเข้าสู่ตลาดและการประติบัติเยี่ยง
คนชาติ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่มีข้อจ ากัดในด้านสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติและจ านวนใบอนุญาต 
รวมทั้งไม่ห้ามคนในชาติใช้บริการในประเทศอ่ืน ในขณะที่ Mode ๔ ไม่ได้ผูกพัน ยกเว้น ในด้านการ
เข้าสู่ตลาด อนุญาตให้กรณีที่เป็นผู้จัดการอาวุโส และผู้เชี่ยวชาญ โดยการเข้าประเทศและการ
เคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาดังกล่าวเข้าประเทศลาวต้องได้รับการอนุมัติตามกฎหมายแรงงานของลาว 
อีกทั้งมีเงื่อนไขของการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติด้วยว่า ผู้ให้บริการต่างประเทศและพนักงานต่างประเทศ
ของผู้ให้บริการซึ่งท างานอยู่ในประเทศลาวต้องช าระภาษีเงินได้ส่วนบุคคลแก่รัฐบาลลาว โดยค านวณ
ภาษีตามข้อก าหนดที่ระบุในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของลาว 

๒. การประกันภัยต่อและการประกันภัยช่วง 



๔๙ 

 

ไม่มีข้อจ ากัดใน Mode ๑, ๒ และ ๓ ทั้งในด้านการเข้าสู่ตลาดและการประติบัติเยี่ยง
คนชาติ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่มีข้อจ ากัดในด้านสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติและจ านวนใบอนุญาต 
รวมทั้งไม่ห้ามคนในชาติใช้บริการในประเทศอ่ืน ในขณะที่ Mode ๔ ไม่ได้ผูกพัน ยกเว้น ในด้านการ
เข้าสู่ตลาด อนุญาตให้กรณีที่เป็นผู้จัดการอาวุโส และผู้เชี่ยวชาญ โดยการเข้าประเทศและการ
เคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาดังกล่าวเข้าประเทศลาวต้องได้รับการอนุมัติตามกฎหมายแรงงานของลาว 
อีกทั้งมีเงื่อนไขของการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติด้วยว่า ผู้ให้บริการต่างประเทศและพนักงานต่างประเทศ
ของผู้ให้บริการซึ่งท างานอยู่ในประเทศลาวต้องช าระภาษีเงินได้ส่วนบุคคลแก่รัฐบาลลาว โดยค านวณ
ภาษีตามข้อก าหนดที่ระบุในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของลาว 

๓. บริการนายหน้าและตัวแทนประกันภัย  
ไม่ระบุในตารางข้อผูกพัน 

๔. บริการที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย อาทิ การให้ค าปรึกษา คณิตศาสตร์ประกันภัย การ
จัดการความเสี่ยง และการจัดการค่าสินไหมทดแทนในการประกันภัยทางทะเล 

ไม่ระบุในตารางข้อผูกพัน 
 
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (๒๕๕๑) กรอบความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-เกาหลีใต้ (๒๕๔๘) และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน 
(๒๕๕๐) ประเทศลาวผูกพันในตารางข้อผูกพันเทียบเท่ากับกรอบอาเซียน 

 



๕๐ 

 

ภาคผนวก ง 
ประเทศเมียนมาร์ : ระดับการเปิดเสรีสาขาประกันภัย  
ตามที่ผูกพันไว้ในกรอบความตกลงการค้าเสรีต่างๆ 

 
ประเทศเมียนมาร์ เป็นประเทศสมาชิกของอาเซียนและองค์การการค้าโลก ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 

๒๕๕๕ ประเทศเมียนมาร์มีความตกลงการค้าเสรีที่เกี่ยวข้องกับการผูกพันเปิดเสรีบริการประกันภัย
แล้ว ๒ กรอบได้แก่ กรอบการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย
การค้าบริการของอาเซียนรอบที่ ๕ (๒๕๕๕) และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน 
(๒๕๕๐) ส าหรับกรอบอาเซียนกับคู่เจรจาอื่น ประเทศเมียนมาร์ไม่มีข้อผูกพันในสาขาประกันภัย 

