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ค าน า 
             

 รายงาน สรุปการศึกษา สถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของ ธุรกิจ ประกันภัย ใน

ประเทศไทย   เป็นส่วนหนึ่งของ การศึกษา  “โครงการการประกอบธุรกิจบริการของไทย เพื่อจัดท า

แนวทางในการอนุญาตหรือมาตรการสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศและส่งเสริมพัฒนา

ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ” ข้อมูลที่น าเสนอน้ี ได้จากการศึกษาทั้งข้อมูลทุติย

ภูมิและปฐมภูมิร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ด้านสถานภาพการประกอบธุรกิจ และความสามารถในการแข่ง ขัน

ของธุรกิจบริการเป้าหมาย ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มอ บหมายให้บริษัท ซี เอ 

อินเตอร์ชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จ ากัด ด าเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2552 ถึง มิถุนายน 2553  โดย

ข้อมูลทุติยภูมิน้ันได้จากการศึกษาทบทวนข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแต่

ละธุรกิจทั้งในภาครัฐและเอกชน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิได้จากสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ

ในธุรกิจ การส ารวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในธุรกิจ และการสัม มนาระดมความคิดเห็นจากผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนในธุรกิจ  

 ทั้งน้ีรายงานฉบับสมบูรณ์  ที่มีเน้ือหาครบถ้วน ในส่วนกรอบแผนงานและกลยุทธ์ในการป้องกัน

ผลกระทบและการพัฒนาขีดความสามารถของสถานประกอบการไทย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการ

เข้ามาประกอบกิจการของสถานประกอบการต่างชาติ ผู้อ่านสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จาก ส านัก

บริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

คณะที่ปรึกษาโครงการขอขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานทั้งภาครัฐและสมาคม

ธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานประกอบการในทุกสาขาธุรกิจ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการ

อนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้การศึกษาครั้งน้ีเสร็จสมบูรณ์ทุกประการ 

 

 หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการ ฯ 
 เพียรจิต สิงหโทราช 
 บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จ ากัด 
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สถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัย  

  
ธุรกิจประกันภัย ในการศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมถึง ธุรกิจประกันชีวิต  ที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต คือ สถานประกอบการที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันชีวิต รวมท้ังการ

ประกันภัยต่อ (Reinsurance) การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล และธุรกิจประกันวินาศภัย ที่ประกอบธุรกิจ

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย คือ สถานประกอบการซ่ึงด าเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยต่าง 

ๆ เช่น การประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเล การประกันภัยทางการบิน  การประกันภัย

ทางขนส่ง การประกันภัยทางทรัพย์สิน การประกันภัยอุบัติเหตุ  การประกันสุขภาพ การประกันภั ยความเสียหาย

ทางการเงิน การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด  

เนื่องจากผู้ประกอบการทุกรายต้องข้ึนทะเบียนเพื่อขออนุญาตประกอบการกับคณะกรรมการก ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ก่อนจึงจะสามารถให้บริการได้  ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงได้ยึดจ านวน

ผู้ประกอบการตามที่ได้ข้ึนทะเบียนไว้กับ คปภ. เป็นหลัก 

สาระส าคัญของสถานภาพของธุรกิจได้พอสังเขป ดังนี้  
จ านวนกิจการธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยที่ขออนุญาตประกอบการกับคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ เดือนเมษายน ปี 2553 มีจ านวน  95 ราย โดยจ าแนกเป็นธุรกิจประกันชีวิต 25 ราย 

ธุรกิจประกันวินาศภัย 70 ราย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2548-2552) จ านวนธุรกิจประกันภัยมีอัตราการเติบโตลดลง

โดยเฉลี่ยร้อยละ 1.27 ต่อปี กิจการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล แต่เมื่อพิจารณาการกระจายตั วของ

สาขาสถานประกอบการทั้งสองประเภท พบว่าสาขาของธุรกิจประกันชีวิต ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 27.31) ส่วนสาขาของธุรกิจประกันวินาศภัย ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีภาคเหนือ (ร้อยละ 

20.06) ในปี 2551 กิจการทั้งหมดมีรายได้รวมกันประมาณกว่า  3.45 แสนล้านบาท จ าแนกเป็นรายได้ของธุรกิจ

ประกันชีวิตเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.49 เป็นรายได้ของธุรกิจประกันวินาศภัยร้อยละ 24.51 โดยในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 

2547-2551) รายได้ของธุรกิจมีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 11.07 ต่อปี  

