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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของภาคเอกชนไทยในการ
เข้าสู่ตลาดสาขาประกันภัยในอาเซียน ประกอบกับการศึกษาและวิเคราะห์กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ไทยมีศักยภาพในการ
แข่งขัน รวมถึงพันธกรณีในสาขาประกันชีวิตและประกันวินาศภัยที่ประเทศเหล่านั้นมีในกรอบการ
เปิดเสรีทวิภาคีและพหุภาคีต่างๆ แล้วนามาพัฒนา เสนอแนะในเชิงยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจ
ประกันภัยของไทยให้ออกสู่ตลาดอาเซียน
จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงความเห็ นจากผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ากลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) มีศักยภาพในการ
เป็นเป้าหมายในการขยายธุรกิจบริการด้านประกันภัยของไทย โดยให้ความสาคัญกับการเสนอขาย
บริการข้ามพรมแดนเป็นลาดับแรก เนื่องจากผู้บริโภคส่วนหนึ่งในประเทศเหล่านี้มีค วามคุ้นเคยกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการของไทยอยู่แล้ว และบริษัทประกันภัยในประเทศไทยก็มีความเข้มแข็งและความ
น่าเชื่อถือ สาหรับการเข้าไปลงทุนในต่างประเทศนั้น มีรูปแบบการลงทุนในด้านการเปิดสาขา การ
ร่วมทุนกับสถาบันการเงินไทยที่ไปดาเนินการในต่างประเทศ และการร่วมทุนกับธุร กิจท้องถิ่น โดย
เรียงตามลาดับความน่าสนใจในการเข้าไปลงทุนได้แก่ ลาว เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์ สาหรับ
ธุร กิจประกัน ภัย ที่มีศักยภาพและมีความเข้มแข็งนั้น เป็นธุรกิจประกันชีวิต ประกันสุ ขภาพ และ
ประกันวินาศภัยในสาขายานยนต์
ข้ อ เสนอแนะการลดปั ญ หาและอุ ป สรรคภายในประเทศเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การขยายธุ ร กิ จ
ประกัน ภัย ไปยั งต่างประเทศ ประกอบด้ว ย (๑) การแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับความคุ้มครองของ
กรมธรรม์ ให้สามารถครอบคลุมนอกราชอาณาจักรไทย เพื่อช่วยเพิ่มจานวนผู้ใช้บริการ (๒) การแก้ไข
กฎระเบียบเกี่ยวกับการออกและขายกรมธรรม์เป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อขยายฐานลูกค้าและอานวย
ความสะดวกให้แก่ลูกค้าชาวต่างประเทศ (๓) การแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการออกและขายกรมธรรม์
เป็นเงินบาทให้ชาระเป็นเงินสกุลอื่นได้ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ลูกค้าในต่างประเทศ (๔) การ
ปรับปรุงกลไกการอนุมัติกรมธรรม์ชนิดใหม่เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (๕) มาตรการ
ด้านภาษี อาทิ การพิจ ารณายกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลกรณีการควบรวมกิ จการระหว่างบริษั ท
ประกันภัย การกาหนดให้หักค่าใช้จ่ายเงินสารองเบี้ยประกันตามที่กฎหมายกาหนดให้สอดคล้องกับ
การดาเนินธุรกิจ และการให้เงินสารองที่ได้หักเป็นค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกาหนดไม่ต้องนามาเสีย
ภาษีเมื่อเลิกหรือโอนกิจการเนื่องจากการควบรวม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการควบรวมกิจการของบริษัท
ประกันภัยรายเล็ก ทาให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม การเข้ า ไปซื้ อ หรื อ ควบรวมกิ จ การกั บ บริ ษั ท ประกั น ภั ย ท้ อ งถิ่ น ในต่ า งประเทศ
นอกจากนี้ มาตรการภาษีอื่นที่อาจเป็นแรงจูงใจในการลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่ การยกเว้นภาษี
สาหรับเงินปันผลที่ส่งกลับประเทศ การให้นาผลขาดทุนของการลงทุนในระยะ ๕ ปี ของการเริ่มต้น
ธุรกิจในต่างประเทศมาหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทแม่ในประเทศ เป็นต้น

จ
ข้อเสนอแนะการลดปัญหาและอุปสรรคด้านกฎระเบียบในต่างประเทศ ประกอบด้วย (๑)
การเจรจาเปิดเสรีบริการด้านการเงินในเวทีพหุภาคีและทวิภาคี โดยยื่นข้อเรียกร้อง (Request List)
ภายใต้กรอบการเจรจาขององค์การการค้าโลกและกรอบอาเซียน เพื่อขอให้ผุกพันเพิ่มเติมที่จะเปิดเสรี
ในสาขาประกันภัย รวมทั้งลดปัญหาและอุปสรรคด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (๒) ส่งเสริมความร่วมมือ
ในเวทีระหว่างประเทศ ผ่านความร่วมมือในระดับผู้นาองค์กรกากับดูแลธุรกิจประกันภัยในอาเซียน
(ASEAN Insurance Regulators’ Meeting: AIRM) โดยใช้เวทีดังกล่าวในการผลักดันให้ กลุ่ม
ประเทศ CLMV มีการพัฒนาระบบการกากับดูแลให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเชิง
วิชาการแก่ผู้กากับดูแลธุรกิจประกันภัยจากประเทศ CLMV เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่าย
บุคลากร ส่งผลดีต่อการอานวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจประกันภัยไทยในการเข้าไปขออนุญาตจัดตั้ง
ธุรกิจ
ข้อเสนอแนะมาตรการด้านอื่นๆ ผู้ทาการศึกษาพิจารณาแล้ว เห็นว่าการที่จะขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการ ควรมีมาตรการของภาครัฐด้าน
อื่นๆ เพิ่มเติม ดังนี้ (๑) การกาหนดหน่วยงานเพื่อทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการกาหนดยุทธศาสตร์
การส่งเสริมผู้ประกอบการสาขาประกันภัยของไทยให้ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ เพื่อให้มีการบูรณา
การในเชิงนโยบาย (๒) รวบรวมกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจประกันภัยในแต่ละประเทศ
สมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นคู่มือและองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการไทย (๓) ทาการศึกษา วิเคราะห์
วิจัย เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด ช่องว่างทางการตลาดในประเทศสมาชิก
อาเซียน รวมทั้งเสนอแนะแนวทาง กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ รวมทั้งมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐในการ
เข้าสู่ตลาดประกันภัยในประเทศสมาชิกอาเซียน (๔) จัดทา Roadshow และ Business Matching
สาหรับธุรกิจประกันภัยที่ประสงค์จะเข้าร่วมทุนกับนักลงทุนท้องถิ่นในต่างประเทศ หรือขยายธุรกิจ
เข้าสู่ประเทศสมาชิกอาเซียน (๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ
เพื่อให้เอกชนไปลงทุนในต่างประเทศ อาทิ ปรับปรุงมาตรการภาษีที่เป็นอุปสรรคต่อการขยายการ
ลงทุนไปต่างประเทศ พิจารณาแนวทางการร่วมรับประกันความเสี่ยงทางการเมือง (Political Risk)
ให้กับนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ (๖) ให้ความช่วยเหลือเชิงวิชาการแก่ประเทศสมาชิก
อาเซียนเพื่อให้มีความเข้าใจในระบบการเงินของไทย นอกจากนี้เพื่อช่วยพัฒนากฎระเบี ยบการกากับ
ดูแลในประเทศที่ให้ความช่วยเหลือให้เป็นสากลและสอดคล้องกับไทย
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กิตติกรรมประกาศ
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ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่สถาบั นการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการทุกท่าน ที่กรุณาอานวย
ความสะดวกในทุกๆ ด้านตลอดระยะเวลาการอบรม
ขอบคุณ กาลังใจจากครอบครัว และเพื่อนๆ นบท. ๕ ทุกๆ คน
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๔.๑ สรุปผลการศึกษา
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
๔.๓ บทสรุป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ก ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยในอาเซียนและประเทศอื่น
ข ประเทศกัมพูชา: ระดับการเปิดเสรีสาขาประกันภัย ตามที่ผูกพันไว้ในกรอบ
ความตกลงการค้าเสรีต่างๆ
ค ประเทศลาว: ระดับการเปิดเสรีสาขาประกันภัย ตามที่ผูกพันไว้ในกรอบ
ความตกลงการค้าเสรีต่างๆ
ง ประเทศเมียนมาร์: ระดับการเปิดเสรีสาขาประกันภัย ตามที่ผูกพันไว้ใน
กรอบความตกลงการค้าเสรีต่างๆ
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ประเทศเวียดนาม: ระดับการเปิดเสรีสาขาประกันภัย ตามที่ผูกพันไว้ใน
กรอบความตกลงการค้าเสรีต่างๆ

๕๑
๕๓

ฌ

สารบัญตาราง
ตารางที่ ๑ รายชื่อและส่วนแบ่งตลาดตามเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต ณ
ปี ๒๕๕๕
ตารางที่ ๒ โครงสร้างบริษัทประกันชีวิต ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๕
ตารางที่ ๓ รายชื่อและส่วนแบ่งตลาดตามเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย ณ
ปี ๒๕๕๕
ตารางที่ ๔ โครงสร้างบริษัทประกันวินาศภัย ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๕
ตารางที่ ๕ โครงสร้างของธุรกิจประกันภัยในอาเซียน
ตารางที่ ๖ โครงสร้างของธุรกิจประกันภัยที่เป็นเจ้าของโดยคนในประเทศและคน
ต่างชาติ
ตารางที่ ๗ การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
ภายในปี ๒๕๕๘
ตารางที่ ๘ ส่วนแบ่งตลาดประกันภัยในประเทศลาว

๑๑
๑๒
๑๔
๑๔
๑๙
๒๐
๒๒
๒๕

ญ

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่ ๑ โครงสร้างหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลธุรกิจประกันภัยไทย
แผนภูมิที่ ๒ สินทรัพย์รวมของธุรกิจประกันภัยในประเทศสมาชิกอาเซียน
และประเทศอื่นๆ
แผนภูมิที่ ๓ สัดส่วนการเติบโตของตลาดประกันภัยในประเทศลาว (๒๕๔๘-๒๕๕๒)
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บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันธุรกิจประกันภัยของไทยมีเพียงจานวนน้อยที่ ออกไปทาธุรกิจในต่างประเทศทั้งๆ ที่
มีศักยภาพในการแข่งขันไม่ด้อยกว่ากับผู้ประกอบการจากประเทศอื่นในอาเซียน ในขณะที่ ปฏิญญาว่า
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 จะเป็นโอกาสที่ดีสาหรับธุรกิจไทยในทุกสาขาที่จะใช้ประโยชน์จากการเป็น AEC เพื่อสร้าง
ศักยภาพของไทยในเวทีอาเซียน นามาซึ่งรายได้และชื่อเสียงของประเทศ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่
ยั่งยืนกับประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบกับในระยะที่ผ่านมาประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ
เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ได้อาศัยโอกาสของการเข้าสู่ AEC ขยายธุรกิจในหลายสาขาโดยเฉพาะสาขา
บริการด้านการเงินมายังประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะ
ศึกษาค้นหาสาเหตุที่แท้จริง อุปสรรค และข้อจากัดของผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยไทยที่ไม่ขยายการ
ประกอบธุรกิจไปยังต่างประเทศ
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของภาคเอกชนไทยในการเข้าสู่ตลาดสาขา
ประกันภัยในอาเซียน ประกอบกับการศึกษาและวิเคราะห์กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุร กิจประกัน ชีวิตและประกัน วินาศภัยในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน
รวมถึงพันธกรณีในสาขาประกันชีวิตและประกันวินาศภัยที่ประเทศเหล่านั้นมีในกรอบการเปิดเสรีทวิ
ภาคีและพหุภาคีต่างๆ แล้วนามาพัฒนา เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจประกันภัยของไทยให้
ออกสู่ตลาดอาเซียน โดยจัดลาดับประเทศเป้าหมาย สาขาย่อยที่ควรให้ความสาคัญ และเสนอแนะ
มาตรการที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย และอยู่ในวิสัยที่จะนาไป
ปฏิบัติได้จริง เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจประกันภัยให้เข้าสู่ตลาดอาเซียน

๒
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
๑.๓.๑ ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาเฉพาะการเข้าสู่ตลาดในสาขาประกันชีวิตและประกันวินาศภัย เฉพาะกรณีของผู้
ประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยในประเทศไทยที่ต้องการเข้าสู่ตลาดในประเทศสมาชิก
อาเซียนที่ไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน โดยนิยามของบริการประกันชีวิตและประกันวินาศภัยที่ศึกษา
และรูปแบบการเปิดตลาด เป็นไปตามกรอบองค์การการค้าโลก ซึ่งตรงกับกรอบความตกลงเขตการค้า
เสรีอาเซียน โดยมาตรการด้านการเงินการคลังที่จะเสนอแนะในรายงานฉบับนี้ จะเป็นมาตรการที่อยู่
ในวิสัยของการดาเนินการของกระทรวงการคลัง
๑.๓.๒ ระเบียบวิธีการศึกษา
๑) การวิจัยจากเอกสาร (Documentary research) เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบกฎหมาย การกากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศ
ภัยของประเทศสมาชิกอาเซียนเป้าหมาย ในเอกสารที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วของหน่วยงานราชการ
องค์กรระหว่างประเทศ หรือ เอกชนที่เชื่อถือได้
๒) การวิจัยเชิงสารวจ โดยสัมภาษณ์เชิงลึ ก (In-depth interview) และเก็บ
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรง และผู้ มีส่วนได้ส่ว นเสีย อาทิ การสอบถามและเก็บข้อมูลจากส่ว น
ราชการที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานกากับดูแลสถาบันการเงินในประเทศไทย สมาคมผู้ให้บริการธุรกิจ
ประกั น ชี วิต และประกั น วิ น าศภั ย ของไทย และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ ประกั น ภั ย อาทิ ธุ ร กิจ นายหน้ า
ประกันภัย เป็นต้น
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา
เพื่ อ ให้ ท ราบปั ญ หาอุ ป สรรคของการที่ ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ของไทยไม่ อ อกไปท าธุ ร กิ จ ใน
ต่างประเทศ และนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและเสนอแนะมาตรการด้านการเงินและการคลังที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจประกันภัยไทยให้เข้าสู่ตลาดอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
นอกจากนี้ สานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะหน่วยงานที่ทาหน้าที่เสนอแนะนโยบายและ
มาตรการด้านการเงินการคลัง สามารถนาผลการศึกษาไปใช้ประกอบการเสนอแนะมาตรการด้าน
การเงินการคลังที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติได้ ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจ และคุ้มค่า
กับภาระทางการคลังที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและส่งเสริมการทาธุรกิจรวมถึงการแข่งขันของ
ธุรกิจประกันภัยไทยในตลาดอาเซียน ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย สนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการขยายฐานการลงทุนออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคการเงินทั้งของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน

บทที่ ๒
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี
๒.๑.๑ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการเกิดบรรษัทข้ามชาติ
J.H. Dunning’s Eclectic Paradigm เป็นแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยสาคัญในการ
ขยายการลงทุนของธุรกิจไปยังต่างประเทศ ซึ่งกล่าวว่าการที่ธุรกิจจะตัดสินใจขยายกิจการข้าม
พรมแดน ธุรกิจจะต้องได้รับประโยชน์จากการเป็นเจ้าของธุรกิจนั้น ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ทางตรง เช่น
ผลตอบแทนที่ สู ง ขึ้ น ค่ า แรงที่ ต่ าลง หรื อ อาจเป็ น ประโยชน์ ท างอ้ อ ม เช่ น ชื่ อ เสี ย ง สิ ท ธิ บั ต ร
เทคโนโลยี สิทธิพิเศษในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านข้อได้เปรียบเชิง
ภู มิ ศ าสตร์ และข้ อ ได้ เ ปรี ย บของการเป็ น บรรษั ท ข้ า มชาติ เ มื่ อ เที ย บกั บ การเป็ น บรรษั ท ท้ อ งถิ่ น
เนื่ อ งจากสามารถเข้ า ถึ ง ฐานลู ก ค้ า และทรั พ ยากรที่ ก ว้ า งมากกว่ า เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นา
ผลตอบแทนของธุรกิจ
J.H.Dunning นาเสนอข้อสมมติว่า การลงทุนในต่างประเทศของประเทศหนึ่ง
ประเทศใดขึ้นอยู่กับลาดับขั้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้น โดยที่การลงทุนต่างประเทศสุทธิ
(Net Outward Investment) จะเพิ่มขึ้นตามลาดับขั้นการพัฒนาเศรษฐกิจ เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
ในประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ดังเช่นบราซิลและเกาหลีใต้ ก็พบว่า คาอธิบายดังกล่าวนี้ใช้ได้ดี
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
ประสบความสาเร็จในภูมิภาคที่ตนเองตั้งอยู่มากกว่าในภูมิภาคอื่น Johansson, Douglas, and
Nonaka (๑๙๘๕) ได้ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นกับความพึงพอใจในการบริโภค
สินค้าและบริการจากบรรษัทข้ามชาติ พบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการบริโภคสินค้า
หรือบริการที่มาจากประเทศที่มีความคล้ายคลึงด้านวัฒนธรรมกับประเทศตนเอง นอกจากนี้ Porter
(๑๙๙๐) ได้นาเสนอแนวคิดผ่านทาง Porter’s Home Country Diamond ว่าบรรษัทข้ามชาติจะ
ประสบความสาเร็จในการแข่งขันระดับโลกได้เมื่อได้รับการปัจจัยสนับสนุนจากประเทศแม่ Cho and
Moon (๒๐๐๐) Moon, Rugman and Verbeke (๑๙๙๘) Rugman and Verbeke (๑๙๙๐) ได้
ศึกษาพบว่าบริษัทข้ามชาติจะประสบความสาเร็จด้านการแข่งขันระหว่างประเทศได้เมื่อมีนโยบายของ
รัฐบาลและเศรษฐกิจของประเทศแม่เป็นปัจจัยสนับสนุน