 
กรอบอาเซียน – จากการศึกษาตารางข้อผูกพันภายใต้กรอบการเจรจาเปิดเสรีการค้า

บริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนรอบที่ ๕ พบว่าในสาขา
ประกันภัยและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกันภัย ประเทศเมียนมาร์มีข้อผูกพันในระดับที่ต่ ามาก 
โดยเปิดเสรีเฉพาะบริการที่เก่ียวเนื่องกับการประกันภัยเพียง ๒ รูปแบบเท่านั้น ดังนี้ 

๑. บริการประกันชีวิตและประกันวินาศภัย 
ไม่ระบุในตารางข้อผูกพัน 

๒. บริการนายหน้าและตัวแทนประกันภัย 
ไม่ระบุในตารางข้อผูกพัน 

๓. บริการประเมินและจัดการค่าสินไหมทดแทนในการประกันภัย 
Mode ๑, ๒ และ ๓ ไม่มีข้อจ ากัด (เปิดเสรีเต็มรูปแบบ) ยกเว้น Mode ๔ การ

เคลื่อนย้ายบุคลากรข้ามพรมแดน ผูกพันเฉพาะผู้บริหารระดับอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ให้ค าปรึกษา
ด้านเทคนิค โดยได้รับอนุญาตจาก Insurance Supervisory Board 

๔. บริการคณิตศาสตร์ประกันภัย 
Mode ๑, ๓ และ ๔ ไม่มีข้อจ ากัด (เปิดเสรีเต็มรูปแบบ) แต่ไม่ผูกพัน Mode ๒ การ

บริโภคในต่างแดน 
 
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน (๒๕๕๐) จากการศึกษาตารางข้อผูกพัน

ภายใต้กรอบการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อาเซียน-จีน พบว่าเมียนมาร์ผูกพันเฉพาะสาขาบริการคณิตศาสตร์ประกันภัย ดังนี้ 

บริการคณิตศาสตร์ประกันภัย 
Mode ๑ และ ๒ ไม่มีข้อจ ากัด (เปิดเสรีเต็มรูปแบบ) แต่ไม่ผูกพัน Mode ๓ การจัดตั้ง

ธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ และ Mode ๔ การเคลื่อนย้ายบุคลากรข้ามพรมแดน 
 



๕๑ 

 

ภาคผนวก จ 
ประเทศเวียดนาม : ระดับการเปิดเสรีสาขาประกันภัย  
ตามที่ผูกพันไว้ในกรอบความตกลงการค้าเสรีต่างๆ 

 
ประเทศเวียดนาม เป็นประเทศสมาชิกของอาเซียนและองค์การการค้าโลก ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 

๒๕๕๕ ประเทศเวียดนามมีความตกลงการค้าเสรีที่เกี่ยวข้องกับการผูกพันเปิดเสรีบริการประกันภัย
แล้ว ๗ กรอบได้แก่ กรอบองค์การการค้าโลก (๒๕๕๐) กรอบการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้าน
การเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนรอบที่ ๕ (๒๕๕๕) กรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (๒๕๕๑) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อาเซียน-เกาหลีใต้ (๒๕๕๒) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน (๒๕๕๐) กรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจเวียดนาม-ญี่ปุ่น (๒๕๕๑) และกรอบความร่วมมือทางการค้าทวิภาคีเวียดนาม-
สหรัฐอเมริกา (๒๕๔๓) นอกจากนี้ ประเทศเวียดนามอยู่ระหว่างการเจรจาการค้าเสรีในกรอบความ
ตกลงหุ้ นส่ วนยุทธศาสตร์ เศรษฐกิ จ เอ เชี ย -แปซิ ฟิก  (Trans-Pacific Strategic Economic 
Partnership Agreement: TPP) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเวียดนาม-สหภาพยุโรป กรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเวียดนาม-เกาหลีใต้ ซึ่งหากการเจรจาแล้วเสร็จประเทศเวียดนามจะมีการ
เปิดเสรีสาขาบริการอยู่ในระดับที่สูงมาก 