ธุรกิจประกันชีวิตท่ีมีสัญชาติไทย 100% มี จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.83 ส่วนกิจการที่มีต่างชาติ

มาร่วมทุนโดยถือหุ้นไม่เกิน 49% มีจ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.17 โดยประเทศที่เข้ามาร่วมถือหุ้นในกิจการ

ประกันชีวิตในประเทศไทยมากที่สุด ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ และจีน ส่วนธุรกิจประกันวินาศภัยท่ีมีสัญชาติไทย 100% มี

จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.18 ส่วนกิจการที่มีต่างชาติมาร่วมทุนมีจ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.82 

โดยประเทศที่เข้ามาร่วมถือหุ้นในกิจการประกันวินาศภัยในประเทศไทยมากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ 

ส าหรับกิจการที่มีสถานะต่างด้าวที่มีต่างชาติ ถือหุ้นมากกว่า 50% พบว่ายังไม่มีการเข้ามาขออนุญาตประกอบธุรกิจ

ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  แต่เป็นการเข้ามาประกอบธุรกิจก่อน พ.ร.บฯ ฉบับนี้บังคับ

ใช้ โดยเป็น สาขาของต่างประเทศที่เข้ามาให้บริการในประเทศไทยจ านวน 6 ราย แบ่งเป็นธุรกิจประกันชีวิต 1 ราย 

เป็นกิจก ารมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา และธุรกิจประกันวินาศภัย 5 ราย เป็นกิจการมาจากประเทศญี่ปุ่น 

สหรัฐอเมริกา และอินเดีย 

ด้านความสามารถในการแข่งขัน /จุดแข็งที่ชัดเจนของผู้ประกอบการไทย  พบว่าแตกต่างกันออกไปตาม

ลักษณะการด าเนินกิจการ ซ่ึงกิจการที่มีจุดแข็งมักเป็นกิจการประเภ ทประกันชีวิต โดยมีจุดแข็งที่ส าคัญ ได้แก่ การมี

ช่องทางการตลาดที่หลากหลาย มีการบริหารจัดการที่ดีและมีความม่ันคงทางการเงิน ส่วนจุดอ่อน พบว่าอยู่ในกลุ่ม

กิจการประกันวินาศภัย โดยมีจุดอ่อนท่ีชัดเจน ได้แก่ การขาดแคลนบุคลากรนักคณิตศาสตร์ประกันภัย การไม่มี

กรมธรรม์ประกันภัยท่ีหลากหลายและทันสมัย ไม่มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่ดี รวมท้ังมีความสัมพันธ์ที่ไม่ม่ันคง

กับเครือข่าย 

ทั้งนี้สามารถสรุปสถานภาพและสภาวะการแข่งขันของธุรกิจประกันภัย มีรายละเอียดดังนี้ 
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1. ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของธุรกิจบริการประกันภัย  

ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ส าคัญประกอบไปด้วยจ านวนกิจการในธุรกิจ มูลค่าตลาดจากรายได้ของธุรกิจ สัดส่วน

ของจ านวน มูลค่าตลาด และมูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการในธุรกิจที่มีสถานภาพคงอยู่และมีการด าเนินธุรกิจอยู่

จริง ทั้งกิจการที่เป็นสัญชาติไทย 100% กิจการที่มีต่างชาติร่วมถือหุ้นไม่เกิน 49 % และกิจการที่เป็นสาขาของบริษัท

ข้ามชาติท่ีเข้ามาให้บริการเชิงพาณิชย์ท่ัวไปในประเทศ  

1.1. จ านวนกิจการในธุรกิจ  

 

 
 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (เมษายน 2553) 
 

จ านวนกิจการทั่วประเทศจากฐานข้อมูลส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ณ เดือน

เมษายน 2553 มีจ านวนคงอยู่รวม 95 ราย แบ่งเป็นผู้ให้บริการประกันชีวิต 25 ราย และผู้ให้บริการประกันวินาศภัย 

70 ราย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2548-2552) จ านวนกิจการมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีลดลงร้อยละ 1.27 ด้านการ

กระจายตัวของสถานประกอบการพบว่า ส านักงานใหญ่ของท้ังผู้ให้บริการประกันชีวิต และประกันวินาศภัย ต้ังอยู่ใน

กรุงเทพฯ เกือบทั้งหมด หากพิจารณาการกระจายตัวของสาขาสถานประกอบการทั้งสองประเภท พบว่า กลุ่มประกัน

ชีวิต สถานประกอบการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 27.31) รองลงมาคืออยู่ภาคเหนือ 