๔
๒.๑.๒ แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจ/ปั จ จั ย ผลั ก ดั น การลงทุ น ทางตรงใน
ต่างประเทศ
๑) Gravity Approach to FDI
จากกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันซึ่งกล่าวว่า “วัตถุทั้งหลายในเอกภพจะ
ออกแรงดึงดูด ซึ่งกันและกัน โดยขนาดของแรงดึงดูดระหว่างวัตถุคู่หนึ่งๆ จะแปรผันตรงกับผลคูณ
ระหว่างมวลวัตถุทั้งสอง และจะแปรผกผันกับกาลังสองของระยะทางระหว่างวัตถุทั้ งสองนั้น” ในช่วง
ค.ศ. ๑๘๖๐ H. Carey เป็นบุคคลแรกที่นากฎของนิวตันมาใช้ศึกษาพฤติกรรมของบุคคล และนามา
ซึ่งทฤษฎี “gravity equation or model” ซี่ง Tinbergen (๑๙๖๒) ได้นามาใช้อธิบายการค้าใน
รูปแบบ ทวิภาคีระหว่าง ๒ ประเทศ ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ว่ามูลค่าการค้าและการลงทุ นระหว่าง ๒
ประเทศจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและมีระยะทางการคมนาคมขนส่งที่ลดลง
ซึ่ง Ing. Tomas Dudas (๒๐๑๒) ได้นามาสรุปว่ายิ่งประเทศใกล้กันมากเท่าใด มูลค่าการลงทุน
ทางตรงระหว่าง ๒ ประเทศจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น
๒) ปัจจัยผลักดันการไปลงทุนในต่างประเทศ
Hiratsuka (๒๐๐๖) ปัจจุบันได้มีความนิยมไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การลงทุ น ในเอเชี ย ซึ่ ง ผลจากการไปลงทุ น ในเอเชี ย ที่ ม ากขึ้ น นี้ จึ ง ท าให้ มี
ผู้ประกอบการชาวเอเชียประสบความสาเร็จในระดับโลกเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้แล้วปัจจัยผลักดันให้
ไปลงทุนในต่างประเทศ คือ (๑) ต้นทุนการขนส่ง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้จาก Gravity Framework ที่
วิเคราะห์ร่วมระหว่างขนาดของเศรษฐกิจ และระยะทางในการขนส่ง โดยรวมตลอดเส้นทางก่อนการ
ผลิต การผลิต และการขนส่งสินค้าสาเร็จรูป นอกจากนี้แล้วต้นทุนการขนส่งยังประกอบด้วย ข้อกีด
กันทางการค้าและการลงทุน ความสามารถทางภาษา ความคล่องตัวในการแลกเปลี่ยนเงินตรา และ
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายภายในต่างประเทศ ดังนั้น หากประเทศเป้าหมายที่ต้องการเข้าไปลงทุนมี
ต้นทุนการขนส่ง ในปัจจัยใดต่าก็จะผลักดันให้เกิดการไปลงทุนเพื่อใช้ประโยชน์จากปัจจัยที่มีต้นทุนต่า
นั้นได้ (๒) แรงผลักดันให้เกิดการลงทุนในต่างประเทศ ประกอบด้วย ค่าจ้างต่า ความสะดวกในการ
เข้าสู่ตลาด และความสะดวกในการเข้าถึงปัจจัยการผลิต ซึ่งรวมทั้งศักยภาพในการวิจัยและพัฒนา
ด้วย (๓) การแสวงหาตลาด การวิเคราะห์ศักยภาพการลงทุนในต่างประเทศของประเทศไทยที่เน้น
การวิเคราะห์ด้านการแสวงหาตลาด (๔) การแสวงหาประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ (๕) การมี
โครงข่ายเชื่อมโยงได้ครอบคลุม ได้แก่ ความสะดวกในการผลิต และขนส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อน
บ้าน ซึ่งในประเทศที่ต้องการไปลงทุนจะต้องมีบริษัท Supplier อย่างเพียงพอ (๖) การอานวยความ
สะดวกในการลงทุน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน ความคล่องตัวในการบริการทางการเงิน ระบบการขนส่ง
สินค้าทางเรือ การรักษาพยาบาล
สันติ ท่องแก้ว (๒๕๕๓) ได้วิเคราะห์ปัจจัยผลักให้ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย
และไทย ไปลงทุน ในประเทศกัมพูช า ลาว และเวียดนาม พบว่า ปัจจัยที่ผ ลักดัน ได้แก่ นโ ยบาย
ภาครัฐต่างๆ ภาวะแข่งขันภายในประเทศ โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ และความจากัดของขนาด
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
นัยสาคัญต่อการตัดสินใจลงทุนได้แก่
๑) ขนาดและแนวโน้มการเจริญเติบโตของตลาดในประเทศเป้าหมาย เนื่องจาก
วัตถุประสงค์หลักของการลงทุนส่วนใหญ่ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่นั้นเพื่อการตอบสนองความ
ต้องการในตลาดเป้าหมายมากกว่าเพื่อการแสวงหาแหล่งต้นทุนที่ถูกลง
๒) ประสิทธิภาพของแรงงาน เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญมากกว่าต้นทุนแรงงานที่
ต่ากว่า
๓) โครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น ควรมีการวางแผนระยะยาวเพื่อการก่อสร้างและ
บริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นให้เพียงพอต่อปริมาณการลงทุนที่ขยายเพิ่มมากขึ้น
๔) โครงสร้างภาษีที่เหมาะสม โปร่งใส และมีความแน่นอนชัดเจนของประเทศ
เป้าหมาย มีความสาคัญมากกว่าการให้สิทธิพิเศษทางภาษีระยะสั้นเพื่อการลงทุน
๕) เสถียรภาพทางการเมือง และสภาพแวดล้อมที่สร้างความปลอดภัยทั้งในแง่
ชีวิตและทรัพย์สินของนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงการที่ประชากรท้องถิ่นให้การยอมรับต่างชาติ
๖) ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของระบบราชการ รวมถึงกระบวนการออก
ใบอนุญาตต่างๆ ทัศนคติ และความซับซ้อนของระบบราชการของประเทศเป้าหมาย
๗) ระบบกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงระบบการกากับดูแลที่โปร่งใส
การรักษาสัญญา การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันระหว่างคนชาติกับต่างชาติ
๒.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๑ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (๒๕๕๔)
รายงานฉบับสมบูรณ์: แผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่ตลาดสาขาบริการด้านการเงินใน
ประเทศลาวและกัมพูชาภายใต้แผนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ได้มีความเห็น
เกี่ยวกับการเข้าสู่ตลาดภาคประกันภัยในตลาดกัมพูชาว่า เนื่องจากในปี ๒๕๕๔ บริษัทที่ให้บริการ
ประกันภัยในกัมพูชามีจานวนเพียง ๗ บริษัท และให้บริการเฉพาะประกันวินาศภัยเท่านั้น ในขณะที่
ผลส ารวจความต้องการของผู้ ใช้บ ริการพบว่ามีความประสงค์ที่จะใช้บริการประกันสุ ขภาพ การ
ประกันชีวิต และประกัน อุบัติ เหตุ ส าหรับการเข้าสู่ ตลาดภาคประกันภัยในลาวนั้น รายงานฉบับ
ดังกล่าวเห็นว่าเนื่องจากในปี ๒๕๕๔ ลาวมีบริษัทประกันภัยเพียง ๖ บริษัทซึ่งไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะในสาขาประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่ยังไม่มีการให้บริการใน
ประเทศลาว ทาให้ ป ระชากรลาวจานวนมากได้ข้ามพรมแดนออกมาซื้อประกันชีวิตและประกั น
สุขภาพในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการด้านสุขภาพจากผู้ให้บริการโรงพยาบาลใน
ประเทศไทยด้วยเช่นกัน สาเหตุหนึ่งที่ประกันชีวิตและประกันสุขภาพในประเทศลาวยังไม่มีการพัฒนา
เนื่องจากคุณภาพของสถานพยาบาลในประเทศลาวยังไม่ได้มาตรฐาน ประชาชนที่มีกาลังซื้อซึ่งส่วน
ใหญ่พานักอยู่ในเขตเวียงจันทร์จึงได้ข้ามพรมแดนมารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของไทย

๖
ในด้านประกันวินาศภัย เนื่องจากการลงทุนของไทยในประเทศลาวมีการขยายตัว
เพิ่ ม มากขึ้ น และมี โ ครงการขนาดใหญ่ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ก ารส่ ง เสริ ม การลงทุ น จ านวนเพิ่ ม มากขึ้ น
ตามลาดับ หากพิจารณามูลค่าการลงทุนสะสมของนักลงทุนต่างชาติก็จะพบว่าประเทศไทยมีการ
ลงทุนในประเทศลาวมากเป็นลาดับ ๑ ดังนั้นจึงมีความต้องการบริการประกันวินาศภัยในประเภทการ
ประกันอัคคีภัยและประกันภัยทรัพย์สินมากขึ้นตามมา แต่ทว่าปัจจุบันยังมีเพียงบริษัทประกันภัยเพียง
แห่งเดียวที่มีผู้ร่วมทุนเป็นบริษัทไทย ในขณะที่มีบริษัทประกันภัยของเวียดนามและบริษัทที่ร่วมทุนกับ
ชาวเวียดนามอยู่ถึง ๒ บริษัท นอกจากนี้ จากปริมาณการจาหน่ายรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศลาว
ส่งผลให้มีความต้องการประกันอุบัติเหตุและประกันภัยรถยนต์เพิ่มมากขึ้น
๒.๒.๒ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (๒๕๕๕)
รายงานฉบับสมบูรณ์ : การศึกษาเปรียบเทียบกฎระเบียบภายในประเทศสมาชิก
อาเซีย นเกี่ย วกับ การเปิ ดเสรี ส าขาธนาคารพาณิช ย์และหลั กทรัพย์เพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ได้มีข้อเสนอแนะสาหรับผู้ประกอบธุรกิ จการเงิน และนักธุรกิจทั่วไปที่สนใจทาธุรกิจการเงิน
ในสมาชิกอาเซียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยฉบับนี้ ดังนี้
๑) สถาบั น การเงิ น เอกชนไทยควรเข้ า มามี บ ทบาทในการท างานร่ ว มกั น กั บ
หน่วยงานกากับดูแลและกระทรวงการคลัง ในการใช้ประโยชน์จากช่องทางราชการ เพื่อเจรจาเปิด
ตลาดในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ตนสนใจไปทาธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสทางตลาดให้มากและกว้างขึ้น
นอกเหนื อจากที่ข้อจากัดทางการตลาดที่ระบุไว้ในข้อมูลตารางข้อผูกพันเฉพาะ (Schedule of
Specific Commitment: SOC) ซึ่งเป็นพันธกรณีการเปิดตลาดการเงินของสมาชิกอาเซียน
นอกจากนี้ เอกชนควรปรับเปลี่ยนวิธีการคิด จากเดิมที่ขอให้ทางการช่วยเหลือหรือปิดตลาดการเงิน
ไทยไม่ให้ต่างชาติเข้ามาเหมือนเช่นในอดีต แต่ต้องมีวิธีคิดแบบมองไปข้างหน้า (Forward Looking)
ว่าจะมีจุดยืนทางธุรกิจตรงไหนในอาเซียน กล่าวคือบทบาทในการส่งเสริมการค้าการลงทุนของธุรกิจ
ไทยในอาเซียนอยู่ตรงไหน และควรเข้ามามีบทบาทในการจัดทากฎเกณฑ์หรือระเบียบปฏิบัติที่เป็น
ประโยชน์แก่ธุรกิจการเงินของตน ในการทาธุรกิจการเงินในอาเซียนหรือที่เรียกว่า Rules Setting
เช่น การจัดทาระบบการชาระเงินข้ามพรมแดนอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการชาระเงินของธุรกรรมด้าน
การค้าและการลงทุน หรือการชาระเงินของธุรกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อาเซียน เนื่องจาก
เป็นผู้ที่ปฏิบัติเอง และทราบความต้องการของลูกค้า รวมทั้งทราบวิธีปฏิบัติที่ใช้ต้นทุนต่าสุดในการทา
ธุรกรรม เพื่อผลักดันเป็นระบบที่ใช้ในอาเซียน เพราะผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทาธุรกิจการเงินของ
อาเซียนจะเป็นผลประโยชน์ของประเทศไทยด้วย ไม่ควรให้สิงคโปร์หรือมาเลเซียซึ่งมีระบบการเงินที่
ก้าวหน้ามากกว่ามาทา Rules Setting แต่เพียงผู้เดียว
๒) นโยบายการสนับสนุนการลงทุนของเอกชนไทยในต่างประเทศในปัจจุบัน จะ
เป็นโอกาสดีสาหรับสถาบันการเงินไทยที่จะมีบทบาทเข้าไปส่งเสริมการขยายธุรกิจไทยในต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมกลุ่ม (Cluster Investment) กันไปลงทุนร่วมกันในประเทศ CLMV๑ ซึ่ง
สถาบันการเงินไทยควรศึกษาและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจที่กาลังเกิดขึ้นนี้

๑

CLMV หมายถึง ประเทศสมาชิกใหม่ในอาเซียน ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม

๗
๒.๒.๓ ศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (๒๕๕๕)
รายงานฉบับสมบูรณ์: โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาจุดยืนของประเทศไทยด้าน
ระบบการเงินและ การสนับสนุนการจัดทายุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลังอาเซียน
โดยได้ผลสรุปจุดยืนระบบการเงินของประเทศไทยคือ “ระบบการเงินเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการเป้าหมายไทยในกลุ่มประเทศ CLMV” โดยเป็นระบบการเงินเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศ
ของอุตสาหกรรมเป้าหมายในการเชื่อมต่อห่วงโซ่คุณค่าของไทยและกลุ่มประเทศ CLMV
ในการศึกษาศักยภาพของระบบการเงินไทย พบว่าระบบการเงินไทยมีแนวทางการ
พัฒ นาสถาบั น การเงิน และตลาดทุนให้ มีประสิ ทธิภ าพ ส่งเสริมการแข่งขันและเข้าถึงบริการทาง
การเงิน โดยภาคธนาคารกลยุทธ์เน้นไปที่การลดต้นทุนของระบบ การส่งเสริมการแข่งขัน การเข้าถึง
บริการทางการเงินและการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน โดยส่วนใหญ่ยังคงให้ความสาคัญกั บ
ตลาดภายในประเทศเป็นหลัก ขณะที่ภาคตลาดทุนได้เน้นไปที่การเปิดเสรีและเพิ่มประสิทธิภาพของ
สถาบันตัวกลาง การปฏิรูปกฎหมายและปรับปรุงระบบภาษี ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
เพื่อพัฒนาตลาดทุน สาหรับในส่วนของภาคประกันภัยกลยุทธ์เน้นไปที่การส่งเสริมการเข้าถึงระบบ
ประกันภัยของประชาชนทุกระดับ เสริมสร้างเสถียรภาพของระบบประกันภัย การเพิ่มมาตรฐานการ
ให้บริการและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยและส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
การประกัน ภัย โดยสามารถเห็ นทิศทางในการพัฒ นาภาคประกันภัยในการเป็นศูนย์กลางการรับ
ประกันภัยและรับประกันภัยต่อของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน อันได้แก่ ลาว เมียนมาร์และกัมพูชา
ในการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงเปรียบเทียบระบบการเงินไทยกับอีก ๔ ประเทศ
สาคัญ ได้แก่ สิ งคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสหราชอาณาจักร โดยอ้างอิงดัชนีตามรายงาน
Financial Development Report ๒๐๑๑ ซึ่งจัดทาโดย World Economic Forum (WEF) พบว่า
ในภาพรวมประเทศไทยมีระดับการพัฒนาทางด้านการเงินด้อยกว่าประเทศสหราชอาณาจักร สิงคโปร์
และมาเลเซีย ในเกือบทุกปั จ จั ย แต่ยังคงมีศักยภาพเหนือกว่าอินโดนีเซีย ไม่ว่าจะเป็น กฎหมาย
แนวนโยบายการเปิดเสรี หรือ ปัจจัยพื้นฐานของภาคธุรกิจ อาทิ ทรัพยากรบุคคล และโครงสร้าง
พื้นฐาน อย่างไรก็ดีขนาดตลาดของภาคเศรษฐกิจจริง ถือเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของไทยที่เหนือกว่า
มาเลเซียและสิงคโปร์ โดยเป็นรองเพียง อังกฤษและอินโดนีเซีย ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นสอง
อันดับแรก สะท้อนถึงความต้องการทางการเงินที่มีมากเพื่อเข้ามาสนับสนุนภาคเศรษฐกิจจริง
นอกจากนี้ ผลการศึกษาระบุว่าโอกาสของการเงินไทยใน AEC และกลุ่มประเทศ
CLMV ประเทศไทยมีโอกาสจากจุดแข็งเชิงภูมิศาสตร์ด้านทาเลที่ตั้งในจุดศูนย์กลางอาเซียนและภาค
เศรษฐกิจจริง อีกทั้งโอกาสจากการรุกเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ เช่น ภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรม
เกษตรแปรรูปและอาหาร ภาคธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งและอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ตลอดจนโอกาส
ในการดึงดูดลูกค้าจากต่างประเทศให้เข้ามาใช้บริการในไทย เช่น ภาคบริการการท่องเที่ยวและการ
ให้บริ การทางด้านการแพทย์และการพยาบาลเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโ อกาสในระบบการเงินของ
ประเทศกลุ่ม CLMV โดยภาคการเงินและระบบการเงินในประเทศกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นของการ
เริ่มพัฒนา โดยประเทศไทยควรใช้โอกาสเพื่อสร้างเครือข่ายมาตรฐานระบบการเงินของไทยในกลุ่ม
ประเทศ CLMV เพื่อสร้างรากฐานในการขยายตลาดในอนาคต

๘
๒.๓ สรุปกรอบแนวคิด
จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทาให้ผู้ศึกษากาหนดกรอบ
การจัดทารายงานการศึกษาฉบับนี้เป็นลาดับ ดังนี้
๒.๓.๑ ปัญหาหลักของการศึกษา
คื อ เหตุ ใ ดธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ของไทยขาดความสนใจที่ จ ะออกไปท าธุ ร กิ จ ใน
ต่างประเทศทั้งๆ ที่มีศักยภาพในการแข่งขันไม่ด้อยกว่ากับผู้ประกอบการจากประเทศอื่นในอาเซียน
๒.๓.๒ สมมุติฐานหลักของการศึกษา
คือ จานวนผู้ ประกอบธุรกิจประกันภัยของไทยจะขยายธุรกิจออกไปยังประเทศ
สมาชิกอาเซียนมากขึ้น หากลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบภายในประเทศและในประเทศเป้าหมาย และ
ภาครัฐมีมาตรการด้านการเงินการคลังสนับสนุน
๒.๓.๓ ประเด็นที่จะทาการศึกษา
แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่
๑) ปั จ จั ย ภายในประเทศ โดยจะศึ ก ษา กฎ ระเบี ย บ การก ากั บ ดู แ ล
ภายในประเทศ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคอาทิ ปัจจัยเชิงจิตวิทยา หรือ ข้อจากัดอื่นๆ เช่น
ด้านบุ คลากร ด้านภาษา ด้า นแหล่ งเงิ นทุนฯลฯ ซึ่งจะได้ จากการรวบรวมเอกสารที่มี การตีพิม พื
เผยแพร่ รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒) ปัจจัยภายนอกประเทศ โดยจะศึกษากฎ ระเบียบ ในประเทศสมาชิกอาเซียนที่
มีศัก ยภาพเป็ น เป้ า หมายของไทย ซึ่ งผลการศึกษาของสถาบั นบั ณฑิ ตบริห ารธุร กิจ ศศิน ทร์ แห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๕๕) ได้สรุปจุดยืนระบบการเงินของประเทศไทยคือ “ระบบการเงินเพื่อ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและภาคบริการเป้าหมายไทยในกลุ่มประเทศ CLMV” ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้
กาหนดประเทศเป้าหมายในอาเซียนสาหรับการศึกษาครั้งนี้เป็นประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และ
เวีย ดนาม เนื่องจากประเทศไทยมีโ อกาสจากจุดแข็งเชิงภูมิศาสตร์ด้านทาเลที่ตั้งในจุดศูนย์กลาง
อาเซียนและภาคเศรษฐกิจจริง อีกทั้งโอกาสจากการรุกเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ
๒.๓.๔ รูปแบบการวิเคราะห์
ผู้ศึกษาจะใช้ SWOT Analysis ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ตามข้อ ๒.๓.๓ รวมทั้ง
นาเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบต่างๆ เท่าที่สามารถดาเนินการได้
๒.๓.๕ รูปแบบข้อเสนอแนะ
ผู้ศึกษาจะจัดทาข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจประกันภัยของไทยใน
การออกสู่ตลาดอาเซียน โดยจัดแบ่งมาตรการที่เสนอแนะภายใต้การดาเนินการของภาครัฐเป็น ๓
กลุ่มได้แก่ (๑) การลดปัญหาและอุปสรรคด้านกฎระเบียบภายในประเทศ (๒) การลดปัญหาและ
อุปสรรคด้านกฎระเบียบในต่างประเทศ (๓) มาตรการอื่นๆ อาทิ มาตรการสนับสนุนด้านการเงิน การ
คลัง ฐานข้อมูล เป็นต้น

บทที่ ๓
ผลการศึกษา
๓.๑ การศึกษาปัจจัยภายในประเทศ
๓.๑.๑ โครงสร้างการกากับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการและมีอานาจกากับดูแลทั่วไปตาม
กฎมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจประกันภัย ๔ ฉบับ คือ (๑) พระราชบัญญัติคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (๒) พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ (๓) พระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
และ (๔) พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จากรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอานาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และมีอานาจ
ในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตและใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัย รวมถึงการออกอนุบัญญัติ เช่น กฎกระทรวง ประกาศ เงื่อนไข หรือ คาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ
กากับดูแลธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันภัย ๔ ฉบับดังกล่าว สาหรับหน่วยงานที่ทา
หน้าที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย คือ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (สานักงาน คปภ.) ทาหน้าที่ในการกากับ ส่งเสริม และพัฒนาการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยตามนโยบายและมติของ คปภ. ตลอดจนกากับดูแลด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้ เอา
ประกันภัยด้วย (แผนภูมิที่ ๑)

๑๐

แผนภูมิที่ ๑ โครงสร้างหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลธุรกิจประกันภัยไทย
๓.๑.๒ การวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจประกันชีวิตไทย
ข้อมูล ณ สิ้นปี ๒๕๕๕ ประเทศไทยมีบริษัทประกันชีวิตทั้งสิ้น ๒๕ บริษัท โดยแยก
เป็น บริษัทประกันชีวิตที่รับประกันภัยโดยตรงมีจานวน ๒๔ บริษัท (บริษัทประกันชีวิตที่จดทะเบียน
ในประเทศไทย ๒๓ บริษัท และ สาขาบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศ ๑ บริษัท คือ บริษัท อเมริกัน
อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด) และบริษัทประกันชีวิตที่รับประกันภัยต่อจานวน ๑ บริษัท
คือ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน) แบ่งตามขนาดออกเป็น บริษั ทประกันชีวิตขนาด
ใหญ่๑จานวน ๑ แห่ง ได้แก่ บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันซ์ จากัด ซึ่งมี ส่วนแบ่ง
ตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงมากที่สุด คือ ร้อยละ ๒๖.๑๗ บริษัทประกันชีวิตขนาดกลางจานวน ๙
แห่ง และบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็กจานวน ๑๔ แห่ง ตามตารางที่ ๑

๑

ตามข้อมูลของ คปภ. ขนาดของบริษัทประกันชีวิตสามารถแบ่งตามจานวนเงินเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงได้เป็น ๓
กลุ่ม ได้แก่ (๑) บริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่ หมายถึง บริษัทประกันชีวิตที่มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงตั้งแต่
๕๐,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป (๒) บริษัทประกันชีวิตขนาดกลาง หมายถึง บริษัทประกันชีวิตที่มีเบี้ยประกันภัยรับ
โดยตรงระหว่าง ๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท (๓) บริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก หมายถึง บริษัทประกันชีวิตที่มี
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท

๑๑
ตารางที่ ๑ รายชื่อและส่วนแบ่งตลาดตามเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต ณ ปี ๒๕๕๕
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