 
กรอบองค์การการค้าโลก – จากการศึกษาตารางข้อผูกพันภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก 

พบว่าประเทศเวียดนาม มีระดับการเปิดตลาดในสาขาประกันภัยในระดับที่สูงกว่าสมาชิกอาเซียน
อ่ืนๆ ดังนี้ 

บริการประกันภัยและบริการที่เก่ียวเนื่อง เฉพาะประเภทต่อไปนี้ 
๑. ประกันภัยทางตรง 

๑.๑ ประกันชีวิต โดยไม่รวมการประกันสุขภาพ 
๑.๒ ประกันวินาศภัย 

๒. ประกันภัยต่อและประกันช่วง 
๓. ตัวกลางประกันภัย อาทิ นายหน้า และ ตัวแทน 
๔. บริการที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย อาทิ การให้ค าปรึกษา คณิตศาสตร์ประกันภัย การ

จัดการความเสี่ยง และการจัดการค่าสินไหมทดแทน 
Mode ๑ การให้บริการข้ามพรมแดน ไม่มีข้อจ ากัดส าหรับ 
-  บริการประกันภัยที่เสนอให้แก่บริษัทต่างชาติในเวียดนาม คนต่างชาติที่ท างานใน

เวียดนาม 
-  ประกันภัยต่อ 
-  การประกันภัยในการคมนาคมระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการประกันภัยที่เกี่ยวกับการ

คมนาคมทางทะเลและการบินพาณิชย์ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมดหรือบางส่วนของสินค้าที่ขนส่ง 
ยานพาหนะท่ีขนส่งสินค้า และความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึน และสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่งระหว่าง
ประเทศ 



๕๒ 

 

- นายหน้าประกันภัยและนายหน้าประกันภัยต่อ 
- บริการให้ค าปรึกษา คณิตศาสตร์ประกันภัย การประเมินความเสี่ยงและการจัดการค่า

สินไหมทดแทน 
Mode ๒ ไม่มีข้อจ ากัดในการให้บุคคลเวียดนามออกไปใช้บริการในต่างประเทศ 
Mode ๓ ไม่มีข้อจ ากัดการเข้ามาจัดตั้งธุรกิจในเวียดนาม ยกเว้น เวียดนามมีข้อห้ามบริษัท

ประกันภัยที่ถือหุ้นโดยต่างชาติร้อยละ ๑๐๐ ในประกันวินาศภัยภาคบังคับ อาทิ การประกันภัยยาน
ยนต์ประเภทบุคคลที่สาม ประกันภัยการก่อนสร้างและการติดตั้ง ประกันภัยโครงการน้ ามันและก๊าซ 
และการประกันภัยที่เก่ียวกับโครงการก่อสร้างที่มีอันตรายต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งภายหลัง 
๑ มกราคม ๒๕๕๑ ข้อจ ากัดเหล่านี้จะถูกยกเลิก นอกจากนี้ภายหลังจากการเข้าเป็นสมาชิกองค์การ
การค้าโลกแล้ว ๕ ปี จะเปิดให้มีสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างชาติเพ่ิมเติมได้ ทั้งนี้การอนุมัติจะ
มีข้ันตอนและเงื่อนไขตามหลักการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน 

Mode ๔ ไม่ผูกพัน 
 
กรอบอาเซียน และอ่ืนๆ –จากการศึกษาตารางข้อผูกพันภายใต้กรอบการเจรจาเปิดเสรี

การค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนรอบที่  ๕ และ
กรอบอ่ืนๆ พบว่าสถานะความผูกพันเปิดเสรีในสาขาประกันภัยมีระดับความผูกพันเท่ากับในกรอบ
องค์การการค้าโลก 

 



๕๓ 

 

ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ สกุล นางสาวพรวสา ศิรินุพงศ ์
 
 
ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (BBA-Accounting) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาโท สาขาการเงินการธนาคาร (MBA-Finance) พ.ศ. ๒๕๓๖ University of St. 
Thomas สหรัฐอเมริกา 
 