(ร้อยละ 20.62) และภาคใต้ (ร้อยละ 14.98) ตามล าดับ  ส่วนกลุ่มประกันวินาศภัย สถานประกอบการส่วนใหญ่

ตั้งอยู่ในพื้นท่ีภาคเหนือ (ร้อยละ 20.06) รองลงมาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 17.88) และภาคใต้  

(ร้อยละ 17.73) ตามล าดับ  

  

2548 2549 2550 2551 2552 2553

ประกันชีวิต 24 24 24 25 25 25

ประกันวินาศภัย 76 74 73 72 70 70

100 98 97 97 95 95

0

10

20

30

40

50

60

70

80

จ
 าน
ว
น
ก
ิจ
ก
าร
 (
ร
าย
)

จ านวนกิจการที่มีสถานะคงอยู่และมีการด าเนินธุรกิจอยู่จริง

จ าแนกตามประเภทกิจการ ในปี 2548-2553

ปี พ.ศ.
ประเภทกิจการ
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1.2. มูลค่าตลาดจากรายได้ของธุรกิจ  

 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (2553) 

 

 ด้านการประเมินมูลค่าตลาดของธุรกิจ พบว่า  รายได้ของสถานประกอบการทุกขนาดรวมกัน ณ ปี 2551 มี

มูลค่าประมาณ 345,318.64 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ของประกันชีวิต 260,696.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

75.49 ของรายได้ท้ังหมด และประกันวินาศภัย 84,621.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.51 ของรายได้ท้ังหมด โดย

รายได้รวมในรอบ 5 ปี (ช่วงปี พ.ศ.2547-2551) มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.07  

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่เป็นผู้น าตลาดของธุรกิจประกันชีวิต ซ่ึงมีรายได้สูงในอันดับต้นๆ ในช่วงปี พ .ศ. 2549-

2551 ได้แก่ บจก.อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ (สาขาประเทศไทย) บจก.ไทยประกันชีวิต บจก.เมืองไทย

ประกันชีวิต บจก .อยุธยา อลิอันซ์ ซี .พี. ประกันชีวิต  บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต บมจ .ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกัน

ชีวิต บจก.ไทยสมุทรประกันชีวิต บจก .กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต  บจก.ไอเอ็นจี ประกันชีวิต และ บจก .ธนชาต 

ประกันชีวิต โดยในปี 2551 พบว่าผู้ประกอบการที่เป็นผู้น าตลาดท่ีเป็นสัญชาติไทย 100% มีเพียง 2 ราย คือ บจก .

ไทยประกันชีวิต และ บจก.ธนชาต ประกันชีวิต ผู้น าตลาด 1 ราย เป็นสาขาต่างประเทศที่เข้ามาให้บริการในไทย คือ 

บจก.อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวร์รันส์ ผู้น าตลาด 7 ราย มีต่างชาติร่วมทุนโดยถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกิน 49% 

โดยผู้น าตลาด 4 ราย คือ บจก .เมืองไทยประกันชีวิต บจก .ไทยสมุทรประกันชีวิต บจก .กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 

และ บจก.ไอเอ็นจี ประกันชีวิต มีผู้ถือหุ้นหลักมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ และมอริเชียส ตามล าดับ และมีผู้น าตลาด 

3 ราย ท่ีสัญชาติของผู้ถือหุ้นไม่แน่นอนโดยสัญชาติของผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลง ตามการซ้ือขายหุ้นในตลาด

หลักทรัพย์ คือ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต บมจ .ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต และ บมจ .อยุธยา อลิอันซ์ ซี .พี. 

ประกันชีวิต  
ส าหรับผู้ประกอบการที่เป็นผู้น าตลาดของธุรกิจประกันวินาศภัย ซ่ึงมีรายได้สูงในอันดับต้นๆ ในช่วงปี พ .ศ.

2549-2551 ไดแ้ก่ บจก. วิริยะประกันภัย บมจ. กรุงเทพประกันภัย บมจ. สินมั่นคงประกันภัย บมจ. ทิพยประกันภัย  

บมจ. ประกันคุ้มภัย  บจก. แอลเอ็มจี ประกันภัย  บจก. ธนชาตประกันภัย  บมจ.ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย  บจก. 

มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ และ บจก.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) โดยในปี 2551 พบว่า ผู้ประกอบการที่

เป็นผู้น าตลาดท่ีเป็นสัญชาติไทย 100% มีเพียง 2 ราย คือ บจก .วิริยะประกันภัย และ บจก .ธนชาตประกันภัย ผู้น า

ตลาด 7 ราย มีต่างชาติร่วมทุนโดยถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกิน 49% คือ บจก .ประกันภัยศรีเมือง ผู้ถือหุ้นหลักมาจาก

ประเ ทศญี่ปุ่น บจก .แอลเอ็มจี ประกันภัย ไม่ทราบสัญชาติผู้ถือหุ้นหลักที่ชัดเจน ส่วนผู้น าตลาดอีก  

2547 2548 2549 2550 2551

ประกันชีวิต 172,066,157,000 191,943,740,000 203,375,917,000 235,609,921,000 260,696,880,000

ประกันวินาศภัย 54,802,114,000 64,710,239,000 73,878,336,000 79,078,761,000 84,621,760,000

226,868,271,000
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รายได้ของธุรกิจจ าแนกตามประเภทกิจการ ในปี 2547-2551

ปี พ.ศ.ประเภทกิจการ
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5 ราย ท่ีสัญชาติของผู้ถือหุ้นไม่แน่นอนโดยสัญชาติของผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงตามการซ้ือขายหุ้นในตลาด

หลักทรัพย์ คือ บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ .ทิพยประกันภัย บมจ .ประกันคุ้มภัย บมจ .ไทย

พาณิชย์สามัคคีประกันภัย และผู้น าตลาด 1 ราย คือ บจก .มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ เป็นสาขาของต่างประเทศที่เข้า

มาให้บริการในไทย โดยส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในญี่ปุ่น  

 

1.3. สัดส่วนของจ านวนและมูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการต่างชาติ  

1.3.1. ธุรกิจประกันชีวิต 

 จากข้อมูลกิจการที่ส่งข้อมูลบริษัทกับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย 

และมีสถานะคงอยู่และด าเนินกิจการอยู่จริง ในปี 2551 จ านวน 25 ราย เพื่อชี้ให้เห็นว่าธุรกิจประกันชีวิตมีต่างชาติ

สนใจเข้ามาลงทุนเพื่อด าเนินธุรกิจมากน้อยเพียงใด สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลสัดส่วนจ านวนและมูลค่าการลงทุน

ของผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการต่างชาติ โดยพบว่ามีจ านวนกิจการที่เป็นสัญชาติไทย 100% จ านวน 11 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 45.83 มีมูลค่าการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 56.84 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด ส่วน กิจการที่มี

ชาวต่างชาติร่วมทุนโดยถือหุ้นไม่เกิน 49% มีจ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.17 มีมูลค่าการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 

43.16 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด โดยสัญชาติท่ีเข้ามาร่วมลงทุนในกิจการส่วนใหญ่มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ จีน 

ญี่ปุ่น มอริเชียส และสหรัฐอเมริกา ตาม ล าดับ นอกจากนี้ ยังมีกิจการที่เป็นสาขาของต่างประเทศเข้ามาให้บริการใน

ไทยอีก 1 ราย โดยส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา  

 

 
 

สัญชาติไทย 

100%, 45.83%

เนเธอร์แลนด์, 12.50%

จีน, 8.33%

ญ่ีปุ่น, 4.17%

มอริเชยีส, 4.17%

สหรัฐอเมริกา, 4.17%

อื่นๆ, 20.83%

สัดส่วนจ านวนกิจการที่มีตา่งชาติมาถือหุ้นจ าแนกตามสัญชาติของผู้ถือหุ้น ณ ปี 2551

มีต่างชาติ

ร่วมทุนไม่เกิน 49%
(54.17%)
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ที่มา: ฐานข้อมูลนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและมีสถานะคงอยู่และมีการด าเนิน

กิจการ ณ ปี 2551 
 หมายเหต:ุ บริษัทท่ีมีต่างชาติร่วมทุน หมายถึง บริษัทท่ีมีต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 49% 
 

1.3.2. ธุรกิจประกันวินาศภัย 

จากข้อมูลกิจการที่ส่งข้อมูลบริษัทกับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย  และมี

สถานะคงอยู่และด าเนินกิจการอยู่จริง ในปี 2551 จ านวน 72 ราย เพื่อชี้ให้เห็นว่าธุรกิจประกันวินาศภัยมีต่างชาติ

สนใจเข้ามาลงทุนเพื่อด าเนินธุรกิจมากน้อยเพียงใด สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลสัดส่วนจ านวนและมูลค่าการลงทุน

ของผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการต่างชาติ โดยพบว่ามีจ านวนกิจการที่เป็นสัญชาติไทย 100% จ านวน 43 ราย 