รำยชื่อบริษทั ประกันชีวิต
ส่วนแบ่งตลำดตำมเบีย้ ประกันภัย
บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด
26.17
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
12.51
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
12.51
บริษัท ไทยพำณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
10.73
SET
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน) SET
8.87
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่ำ ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
7.41
บริษัท อยุธยำ อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
5.77
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
3.71
บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
2.93
บริษัท ธนชำตประกันชีวิต จำกัด
2.59
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
1.42
บริษัท อำคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
0.93
บริษัท เอซไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด
0.79
บริษัท โตเกียวมำรีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
0.62
บริษัท ไทยคำร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด
0.59
บริษัท เจนเนอรำลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหำชน)
0.54
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด
0.39
บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด
0.39
บริษัท แอ๊ดวำนซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
0.32
บริษัท สยำมซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด
0.32
บริษัท ฟินันซ่ำประกันชีวิต จำกัด
0.25
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
0.12
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด
0.11
บริษัท บำงกอกสหประกันชีวิต จำกัด
0.00

ไทย

ร่วมทุนต่ำงชำติ*
สำขำต่ำงประเทศ

ขนาดใหญ่

√ ธ.กสิกรไทย
√
√ ธ.ไทยพำณิชย์
√ ธ.กรุงเทพ
√ ธ.กรุงไทย
√ ธ.กรุงศรีอยุธยำ
√
√

ขนาดกลาง
(9)

√ ธ.ธนชำต
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ขนาดเล็ก
( 4)

√
√
√
√
√

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
บริษัทประกันชีวิตที่รับประกันภัยโดยตรงในประเทศจานวน ๒๔ บริษัท แบ่งเป็น
บริษัทประกันชีวิตที่จดทะเบียนในประเทศไทย ๒๓ บริษัท และ สาขาบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศ
๑ บริษัท คือ บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด โดยบริษัทประกันชีวิตที่จด
ทะเบียนในประเทศไทย ๒๓ บริษัท มีบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลักเป็นคนไทยจานวน ๑๐ บริษัท และบริษัท
ร่วมทุนที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไปจานวน ๑๓ บริษัท ทั้งนี้มีบริษัทประกันชีวิตที่จด
ทะเบี ย นในตลาดหลั กทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย ๒ บริ ษัท คือ บริษั ท กรุ ง เทพประกั นชี วิ ต จ ากั ด
(มหาชน) และ บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ตามตารางที่ ๒

๑๒
ตารางที่ ๒ โครงสร้างบริษัทประกันชีวิต ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๕
บริษัทประกันภัย
รวม
บริษัทประกันชีวติ **
-บริษัทขนำดใหญ่
-บริษัทขนำดกลำง
-บริษัทขนำดเล็ก
รวมทั้งสิ้น

1
9
14
24

จำนวนบริษัท (แห่ง)
ในประเทศ
สำขำ
ไทย
joint * ต่ำงประเทศ
venture

สัดส่วน ส่วนแบ่งตลำด (%)
ในประเทศ
สำขำ
ไทย
joint * ต่ำงประเทศ
venture

3
7
10

25.82
2.40
28.22

6
7
13

1
1

41.20
4.41
45.61

26.17
26.17

รวม

26.17
67.02
6.81
100.00

หมำยเหตุ * Joint Venture = ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติตั้งแต่ 20% ขึ้นไป
** บริษัทประกันชีวิต เป็นบริษัทมหำชน จำนวน 14 บริษัท (จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 2 บริษัท และไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 12 บริษัท)

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยรวบรวมโดย : ทีม
นักวิจัย สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจากัด ของธุรกิจประกันชีวิตไทย
๓.๑.๒.๑ จุดแข็ง
๑) มีช่องทางการตลาดที่หลากหลายในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น ทาง
โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ผ่านบริการของธนาคาร สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
๒) มีร ะบบเทคโนโลยีในการจัดเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันกาล
๓) มีความมั่นคงทางด้านการเงินมากขึ้น มีความสามารถในการบริหาร
ความเสี่ยงได้ดี สามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ภาคประชาชนในการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตได้เป็น
อย่างดี
๓.๑.๒.๒ จุดอ่อน
๑) ผลิตภัณฑ์จึงยังไม่มีความหลากหลายเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตาม ในระยะ ๕ ปีที่ผ่านมาธุรกิจประกันชีวิตมีการปรับตัวและสามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลายหลายมากขึ้น ทาให้สามารถขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้น
๒) การขาดแรงจู ง ใจในการลงทุ น ในต่ า งประเทศ เนื่ อ งจากบริ ษั ท
ประกันภัยไทยมีแนวคิดว่า ตลาดในประเทศไทยเพียงพอแล้ว ไม่จาเป็นต้องขยายไปต่างประเทศ
๓.๑.๒.๓ โอกาส
๑) ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยตลอดจนในภูมิภาคอาเซียนมีโอกาส
ขยายตัวอีกมาก ส่งผลให้ไทยสามารถพัฒนาความเข้มแข็งในด้านประกันชีวิต เพื่อเป็นฐานหลักใน
อาเซียนสาหรับบริษัทต่างชาติในการเข้าสู่ตลาด CLMV
๓) ไทยมีความเข้มแข็งในธุรกิจบริการสุขภาพ ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับประกัน

๑๓
ชีวิตและประกันสุขภาพ สร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือกรมธรรม์ว่าจะได้รับคุณภาพในการรักษาพยาบาล
จึงเป็นเหตุให้คนต่างชาติเดินทางมาซื้อกรมธรรม์ในประเทศไทย และรับบริการด้านสุขภาพในประเทศ
ไทย ดังนั้น ในระยะยาวทั้ง ๒ ธุรกิจนี้จึงมีโอกาสดีในการขยายสาขาออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
เนื่องจากได้รับความเชื่อมั่นอยู่แล้ว
๓.๑.๒.๔ ข้อจากัด
๑) ข้อกฎหมายบางข้ออาจจะเป็นข้อจากัดในการออกกรมธรรม์ หรือ
การกาหนดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยตลอดจนค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันชีวิต เช่น การออก
กรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิต กฎหมายกาหนดให้ ก ารช าระเงิน เป็ นสกุล เงิ นบาทเท่า นั้น ซึ่ งอาจจะเป็ น
อุ ป สรรคต่ อ การท าตลาดข้ า มพรมแดนเนื่ อ งจากชาวต่ า งชาติ อ าจไม่ ไ ด้ รั บ ความสะดวกในการ
แลกเปลี่ยนเงินตราเป็นสกุลเงินบาทในต่างประเทศ
๒) การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์ใหม่ๆ ของ คปภ. มีความล่าช้า อาทิ
นวัตกรรมเกี่ยวกับการประกันชีวิ ตบางประเภทที่บริษัทต้องการจาหน่ายให้แก่ลูกค้า แต่รอผ่านการ
อนุมัติจาก คปภ. ก็อาจทาให้ลูกค้าไปซื้อผลิตภัณฑ์จากประเทศอื่น เป็นต้น
๓) ข้ อ จ ากั ด ด้ า นบุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในสาขาประกั น ชี วิ ต
เนื่องจากในประเทศไทยเองก็ขาดบุคลากรที่ได้รับการศึกษาเฉพาะทางในสาขาประกั นภัยอยู่แล้ว
ประกอบกับทัศนคติของคนไทยไม่ค่อยนิยมไปทางานในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกาลั ง
พัฒนา จึงทาให้บริษัทประกันชีวิตขาดความสนใจในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ
๓.๑.๓ การวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย
ณ สิ้นปี ๒๕๕๕ ประเทศไทยมีบริษัทประกันวิน าศภัยทั้งสิ้น ๖๕ บริษัท โดยแยก
เป็น บริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัยโดยตรงและจดทะเบียนในประเทศไทยจานวน ๖๔ บริษัท
และบริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัยต่อจานวน ๑ บริษัท คือ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด
(มหาชน)
ณ สิ้นปี ๒๕๕๕ บริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัยโดยตรงจานวน ๖๔ บริษัท
๒
แบ่งตามขนาด เป็น บริษัทประกันวินาศภัยขนาดใหญ่จานวน ๙ แห่ง บริษัทประกันวินาศภัยขนาด
กลางจานวน ๒๕ แห่ง และบริษัทประกันวินาศภัยขนาดเล็กจานวน ๓๐ แห่ง โดยบริษัทประกันวินาศ
ภัยขนาดใหญ่ทั้ง ๙ บริษัท มีส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงสูงถึงร้อยละ ๕๗.๐ (ตารางที่ ๓)
นอกจากนี้ยังแบ่งเป็น บริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีผู้ถือหุ้นหลักเป็นคน
ไทยจานวน ๓๕ บริษัท และบริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีผู้ถือหุ้นต่างชาติ

๒

ขนาดของบริษัทประกันวินาศภัยสามารถแบ่งตามจานวนเงินเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงได้เป็น ๓ กลุม่ ได้แก่ (๑)
บริษัทประกันวินาศภัยขนาดใหญ่ หมายถึง บริษัทประกันชีวิตที่มเี บีย้ ประกันภัยรับโดยตรงตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ล้าน
บาทขึ้นไป (๒) บริษัทประกันวินาศภัยขนาดกลาง หมายถึง บริษัทประกันชีวิตที่มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
ระหว่าง ๑,๐๐๑ - ๕,๐๐๐ ล้านบาท (๓) บริษัทประกันวินาศภัยขนาดเล็ก หมายถึง บริษัทประกันชีวติ ที่มีเบี้ย
ประกันภัยรับโดยตรงไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท

๑๔
ตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป จานวน ๒๔ บริษัท (ตารางที่ ๔) โดยมีบริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจานวน ๑๔ บริษัท
ตารางที่ ๓ รายชื่อและส่วนแบ่งตลาดตามเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย ณ ปี ๒๕๕๕
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รำยชือ่ บริษทั ประกันชีวิต
บริษทั วิริยะประกันภัย จำกัด (มหำชน)
SET
บริษทั ทิพยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน) SET
บริษทั สินมัน่ คงประกันภัย จำกัด (มหำชน) SET
บริษทั ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหำชน)
บริษทั โตเกียวมำรีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน) SET
บริษทั ธนชำตประกันภัย จำกัด (มหำชน)
บริษทั แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหำชน)
บริษทั มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สำขำประเทศไทย
อื่นๆ
รวม

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
(ล้ำนบำท)
27,981.4
20,797.8
12,432.9
7,958.2
7,890.5
7,190.8
7,157.9
5,689.1
5,280.1
4,785.5
72,294.9
179,459.0

ส่วนแบ่งตลำด
(ร้อยละ)
15.59
11.59
6.93
4.43
4.40
4.01
3.99
3.17
2.94
2.67
40.28
100.00

ขนาดใหญ่

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ตารางที่ ๔ โครงสร้างบริษัทประกันวินาศภัย ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๕
บริษัทประกันภัย
รวม
บริษัทประกันวินำศภัย**
-บริษัทขนำดใหญ่
-บริษัทขนำดกลำง
-บริษัทขนำดเล็ก
รวมทั้งสิ้น

9
25
30
64

จำนวนบริษัท (แห่ง)
ในประเทศ
สำขำ
ไทย
joint * ต่ำงประเทศ
venture

สัดส่วน ส่วนแบ่งตลำด (%)
ในประเทศ
สำขำ
ไทย
joint * ต่ำงประเทศ
venture

4
10
21
35

34.33
16.40
4.82
55.55

5
12
7
24

3
2
5

22.70
14.07
1.76
38.53

5.82
0.10
5.92

รวม

57.03
36.29
6.69
100.00

หมำยเหตุ * Joint Venture = ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติตั้งแต่ 20% ขึ้นไป
** บริษัทประกันวินำศภัย เป็นบริษัทมหำชน จำนวน 41 บริษัท (จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 14 บริษัท และไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 27 บริษัท)

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

๑๕
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจากัด ของธุรกิจประกันชีวิตไทย
๓.๑.๓.๑ จุดแข็ง
๑) ธุร กิจประกันภัยรถยนต์มีความเข้มแข็ง เนื่อ งจากมีประสบการณ์
ให้บริการ และมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
๒) มีระบบเทคโนโลยีในการจัดเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า
๓) มีความสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันกาล
๔) หลายบริษัทมีหุ้นส่วนชาวต่างชาติ ทาให้มีระบบการบริหารจัดการที่
เข้มแข็ง มีความมั่นคงทางด้านการเงินมากขึ้น
๓.๑.๓.๒ จุดอ่อน
มี จ านวนบริ ษั ท มากเกิ น ไป ส่ ว นใหญ่ มี ข นาดเล็ ก ฐานะความมั่ น คง
ทางการเงินไม่เข้มแข็ง ปัจจุบัน มีบริษัทประกันวินาศภัยรวมทั้งสิ้น ๖๔ แห่ง แบ่งเป็นบริษัทรับประกัน
วินาศภัยทั่วไป ๕๘ แห่ง บริ ษัทประกันสุขภาพ ๕ แห่ง และบริษัทรับประกันวินาศภัยต่อ ๑ แห่ ง
บริษัทประกันวินาศภัย ๒๘ อันดับแรกมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ ๙๐ และบริษัทประกันวินาศ
ภัยที่เหลืออีก ๓๖ แห่ง มีส่วนแบ่งตลาดต่ากว่าร้อยละ ๑ จึงเห็นได้ว่าจานวนบริษัทประกันวินาศภัยใน
ประเทศไทยอาจจะมีมากเกินไป ทาให้ฐานะความมั่นคงทางการเงินไม่เข้มแข็ง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อผลการดาเนินงานและชื่อเสียงของธุรกิจประกันวินาศภัยของไทย
๓.๑.๒.๓ โอกาส
๑) เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนมีความเข้มแข็งขึ้น มีการขยายตัวของ
การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละยานยนต์ ท าให้ มี ค วามตื่ น ตั ว เรื่ อ งการท าประกั น ภั ย มากขึ้ น
โดยเฉพาะธุรกิจประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ และยานยนต์
๒) การเชื่อมข้อมูลระบบการประกันภัยรถภาคบังคับสาหรับรถยนต์ข้าม
แดนระหว่างไทย-สปป.ลาว โดยการจัดทาประกันภัยที่เรียกว่า Blue Card Sticker ซึ่งเมื่อติดไว้หน้า
กระจกรถยนต์แสดงถึงการมีประกันภัย ซึ่งประชาชนจะได้รับความคุ้มครองทันทีที่ เดินทางเนื่องจาก
ศูนย์รับแจ้งการทาประกันภัย จะส่งข้อมูลระหว่างกันด้วยระบบ On-Line แบบ Real Time เป็น
โอกาสให้กับบริษัทประกันวินาศภัยของไทยที่มีความเข้มแข็งด้านธุรกิจประกันภัยยานยนต์สามารถ
ขยายธุรกิจได้
๓) สานักงาน คปภ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลั กเกณฑ์และเงื่อ นไข
เกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันภัย (มาตรา ๒๘) โดยการประกอบธุรกิจอื่น
ผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในและต่างประเทศ ให้เพิ่มประเภทธุรกิจที่บริษัท
ประกันภัยสามารถถือหุ้นได้อีก ๒ ประเภท คือ (๑) บริษัทประกันภัยในประเทศในกลุ่ม ASEAN หรือ
บริษัท Holding ที่ถือหุ้นบริษัทประกันภัยใน ASEAN เพื่อการขยายธุรกิจในต่างประเทศ และ (๒)
บริษัทนายหน้าประกันชีวิต/นายหน้าประกันวินาศภัย นอกจากนั้น การลงทุนในตราสารทุนจากเดิม
กาหนดให้ ร วมทั้ งหมดไม่เ กิน ร้ อยละ ๒๐ และต่ อรายไม่ เ กิน ร้อ ยละ ๕ ของสิ นทรัพ ย์ร วม แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงเป็นไม่เกินร้อยละ ๓๐ และต่อรายไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของสินทรัพย์ลงทุน ซึ่งทาให้บริษัท
ประกันวินาศภัยสามารถลงทุนในบริษัทประกันภัยต่างประเทศในกลุ่ม ASEAN และบริษัทนายหน้า
ประกันภัย เพื่อขยายช่องทางการลงทุนในต่างประเทศ

๑๖
๓.๑.๓.๔ ข้อจากัด
๑) ข้อจากัดด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ - ปัจจุบัน คปภ. ได้
กาหนดกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐานสาหรับการประกันภัยไว้ ๔ ประเภท คือ (๑) การประกันภัยทาง
ทะเลเเละโลจิสติกส์ (๒) การประกันภัยทรัพย์สิน (๓) การประกันภัยรถยนต์ และ (๔) การประกันภัย
เบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุเเละสุขภาพ เพื่อเป็ นแบบและข้อความมาตรฐานของกรมธรรม์ประกันภัยที่
สานักงาน คปภ. จะอนุมัติโดยอัตโนมัติทันทีเมื่อบริษัทประกันภัยยื่นขอเข้ามา หรือเรียกว่า File and
Use แต่หากมีการพัฒนากรมธรรม์รูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองผู้บริโภคแต่อาจมีรูปแบบแตกต่าง
ออกไปจากรูปแบบมาตรฐาน สานักงาน คปภ. ใช้ระยะเวลานานในการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์
รูปแบบใหม่ๆ
๒) ข้อจากัดด้านกฎระเบียบทาให้ความคุ้มครองของกรมธรรม์สามารถ
คุ้มครองได้ภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
๓) ข้ อ จ ากั ด ด้ า นกฎระเบี ย บที่ ก าหนดให้ เ บี้ ย ประกั น เงิ น ชดเชยค่ า
สินไหม ต้องเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
๔) ข้ อ จ ากั ด ด้ า นกฎระเบี ย บที่ ก าหนดให้ ก รมธรรม์ ต้ อ งจั ด ท าเป็ น
ภาษาไทย ทาให้การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าต่างชาติเป็นไปโดยลาบาก
๓.๒ การศึกษาปัจจัยภายนอกประเทศ
๓.๒.๑ โครงสร้างของธุรกิจประกันภัยในอาเซียน
จากการศึก ษาระดับการพัฒ นาของธุรกิจประกันภัยในอาเซียน ๓ โดยพิจารณา
ตัวชี้วัด ได้แก่ มูลค่าของสินทรัพย์เทียบกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และสัดส่วนของการ
ถือครองของต่างชาติในบริษัทประกันภัย พบว่า จากแผนภูมิที่ ๒ ค่าเฉลี่ยของสั ดส่ ว นมูล ค่าของ
สินทรัพย์เทียบกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในอาเซียนคิดเป็นเพียงร้อยละ ๑๕.๕ ซึ่งถือว่า
ต่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศกลุ่ม G-๗ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ ๖๐.๗ (มีเพียงธุรกิจประกันภัยของ
สิงคโปร์ที่มีสัดส่วนตัวเลขดังกล่าวใกล้เคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว) นอกจากนี้ ค่าสัดส่วนดังกล่าวใน
กลุ่มอาเซียนก็มีความแตกต่างกันมาก โดยสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดของธุรกิจประกันภัยใหญ่ที่สุด
ในอาเซียน (เมื่อเทียบกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) คือ มีค่าสัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ
๕๒.๙ ลาดับถัดมาได้แก่ มาเลเซีย (ร้อยละ ๒๔.๙) ฟิลิปปินส์และไทย (ร้อยละ ๑๔.๗) ส่วนบาง
ประเทศ เช่น ลาว และกัมพูชา มีค่าสัดส่วนดังกล่าวอยู่ในระดับที่ต่ามาก เพียงร้อยละ ๐.๖ และ ๐.๗
ตามลาดับ แสดงว่ากลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนยังมีช่องว่างทางธุรกิจในสาขาประกันภัยอยู่มาก

๓

สานักเลขาธิการอาเซียน (๒๕๕๓)