ประวัติการท างาน 

๒๕๕๕ – ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการเงินการคลังระหว่างประเทศ 
๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ ผู้อ านวยการส่วนนโยบายเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศ 
๒๕๔๙ – ๒๕๕๑ หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือทางการเงินยุโรป – อเมริกา 
๒๕๔๖ - ๒๕๔๙ เศรษฐกร ส านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ สศค. 
๒๕๔๓ – ๒๕๔๖ ที่ปรึกษากรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาเอเชีย  ( Executive 

Director’s Advisor – Asian Development Bank (ADB) 
๒๕๔๑ ผู้แทนกระทรวงการคลังปฏิบัติงานในองค์กรเพ่ือการปฏิรูประบบ

สถาบันการเงิน (ปรส.) ๒๕๔๑ (ต าแหน่งรักษาการผู้อ านวยการส านัก 
๒๕๓๙ – ๒๕๔๓ เศรษฐกร กองนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน สศค. 
๒๕๓๙  เศรษฐกร กองนโยบายเงินกู้ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 
๒๕๓๘-๒๕๓๙ Assistant Manager (Investment Banking) – Deutsche Morgan 

Grenfell Securities 
๒๕๓๖-๒๕๓๘ Assistant Manager (Loan Division) – บง. SICCO 

 
ประสบการณ์อื่น 

๒๕๕๔ อาจารย์ พิเศษ คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  วิชา 
“International Trade Negotiation” ชั้นปริญญาโท ภาค
ภาษาอังกฤษ  

 
ประวัติการฝึกอบรม 

๑. Monetary and Exchange Rate Policy จัดโดย IMF – Singapore Regional 
Training Institute วันที่ ๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

๒. Public-Private Partnerships in Infrastructure Development จัดโดย Center 
for Financial, Economic and Banking Studies, Marseille, France ๒-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ 



๕๔ 

 

๓. อบรมหลักสูตรโครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน์ รุ่นที่ ๕ (Ex-PSM๕) 
จัดโดยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังร่วมกับ Kellogg School of Management, The 
Schulich School of Business และ The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs 
๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ และ ๑๖ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

๔. Enhancing Risk Management and Governance in the Region’s Banking 
System to Implement Basel II and to Meet Contemporary Risks and Challenges Arising 
from the Global Banking System จัดโดย Asia-Pacific Finance and Development Center 
(AFDC) ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

๕. Financial Fragility and Banking Crises จัดโดย IMF – Singapore Regional 
Training Institute ๓ – ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๐ 

๖. อบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” รุ่นที่ ๓ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ร่วมกับสถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ๑๘ ก.ค. – ๒๒ ส.ค. ๒๕๔๘ 

๗. Workshop on Non-bank Financial Institution: Development and 
Regulation World Bank Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา ๓๑ ม.ค. – ๔ ก.พ. ๒๕๔๓  

๘. อบรมการพัฒนาข้าราชการผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย ส านักงาน ก.พ. ๘-๙ ก.พ. 
๒๕๔๒, ๑๕ ก.พ. – ๒๖ มี.ค. ๒๕๔๒, ๒๔ – ๒๕ มิ.ย. ๒๕๔๒ 

 
ผลงานวิชาการ 

๑. หัวหน้าโครงการวิจัยส านักงานเศรษฐกิจการคลังประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เรื่อง 
“แผนยุทธศาสตร์ในการเข้าสู่ตลาดสาขาบริการการเงินในประเทศลาวและกัมพูชาภายใต้แผนการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

๒. ที่ปรึกษาโครงการวิจัยส านักงานเศรษฐกิจการคลังประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๒ เรื่อง 
“กรอบการเจรจาที่เหมาะสมในการจัดท าความตกลงเขตการค้าเสรีภาคบริการด้านการเงินของไทย” 
 
ต าแหน่งในปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการเงินการคลังระหว่างประเทศ 
 ส านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๗๐๘ 
 Email wasa@mof.go.th 
 
 