คิดเป็นร้ อยละ 64.18 มีมูลค่าการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 84.27 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด ส่วนกิจการที่มี

ชาวต่างชาติร่วมทุนโดยถือหุ้นไม่เกิน 49% มีจ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.82 มีมูลค่าการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 

15.73 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด โดยสัญชาติท่ีเข้ามาร่วมลงทุนในกิ จการส่วนใหญ่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

สิงคโปร์ จีน อังกฤษ และญี่ปุ่น ตามล าดับ นอกจากนี้ ยังมีกิจการที่เป็นสาขาของต่างประเทศเข้ามาให้บริการในไทยอีก 

5 ราย โดยบริษัทแม่ต้ังอยู่ในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอินเดีย  

 

 

สัญชาติไทย 

100%, 56.84%

เนเธอร์แลนด์, 

20.33%

สิงคโปร์ , 9.79%

มอริเชยีส, 6.39%

ออสเตรเลยี, 3.82%

ญ่ีปุ่น, 2.82%
อื่นๆ, 0.01%

สัดส่วนมูลคา่การลงทุนของกิจการที่มีต่างชาติมาถือหุ้นจ าแนกตามสัญชาติของผู้ถือหุ้น ณ ปี 2551

มีต่างชาติ

ร่วมทุนไม่เกิน 49%
(43.16%)

สัญชาติไทย 100%, 

64.18%สหรัฐอเมริกา, 7.46%

สิงคโปร์, 7.46%

จีน, 4.48%

อังกฤษ, 4.48%

ญ่ีปุ่น, 2.99%

อื่นๆ, 8.96%

สัดส่วนจ านวนกิจการที่มีตา่งชาติมาถือหุ้นจ าแนกตามสัญชาติของผู้ถือหุ้น ณ ปี 2551

มีต่างชาติ

ร่วมทุนไม่เกิน 49%
(35.82%)
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ที่มา: ฐานข้อมูลนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและมีสถานะคงอยู่และมีการด าเนิน

กิจการ ณ ปี 2551 
 หมายเหต:ุ บริษัทท่ีมีต่างชาติร่วมทุน หมายถึง บริษัทท่ีมีต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 49% 

 

2. การเข้ามาสู่ธุรกิจประกันภัย ตั้งแต่เริ่มมีการประกาศใช้ พ .ร.บ.การประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว  

(ปี 2543-2552) 

 จากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ปี 2552 พบว่า ยังไม่มีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามา

ด าเนินกิจการประกันภัยในประเทศไทย ตาม พร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ .ศ. 2542 แต่เป็นการเข้ามา

ประกอบธุรกิจก่อนท่ีกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้  โดยกิจการที่มีต่างชาติร่วมลงทุนในไทย ส่วนใหญ่ถือหุ้นไม่เกิน

ร้อยละ 25 ตามที่ คปภ. ก าหนด แต่มีกิจการบางรายท่ีต่างชาติสามารถเข้ามาถือหุ้นได้เกินร้อยละ 25 แต่ไม่เกินร้อย

ละ 49 โดย คปภ. อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุน ควบรวมกับกิจการของไทยได้ เพื่อเป็นการกอบกู้ความเสียหาย

ของกิจการหรือเป็นการช่วยเหลือกิจการที่มีแนวโน้มว่าไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปด้วยตนเองได้  เช่น บจก . เอ็ม 

เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ที่มีนักลงทุนสัญชาติสิงคโปร์ร่วมถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 49  

นอกจากนี้ ยังมีสาขาของกิจการของต่างชาติจ านวนหนึ่งที่เข้ามาให้บริการในไทยในธุรกิจประกันชีวิต 1 ราย คือ 

บจก .อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ สาขาประเทศไทย ที่เป็นกิจการข้ามชาติของสหรัฐอเมริกา ธุรกิจ

ประกันวินาศภัย มีสาขาของกิจการของต่างชาติ 5 ราย คือ บจก. มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย ซ่ึงเป็น

กิจการสัญชาติญี่ปุ่น บจก.เอซ อินชัวรันซ์ บจก.นิวแฮมพ์เขอร์อินชัวรันซ์ และ บจก.อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัว

รันส์ จ ากัด (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย กิจการสัญชาติสหรัฐอเมริกา และ บจก.นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ จ ากัด 

สาขาประเทศไทย  กิจการสัญชาติอินเดีย ซ่ึงกิจการของต่างชาติเหล่านี้สามารถเข้ามาให้บริการในไทยได้ โดยขอ

อนุญาตผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยธุรกิจเหล่านี้จะไม่สามารถขยายสาขาในประเทศไทยได้ 

 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 

5.1. หน่วยงานก ากับดูแลและมาตรการก ากับดูแล 

 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ .) ซ่ึงมีหน้าที่และ

มาตรการในการก ากับดูแลธุรกิจตาม พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ .ศ.2551 และ พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ .ศ.2551 ในการ

ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการ การด ารงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่องของธุรกิจ ข้อก าหนดเกี่ยวกับตัวแทนและ

นายหน้าประกันภัย นักคณิตศาสตร์ประกันภัย กองทุนประกัน รวมท้ังอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ  
3.2. หน่วยงานส่งเสริมพัฒนาและโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาที่ผ่านมา 

สัญชาติไทย 100%, 

84.27%

อังกฤษ, 5.09%

สิงคโปร์, 3.41%

สหรัฐอเมริกา, 2.69%

เนเธอร์แลนด์, 1.64%

เยอรมนี, 1.36%

อื่นๆ, 1.53%

สัดส่วนมูลคา่การลงทุนของกิจการที่มีต่างชาติมาถือหุ้น จ าแนกตามสัญชาติของผู้ถือหุ้น ณ ปี 2551

มีต่างชาติ

ร่วมทุนไม่เกิน 49%
(15.73)%
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หน่วยงานเกี่ยวขัองกับการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ ได้แก่  

1) สมาคมประกันชีวิตไทย มีโครงการ/กิจกรรมท่ีที่ผ่านมา โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการสืบสวน

สอบสวน  และพิสูจน์หลักฐาน  เพื่อประกอบการพิจารณาสินไหม  โครงการบรรยายวิชาการความรู้เก่ียวกับการ

ประกันภัยกลุ่ม เรื่อง การบริหารงานการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม 

2) สมาคมประกันวินาศภัย ปรับปรุงข้อก าหนดในการท าประกันอัคคีภัย โดยร่วมกับ คปภ. เพื่อส่งเสริม

ให้มีการท าประกันมากข้ึน เช่น ปรับเบื้ยประกันอัคคีภัยลงจากเดิม 5-20% ปรับการก าหนดอัตราดอกเบี้ยประกันภัย

ตามชั้นของเมืองในต่างจังหวัด ซ่ึงจะท าให้ผู้เอาประกันเสียเบี้ยประกันลดลง และเพิ่มการให้ส่วนลดเบี้ยประกันส าหรับ

ผู้เอาประกันท่ีมีมาตรการป้องกันอัคคีภัยท่ีดี เป็นต้น 

3) สถาบันประกันภัยไทย  เปิดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันภัยมาอย่างต่อเนื่อง 

ยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย  โดยเปิดให้อบรมในพื้นที่ส่วนภูมิภาคต่างๆ ท่ัวประเทศอบรม

หลักสูตรพิเศษเรื่อง การขายทางโทรศัพท์มืออาชีพ เชิงรับ- เชิงรุก ในธุรกิจประกันภัยนอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนา

เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรด้านงานประกันชีวิตด้วย เช่นการสัมมนาเรื่อง เจาะลึกการประกันสุขภาพ- การวิ เคราะห์

ความเสี่ยงภัย 
 

4. โครงสร้างของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 

5.1. ลักษณะการด าเนินธุรกิจ สามารถจ าแนกได้ดังนี ้

1) ธุรกิจประกันชีวิต มีการให้บริการประกันชีวิตเป็นหลัก ปัจจุบันมีกิจการจ านวน 25 ราย เป็นทั้ง

กิจการสัญชาติไทย 100% กิจการที่มีต่างชาติร่วมถือหุ้นและกิจการที่เป็นสาขาของต่างประเทศ ทั้งนี้ในกิจการขนาด
ใหญ่บางแห่งเป็นบริษัทในเครือของกิจการธนาคารพาณิชย์ การให้บริการประกันชีวิต สามารถจ าแนกได้เป็น  

- การประกันชีวิตหลัก เป็นการประกันเพื่อให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากสาเหตุต่างๆ โดยธุรกิจ

ประกันภัยจะชดเชยจ านวนเงินเอาประกันภัยแก่ผู้รับประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันของครอบครัวผู้เสียชีวิต หรือ

เป็นการจ่ายเงินแก่ผู้เอาประกันโดยตรงเมื่อหมดอายุหรือครบก าหนดระยะเวลาการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิต

ต่างๆ ซ่ึงมีการจัดโปรแกรมการประกันชีวติข้ึนเพื่อให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย 

- การประกันสุขภาพ เป็นการประกันโดยบริษัทจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้เอาประกันในกรณีที่เกิด

ความเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุต่างๆ และต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่างๆ นอกจากนี้ยังมีก าร

จ่ายค่าชดเชยอื่นๆร่วมด้วย เช่น ค่าชดเชยการสูญเสียรายได้จากการเจ็บป่วย เป็นต้น ซ่ึงการประกันสุขภาพมี

หลากหลายโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้าเช่นกัน 

2) ธุรกิจประกันวินาศภัย  ส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดกิจการเล็กกว่าธุรกิจประกันชีวิตค่อนข้างมาก 

ปัจจุบันมีจ านวน 72 ราย เป็นกิจการสัญชาติไทย 100% จ านวน 43 ราย กิจการที่มีต่างชาติร่วมทุน 24 ราย และ

สาขาของต่างประเทศ 5 ราย มีการให้บริการประเภทต่างๆ  ได้แก่ การประกันอัคคีภัยส าหรับที่พักอาศัยหรือสถาน

ประกอบการต่างๆ การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยความเสียหายท่ีเกิดจากการขนส่ง เป็นต้น 

5.2. การใช้ทรัพยากรในการด าเนินธุรกิจ  

จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการในธุรกิจประกันภัยท้ังที่เป็นบริการประกันชีวิตและการ

ประกันวินาศภัย มีการใช้ทรัพยากรในการด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่จากภายในประเทศ โดยบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญ มี

การใช้จากต่างประเทศน้อยมากไม่เกินร้อยละ 5 ส่วนด้านเครื่องมือและเทคโนโลยี และรูปแบบและวิธีการบริหาร

จัดการ มีการใช้ทรัพยากรจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 10-20 ส่วนเงินทุนในการด าเนินการพบว่ากิจการที่มี

ต่างชาติร่วมถือหุ้น มีการใช้ทุนจากผู้ถือหุ้นต่างชาติเพียงไม่เกินร้อยละ 25 เท่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดของ คปภ. 

5.3. กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ 

1) ธุรกิจประกันชีวิต สามารถจ าแนกได้เป็น 
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- การประกันภัยกลุ่ม เป็นการให้บริการประกันชีวิตและประกันสุขภาพแก่ลูกค้าองค์กรที่มีพนักงาน

หรือบุคคลผู้เอาประกันมากกว่า 10 คนข้ึนไป  เพื่อให้เกิดความม่ันคงด้านสุขภาพแก่พนักงานและครอบครัวของตน 

โดยมีการจ่ายเบี้ยประกันเป็นรายปี ทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่มีทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ธุรกิจ SMEs ทั่วไป สมาคม 

สหกรณ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประกันระยะสั้นตามระยะเวลาที่ก าหนด ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการประกันอุ บัติเหตุ

ส าหรับการเดินทางของกลุ่มคนจ านวนหนึ่ง เช่น การประกันภัยส าหรับการเดินทางเพื่อทัศนศึกษาส าหรับกลุ่ม

นักเรียนนักศึกษา การท าประกันภัยส าหรับการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวหรือการเดินทางเป็นกลุ่ม เป็นต้น  

- การประกันภัยสามัญเป็นการให้บริการประกันชีวิตแก่ลูกค้าบุคคลทั่วไปช่วงอายุต่างๆ ซึ่งการจ่าย

เบี้ยประกันภัยมักมีการจ่ายเป็นรายปี ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตมีหลายประเภท เช่น ประกันชีวิตท่ีคุ้มครองตลอดชีพ

เพื่อเป็นหลักประกันของครอบครัว ซ่ึงมีการจ่ายชดเชยกรณีเสียชีวตให้แก่ผู้รับปร ะโยชน์ ประกันชีวิตประเภทสะสม

ทรัพย์ตามระยะเวลาที่ก าหนด เป็นต้น    

2) ธุรกิจประกันวินาศภัย สามารถจ าแนกได้ดังนี้  

- กลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป  ซ่ึงมักเป็นลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางถึงระดับบน ที่ต้องการท าประกัน

ความเสียหายท่ีเกิดกับรถยนต์ หรือการประกันความเสียหายท่ีเกิดกับอาคารที่พักอาศัย 

- กลุ่มลูกค้าองค์กร  ที่มักท าประกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับกิจการ เช่น ประกันอัคคีภัยท่ีอาจ