๑๗
(ร้อยละของ GDP)
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

79.7
60.5

52.9

58.5

24.9
14.7
6.4

0.7

3.5

0.6

15.5

14.7
4.4

แผนภูมิที่ ๒ สินทรัพย์รวมของธุรกิจประกันภัยในประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศอื่นๆ
ที่มา: ASEAN Secretariat, ASEAN Insurance Date Base; Sigma Swiss Re (๒๐๑๐).
จากการศึกษาจานวนของบริษัทประกันภัย และสินทรัพย์ของบริษัทประกันภัย
เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของธุรกิจประกันภัย (ตารางที่ ๕) พบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น
ด้วยกัน ดังนี้
๓.๒.๑.๑ ประการแรก ในแง่ ข องจ านวนบริ ษั ท ประกั น ภั ย ในอาเซี ย น พบว่ า
ประกันภัยวินาศภัยนั้นมีจานวนการให้บริการเป็นส่วนใหญ่ โดยในปี ๒๕๕๒ มีบริษัทประกันภัยวินาศ
ภัย ๔๔๓ แห่งจากบริษัทประกันภัยทั้งสิ้น ๖๒๕ แห่ง และมีบริษัทประกันชีวิตเพียง ๑๖๕ แห่ง ส่วน
ธุรกิจประกันภัยที่ให้บริการรวมทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัยมีจานวนน้อยมาก (จานวนบริษัท
ประกันภัยวินาศภัยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๐.๙ ประกันชีวิตคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔ และประกันภัยที่มี
บริการหลายประเภทคิดเป็นเพียงร้อยละ ๒.๗)
๓.๒.๑.๒ ประการที่สอง ในประเทศที่มีรายได้น้อยบางประเทศ เช่น กัมพูชา และ
ลาว ธุรกิจประกันชีวิตยังไม่มีการพัฒนาอย่างจริง จัง มีแต่เพียงบริษัทประกันภัยวินาศภัยและบริษัท
ประกันภัยที่ให้บริการหลายประเภท เนื่องจากรายได้และระดับการพัฒนาของตลาดการเงินที่ต่าไม่
เอื้อต่อการประกอบธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งโดยปกติแล้ว ธุรกิจประกันชีวิตจะพัฒนาขึ้นได้นั้นจาเป็น
จะต้องมีรายได้ต่อหัวประชากรที่สูงขึ้น เพราะเป็นเครื่องมือทางการเงินระยะยาว
๓.๒.๑.๓ ประการที่สาม ในแง่ของมูลค่าสินทรัพย์หรือปริมาณเบี้ยประกันที่ได้รับ
ชาระ ธุรกิจประกันชีวิตถือว่ามีความสาคัญที่สุดในตลาด กล่าวคือ สินทรัพย์ของบริษัทประกันชีวิตคิด
เป็นมูลค่าสูงถึง ๑๙๕.๘ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่สินทรัพย์ของบริษัทประกันภัยวินาศภัยมี
มูลค่าเพียง ๓๖.๐ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สาหรับขนาดของบริษัทนั้น บริษัทประกันชีวิตมีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ประมาณ ๑,๑๘๖.๕ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนบริษัทประกันวินาศภัยมีค่าเฉลี่ยประมาณ ๘๑.๒

๑๘
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า โดยทั่วไปแล้ว ขนาดของบริษัทประกันภัยวินาศภัยมี
ขนาดเล็กกว่าบริษัทประกันชีวิต
๓.๒.๑.๔ ประการที่สี่ บริษัทประกันภัยจานวนมากในอาเซียนถูกควบคุมกิจการ
โดยเจ้าของและผู้จัดการที่เป็นบุคคลต่างชาติ (ตารางที่ ๖) โดยสัดส่วนของบริษัทประกันภัยที่เป็น
ต่างชาติ และบริษัทประกันภัยในประเทศที่ถูกควบคุมกิจการโดยบุคคลต่างด้าวสูงถึงร้อยละ ๔๐
สาหรับทั้งการประกันชีวิตและวินาศภัย ในขณะที่สัดส่วนของบริษัทประกันภัยในประเทศมีประมาณ
ร้อยละ ๕๙.๕ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีรายได้น้อย ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเวียดนามนั้น
บริษัทประกันภัยที่มีเจ้าของหรือถูกควบคุมกิจการโดยบุคคลต่างชาติเป็นผู้ที่มีอานาจในตลาดมากที่สุด
โดยในประเทศลาว บริษัทประกันภัยทุกแห่งมีเจ้าของหรือถูกควบคุมกิจการโดยบุคคลต่างชาติ ส่วน
ประเทศกัมพูชา และเวียดนาม บริษัทประกันภัยที่มีเจ้าของหรือถูกควบคุมกิจการโดยบุค คลต่างชาติมี
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๕๗.๑ และ ๕๔.๑ ตามลาดับ ทั้งนี้ เนื่องจากระบบการศึกษาและองค์ความรู้ด้าน
ประกันภัยในประเทศเหล่านี้ยังไม่พัฒนา ทาให้มีเพียงบริษัทต่างชาติหรือบริษัทที่ถูกควบคุมกิจการ
โดยบุคคลต่างชาติที่สามารถประกอบกิจการธุรกิจประกันภัยได้

ตารางที่ ๕ โครงสร้างของธุรกิจประกันภัยในอาเซียน
Number of Company
Life
Non-life
Composite
Number (%) Number (%) Number (%)
Brunei
๙
๕๖.๓
๗
๔๓.๘
๐
๐.๐
Cambodia
๐
๐.๐
๗
๑๐๐.๐
๐
๐.๐
Indonesia
๔๖
๓๔.๖
๘๗
๖๕.๔
๐
๐.๐
Lao PDR
๐
๐.๐
๕
๕๐.๐
๕
๕๐.๐
Malaysia
๑๑
๒๑.๒
๓๓
๖๓.๕
๘
๑๕.๔
Philippines
๓๒
๒๖.๔
๘๕
๗๐.๒
๔
๓.๓
Singapore
๓๑
๒๐.๑ ๑๒๓ ๗๙.๙
๐
๐.๐
Thailand
๒๕
๒๖.๓
๗๐
๗๓.๗
๐
๐.๐
Viet Nam
๑๑
๒๙.๗
๒๖
๗๐.๓
๐
๐.๐
ASEAN
๑๖๕ ๒๖.๔ ๔๔๓ ๗๐.๙
๑๗
๒.๗
ที่มา: ASEAN Secretariats, ASEAN Insurance database, ๒๐๐๙

Total
๑๖
๗
๑๓๓
๑๐
๕๒
๑๒๑
๑๕๔
๙๕
๓๗
๖๒๕

Life
Asset
๕๗๒.๗
๐.๐
๑๕,๐๖๘.๗
๐.๐
๔๐,๒๗๑.๙
๒๐,๙๖๐.๙
๘๒,๘๗๙.๔
๓๓,๒๐๔.๐
๒,๘๒๕.๒
๑๙๕,๗๘๒.๘

Asset(Mil USD)
Non-life
(%)
Asset
(%)
๖๓.๒ ๒๓๐.๙ ๒๕.๕
๐.๐
๗๕.๕ ๑๐๐.๐
๗๗.๙ ๔,๒๗๒.๖ ๒๒.๑
๐.๐
๓๕.๕ ๑๐๐.๐
๘๓.๘ ๗,๗๘๓.๑ ๑๖.๒
๘๘.๔ ๒,๗๕๔.๐ ๑๑.๖
๘๕.๘ ๑๓,๗๗๐.๗ ๑๔.๒
๘๕.๖ ๕,๕๙๖.๘ ๑๔.๔
๖๖.๑ ๑,๔๔๙.๒ ๓๓.๙
๘๔.๔ ๓๕,๙๖๘.๓ ๑๕.๕

Total
๙๐๖.๓
๗๕.๕
๑๙,๓๔๑.๓
๓๕.๕
๔๘,๐๕๔.๙
๒๓,๗๑๕.๐
๙๖,๖๕๐.๐
๓๘,๘๐๐.๘
๔,๒๗๔.๔
๒๓๑,๘๕๓.๘

๑๙

ตารางที่ ๖ โครงสร้างของธุรกิจประกันภัยที่เป็นเจ้าของโดยคนในประเทศและคนต่างชาติ
(a) Number of Insurance Companies
Life
Nonlife
Composite
Total
Domestic
Domestic
Domestic
Domestic
Domestic controlled Foreign Total Domestic controlled Foreign Total Domestic controlled Foreign Total Domestic controlled Foreign Total
by Foreign
by Foreign
by Foreign
by Foreign
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

๒๐

(b) Composition Ratio

Brunei
Cambodia
Indonesia
Lao PDR
Malaysia
Philippines
Singapore
Thailand
Viet Nam
ASEAN

Life
Nonlife
Domestic
Domestic
Domestic controlled Foreign Total Domestic controlled
by Foreign
by Foreign
๖๖.๗
๐.๐
๓๓.๓ ๑๐๐.๐ ๔๒.๙
๑๔.๓
๐.๐
๐.๐
๐.๐
๐.๐
๔๒.๙
๕๗.๑
๖๐.๙
๓๙.๑
๐.๐ ๑๐๐.๐ ๗๗.๐
๒๓.๐
๐.๐
๐.๐
๐.๐
๐.๐
๐.๐
๑๐๐.๐
๖๓.๖
๐.๐
๓๖.๔ ๑๐๐.๐ ๖๖.๗
๐.๐
๗๕.๐
๒๑.๙
๓.๑ ๑๐๐.๐ ๙๐.๖
๕.๙
๒๙.๐
๒๕.๘
๔๕.๒ ๑๐๐.๐ ๑๐.๖
๕๙.๓
๙๖.๐
๐.๐
๔.๐ ๑๐๐.๐ ๙๒.๙
๐.๐
๙.๑
๙.๑
๘๑.๘ ๑๐๐.๐ ๖๑.๕
๑๑.๕
๖๐.๐
๒๐.๖
๑๙.๔ ๑๐๐.๐ ๖๐.๐
๒๕.๑

Composite
Domestic
Foreign Total Domestic controlled Foreign
by Foreign
๔๒.๙ ๑๐๐.๐
๐.๐
๐.๐
๐.๐
๐.๐ ๑๐๐.๐
๐.๐
๐.๐
๐.๐
๐.๐ ๑๐๐.๐
๐.๐
๐.๐
๐.๐
๐.๐ ๑๐๐.๐
๐.๐
๑๐๐.๐
๐.๐
๓๓.๓ ๑๐๐.๐ ๕๐.๐
๐.๐
๕๐.๐
๓.๕ ๑๐๐.๐ ๗๕.๐
๒๕.๐
๐.๐
๓๐.๑ ๑๐๐.๐
๐.๐
๐.๐
๐.๐
๗.๑ ๑๐๐.๐
๐.๐
๐.๐
๐.๐
๒๖.๙ ๑๐๐.๐
๐.๐
๐.๐
๐.๐
๑๔.๙ ๑๐๐.๐ ๔๑.๒
๓๕.๓
๒๓.๕

Total
Domestic
Total Domestic controlled Foreign Total
by Foreign
๐.๐
๕๖.๓
๖.๓
๓๗.๕ ๑๐๐.๐
๐.๐
๔๒.๙
๕๗.๑
๐.๐ ๑๐๐.๐
๐.๐
๗๑.๔
๒๘.๖
๐.๐ ๑๐๐.๐
๑๐๐.๐
๐.๐
๑๐๐.๐
๐.๐ ๑๐๐.๐
๑๐๐.๐ ๖๓.๕
๐.๐
๓๖.๕ ๑๐๐.๐
๑๐๐.๐ ๘๖.๐
๑๐.๗
๓.๓ ๑๐๐.๐
๐.๐
๑๔.๓
๕๒.๖
๓๓.๑ ๑๐๐.๐
๐.๐
๙๓.๗
๐.๐
๖.๓ ๑๐๐.๐
๐.๐
๔๕.๙
๑๐.๘
๔๓.๒ ๑๐๐.๐
๑๐๐.๐ ๕๙.๕
๒๔.๒
๑๖.๓ ๑๐๐.๐

ที่มา: ASEAN Secretariats, ASEAN Insurance database, ๒๐๑๐

๒๑

๒๒
๓.๒.๒ การศึกษาระดับการเปิดตลาดของธุรกิจประกันภัยในอาเซียน
จากการศึกษาระดับข้อผูกพันการเปิดตลาดของธุร กิจประกันภัยในอาเซียนภายใต้
กรอบ AEC Blueprint (ตารางที่ ๗) พบว่าภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศสมาชิกอาเซียน ๗ ประเทศ
ผูกพันที่จะเปิดเสรีในสาขาย่อยประกันวินาศภัย ประกันภัยต่อและประกันช่วง และสาขาย่อยบริการที่
เกี่ยวเนื่องกับประกันภัย โดย ๖ ใน ๗ ประเทศดังกล่าว (ไม่ รวมบรูไน) ผูกพันในสาขาย่อยตัวกลาง
ประกันภัยอีกด้วย และมีอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ผูกพันเพิ่มเติมในสาขาประกันชีวิต ทั้งนี้ ในกรอบ
AEC Blueprint มีเพียง ลาว เมียนมาร์ และไทย ที่มิได้ผูกพันการเปิดเสรีในสาขาประกันภัย
ตารางที่ ๗ การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘

๓.๓ การศึกษาเชิงลึกของกลุ่มประเทศเป้าหมาย
ผลการศึ ก ษาของสถาบั น บั ณ ฑิ ต บริ ห ารธุ ร กิ จ ศศิ น ทร์ แ ห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
(๒๕๕๕) ได้สรุปจุดยืนระบบการเงินของประเทศไทยคือ “ระบบการเงินเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
และภาคบริการเป้าหมายไทยในกลุ่มประเทศ CLMV๔๕” ดังนั้น ด้วยเวลาอันจากัดในการทาการศึกษา
๔
๕

กลุ่มประเทศ CLMV หมายถึงประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม
อุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่ (๑) อุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรแปรรูปและอาหาร (๒) ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง (๓)
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (๔) บริการการท่องเที่ยวและการให้บริการทางด้านการแพทย์และการพยาบาล (๕)
การขนส่งและโลจิสติกส์ (ศูนย์วิจยั และให้คาปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (๒๕๕๕).

๒๓
ผู้ศึกษาจึงได้กาหนดประเทศเป้าหมายในอาเซียนสาหรับการจัดทายุทธศาสตร์การส่ งเสริมธุรกิจ
ประกันภัยของไทยให้เข้าสู่ตลาดในประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม เนื่องจากเห็นว่า
ประเทศไทยมีจุดแข็งเชิงภูมิศาสตร์ด้านทาเลที่ตั้งในจุดศูนย์กลางอาเซียน และการมีการลงทุนในภาค
เศรษฐกิจจริงเข้าไปยังประเทศเหล่านี้เป็นปริมาณสูงอยู่แล้ว
๓.๓.๑ ธุรกิจประกันภัยในประเทศกัมพูชา
๓.๓.๑.๑ ภาพรวมของธุรกิจ
บริการการเงินในสาขาการประกันภัยในกัมพูชายังเป็นธุรกิจที่ค่อนข้าง
ใหม่ และอยู่ระหว่างการพัฒนา โดยในปี ๒๕๕๕ มีผู้ให้บริการประกันวินาศภัย (หรือในกัมพูชาจะ
เรียกว่า General Insurance) จานวน ๖ บริษัท ผู้ให้บริการประกันชีวิต ๒ บริษัท และมีบริษัท
ประกันภัยต่อเพียง ๑ บริษัท
จากจานวนผู้ให้บริการต่างชาติในสาขาประกันวินาศภัย ๖ บริษัท มี ๓
บริษัทเป็นบริษัทต่างชาติ (มาเลเชีย ฮ่องกง และสิงคโปร์) โดยต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ร้อยละ ๑๐๐
และสามารถเปิดสาขาได้ไม่จากัดจานวน นอกจากนี้ กฎหมายปัจจุบันไม่อนุญาตให้ผู้บริโภคสามารถ
ซื้อบริการประกันภัยจากต่างประเทศ นอกเสียจากเป็นบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีในประเทศกัมพูชา
เท่านั้น
กฎหมายประกันภัยแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (Insurance Law of the
Kingdom of Cambodia) บังคับใช้เมื่อ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๓ ซึ่งภายใต้กฎหมายฉบับดังกล่าวระบุ
ว่า การประกอบธุรกิจประกันภัยนั้นจะสามารถกระทาได้เฉพาะบริษัทประกันภัย ที่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง (Ministry of Economy and Finance) ของกัมพูชาเท่านั้น
หน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลธุรกิจประกันภัยได้แก่กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง นอกจากนี้
กฎหมายฉบั บดังกล่าวยั งได้ร ะบุคุณสมบัติเบื้องต้นของกรมธรรม์ประกันภัย ความรับผิดชอบของ
บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกัน และบริษัทรับประกันภัยต่อ
สาหรับผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจตัวแทนการประกันภัย และนายหน้า
ประกันภัย (Insurance Agents and Insurance Brokers) นั้นกฎหมายประกันภัยแห่ง
ราชอาณาจักรกัมพูชาได้มีส่วนที่กล่าวถึงเพียงนิยามของตัวแทน (Insurance Agent) ว่าเป็นบุคคล
ตามกฎหมายที่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทประกันและบริหารธุรกิจประกันแทนบริษัทประกันภัย
ภายในขอบเขตที่กาหนด ส่วนนายหน้าประกันภัย (Insurance Brokers) นั้นเป็นบุคคลตามกฎหมาย
ที่ทาหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างผู้เอาประกันและบริษัทประกัน เพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันในด้าน
การจั ดทากรมธรรม์และการเรี ย กร้องสิ นไหมทดแทน ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับนายหน้าและ
ตัวแทนประกันภัยนั้นจะมีการระบุไว้ต่างหากในกฎหมายลูก (sub-decree) ต่อไป
๓.๓.๑.๒ ระดับการผูกพันเปิดเสรีสาขาประกันภัยตามกรอบความตกลงการค้าเสรีต่างๆ
ประเทศกัมพูชา เป็นประเทศสมาชิกของอาเซียนและองค์การการค้าโลก
ทั้ ง นี้ ณ สิ้ น ปี ๒๕๕๕ กั ม พู ช ามี ค วามตกลงการค้ า เสรี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การผู ก พั น เปิ ด เสรี บ ริ ก าร
ประกันภัยแล้ว ๕ กรอบได้แก่ กรอบองค์การการค้าโลก (๒๕๔๗) กรอบการเจรจาเปิดเสรีการค้า
บริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนรอบที่ ๕ (๒๕๕๕) กรอบ

๒๔
ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (๒๕๕๑) กรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอาเซียน-เกาหลีใต้ (๒๕๕๒) และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน (๒๕๕๐)
จากการศึกษาตารางข้อผูกพันภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก พบว่า
ประเทศกัมพูชา มีระดับการเปิดตลาดในสาขาประกันภัยในระดับที่สูงมาก กล่าวคือ ไม่มีข้อจากัด
สาหรั บ กรณีที่นั กลงทุน ต่างชาติป ระสงค์จะเข้ามาจัดตั้งธุรกิจประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และ
ประกันภัยต่อในประเทศกัมพูชา (Mode ๓) รวมถึงไม่มีข้อจากัดในกรณีที่ผู้บริโภคในประเทศจะ
ออกไปซื้อบริการในต่างประเทศ (Mode ๒) อีกด้วย สาหรับการเสนอขายบริการด้านประกันชีวิตและ
ประกันวินาศภัยข้ามพรมแดน (Mode ๑) นั้น กัมพูชาจากัดให้ทาได้เฉพาะธุรกิจที่ได้รับอนุญาต
เท่านั้น นอกจากนี้ ในกรอบอาเซียน พบว่าตารางข้อผูกพันภายใต้กรอบการเจรจาเปิดเสรีการค้า
บริการด้านการเงิน ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้ว ยการค้าบริการของอาเซียนรอบที่ ๕ ได้เปิดเสรี
เพิ่มขึ้นมากกว่ากรอบองค์การการค้าโลก ในประเด็นเรื่องการให้บริการข้ามพรมแดน (Mode ๑) ใน
สาขาการประกันภัยต่อ และการประกันช่วง
๓.๓.๑.๓ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจากัด ของประกันภัยไทยต่อ
ตลาดกัมพูชา
๑) จุดแข็ง
(๑) มี ค วามคุ้ น เคยทางวั ฒ นธรรม มี พ รมแดนต่ อ เนื่ อ ง มี ก าร
เชื่อมโยงทางการคมนาคมขนส่ง
(๒) มีสถาบันการเงินไทยเข้าไปดาเนินธุรกิจอื่นแล้ว อาทิ ธนาคาร
พาณิชย์ สามารถเกื้อกูลกันได้ในเชิงธุรกิจ
(๓) มีการลงทุนของนักลงทุนไทยในกัมพูชา ในภาคธุรกิจอื่นๆ อยู่
แล้ว อาทิ เกษตร บริการ อุตสาหกรรมการผลิต
๒) จุดอ่อน
(๑) ความเสี่ยงทางการเมือง
(๒) ประชากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการประกันภัย
(๓) รายได้ต่อหัวประชากรอยู่ในระดับต่า
๓) โอกาส
(๑) มีช่องว่างทางธุรกิจอีกมาก
(๒) พรมแดนที่ต่อเนื่องกัน ง่ายต่อการทาตลาด
(๓) โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ จ ะเชื่ อ มต่ อ กั น ตามแผนแม่ บ ท ASEAN
Connectivity ทาให้ไทยได้เปรียบในด้านการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง ซึ่งเอื้อต่อการเติบโต
ของธุรกิจประกันวินาศภัยในสาขายานยนต์
(๔) เศรษฐกิ จ กั ม พู ช าก าลั ง เติ บ โต ท าให้ มี แ นวโน้ ม อุ ป สงค์ ด้ า น
ประกันภัยที่สูงขึ้น
๔) ข้อจากัด
(๑) กฎระเบียบเกี่ยวกับการประกันภัยของกัมพูชายังเป็นภาษา
ท้องถิ่น

๒๕
(๒) ระบบการกากับดูแลยังไม่เป็นสากล เจ้าหน้าที่ที่กากับดูแลและ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย
(๓) บุคลากรท้องถิ่นมีข้อจากัดด้านการศึกษา ทาให้ยากแก่การสรร
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) เป็นผู้นาตลาดทั้งธุรกิจประกันชีวิตและ
ประกันวินาศภัย
ตารางที่ ๘ ส่วนแบ่งตลาดประกันภัยในประเทศลาว

ส าหรั บการเจริญ เติบ โตของตลาดประกันภั ยในประเทศลาวในช่ ว งปี
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)
กระทรวงการเงินเป็นกระทรวงที่กากับดูแลการประกันภัยในประเทศลาว
ภายใต้กฎหมายประกันภัยของลาว (Insurance Law) ค.ศ. ๑๙๙๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๓ และเป็นกฎหมายฉบับเดียวที่ครอบคลุมการประกันชีวิตและ
ประกันวินาศภัย นอกจากนี้ยังมีดาลัด ค.ศ. ๑๙๙๒ เป็นกฎหมายลาดับรองครอบคลุมการกากับดูแล
ในแง่เทคนิคของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆ สาหรับการประกันวินาศภัย
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 าให้ ทราบว่ าการเข้า มาท าธุ รกิ จของต่ างชาติ นั้น ให้ เ ป็น ไปตามกฎหมายส่ ง เสริม การลงทุ น
ต่างประเทศ (FDI Promotion Law) โดยไม่มีข้อจากัดหรือเงื่อนไขที่เป็นการเฉพาะกับต่างชาติ นัก
ลงทุนลาวและนักลงทุนต่างชาติสามารถจัดตั้งบริษัทประกันภัยได้ โดยส่วนใหญ่การจัดตั้งอยู่ในรูปของ
การร่วมทุน (Joint venture) โดยยื่นคาขออนุญาตกับกระทรวงการเงิน โดยมีผู้ออกใบอนุญาต คือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงิน ทั้งนี้ รูปแบบการจัดตั้งนั้นจากัดให้เป็นการจัดตั้งแบบ locally
incorporated company เท่านั้น ไม่อนุญาตให้จัดตั้งในรูปแบบสาขา (Direct Branching)
สาหรับเงื่อนไขในการให้บริการ ไม่มีข้อแตกต่างระหว่างบริษัทประกันภัย
ท้องถิ่นหรือต่างชาติ สามารถให้บริการได้เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีระเบียบการคุ้มครองด้าน
การประกันสุขภาพ (Health Insurance) อย่างชัดเจน จึงไม่สนับ สนุนให้ประชาชนไปทาประกัน
ต่างประเทศ นอกจากนี้ การเสนอขายบริการในสาขาประกันภัยค่อนข้างเสรี (แต่ละบริษัทจะเสนอ
ขายผลิตภัณฑ์ใดก็ได้) แต่ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่จะเสนอขายต้องขออนุญาตจากกระทรวงการเงินก่อน

๒๗
การคิดเบี้ยประกัน (Insurance Premium) ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของ
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
ความตกลงว่าด้ว ยการค้าบริการของอาเซียนรอบที่ ๕ (๒๕๕๕) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (๒๕๕๑) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-เกาหลีใต้
(๒๕๕๒) และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน (๒๕๕๐)
จากการศึกษาตารางข้อผูกพันภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก พบว่า
ประเทศลาว มีการผูกพันเปิดตลาดในสาขาประกันภัยในระดับที่ต่ามาก โดยไม่ผูกพันการค้าข้า ม
พรมแดน (Mode ๑,๒)ในธุรกิจประกันภัยชีวิตและวินาศภัย แต่ว่าในกรณีการเข้าไปดาเนินธุรกิจใน
ประเทศลาว (Mode ๓) นั้น ผูกพันเปิดตลาดโดยอนุญาตให้ต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทประกัน
ชีวิตได้ร้ อยละ ๕๑ หลั ง จาก ๕ ปี นับ จากวันที่เข้ าเป็นสมาชิ กองค์การการค้าโลก (๒ กุมภาพัน ธ์
๒๕๕๖) และในด้านการเคลื่อนย้ายบุคลากร (Mode ๔) ไม่ได้ผูกพัน ยกเว้น ในด้านการเข้าสู่ตลาด
อนุญาตให้กรณีที่เป็นผู้จัดการอาวุโส และผู้เชี่ยวชาญ โดยการเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายบุคคล
ธรรมดาดังกล่ าวเข้าประเทศลาวต้องได้รับการอนุมัติตามกฎหมายแรงงานของลาว ทั้งนี้ จานวน
บุคลากรต่างชาติทั้งหมดต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของจานวนบุคลากรทั้งหมดขององค์กร อย่างไรก็ตาม
ในกรอบการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของ
อาเซียนรอบที่ ๕ พบว่าในสาขาย่อยประกันภัยโดยตรงและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกันภัย
ประเทศลาวมีข้อผูกพันเปิดเสรีเกือบเต็มรูปแบบ กล่าวคือ ไม่มีข้อจากัดใน Mode ๑, ๒ และ ๓ ทั้งใน
ด้านการเข้าสู่ตลาดและการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่มีข้อจากัดในด้านสัดส่วน
การถือหุ้นของต่างชาติและจานวนใบอนุญาต รวมทั้งไม่ห้ามคนในชาติใช้ บริการในประเทศอื่นใน ๒
สาขาย่อย ได้แก่ (๑) การประกันภัยโดยตรง (รวมถึงการประกันภัยร่วม) ทั้งการประกันชีวิต (ไม่รวม
การประกันสุขภาพ) และการประกันวินาศภัย และ (๒) การประกันภัยต่อและการประกันภัยช่วง
๓.๓.๒.๓ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจากัด ของประกันภัยไทยต่อ
ตลาดประเทศลาว
๑) จุดแข็ง
(๑) มีความคุ้นเคยทางวัฒนธรรม ความคล้ายคลึงด้านภาษา ทาให้
สามารถสื่อสารกันได้ดี
(๒) มีพรมแดนต่อเนื่อง มีการเชื่อมโยงทางการคมนาคมขนส่ง
(๓) ผู้บริโภคลาวพึงพอใจในสินค้าและบริการจากเมืองไทยอยู่แล้ว
(๔) มีสถาบันการเงินไทยเข้าไปดาเนินธุรกิจอื่นแล้ว อาทิ ธนาคาร
พาณิชย์ สามารถเกื้อกูลกันได้ในเชิงธุรกิจ

๒๘
(๕) มีการลงทุนของนักลงทุนไทยในภาคธุรกิจอื่นๆ อยู่แล้ว อาทิ
เกษตร บริการ พลังงาน อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ
๒) จุดอ่อน
(๑) ประชากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการประกันภัย
(๒) รายได้ต่อหัวประชากรอยู่ในระดับต่า
(๓) จานวนประชากรน้อย ตลาดมีขนาดเล็ก
๓) โอกาส
(๑) มีช่องว่างทางธุรกิจอีกมาก
(๒) พรมแดนที่ต่อเนื่องกัน ง่ายต่อการทาตลาด
(๓) โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ จ ะเชื่ อ มต่ อ กั น ตามแผนแม่ บ ท ASEAN
Connectivity ทาให้ไทยได้เปรียบในด้านการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง ซึ่งเอื้อต่อการเติบโต
ของธุรกิจประกันภัย
(๔) มีแนวโน้มอุปสงค์ด้านประกันวินาศภัยและประกันชีวิตที่สูงขึ้น
จากการพัฒนาธุรกิจที่ต่อเนื่องของไทยในประเทศลาว อาทิ โรงพยาบาล โรงไฟฟ้า ฯลฯ
๔) ข้อจากัด
(๑) ระบบการกากับดูแลยังไม่เป็นสากล เจ้าหน้าที่ที่กากับดูแลและ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย
(๒) บุคลากรท้องถิ่นมีข้อจากัดด้านการศึกษา ทาให้ยากแก่การสรร
หาพนักงานที่เหมาะสม
(๓) กฎระเบี ย บเกี่ ย วกับ การประกัน ภั ย ของประเทศลาวยัง เป็ น
ภาษาท้องถิ่น
๓.๓.๓ ธุรกิจประกันภัยในประเทศเมียนมาร์
๓.๓.๓.๑ ภาพรวมของธุรกิจ
หลังจากสหภาพเมียนมาร์ได้รับเอกราชเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๑ นั้น มีจานวน
บริษัทประกันภัยที่เป็นบริษัทเอกชนมากกว่า ๑๐๐ บริษัท ที่เปิดดาเนินการทางธุรกิจอย่างเต็ม
รูปแบบ แต่หลังจากการปฏิวัติและปิดประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันรวม ๔๗ ปี
ธุรกิจประกันภัยในประเทศเมียนมาร์ตกอยู่ภายใต้การผูกขาดของรัฐบาลโดยดาเนินธุรกิจภาย ใต้ชื่อ
Myanmar Insurance ซึง่ ดาเนินธุรกิจทั้งการประกันชีวติ และการประกันวินาศภัย โดยมีขอบเขตการ
รับประกันวินาศภัยที่กว้างขวางพอสมควร คือ ครอบคลุมถึงการรับประกันภัยประเภทหลักๆ เช่น
การประกันภัยการขนส่งทางทะเล การประกันรถยนต์ การประกันภัยอุบัติเหตุ ไปจนถึงการประกันภัย
สาหรับธุรกิจน้ามันและก๊าซ ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยเบ็ดเตล็ดทั่วไป การประกันภัยความรับ
ผิดในการทาเหมืองแร่ การประกันภัยการเดินอากาศ แม้กระทั่งการประกันภัยจากการถูกงูกัด เป็นต้น
นั้น โดยข้อมูลจาก Myanmar Insurance ระบุว่าในปัจจุบันมีตัวแทนนายหน้าประกันภัยทั่วประเทศ
เมียนมาร์ราว ๘๐๐ คนเท่านั้น ปัจจุบันมีเพียงสามประเทศในโลก คือ เมียนมาร์ คิวบา และเกาหลี
เหนือ เท่านั้น ที่ไม่อนุญาตให้บริษัทเอกชนทาธุรกิจประกันภัยได้

๒๙
รัฐบาลเมียนมาร์เริ่มมีแนวโน้มในการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาดาเนิน
ธุรกิจประกันภัยได้ โดยเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ รัฐบาลเมียนมาร์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนยื่นคาขอเพื่อประกอบธุรกิจประกันภัยได้ แต่รัฐบาลยังไม่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนทาธุรกิจ
ด้านการรับประกันภัยในโครงการ ของรัฐและการประกันภัยสาหรับธุรกิจน้ามันและก๊าซ ซึ่งสงวน
ให้กับธุรกิจของบริษัทประกันภัยของรัฐ (Myanmar Insurance) เป็นผู้รับประกันเท่านั้น นอกจากนี้
รัฐบาลยังไม่เปิดโอกาสให้บริษัทต่ างชาติถือหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทประกันภัยเอกชนที่ตั้งขึ้นใหม่แต่มี
แนวโน้มสนับสนุนให้นักธุรกิจต่างชาติร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่นหากประสงค์จะทาธุรกิจในประเทศ
เมียนมาร์
กฎหมายประกั น ภั ย แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ ปั จ จุ บั น มี ๒ ฉบั บ ได้ แ ก่
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) สาหรับกรอบอาเซียนกับคู่เจรจาอื่น ประเทศเมียนมาร์ไม่มีข้อผูกพันในสาขา
ประกันภัย
จากการศึกษาตารางข้อผู กพันภายใต้กรอบการเจรจาเปิดเสรีการค้ า
บริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนรอบที่ ๕ พบว่าในสาขา
ประกันภัยและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกันภัย ประเทศเมียนมาร์มีข้อผูกพันในระดับที่ต่ามาก
โดยเปิดเสรีเฉพาะบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกันภัยเพียง ๒ รูปแบบเท่านั้น กล่าวคือ (๑) บริการ
ประเมินและจัดการค่าสินไหมทดแทนในการประกันภัย เปิดเสรีเต็มรูปแบบใน Mode ๑, ๒ และ ๓
และใน Mode ๔ การเคลื่อนย้ายบุคลากรข้ามพรมแดน ผูกพันเฉพาะผู้บริหารระดับอาวุโส
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ให้คาปรึกษาด้านเทคนิค โดยได้รับอนุญาตจาก Insurance Supervisory Board
(๒) บริการคณิตศาสตร์ประกันภัย เปิดเสีเต็มรูปแบบใน Mode ๑, ๓ และ ๔ แต่ไม่ผูกพัน Mode ๒
การบริโภคในต่างแดน อย่างไรก็ตาม เมียนมาร์ได้ยอมเปิดเสรี Mode ๒ ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน เมื่อปี ๒๕๕๐
๓.๓.๓.๓ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจากัด ของประกันภัยไทยต่อ
ตลาดประเทศเมียนมาร์
๑) จุดแข็ง
(๑) มีความคุ้นเคยทางวัฒนธรรม
(๒) ปัจจุบันพลเมืองเมียนมาร์จานวนหนึ่งใช้บริการประกันภัยของ
ไทยอยู่แล้ว และมีความพึงพอใจในบริการ
(๓) มีการลงทุนของนักลงทุนไทยในภาคธุรกิจอื่นๆ อาทิ เกษตร
บริการ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ

๓๐
(๔) จานวนประชากรมีมากถึง ๔๘ ล้ านคน (พ.ศ. ๒๕๕๔) เป็ น
โอกาสขยายตลาดในระยะยาว
๒) จุดอ่อน
(๑) ประชากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการประกันภัย
(๒) รายได้ต่อหัวประชากรอยู่ในระดับต่า
(๓) ความเสี่ยงทางการเมือง
๓) โอกาส
(๑) ยังไม่มีผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นเข้าไปทาตลาด จึงเป็นโอกาส
สาหรับไทย
(๒) พรมแดนที่ต่อเนื่องกัน ง่ายต่อการทาตลาด
(๓) โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ จ ะเชื่ อ มต่ อ กั น ตามแผนแม่ บ ท ASEAN
Connectivity ทาให้ไทยได้เปรียบในด้านการเป็นศูน ย์กลางการคมนาคมขนส่ง ซึ่งเอื้อต่อการเติบโต
ของธุรกิจประกันภัย
(๔) มีแนวโน้มอุปสงค์ด้านประกันวินาศภัยและประกันชีวิตที่สูงขึ้น
จากการพัฒนาธุรกิจที่ต่อเนื่องของไทยในประเทศเมียนมาร์ อาทิ โครงการนิคมอุตสาหกรรมทวาย
การตั้งสาขาของสถาบันการเงินของไทย ฯลฯ
๔) ข้อจากัด
(๑) ขาดกฎหมายและโครงสร้างการกากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่
เหมาะสม
(๒) บุคลากรท้องถิ่นมีข้อจากัดด้านการศึกษา ทาให้ยากแก่การสรร
หาพนักงานที่เหมาะสม
(๓) ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ปั จ จุ บั น ผู ก ขาดโดยรั ฐ บาล อย่ า งไรก็ ต าม
รัฐบาลมีมีนโยบายที่จะอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจ ประกันภัยได้บางประเภท ภายหลัง
จากที่กฎหมายการประกันภัยฉบับใหม่ใช้บังคับ
๓.๓.๔ ธุรกิจประกันภัยในประเทศเวียดนาม
๓.๓.๔.๑ ภาพรวมของธุรกิจ
ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ เวียดนามมีบริษัทประกันภัยจานวนทั้งสิ้น ๕๘
แห่ ง แบ่ งเป็ น บริ ษัทประกันวิน าศภัย จานวน ๒๙ บริษัท บริษัทประกัน ชีวิต จานวน ๑๕ บริษัท
บริษัทนายหน้ าประกันภัย จานวน ๑๒ บริษัท และบริษัทรับประกันภัยต่อ จานวน ๒ บริษัท โดย
บริษัทประกันภัยในเวียดนามมีการดาเนินงานในหลายลักษณะ เช่น การดาเนินงานแบบรัฐวิสาหกิจ
(State owned Enterprise) บริษัทมหาชน (Joint stock company) บริษัทประกันภัยแบบสหการ๖
(Mutual Insurance companies) การร่วมลงทุนระหว่างบริษัทเวียดนามและบริษัทต่างประเทศ
๖

บริษัทที่ดาเนินธุรกิจประกันภัยแบบสหการ สาหรับบริษัทประกันวินาศภัยอาจจะจากัดธุรกิจ โดยรับเสี่ยงภัย
เฉพาะการเสี่ยงภัยของกลุ่มที่ก่อตัง้ ขึ้น เช่น สมาชิกของสมาคมการค้าซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ร่วมทุนจัดตั้งขึ้น
สาหรับบริษัทประกันชีวิตโดยทั่วไปจัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ การบริหารและควบคุมกระทาโดยผู้
ถือกรมธรรม์

๓๑
(Vietnam-foreign Joint Venture insurance companies) บริษัทประกันภัยต่างประเทศ (๑๐๐%
foreign owned insurance companies) และสาขาของบริษัทประกันภัยต่างประเทศ (Braches of
Foreign insurance companies)
สาหรับธุรกิจประกันวินาศภัยในเวียดนามจานวน ๒๙ บริษัท จากข้อมูล
ณ ๑๙ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๕ บริ ษั ท ที่ มี ส่ ว นแบ่ ง ตลาดสู ง สุ ด ๓ อั บ ดั บ แรกคื อ (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
ในส่วนของตลาดประกั นชีวิต โดยภาพรวมปี ๒๕๕๕ มีเบี้ยประกันชีวิต
รวมมูลค่า ๑๗.๑๙ ล้านล้านดอง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒ เทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ จากข้อมูล ๙ เดือน
แรกของปี ๒๕๕๕ (เดือนมกราคม – กันยายน) มีเบี้ยประกันชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๗ โดยมีจานวน
กรมธรรม์เพิ่มขึ้นถึง ๖๗๖,๑๔๗ ฉบับ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙.๘ ทั้งนี้ คาดว่าปี ๒๕๕๖ ตลาดธุรกิจ
ประกันภัยของประเทศเวียดนามจะเติบโตขึ้นอยู่ที่ร้อยละ ๑๐ - ๑๒ ๗
กระทรวงการคลั ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ลการประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัยในประเทศเวียดนาม ผ่านหน่วยงานย่อยคือ Insurance Supervisory Authority (ISA)
โดยกฎหมายประกันภัยของเวียดนาม (The Law on Insurance Business) ที่บังคับใช้ปัจจุบัน จะมี
การใช้ควบคู่กับ Law ๖๑ ซึ่งออกโดยสภานิติบัญญัติที่ออกกฎระเบียบและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ประกันภัยให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น
ในด้านของการเป็นตัวแทน (Agent) กฎหมายได้กาหนดไว้ให้เฉพาะชาว
เวียดนามเท่านั้นที่สามารถเป็นตัวแทนในการขายประกันภัย โดยตัวแทนจะต้องผ่านการอบรมและ
ได้รับประกาศนียบัตร Certificate of training) จากบริษัทประกันภัย หรือ สมาคมบริษัทประกันภัย
เวียดนาม (Vietnam Insurance Association) นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยจะต้องรายงานผู้ที่ เป็น
ตัวแทนของบริษัทและความรับผิดชอบให้กับกระทรวงการคลังทราบ อย่างไรก็ตาม พนักงานของ
บริษัทประกันภัยไม่จาเป็นต้องเป็นตัวแทนของบริษัทประกันภัยนั้นๆ
เมื่อมองถึงการเป็นนายหน้า (Brokers) ในประเทศเวียดนาม กฎหมาย
กาหนดไว้ให้นายหน้าต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น โดยต้องมีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ ซึ่งการจะ
ได้ รั บ ใบอนุ ญ าต บริ ษั ท นายหน้ า นั้ น ต้ อ งมี เ งิ น ลงทุ น ในการจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ตามที่ ภ าครั ฐ ก าหนดไว้
นอกจากนี้ บริษัทนายหน้าจะต้องแสดงแผนการดาเนินงานอย่างน้อย ๕ ปี และต้องรายงานข้อมูล
ผู้บ ริห ารของบริ ษัท ซึ่งต้องมีคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมในการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้า
ประกันภัย ทั้งนี้ กฎหมายได้อนุญาตให้บริษัทต่างประเทศเข้ามาประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าได้
โดยจะเป็นลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือ ลงทุนด้วยตัวเองร้อยละ ๑๐๐ ก็ได้

๗

สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยเวียดนาม กระทรวงการคลัง (Insurance
Supervisory Authority

๓๒
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
ความร่ ว มมือทางเศรษฐกิ จ เวีย ดนาม-ญี่ปุ่น (๒๕๕๑) และกรอบความร่ว มมือทางการค้ าทวิภ าคี
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 และกรอบอื่นๆ พบว่าประเทศเวียดนาม มีระดับการเปิดตลาดในสาขาประกันภัยในระดับที่สูง
มาก กล่าวคือ ไม่มีข้อจากัดสาหรับการเข้ามาจัดตั้งธุรกิจในเวียดนาม (Mode ๓) นอกจากนี้ภายหลัง
จากการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกแล้ว ๕ ปี จะเปิดให้ มีสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย
ต่างชาติเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ ยังไม่มีข้อจากัดสาหรับ Mode ๑ และ ๒ การให้บริการและการบริโภค
ข้ามพรมแดน สาหรับ
๑) บริ ก ารประกั น ภั ย ที่ เ สนอให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ต่ า งชาติ ใ นเวี ย ดนาม คน
ต่างชาติที่ทางานในเวียดนาม
๒) ประกันภัยต่อ
๓) การประกั น ภั ย ในการคมนาคมระหว่ า งประเทศ ซึ่ ง รวมถึ ง การ
ประกันภัยที่เกี่ยวกับการคมนาคมทางทะเลและการบินพาณิชย์ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมดหรือบางส่วน
ของสิ น ค้าที่ ขนส่ ง ยานพาหนะที่ ขนส่ ง สิ นค้ า และความเสี่ ยงอื่น ๆ ที่ อาจเกิดขึ้น และสิ น ค้ าที่อ ยู่
ระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศ
๔) นายหน้าประกันภัยและนายหน้าประกันภัยต่อ
๕) บริการให้คาปรึกษา คณิตศาสตร์ประกันภัย การประเมินความเสี่ยง
และการจัดการค่าสินไหมทดแทน
๓.๓.๔.๓ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจากัด ของประกันภัยไทยต่อ
ตลาดประเทศเวียดนาม
๑) จุดแข็ง
(๑) มีสถาบันการเงินไทยเข้าไปดาเนินธุรกิจอื่นแล้ว อาทิ ธนาคาร
พาณิชย์ สามารถเกื้อกูลกันได้ในเชิงธุรกิจ

๓๓
(๒) จานวนประชากรมีมากถึง ๘๘ ล้ านคน (พ.ศ. ๒๕๕๔) เป็ น
โอกาสขยายตลาดในระยะยาว
(๓) มีการลงทุนของนักลงทุนไทยในภาคธุรกิจอื่นๆ อาทิ เกษตร
บริการ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ
๒) จุดอ่อน
(๑) ประชากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการประกันภัย
(๒) รายได้ต่อหัวประชากรอยู่ในระดับต่า
(๓) จ านวนบริ ษั ท ประกั น ภั ย ในประเทศเวี ย ดนามมี จ านวน
ค่อนข้างมาก การแข่งขันค่อนข้างสูง
๓) โอกาส
(๑) มีช่องว่างทางธุรกิจอีกมาก ประชากรมีจานวนมาก สามารถ
ขยายตลาดได้มากในระยะยาว
(๒) มีแนวโน้มอุปสงค์ด้านประกันวินาศภัยและประกันชีวิตที่สูงขึ้น
จากระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่สูงขึ้น อาทิ มีผู้ใช้รถยนต์และมอเตอร์ไซค์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีความ
ต้องการประกันภัยยานยนต์มากขึ้น เป็นต้น
๔) ข้อจากัด
(๑) ขาดองค์ความรู้ด้านพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการ
ประกันภัยของชาวเวียดนามอาจเป็นข้อจากัดในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม เป็นที่ต้องการ
ของตลาด เพื่อแข่งขันกับบริษัทประกันภัยที่มีอยู่แล้ว
(๒) บุคลากรท้องถิ่นมีข้อจากัดด้านการศึกษา ทาให้ยากแก่การสรร
หาพนักงานที่เหมาะสม
(๓) ข้อจากัดด้านภาษา บุคลากรไทยมีคนพูดภาษาเวียดนามได้น้อย
(๔) การที่บริษัทต่างประเทศจะเข้าไปลงทุนในเวียดนามนั้น จะต้อง
มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งบางข้อก็เป็นอุปสรรคสาหรับบริษัทประกันภัยที่มีขนาดไม่ใหญ่
มาก เช่น บริษัทต่างประเทศจะต้องมีสินทรัพย์ รวมกันไม่น้อยกว่ า ๒ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
จะต้องมีผ ลประกอบการที่ได้รั บ ผลกาไรในช่ว ง ๓ ปีล่ าสุ ดก่อนที่จะขอจัดตั้งบริษัทประกันภัยใน
เวียดนาม เป็นต้น
๓.๔ ความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๓.๔.๑ โอกาสของธุรกิจประกันชีวิตในภูมิภาคอาเซียน
จากการสัมภาษณ์นายพิชา สิริโยธิน รองผู้อานวยการสมาคมประกันชีวิตไทย เห็น
ว่าประเทศเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา น่าจะเป็นประเทศที่ไทยมีโอกาสขยายธุรกิจประกันชีวิตเข้าไปมาก
ที่สุด เนื่องจากทั้ง ๓ ประเทศยังเป็นตลาดใหม่และมีศักยภาพที่จะเติบโต และมีการศึกษารูปแบบการ
ประกันภัย จากประเทศไทย ปั จ จุ บัน บริษัทประกันภัยในประเทศไทยเสนอขายประกันชีวิตและ
สุขภาพให้กับคนลาวอยู่บ้างแล้ว โดยผู้ที่มีกาลังซื้อจะอยู่บริเวณตามเขตแนวชายแดนระหว่างไทยและ
ลาว ซึ่งสะดวกในการเดินทางข้ามพรมแดนมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยในฝั่งไทย โดยมีสัญญาและ

๓๔
เงื่อนไขการขอเงินทดแทนค่าสินไหมเช่นเดียวกับคนไทย นอกจากนี้ หากในอนาคตบริษัทประกันชีวิต
ไทยได้เข้าไปทาสัญญากับโรงพยาบาลในประเทศลาวเพื่ออานวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเข้ารับ
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนั้นๆ และเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวกับบริษัทประกันชีวิต
ไทย ก็จะถือเป็นรูปแบบการดาเนินธุรกิจการประกันชีวิตที่มีความเป็นไปได้ในตลาดอาเซียน
ในส่วนของตลาดประกันภัยในประเทศเวียดนามนั้น ปัจจุบันมีบริษัทประกันชีวิต
จากหลายประเทศเข้าไปศึกษาตลาดและลงทุนในธุรกิจประกันชีวิตจานวนค่อนข้างมาก โดยส่วนใหญ่
เป็นในรูปแบบของการร่วมทุนกับบริษัทต่างประเทศขนาดใหญ่ ดังนั้น สาหรับนักลงทุนไทยแล้ว 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) ขาดการส่งเสริมและความยืดหยุ่นในการกากับดูแลจากภาครัฐและ
หน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้ อง โดยภาครั ฐ และหน่ ว ยงานที่กากับ ดูแลธุรกิ จประกั นชี วิต ต้องมีก ารศึ กษา
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก และปรับเปลี่ยนรูปแบบการกากับดูแลให้มีสอดคล้องกับ
สภาพการดาเนินธุรกิจในปัจจุบันและส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบ
ธุรกิจ อาทิ มีความยืดหยุ่นให้สามารถออกและขายกรมธรรม์ในรูปของเงินตราต่างประเทศ การออก
และขายกรมธรรม์เป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อขยายฐานลูกค้าและอานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าชาว
ต่างประเทศให้สามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ได้อย่างกว้างขวาง รวมถึงผ่อนปรนหรือแก้ไขกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่นต่อ การดาเนินธุรกิจประกันชีวิตและอานวยความสะดวกให้ธุรกิจประกัน
ชีวิตสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วทันการณ์
นอกจากนั้น มาตรการด้านภาษีก็มีความสาคัญต่อการเข้าสู่ตลาดอาเซียน โดยเป็น
ปัจจัยที่มีความสาคัญกับธุรกิจประกันชีวิตในเรื่องต้นทุนการดาเนินการ เช่น การยกเว้นภาษี เงินได้นิติ
บุคคลกรณีการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทประกันภัย การหักค่าใช้จ่ายเงินสารองเบี้ยประกันตามที่
กฎหมายกาหนดควรสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจ และยกเว้นหรือผ่อนผันกระบวนการให้มีขั้นตอน
ไม่ยุ่งยากและไม่เป็นการเพิ่มต้นทุนในการควบรวมกิจการโดยให้เงินสารองที่ได้หั กเป็นค่าใช้จ่ายตามที่
กฎหมายกาหนดไม่ต้องนามาเสียภาษีเมื่อเลิกหรือโอนกิจการเนื่องจากการควบรวม ซึ่งจะช่วยให้เกิด
การควบรวมกิจการของบริษัทประกันภัยรายเล็ก ทาให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีความเข้มแข็งและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้น ภาครัฐอาจจะต้องสร้างความเข้ าใจให้แก่บริษัทประกันภัยและ
พิจารณาปรับปรุงมาตรการด้านภาษีให้มีความเหมาะสมต่อไป
สาหรับเรื่องการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรพิจารณาให้ ความยื ดหยุ่ นด้านเงื่อนไขการลงทุน อาทิ ให้ บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนใน
ต่างประเทศได้มากขึ้น ขยายมูลค่าการฝากเงินในต่างประเทศ ความหลากหลายในการลงทุนภายใต้

๓๕
กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาพัฒนาตลาดตราสารหนี้ระยะยาวในประเทศ
และในภูมิภาคเพื่อตอบสนองความต้องการในสาขาประกันชีวิต
๓.๔.๒ โอกาสของธุรกิจประกันวินาศภัยในภูมิภาคอาเซียน
จากการสัมภาษณ์นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัย เห็นว่า
ภาครัฐควรให้ความสาคัญต่อการสร้างความตระหนักรู้ (awareness) เกี่ยวกับเรื่องการประกันภัย
และทาให้ธุรกิจประกันภัยเติบโตและขยายตัวไปสู่ภาคประชาชนได้มากขึ้น เมื่อมีการกระจายความ
เสี่ยงจะทาให้อัตราเบี้ยประกันภัยลดต่าลง และทาให้บริษัทประกันภัยไทยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
มีศักยภาพที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นได้ การให้ความสาคัญในช่องทางการจัดจาหน่ายก็มีส่วนสาคัญที่
ทาให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่าย เช่น การขายประกันภัยผ่านธนาคารสาขา ทางโทรศัพท์ หรือ
ผ่านเอทีเอ็ม
นอกจากนี้ กรณีการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทประกันภัย ภาครัฐควรพิจารณา
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการ โดยให้เงินสารองที่ได้หักเป็นค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมาย
กาหนดไม่ต้องนามาเสียภาษีเมื่อเลิกหรือโอนกิจการเนื่องจากการควบรวม เพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิด
การควบรวมกิจ การในภาคธุร กิจประกันภัย ซึ่งจะทาให้ภ าคธุรกิจประกันภัยมีความเข้มแข็งและ
สามารถแข่งขันได้
ในการเข้าสู่ตลาดประกันภัยในภูมิภาคอาเซียนนั้น ธุรกิจประกันวินาศภัยที่คาดว่า
จะมีความเป็นไปได้มากที่สุดในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนคือ การประกันภัยรถยนต์ แต่ก็ยังมีกฎระเบียบ
บางประการที่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตลาดไปต่างประเทศ โดยเฉพาะยานยนต์ที่มีการขนส่งข้าม
พรมแดน ติดกฎระเบียบการกาหนดให้คุ้มครองเฉพาะในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น แม้ว่าปัจจุบัน
จะมีระบบ Blue Sticker แล้วก็ตาม แต่ยังสามารถใช้ได้เฉพาะการประกันภัยภาคบังคับ ดังนั้นควรมี
มาตรการส่งเสริมบริษัทประกันภัยของไทยซึ่งมีความชานาญเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์มากเกือบ
ที่สุดในอาเซียน และมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นผู้นาในแถบอินโดจีนโดยเฉพาะประเทศอาเซียนที่มี
พื้นที่เชื่อมต่อกับไทย
แนวทางหนึ่งของการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของธุรกิจประกันภัยไทยสามารถทาได้โดย
ผ่านนายหน้า Broker ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งในช่วงเริ่มต้นอาจมีความเป็นไปได้
มากกว่าการเข้าไปลงทุนโดยตรงของบริษัทประกันภัยไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับศักยภาพของ Broker หาก
เป็น Broker ที่เป็นบริษัทต่างชาติอยู่แล้ว ก็จะมีศักยภาพมากกว่า Broker ไทย อย่างไรก็ตาม การก้าว
สู่ตลาดอาเซียนต้องคานึงถึงวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศนั้นๆ ด้วย โดยเฉพาะประเทศมุสลิม
เช่น อิน โดนี เซีย และ มาเลเซีย อาจจะเข้าไปทาตลาดยากกว่าประเทศในแถบอินโดจีนที่มีพื้นที่
เชื่อมต่อไทยและมีวัฒนธรรมและประเพณีใกล้เคียงกับไทย อย่า งไรก็ดี การขยายธุรกิจไปยังกลุ่ ม
ประเทศอินโดจีนยังมีข้อจากัดเกี่ยวกับกฎหมายในประเทศเหล่านั้น เช่น ประเทศลาว มีกระบวนการ
ที่ล่าช้าและมีค่าใช้จ่ายสูงมากในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจประกันภัย นอกจากนี้ ปัญหา
อุป สรรคส าคั ญ ในปั จ จุ บั น คื อการหาข้ อ มูล เกี่ ย วกั บ กฎหมายในแต่ ล ะประเทศ ซึ่ ง ขณะนี้ มี ห ลาย
หน่วยงานอยู่ระหว่างการศึกษา หากทุกหน่วยงานได้รับผลการศึกษาแล้ว ก็จะสามารถเห็นภาพรวมได้
ว่า กฎหมายเป็นอุปสรรคหรือข้อจากัดมากน้อยแค่ไหน ซึ่งอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ในกรณีเหล่านั้นต่อไป

บทที่ ๔
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงความเห็น
จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่กล่าวในบทที่ ๓ ผู้ทาการศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มประเทศ CLMV
มีศักยภาพในการเป็นเป้าหมายในการขยายธุรกิจบริการด้านประกันภัยของไทย และเห็นควรจัดลาดับ
ประเทศเป้าหมายกลุ่ม CLMV โดยคานึงถึงปัจจัยความน่าสนใจเชิงการตลาด ความคล้ายคลึงทาง
วัฒนธรรม ความพร้อมของระบบกฎหมายและการกากับดูแล และได้ระบุรูปแบบการเข้าสู่ตลาดและ
สาขาย่อยของประกันภัยที่มีความน่าสนใจเชิงยุทธศาสตร์ เรียงตามลาดับความสาคัญจากมากไปน้อย
ดังนี้
ประเทศเป้าหมาย
- สาขาที่มีความน่าสนใจเชิงยุทธศาสตร์
ลาว
- ส่งเสริ มให้ บริษัทประกันภัยไทยในประเทศไทยพิจารณาออกกรมธรรม์ที่
ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคลาว รวมทั้ ง การจั ด ท าเอกสารที่
เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาลาวเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค
และเสนอบริการแบบข้ามพรมแดนเพื่อให้ผู้บริโภคในประเทศลาวสามารถทา
ประกัน ชีวิต ประกันสุ ขภาพ และประกันภัยรถยนต์ได้ เพื่อเป็นการสร้าง
ชื่อเสียงของบริษัทประกันชีวิตไทยให้ผู้บริโภคลาวเกิดความคุ้นเคย
- ในระยะต่อไปหากผู้บริโภคในประเทศลาวมีความพร้อมและความต้องการ
เพิ่ ม มากขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ก็ ส ามารถขยายธุ ร กิ จ เข้ า ไปด าเนิ น การใน
ประเทศลาวได้อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากลาวไม่มีข้อจากัดด้านการถือหุ้น
ของคนต่างด้าวในบริษัทประกันภัย
เวียดนาม
- ส่งเสริมการเข้าสู่ตลาดในด้านประกันวินาศภัย โดยเฉพาะในสาขายานยนต์
และประกันชีวิต เนื่องจากมีผู้ใช้รถยนต์และมอเตอร์ไซค์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้
มีความต้องการประกันภัยยานยนต์มากขึ้น โดยสนับสนุนการเข้าไปจัดตั้ง
ธุร กิจ ในประเทศเวี ยดนาม โดยอาจท าในรูป แบบการร่ ว มทุ นกั บสถาบั น
การเงิ น ท้อ งถิ่น เพื่อ การเข้า ถึ งกลุ่ ม ลู ก ค้ าได้ ง่า ยขึ้น และการอ านวยความ
สะดวกด้านภาษา
กัมพูชา
- ส่งเสริ มการเข้าสู่ ตลาดการให้ บริการประกันชีวิต และรวมถึงบริการด้าน
ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ เพื่อบุกเบิกธุรกิจประกันชีวิตในกัมพูชา
- ส่งเสริมการเข้าสู่ตลาดการให้บริการประกันภัยยานยนต์ เพื่ออานวยความ
สะดวกด้ า นการขนส่ ง ค้ า จากประเทศไทย ตลอดจนสอดคล้ อ งกั บ ความ

๓๗
ประเทศเป้าหมาย

เมียนมาร์

- สาขาที่มีความน่าสนใจเชิงยุทธศาสตร์
ต้องการด้านยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นในกัมพูชา โดยอาจทาในรูปแบบการร่วมทุน
กับสถาบันการเงินท้องถิ่นเพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้นและการอานวย
ความสะดวกด้านภาษา
- ส่งเสริ มให้ บริษัทประกันภัยไทยในประเทศไทยพิจารณาออกกรมธรรม์ที่
ตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภคกัมพูช า รวมทั้งการจัดทาเอกสารที่
เกี่ย วข้องเป็ นภาษาอังกฤษหรือภาษากัมพูชาเพื่ออานวยความสะดวกแก่
ผู้ บ ริ โ ภค และเสนอบริก ารแบบข้า มพรมแดนเพื่ อให้ ผู้ บ ริโ ภคในประเทศ
กัมพูชาสามารถทาประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันภัยรถยนต์ได้
- ส่ ง เสริ ม การเข้ า สู่ ต ลาดในธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย เนื่ อ งจากเป็ น ธุ ร กิ จ ที่
สนั บ สนุ น การขยายตั ว ของภาคอุ ต สาหกรรมและการลงทุ น ของไทยใน
ประเทศเมียนมาร์ โดยในช่วงแรกสนับสนุนธุรกิจนายหน้าประกันภัยของไทย
ให้ เ ข้ า ไปจั ด ตั้ ง ส านั ก งานเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า โดยที่ ก รมธรรม์ ค วาม
คุ้มครองออกจากบริษัทประกันภัยในประเทศไทย
- เมื่อกฎระเบี ยบเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศเมียนมาร์มีความชัดเจน
แล้ ว ให้ส่ งเสริมธุรกิจประกันภัยไทยให้ เข้าไปจัดตั้งบริษัทลู กในเมียนมาร์
หรือ ร่วมทุนกับสถาบันการเงินท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งธุรกิจ

๔.๒ ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงความเห็นจากผู้ที่มี
ส่ ว นเกี่ ย วข้ องตามที่ กล่ าวในบทที่ ๓ ผู้ ท าการศึ กษาพิจ ารณาแล้ ว เห็ น ว่า ภาครัฐ สามารถด าเนิ น
มาตรการเพื่อสนับสนุนธุรกิจประกันภัยของไทยให้เข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ผู้ทาการศึกษาได้
จัดแบ่งมาตรการที่เสนอแนะภายใต้การดาเนินการของภาครัฐเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
๔.๒.๑ การลดปัญหาและอุปสรรคด้านกฎระเบียบภายในประเทศ
๑) การแก้ ไ ขกฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ ความคุ้ ม ครองของกรมธรรม์ ให้ ส ามารถ
ครอบคลุมนอกราชอาณาจักรไทย
เนื่องจากปัจจุบันการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยมีกฎระเบียบบาง
ประการที่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตลาดไปต่างประเทศ โดยเฉพาะในการเสนอขายบริการข้าม
พรมแดน (Mode ๑) ซึ่งเป็นรูปแบบการขยายธุรกิจที่สามารถดาเนินการได้ง่ายภายใต้การเชื่อมโยง
ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน นอกจากนี้ยานยนต์ที่มีการขนส่งข้ามพรมแดน ก็ยังติดกฎระเบียบ
การกาหนดให้ คุ้มครองเฉพาะในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้ น ดังนั้นหากมีการแก้ไขกฎระเบียบ
เกี่ยวกับความคุ้มครองของกรมธรรม์ให้สามารถครอบคลุมไปยังต่างประเทศได้ จะช่วยเพิ่มจานวน
ผู้ใช้บริการประกันชีวิตและประกันวินาศภัยโดยเฉพาะผู้บริโภคจากกลุ่มประเทศ CLMV ที่มีความ
เชื่อมั่นในระบบการประกันภัยของไทย
๒) การแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการออกและขายกรมธรรม์เป็นภาษาต่างประเทศ
เนื่องจากปัจจุบันกฎระเบียบกาหนดให้กรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันวินาศ

๓๘
ภัยจะต้องจัดทาเป็นภาษาไทย จึงเป็นอุปสรรคต่อลูกค้าชาวต่างชาติที่ประสงค์จะซื้อกรมธรรม์ของ
บริษัทไทย ดังนั้น เพื่อขยายฐานลูกค้าและอานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าชาวต่างประเทศให้สามารถ
เลื อ กซื้ อ กรมธรรม์ไ ด้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง จึ ง ควรปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บให้ ส ามารถออกและจ าหน่ า ย
กรมธรรม์เป็นภาษาต่างประเทศได้
๓) การแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการออกและขายกรมธรรม์เป็นเงินบาท
อุปสรรคหนึ่งของการค้าข้ามพรมแดนคือการที่มีกฎระเบี ยบการกาหนดให้การ
ชาระเงินสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยตลาดจนการจ่ายค่าสินไหมเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น ซึ่งในการทา
การตลาดข้ามพรมแดนลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติอาจไม่ได้รับความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงินตรา
เป็นสกุลเงินบาทในต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยเองก็มีการลงทุน ในต่างประเทศเป็นเงิน
สกุลอื่นด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงควรพิจารณาความเหมาะสมในการแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการออก
และขายกรมธรรม์สาหรับชาวต่างชาติให้ชาระเป็นเงินสกุลอื่นได้
๔) การปรับปรุงกลไกการอนุมัติกรมธรรม์ชนิดใหม่เพื่อเพิ่มความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์
ปัจจุบัน คปภ. ได้กาหนดกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐานสาหรับการประกันภัย
ไว้ ๔ ประเภท คือ (๑) การประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์ (๒) การประกันภัยทรัพย์สิน (๓) การ
ประกันภัยรถยนต์ และ (๔) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุเเละสุขภาพ เพื่อเป็นแบบและข้อความ
มาตรฐานของกรมธรรม์ประกันภัยที่สานักงาน คปภ. จะอนุมัติโดยอัตโนมัติทันทีเมื่อบริษัทประกันภัย
ยื่นขอเข้ามา หรือเรียกว่า File and Use แต่หากมีการพัฒนากรมธรรม์รูปแบบใหม่เพื่อตอบสนอง
ผู้บริโภคแต่อาจมีรูปแบบแตกต่างออกไปจากรูปแบบมาตรฐาน สานักงาน คปภ. ใช้ระยะเวลานานใน
การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์รูปแบบใหม่ๆ ดังนั้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและอานวยความสะดวกใน
ด้านการประกอบธุรกิจ จึงควรเสนอ คปภ. ให้พิจารณาใช้กลไก File and Use สาหรับกรมธรรม์ทุก
ประเภท
๕) มาตรการด้านภาษี
มาตรการด้านภาษีก็มีความสาคัญต่อการเข้าสู่ตลาดอาเซียน โดยเป็นปัจจัยที่มี
ความสาคัญกับธุรกิจประกันชีวิตในเรื่องต้นทุนการดาเนินการ ดังนั้นจึงเห็นควรพิจารณายกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลกรณีการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทประกันภัย การกาหนดให้หักค่าใช้จ่ายเงิน
สารองเบี้ยประกันตามที่กฎหมายกาหนดให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจ และการให้เงินสารองที่ได้
หักเป็นค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกาหนดไม่ต้องนามาเสียภาษีเมื่อเลิกหรือโอนกิจการเนื่องจากการควบ
รวม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการควบรวมกิจการของบริษัทประกันภัยรายเล็ก ทาให้ภาคธุรกิจประกันภัยมี
ความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเข้าไปซื้อหรือควบรวม
กิจการกับบริษัทประกันภัยท้องถิ่นในต่างประเทศ
นอกจากนี้ มาตรการภาษีอื่นที่อาจเป็นแรงจูงใจในการลงทุนในต่างประเทศ
ได้แก่ การยกเว้นภาษีสาหรับเงินปันผลที่ส่งกลับประเทศ การให้นาผลขาดทุนของการลงทุนในระยะ๕
ปี ของการเริ่มต้นธุรกิจในต่างประเทศมาหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทแม่ในประเทศ เป็นต้น

๓๙
๔.๒.๒ การลดปัญหาและอุปสรรคด้านกฎระเบียบในต่างประเทศ
๔.๒.๒.๑ การเจรจาเปิดเสรีบริการด้านการเงินในเวทีพหุภาคีและทวิภาคี
ข้อเรียกร้อง (Request List) เป็นวิธีการหรือกลไกในการดาเนินการที่ใช้
ปฏิบัติเป็นการทั่วไปในการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการกับประเทศคู่เจรจา โดยเฉพาะภายใต้กรอบ
ขององค์การการค้าโลกและกรอบอาเซียน สาหรับกรณีของกลุ่มประเทศ CLMV นั้น การยื่นข้อ
เรียกร้องสามารถกระทาได้ในช่วงระหว่างรอบการเจรจาเปิดเสรีบริการด้านการเงินภายใต้กรอบการ
เจรจาการค้าบริการของอาเซียน ซึ่ง ณ เวลาที่จัดทารายงานฉบั บนี้ อาเซียนกาลังอยู่ระหว่างการ
เจรจาเปิดเสรีบริการด้านการเงินในรอบที่ ๖ (๒๕๕๔-๒๕๕๖) ในการนี้ ผู้ทาการศึกษาได้ยกร่างข้อ
เรียกร้องของไทยในสาขาบริการประกันภัย สาหรับกลุ่มประเทศ CLMV ดังนี้
๑) ประเทศลาว
ประเทศลาวไม่มีข้อจากัดใน Mode ๑ ๒ และ ๓ สาหรับประกันชีวิต
และประกันวินาศภัย แต่ไม่รวมการประกันสุขภาพ และจากัดรูปแบบการเข้าไปจัดตั้งธุรกิจว่าห้ามเข้า
ไปจัดตั้งเป็นสาขา (direct branching) สาหรับข้อจากัดใน Mode ๔ อนุญาตให้เฉพาะการ
เคลื่อนย้ายบุคลากร ในระดับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ นั้นไม่เป็นสาระสาคัญ 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
ที่สูงกว่าสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ได้แก่ ไม่มีข้อจากัดสาหรับ Mode ๑ และ ๒ การให้บริการและการ
บริโภคข้ามพรมแดนสาหรับบริการประกันภัยที่เสนอให้แก่บริษัทต่างชาติในเวียดนาม คนต่างชาติ ที่
ทางานในเวีย ดนาม ประกันภัยต่อ การประกันภัยในการคมนาคมระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการ
ประกันภัยที่เกี่ยวกับการคมนาคมทางทะเลและการบินพาณิชย์ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมดหรือบางส่วน
ของสิ น ค้าที่ ขนส่ ง ยานพาหนะที่ ขนส่ ง สิ นค้ า และความเสี่ ยงอื่น ๆ ที่ อาจเกิดขึ้น และสิ นค้ าที่อ ยู่
ระหว่ า งการขนส่ ง ระหว่ า งประเทศ นายหน้ า ประกั น ภั ย และนายหน้ า ประกั น ภั ย ต่ อ บริ ก ารให้
คาปรึกษา คณิตศาสตร์ประกันภัย การประเมินความเสี่ยงและการจัดการค่าสินไหมทดแทน สาหรับ
การเข้ามาจัดตั้งธุรกิจในเวียดนาม (Mode ๓) ไม่มีข้อจากัด ดังนั้น เนื่องจากเวียดนามยังไม่เปิดเสรี
โดยสิ้นเชิงใน Mode ๑ สาหรับการทาประกันภัยโดยตรง จึงเห็นควรร่างข้อเรียกร้องในสาขา
ประกันภัยสาหรับเวียดนาม ดังนี้ None for Mode ๑ for all Direct Insurance
๓) ประเทศกัมพูชา
กัมพูชาไม่มีข้อจากัดในการเข้าสู่ตลาดในรูปแบบ Mode ๒-๓ ทั้งใน
สาขาประกันชีวิต ประกันวินาศภัย ประกันภัยต่อ และการประกันช่วง รวมถึงการบริการสนับสนุน
การประกั น ภั ย (รวมถึงบริ ก ารนายหน้า และตั ว แทน) แต่ยั งมี ข้อ จากัด ในด้ านการให้ บ ริก ารข้า ม

๔๐
พรมแดน (Mode ๑) ในสาขาประกันชีวิต คือ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถทาสัญญากับ
บริษัทประกันภัยที่มีใบอนุญาตการประกอบธุ รกิจประกันภัยในกัมพูชาเท่านั้น ซึ่งอาจจะเป็นช่องทาง
หนึ่งที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการเข้าสู่ตลาด โดยเฉพาะในการให้บริการประกันสุขภาพและ
อุบัติเหตุ ดังนั้น จึงสามารถจัดทาข้อเรียกร้อง (Request List) แก่กัมพูชาในประเด็นดังกล่าว ดังนี้
None for Mode ๑ in subsector Life insurance service (CPC ๘๑๒๑๑)
๔) ประเทศเมียนมาร์
ในสาขาประกั น ภั ย และบริ ก ารที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การประกั น ภั ย
ประเทศเมี ย นมาร์ มี ข้ อ ผู ก พั น ในระดั บ ที่ ต่ ามาก โดยเปิ ด เสรี เ ฉพาะบริ ก ารที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การ
ประกันภัยเพียง ๒ รูปแบบเท่านั้น กล่าวคือ (๑) บริการประเมินและจัดการค่าสินไหมทดแทนในการ
ประกันภัย เปิดเสรีเต็มรูปแบบใน Mode ๑, ๒ และ ๓ และใน Mode ๔ การเคลื่อนย้ายบุคลากรข้าม
พรมแดน ผูกพันเฉพาะผู้บริหารระดับอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ให้คาปรึกษาด้านเทคนิค 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 ได้มีความร่วมมือในระดับผู้นาองค์กรกากับดูแลธุรกิจประกันภัย
ในอาเซียน (ASEAN Insurance Regulators’ Meeting: AIRM) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความ
ร่วมมือระหว่างผู้กากับดูแลธุรกิจประกันภัยของอาเซียน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการกากับดูแลเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความแข็งแกร่งธุรกิจประกันภัย รวมทั้งหารือแนวทางแก้ไขหรือบรรเทา
ผลกระทบของภัยต่างๆ ต่อธุรกิจประกันภัยในภูมิ ภาคอาเซียน อาทิ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น
ทั้งนี้ ประเทศไทยสามารถใช้เวทีดังกล่าวในการผลักดันให้กลุ่มประเทศ CLMV มีการพัฒนาระบบการ
กากับดูแลให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนสามารถแสดงบทบาทนา โดยการให้ความช่วยเหลือเชิงวิชาการแก่
ผู้กากับดูแลธุรกิจประกันภัยจากประเทศ CLMV เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายบุคลากร ส่งผล
ดีต่อการอานวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจประกันภัยไทยในการเข้าไปขออนุญาตจัดตั้งธุรกิจ
๔.๒.๓ กลไกในการสนับสนุนธุรกิจให้ออกสู่ตลาดอาเซียน
ผู้ทาการศึกษาพิจารณาแล้ว เห็นว่าการที่จะขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการเชิงรุก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการ ควรมีมาตรการและกลไกของภาครัฐเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการ
ออกสู่ตลาดอาเซียนของุรกิจประกันภัย ดังนี้
๑) การกาหนดหน่วยงานเพื่อทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการกาหนดยุทธศาสตร์
การส่งเสริมผู้ประกอบการสาขาประกันภัยของไทยให้ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ เพื่อให้มีการบูรณา
การในเชิงนโยบาย ทั้งนี้ เนื่ องจากปัจจุบันหน่ว ยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย ได้แก่
กระทรวงการคลัง สานักงานกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ กระทรวง
พาณิชย์

๔๑
๒) การรวบรวมกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจประกันภัยในแต่ละประเทศ
สมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นคู่มือให้กับผู้ประกอบการไทย
๓) การจัดทา Roadshow และ Business Matching สาหรับธุรกิจประกันภัยที่
ประสงค์จ ะเข้าร่ ว มทุน กับ นั กลงทุนท้องถิ่นในต่า งประเทศ หรือขยายธุรกิจเข้าสู่ ประเทศสมาชิ ก
อาเซียน
๔) การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ
เพื่อให้เอกชนไปลงทุนในต่างประเทศ อาทิ ปรับปรุงมาตรการภาษีที่เป็นอุปสรรคต่อการขยายการ
ลงทุนไปต่างประเทศ พิจารณาแนวทางการร่วมรับประกันความเสี่ยงทางการเมือง (Political Risk)
ให้กับนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนากฎระเบียบเพื่ออานวยความสะดวกแก่
ภาคธุรกิจประกันภัยที่ประสงค์จะออกสู่ตลาดต่างประเทศ
๕) การให้ความช่วยเหลือเชิงวิชาการแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อให้มีความ
เข้าใจในระบบการเงินของไทย นอกจากนี้เพื่อช่วยพัฒนากฎระเบียบการกากับดูแลในประเทศที่ใ ห้
ความช่วยเหลือให้เป็นสากลและสอดคล้องกับไทย
๔.๓ บทสรุป
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เป็น
โอกาสที่ดีสาหรับธุรกิจไทยในทุกสาขาที่จะใช้ประโยชน์จากการเป็น AEC เพื่อสร้างศักยภาพของไทย
ในเวทีอาเซียน จากผลการศึกษาพบว่าสาขาประกั นภัยเป็นสาขาของบริการด้านการเงินที่มีศักยภาพ
สามารถแข่งขัน ได้ในอาเซีย น และมีศักยภาพเพียงพอที่จะขยายธุรกิจไปยังกลุ่ มประเทศ CLMV
ตลอดจนภาคธุรกิจเองก็มีความสนใจที่จะขยายขอบเขตธุรกิจออกไปยังกลุ่มประเทศ CLMV อีกด้วย
นอกจากนี้ ด้วยตาแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ใ จกลางกลุ่มประเทศ CLMV และมีความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเหนือกว่าประเทศใกล้เคียง จึงเป็นจุดแข็งที่สามารถนามาใช้ประชาสัมพันธ์ให้นัก
ลงทุนต่างชาติใช้ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของสานักงานภูมิภาคสาหรับธุรกิจต่างๆ รวมทั้งประกันภัย ก่อน
จะขยายสาขาไปยั งประเทศใกล้ เคียง โดยเฉพาะประกันชีวิตและประกันภัยยานยนต์ ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องเชิงธุรกิจกับภาคการขนส่งโลจิสติกส์ อย่างไรก็ตาม การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ของภูมิภาคในสาขาประกันภัยได้นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการบูรณาการแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนากฎระเบีย บที่เป็นปั ญหาอุป สรรคต่อการออกสู่ตลาดต่างประเทศตามที่ได้เสนอแนะไปแล้ ว
เบื้องต้น เพื่ออานวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ และนามาซึ่งรายได้และชื่อเสียงของประเทศ รวมถึง
สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับประเทศสมาชิกอาเซียน
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ภาคผนวก

๔๔
ภาคผนวก ก
ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยในอาเซียนและประเทศอื่น
(ร้อยละ)
Capital/assets
Brunei Darussalam
Cambodia
Indonesia
Lao PDR
Malaysia
The Philippines
Singapore
Thailand
Viet Nam
ASEAN
US
UK
Japan

Life
-๔.๑
Na
๑๑.๕
na
๓.๒
๑๐.๙
๒.๘
๑๑.๖
๑๖.๑
๖.๑

Non-life
๑๑.๗
๖๖.๐
๔๙.๒
๓๒.๕
๐.๓
๔๕.๘
๔.๙
๒๙.๙
๔๗.๘
๑๘.๑

Equity/assets
Life
๒๔.๑
Na
๒๒.๙
Na
๑๕.๗
๖.๑
๓๕.๑
๗.๐
๕.๔
๒๑.๘
๔.๐
๔๐.๐
๘.๐

Non-life
๐.๑
๐.๐
๑๙.๘
๐.๐
๕.๐
๑๔.๙
๗.๓
๑๘.๘
๐.๐
๑๐.๓
๒๒.๐
๕.๐
๒๑.๐

Government securities and
bonds/assets
Life
Non-life
๔๔.๒
๐.๐
na
๘.๘
๑๗.๖
๖.๘
na
๐.๐
๑๔.๔
๑๙.๘
๓๗.๔
๑๕.๐
๔๓.๕
๓๙.๔
๕๗.๔
๑๙.๐
๕.๕
๒๕.๒
๓๖.๗
๒๕.๓
๒๐.๐
๔๙.๐
๑๘.๐
๒๔.๐
๔๖.๐
๑๘.๐

ที่มา: ASEAN Secretariat, ASEAN Insurance Database, ๒๐๐๙; Sigma Swiss Re (๒๐๑๐).

๔๕
ภาคผนวก ข
ประเทศกัมพูชา : ระดับการเปิดเสรีสาขาประกันภัย
ตามที่ผูกพันไว้ในกรอบความตกลงการค้าเสรีต่างๆ
ประเทศกัมพูชา เป็นประเทศสมาชิกของอาเซียนและองค์การการค้าโลก ทั้งนี้ ณ สิ้นปี
๒๕๕๕ กัมพูชามีความตกลงการค้าเสรีที่เกี่ยวข้องกับการผู กพันเปิดเสรีบริการประกันภัยแล้ ว ๕
กรอบได้แก่ กรอบองค์การการค้าโลก (๒๕๔๗) กรอบการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนรอบที่ ๕ (๒๕๕๕) กรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (๒๕๕๑) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียนเกาหลีใต้ (๒๕๕๒) และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน (๒๕๕๐)
กรอบองค์การการค้าโลก – จากการศึกษาตารางข้อผูกพันภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก
พบว่าประเทศกัมพูชา มีระดับการเปิดตลาดในสาขาประกันภัยในระดับที่สูงมาก ดังนี้
๑. บริการประกันชีวิต
มีข้อ จ ากั ดด้า นการเปิ ดตลาดใน Mode ๑ กล่ า วคือ บุ คคลธรรมดาหรือ นิติบุ คคล
สามารถทาสัญญากับบริษัทประกันภัยที่มีใบอนุญาตการประกอบธุรกิ จประกันภัยในราชอาณาจักร
กัมพูชาเท่านั้น สาหรับ Mode ๒ และ ๓ ไม่มีข้อจากัด และไม่ผูกพันใน Mode ๔ ยกเว้นตามที่ได้
ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป และไม่มีข้อจากัดด้านการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติใน Mode ๑-๓ แต่ไม่ผูกพันใน
Mode ๔ ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
๒. บริการประกันวินาศภัย
สาหรับ Mode ๑ ไม่มีข้อจากัดด้านการเปิดตลาดในประกันภัยทางทะเล อากาศ และ
การขนส่ ง ตั้งแต่วัน ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป หรือเมื่อมีการออกกฎหมาย กฎระเบียบที่
เหมาะสม และมีบริษัทในประเทศได้รับการรับรอง แล้วแต่เงื่อนไขใดจะสามารถดาเนินการได้ก่อน ซึ่ง
เมื่อบรรลุเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้นแล้ว การให้บริการประกันภัยทางทะเล อากาศ และการขนส่ง อาจทา
ได้โดยบริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศกัมพูชา สาหรับบริการประกันวินาศ
ภัยประเภทอื่นๆ ทั้งหมด บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถทาสัญญาได้กับบริษัทประกันภัยที่
ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศกัมพูชาเท่านั้น สาหรับ Mode ๒ และ ๓ ไม่มีข้อจากัดด้าน
การเปิดตลาด และไม่ผูกพันใน Mode ๔ นอกจากที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
๓. บริการประกันภัยต่อ
ไม่มีข้อจากัดสาหรับการเปิดตลาดภายใต้ Mode ๑ ยกเว้นว่าบริษัทต่างๆ ต้องทาการ
ประกันภัยต่อร้อยละ ๒๐ ของความเสี่ยงในบริษัทประกันภัยต่อกัมพูชา (Cambodia Re) จนถึงวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และสาหรับสัญญาประกันภัยที่มีวงเงินประกันน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕๐๐,๐๐๐
ดอลลาร์สหรัฐ จะต้องทาประกันภัยต่อในประเทศจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ หลังจากนั้นจะไม่มี
ข้อจากัด Mode ๒ และ ๓ ไม่มีข้อจากัด ยกเว้นใน Mode ๓ ซึ่งบริษัทจะต้องทาประกันภัยต่อร้อยละ
๒๐ ของความเสี่ยงในกัมพูชาถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ แต่ไม่มีข้อจากัดภายหลังจากนั้น และไม่
ผูกพันใน Mode ๔ นอกจากที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
๔. บริการนายหน้าและตัวแทนประกันภัย

๔๖
๕. บริการที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย อาทิ การให้คาปรึกษา คณิตศาสตร์ประกันภัย การ
จัดการความเสี่ยง และการจัดการค่าสินไหมทดแทนในการประกันภัยทางทะเล
ไม่มีข้อจากัดในการเปิดตลาดและการประติบัตรเยี่ยงคนชาติใน Mode ๑-๓ และไม่
ผูกพันใน Mode ๔ นอกจากทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
กรอบอาเซีย น – จากการศึกษาตารางข้อผู กพันภายใต้กรอบการเจรจาเปิดเสรีการค้า
บริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนรอบที่ ๕ พบว่าประเทศ
กัมพูช ามีร ะดับ การเปิ ดเสรี บ ริ การด้านการเงินเทียบเท่ากับการเปิดเสรีของกัม พูช าภายใต้กรอบ
องค์การการค้าโลก ยกเว้นในสาขาการประกันภัยสาขาต่อ และการประกันช่วง ซึ่งมีข้อจากัดที่น้อย
กว่า (หรือเปิดตลาดมากกว่า) ในกรอบองค์การการค้าโลกในประเด็นเรื่องการให้บริการข้ามพรมแดน
(Mode ๑) โดยบริษัทต่างๆ ต้องทาการประกันภัยต่อร้อยละ ๒๐ ของความเสี่ยงในบริษัทประกันภัย
ต่อกัมพูชา (Cambodia Re) ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ สาหรับสัญญาประกันภัยที่มีวงเงินประกัน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ จะต้องทาประกันภัยต่อในประเทศจนถึงวันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๐ หลังจากนั้นจะไม่มีข้อจากัด

๔๗
ภาคผนวก ค
ประเทศลาว : ระดับการเปิดเสรีสาขาประกันภัย
ตามที่ผูกพันไว้ในกรอบความตกลงการค้าเสรีต่างๆ
ประเทศลาว ได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกเมื่อ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และ ณ
สิ้นปี ๒๕๕๕ ประเทศลาวมีความตกลงการค้าเสรีที่เกี่ยวข้องกับการผูกพันเปิดเสรีบริการประกันภัย
แล้ว ๔ กรอบได้แก่ กรอบการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย
การค้าบริการของอาเซียนรอบที่ ๕ (๒๕๕๕) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ (๒๕๕๑) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-เกาหลีใต้ (๒๕๕๒) และกรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน (๒๕๕๐)
กรอบองค์การการค้าโลก - จากการศึกษาตารางข้อผูกพันภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก
พบว่าประเทศลาว มีการผูกพันเปิดตลาดในสาขาประกันภัยในระดับที่ต่ามาก ดังนี้
๑. ประกันชีวิต
ไม่ผูกพันใน Mode ๑, ๒ ทั้งในด้านการเข้าสู่ตลาดและการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
สาหรับ Mode ๓ การเข้าไปดาเนินธุรกิจในประเทศลาวนั้น ผูกพันเปิดตลาดโดยอนุญาตให้ต่างชาติ
สามารถถือหุ้นในบริษัทประกันชีวิตได้ร้อยละ ๕๑ หลังจาก ๕ ปีนับจากวันที่เข้าเป็นสมาชิกองค์การ
การค้าโลก (๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) สาหรับ Mode ๔ ไม่ได้ผูกพัน ยกเว้น ในด้านการเข้าสู่ตลาด
อนุญาตให้กรณีที่เป็นผู้จัดการอาวุโส และผู้เชี่ยวชาญ โดยการเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายบุคคล
ธรรมดาดังกล่ าวเข้าประเทศลาวต้องได้รับการอนุมัติตามกฎหมายแรงงานของลาว ทั้งนี้ จานวน
บุคลากรต่างชาติทั้งหมดต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของจานวนบุคลากรทั้งหมดขององค์กร
๒. ประกันวินาศภัย
ไม่ผูกพันใน Mode ๑, ๒ ทั้งในด้านการเข้าสู่ตลาดและการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ยกเว้นประกันวินาศภัยที่เกี่ยวกับการคมนาคมข้ามพรมแดน รวมถึงการประกันความเสี่ยงทั้งสินค้า
และยานพาหนะที่เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลและทางอากาศ สาหรับ Mode ๓ การเข้าไปดาเนิน
ธุรกิจในประเทศลาวนั้น ผูกพันเปิดตลาดโดยอนุญาตให้ต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทประกันวินาศ
ภัยได้ร้อยละ ๕๑ หลังจาก ๕ ปีนับจากวันที่เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
สาหรับ Mode ๔ ไม่ได้ผูกพัน ยกเว้น ในด้านการเข้าสู่ตลาด อนุญาตให้กรณีที่เป็นผู้จัดการอาวุโส
และผู้เชี่ยวชาญ โดยการเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาดังกล่าวเข้าประเทศลาวต้อง
ได้รับการอนุมัติตามกฎหมายแรงงานของลาว ทั้งนี้ จานวนบุคลากรต่างชาติทั้งหมดต้องไม่เกินร้อยละ
๒๐ ของจานวนบุคลากรทั้งหมดขององค์กร
๓. การประกันภัยต่อและการประกันภัยช่วง
ไม่มีข้อจากัดใน Mode ๑ และ ๒ ทั้งในด้านการเข้าสู่ตลาดและการประติบัติเยี่ยงคน
ชาติ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือไม่ห้ามคนในชาติใช้บริการในประเทศอื่น สาหรับ Mode ๓ การเข้าไปดาเนิน
ธุรกิจในประเทศลาวนั้น ผูกพันเปิดตลาดโดยอนุญาตให้ต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทประกันภัยต่อ
ได้ร้อยละ ๕๑ หลังจาก ๕ ปีนับจากวันที่เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
ในขณะที่ Mode ๔ ไม่ได้ผูกพัน ยกเว้น ในด้านการเข้าสู่ตลาด อนุญาตให้กรณีที่เป็นผู้จัดการอาวุโส

๔๘
และผู้เชี่ยวชาญ โดยการเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาดังกล่าวเข้าประเทศลาวต้อง
ได้รับการอนุมัติตามกฎหมายแรงงานของลาว ทั้งนี้ จานวนบุคลากรต่างชาติทั้งหมดต้องไม่เกินร้อยละ
๒๐ ของจานวนบุคลากรทั้งหมดขององค์กร
๔. บริการที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย อาทิ การให้คาปรึกษา คณิตศาสตร์ประกันภัย การ
จัดการความเสี่ยง และการจัดการค่าสินไหมทดแทนในการประกันภัย
ไม่มีข้อจากัดใน Mode ๑ และ ๒ ทั้งในด้านการเข้าสู่ตลาดและการประติบัติเยี่ยงคน
ชาติ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือไม่ห้ามคนในชาติใช้บริการในประเทศอื่น สาหรับ Mode ๓ การเข้าไปดาเนิน
ธุรกิจในประเทศลาวนั้น ผูกพันเปิดตลาดโดยอนุญาตให้ต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ
ธุร กิจ ประกัน ภัย ได้ร้ อยละ ๕๑ หลั งจาก ๕ ปีนับจากวันที่เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) ในขณะที่ Mode ๔ ไม่ได้ผูกพัน ยกเว้น ในด้านการเข้าสู่ตลาด อนุญาตให้กรณีที่
เป็นผู้จัดการอาวุโส และผู้เชี่ยวชาญ โดยการเข้าประเทศและการเคลื่ อนย้ายบุคคลธรรมดาดังกล่าว
เข้าประเทศลาวต้องได้รับการอนุมัติตามกฎหมายแรงงานของลาว ทั้งนี้ จานวนบุคลากรต่างชาติ
ทั้งหมดต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของจานวนบุคลากรทั้งหมดขององค์กร
กรอบอาเซีย น – จากการศึกษาตารางข้อผู กพันภายใต้กรอบการเจรจาเปิดเสรีการค้า
บริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนรอบที่ ๕ พบว่าในสาขา
ประกันภัยและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกันภัย ประเทศลาวมีข้อผูกพันใน ๒ สาขาย่อย ได้แก่
(๑) การประกัน ภัย โดยตรง (รวมถึงการประกันภัยร่ว ม) ทั้งการประกันชีวิต (ไม่รวมการประกัน
สุขภาพ) และการประกันวินาศภัย และ (๒) การประกันภัยต่อและการประกันภัยช่ว ง แต่ไม่มีข้อ
ผูกพันสาหรับการบริการสนับสนุนการประกันภัย เช่น การให้คาปรึกษา การคณิตศาสตร์ประกันภัย
การประเมินความเสี่ยงและการบริการจัดการเรียกร้องตามสิทธิ์ และไม่รวมประกันภัยภาคบังคับ อาทิ
ประกันสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นบริการประกันภัยประเภทใด สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวไม่อนุญาตการจัดตั้งเป็นสาขาโดยตรง และต้องจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินที่มีรูปแบบทาง
กฎหมายเฉพาะ รวมถึงห้ามมิให้บริษัทประกันภัยเสนอบริการประกันภัยทั้งประกันชีวิตและประกัน
วินาศภัย
๑. การประกันภัยโดยตรง (รวมถึงการประกันภัยร่วม) ประกอบด้วยการประกันชีวิต (ไม่
รวมการประกันสุขภาพ) และการประกันวินาศภัย
ไม่มีข้อจากัดใน Mode ๑, ๒ และ ๓ ทั้งในด้านการเข้าสู่ตลาดและการประติบัติเยี่ยง
คนชาติ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่มีข้อจากัดในด้านสัดส่วนการถือหุ้ นของต่างชาติและจานวนใบอนุญาต
รวมทั้งไม่ห้ามคนในชาติใช้บริการในประเทศอื่น ในขณะที่ Mode ๔ ไม่ได้ผูกพัน ยกเว้น ในด้านการ
เข้าสู่ ตลาด อนุ ญ าตให้ กรณีที่ เป็ น ผู้ จัดการอาวุ โ ส และผู้ เ ชี่ยวชาญ โดยการเข้า ประเทศและการ
เคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาดังกล่าวเข้าประเทศลาวต้องได้รั บการอนุมัติตามกฎหมายแรงงานของลาว
อีกทั้งมีเงื่อนไขของการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติด้วยว่า ผู้ให้บริการต่างประเทศและพนักงานต่างประเทศ
ของผู้ให้บริการซึ่งทางานอยู่ในประเทศลาวต้องชาระภาษีเงินได้ส่วนบุคคลแก่รัฐบาลลาว โดยคานวณ
ภาษีตามข้อกาหนดที่ระบุในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของลาว
๒. การประกันภัยต่อและการประกันภัยช่วง

๔๙
ไม่มีข้อจากัดใน Mode ๑, ๒ และ ๓ ทั้งในด้านการเข้าสู่ตลาดและการประติบัติเยี่ยง
คนชาติ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่มีข้อจากัดในด้านสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติและจานวนใบอนุญาต
รวมทั้งไม่ห้ามคนในชาติใช้บริการในประเทศอื่น ในขณะที่ Mode ๔ ไม่ได้ผูกพัน ยกเว้น ในด้านการ
เข้าสู่ ตลาด อนุ ญ าตให้ กรณีที่ เป็ น ผู้ จัดการอาวุ โ ส และผู้ เ ชี่ยวชาญ โดยการเข้า ประเทศและการ
เคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาดังกล่าวเข้าประเทศลาวต้องได้รับการอนุมัติตามกฎหมายแรงงานของลาว
อีกทั้งมีเงื่อนไขของการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติด้วยว่า ผู้ให้บริการต่างประเทศและพนักงานต่างประเทศ
ของผู้ให้บริการซึ่งทางานอยู่ในประเทศลาวต้องชาระภาษีเงินได้ส่วนบุคคลแก่รัฐบาลลาว โดยคานวณ
ภาษีตามข้อกาหนดที่ระบุในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของลาว
๓. บริการนายหน้าและตัวแทนประกันภัย
ไม่ระบุในตารางข้อผูกพัน
๔. บริการที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย อาทิ การให้คาปรึกษา 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
การค้าบริ การของอาเซีย นรอบที่ ๕ (๒๕๕๕) และกรอบความร่ว มมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จี น
(๒๕๕๐) สาหรับกรอบอาเซียนกับคู่เจรจาอื่น ประเทศเมียนมาร์ไม่มีข้อผูกพันในสาขาประกันภัย
กรอบอาเซีย น – จากการศึกษาตารางข้อผู กพันภายใต้กรอบการเจรจาเปิดเสรีการค้า
บริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนรอบที่ ๕ พบว่าในสาขา
ประกันภัยและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกันภัย ประเทศเมียนมาร์มีข้อผูกพันในระดับที่ต่ามาก
โดยเปิดเสรีเฉพาะบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกันภัยเพียง ๒ รูปแบบเท่านั้น ดังนี้
๑. บริการประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
ไม่ระบุในตารางข้อผูกพัน
๒. บริการนายหน้าและตัวแทนประกันภัย
ไม่ระบุในตารางข้อผูกพัน
๓. บริการประเมินและจัดการค่าสินไหมทดแทนในการประกันภัย
Mode ๑, ๒ และ ๓ ไม่มีข้อจากัด (เปิดเสรีเต็มรูปแบบ) ยกเว้น Mode ๔ การ
เคลื่อนย้ายบุคลากรข้ามพรมแดน ผูกพันเฉพาะผู้บริหารระดับอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ให้คาปรึกษา
ด้านเทคนิค โดยได้รับอนุญาตจาก Insurance Supervisory Board
๔. บริการคณิตศาสตร์ประกันภัย
Mode ๑, ๓ และ ๔ ไม่มีข้อจากัด (เปิดเสรีเต็มรูปแบบ) แต่ไม่ผูกพัน Mode ๒ การ
บริโภคในต่างแดน
กรอบความร่ ว มมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน (๒๕๕๐) จากการศึกษาตารางข้อผู กพัน
ภายใต้กรอบการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อาเซียน-จีน พบว่าเมียนมาร์ผูกพันเฉพาะสาขาบริการคณิตศาสตร์ประกันภัย ดังนี้
บริการคณิตศาสตร์ประกันภัย
Mode ๑ และ ๒ ไม่มีข้อจากัด (เปิดเสรีเต็มรูปแบบ) แต่ไม่ผูกพัน Mode ๓ การจัดตั้ง
ธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ และ Mode ๔ การเคลื่อนย้ายบุคลากรข้ามพรมแดน

๕๑
ภาคผนวก จ
ประเทศเวียดนาม : ระดับการเปิดเสรีสาขาประกันภัย
ตามที่ผูกพันไว้ในกรอบความตกลงการค้าเสรีต่างๆ
ประเทศเวียดนาม เป็นประเทศสมาชิ กของอาเซียนและองค์การการค้าโลก ทั้งนี้ ณ สิ้นปี
๒๕๕๕ ประเทศเวียดนามมีความตกลงการค้าเสรีที่เกี่ยวข้องกับการผูกพันเปิดเสรีบริการประกันภัย
แล้ว ๗ กรอบได้แก่ กรอบองค์การการค้าโลก (๒๕๕๐) กรอบการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้าน
การเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้า บริการของอาเซียนรอบที่ ๕ (๒๕๕๕) กรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (๒๕๕๑) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อาเซียน-เกาหลีใต้ (๒๕๕๒) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน (๒๕๕๐) กรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจเวียดนาม-ญี่ปุ่น (๒๕๕๑) และกรอบความร่วมมือทางการค้าทวิภาคีเวียดนามสหรัฐอเมริกา (๒๕๔๓) นอกจากนี้ ประเทศเวียดนามอยู่ระหว่างการเจรจาการค้าเสรีในกรอบความ
ตกลงหุ้ น ส่ ว นยุ ท ธศาสตร์ เ ศรษฐกิ จ เอเชี ย -แปซิ ฟิ ก (Trans-Pacific Strategic Economic
Partnership Agreement: TPP) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเวียดนาม-สหภาพยุโรป กรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเวียดนาม-เกาหลีใต้ ซึ่งหากการเจรจาแล้วเสร็จประเทศเวียดนามจะมีการ
เปิดเสรีสาขาบริการอยู่ในระดับที่สูงมาก
กรอบองค์การการค้าโลก – จากการศึกษาตารางข้อผูกพันภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก
พบว่าประเทศเวียดนาม มีระดับการเปิดตลาดในสาขาประกันภัยในระดับที่สูงกว่าสมาชิกอาเซียน
อื่นๆ ดังนี้
บริการประกันภัยและบริการที่เกี่ยวเนื่อง เฉพาะประเภทต่อไปนี้
๑. ประกันภัยทางตรง
๑.๑ ประกันชีวิต โดยไม่รวมการประกันสุขภาพ
๑.๒ ประกันวินาศภัย
๒. ประกันภัยต่อและประกันช่วง
๓. ตัวกลางประกันภัย อาทิ นายหน้า และ ตัวแทน
๔. บริการที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย อาทิ การให้คาปรึกษา คณิตศาสตร์ประกันภัย การ
จัดการความเสี่ยง และการจัดการค่าสินไหมทดแทน
Mode ๑ การให้บริการข้ามพรมแดน ไม่มีข้อจากัดสาหรับ
- บริ การประกัน ภัย ที่เ สนอให้ แ ก่บริษั ทต่า งชาติในเวียดนาม คนต่างชาติที่ ทางานใน
เวียดนาม
- ประกันภัยต่อ
- การประกันภัยในการคมนาคมระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการประกันภัยที่เกี่ยวกับการ
คมนาคมทางทะเลและการบิ น พาณิ ช ย์ ซึ่ ง ครอบคลุ ม ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นของสิ น ค้ า ที่ ข นส่ ง
ยานพาหนะที่ขนส่งสินค้า และความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น และสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่งระหว่าง
ประเทศ

๕๒
- นายหน้าประกันภัยและนายหน้าประกันภัยต่อ
- บริการให้คาปรึกษา คณิตศาสตร์ประกันภัย การประเมินความเสี่ยงและการจัดการค่า
สินไหมทดแทน
Mode ๒ ไม่มีข้อจากัดในการให้บุคคลเวียดนามออกไปใช้บริการในต่างประเทศ
Mode ๓ ไม่มีข้อจากัดการเข้ามาจัดตั้งธุรกิจในเวียดนาม ยกเว้น เวียดนามมีข้อห้ามบริษัท
ประกันภัยที่ถือหุ้นโดยต่างชาติร้อยละ ๑๐๐ ในประกันวินาศภัยภาคบังคับ อาทิ การประกันภัยยาน
ยนต์ประเภทบุคคลที่สาม ประกันภัยการก่อนสร้างและการติดตั้ง ประกันภัยโครงการน้ามันและก๊าซ
และการประกันภัยที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างที่มีอันตรายต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งภายหลัง
๑ มกราคม ๒๕๕๑ ข้อจากัดเหล่านี้จะถูกยกเลิก นอกจากนี้ภายหลังจากการเข้าเป็นสมาชิกองค์การ
การค้าโลกแล้ว ๕ ปี จะเปิดให้มีสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างชาติเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้การอนุมัติจะ
มีขั้นตอนและเงื่อนไขตามหลักการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน
Mode ๔ ไม่ผูกพัน
กรอบอาเซียน และอื่นๆ –จากการศึกษาตารางข้อผูกพันภายใต้กรอบการเจรจาเปิดเสรี
การค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนรอบที่ ๕ และ
กรอบอื่นๆ พบว่าสถานะความผูกพันเปิดเสรีในสาขาประกันภัยมีระดับความผูกพันเท่ากับในกรอบ
องค์การการค้าโลก

๕๓
ประวัติผู้เขียน
ชื่อ สกุล

นางสาวพรวสา ศิรินุพงศ์

ประวัติการศึกษา
ปริ ญญาตรี บั ญชีบั ณฑิต (BBA-Accounting) พ.ศ. ๒๕๓๒
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท สาขาการเงินการธนาคาร (MBA-Finance) พ.ศ. ๒๕๓๖ University of St.
Thomas สหรัฐอเมริกา
ประวัติการทางาน
๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
๒๕๕๑ – ๒๕๕๕
๒๕๔๙ – ๒๕๕๑
๒๕๔๖ - ๒๕๔๙
๒๕๔๓ – ๒๕๔๖
๒๕๔๑
๒๕๓๙ – ๒๕๔๓
๒๕๓๙
๒๕๓๘-๒๕๓๙
๒๕๓๖-๒๕๓๘
ประสบการณ์อื่น
๒๕๕๔

ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการเงินการคลังระหว่างประเทศ
ผู้อานวยการส่วนนโยบายเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศ
หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือทางการเงินยุโรป – อเมริกา
เศรษฐกร สานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ สศค.
ที่ ป รึ ก ษากรรมการบริ ห าร ธนาคารพั ฒ นาเอเชี ย ( Executive
Director’s Advisor – Asian Development Bank (ADB)
ผู้ แ ทนกระทรวงการคลั ง ปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก รเพื่ อ การปฏิ รู ป ระบบ
สถาบันการเงิน (ปรส.) ๒๕๔๑ (ตาแหน่งรักษาการผู้อานวยการสานัก
เศรษฐกร กองนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน สศค.
เศรษฐกร กองนโยบายเงินกู้ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
Assistant Manager (Investment Banking) – Deutsche Morgan
Grenfell Securities
Assistant Manager (Loan Division) – บง. SICCO
อาจารย์ พิ เ ศษ คณะรั ฐ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ วิ ช า
“International Trade Negotiation” ชั้ น ปริ ญ ญาโท 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. อบรมหลั กสู ตร “นั กบริหารระดับกลาง” รุ่นที่ ๓ สานักงานปลั ดกระทรวงการคลั ง
ร่วมกับสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (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. อบรมการพัฒนาข้าราชการผู้นาคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย สานักงาน ก.พ. ๘-๙ ก.พ.
๒๕๔๒, ๑๕ ก.พ. – ๒๖ มี.ค. ๒๕๔๒, ๒๔ – ๒๕ มิ.ย. ๒๕๔๒
ผลงานวิชาการ
๑. หัวหน้าโครงการวิจัยสานักงานเศรษฐกิจการคลังประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เรื่อง
“แผนยุทธศาสตร์ในการเข้าสู่ตลาดสาขาบริการการเงินในประเทศลาวและกัมพูชาภายใต้แผนการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
๒. ที่ปรึกษาโครงการวิจัยสานักงานเศรษฐกิจการคลังประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๒ เรื่อง
“กรอบการเจรจาที่เหมาะสมในการจัดทาความตกลงเขตการค้าเสรีภาคบริการด้านการเงินของไทย”
ตาแหน่งในปัจจุบัน

ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการเงินการคลังระหว่างประเทศ
สานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๗๐๘
Email wasa@mof.go.th