เกิดข้ึนกับสถานประกอบการ/โรงงานและความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับสินค้า นอกจากนี้รวมถึงการท าประกันภัยเพื่อ

ป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการขนส่งสินค้า เป็นต้น 

5.4. ช่องทางและวิธีทางการตลาด ธุรกิจประกันชีวิตประกันวินาศภัยมีช่องทางการตลาดที่ส าคัญ ได้แก่ 

1) การขายตรงผ่านพนักงานของบริษัท  ซ่ึงเป็นพนักงานที่ค่อนข้างมีความสามารถในการขายสูง และ

กลุ่มลูกค้าหลักมักเป็นลูกค้าองค์กรที่ต้องการท าประกันชีวิตแก่พนักงานและการท าประกันวินาศภัยต่างๆ  

2) การขายผ่านส านักงานตัวแทนท่ีตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ  โดยมีการจัดต้ังส านักงานตัวแทนเพื่อขาย

ประกันในพื้นท่ีต่างๆท่ัวประเทศ ทั้งนี้ส านักงานตัวแทนเหล่านี้มักเติบโตมาจากการเป็นตัวแทนขายประกัน และ

สามารถสร้างเครือข่ายพนักงานขายของตนข้ึนมาได้ ท าให้มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่อย่างมาก  

3) การขายผ่านบริษัทนายหน้าประกันภัย (Broker) กิจการประกันภัยส่วนใหญ่มักใช้บริการบริษัท

นายหน้าประกันภัย เนื่องจากมีความสามารถในการหาลูกค้า มีความเป็นมืออาชีพและมีความคุ้นเคย กับ

กลุ่มเป้าหมายในลูกค้าเป็นอย่างดี ทั้งนี้ลักษณะการเข้าถึงลูกค้ามักมีความหลากหลาย เช่น การติดต่อเจรจากับลูกค้า

โดยตรง การขายผ่านโทรศัพท์ (Telesale) และการขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นต้น 

4) การขายผ่านธนาคาร  ธุรกิจประกันภัยมักใช้ช่องทางการจ าหน่ายผ่านธนาค าร เนื่องจากธุรกิจ

ธนาคารสามารถเข้าถึงและมีฐานข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก ทั้งนี้ธุรกิจประกันภัยท่ีอยู่ในเครือของธนาคาร

มักใช้ช่องทางการขายผ่านธนาคารเป็นส าคัญ ในขณะที่กิจการธนาคารบางแห่งที่ไม่มีธุรกิจประกันภัยในเครือจ านวน

มากได้หันมาขออนุญาตเพื่อให้บริการด้านการประกันภัยแข่งกับธุรกิจธนาคารแล้วจ านวนมากเช่นกัน ซ่ึงถือเป็นคู่แข่ง

ส าคัญของธุรกิจประกันภัยท่ีไม่ได้เป็นเครือข่ายร่วมกับธนาคารและไม่ได้สร้างความร่วมมือกับธนาคารต่างๆในการ

ขายผ่านช่องทางธนาคาร 

ทั้งนี้วิธีทางการตลาดที่ส าคัญที่สุดของธุรกิจประกันภัยคือ การส ร้างความม่ันใจแก่กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ

ความม่ันคงของกิจการ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือการชดเชยจากบริษัทอย่างแน่นอน กลยุทธ์ใน

การสร้างความม่ันใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายนอกจากการด ารงเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่ คปภ . ก าหนดไว้แล้ว ยัง

สามารถท าได้โดยการน าเสนอข้อมูลในด้านภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน

ธุรกิจการประกันชีวิต ท่ีมีการแข่งขันค่อนข้างสูง  เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมการเพื่อสังคม การโฆษณาประชาสัมพันธ์

ผ่านสื่อต่างๆ  การเพิ่มทุนผ่านการซ้ือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเน้นการขยายตลาดไปยังพื้นที่

ต่างๆ ให้ครอบคลุมมากข้ึน โดยการขายผ่านช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายมากข้ึน เช่น ธนาคารและส านักงาน

ตัวแทน การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการประกันภัยให้มีความหลากหลายมากท่ีสุด เป็นต้น 
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ทั้งนี้โครงสร้างของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย สามารถสรุปได้ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทประกันวินาศภัย 

- ประกันอัคคีภัย 

- ประกันภัยรถยนต ์

- ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 

- ประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

 บริษัทประกันชีวิต 

- ประเภทสามัญ/บุคคลทั่วไป 

(Ordinary Life Insurance) 

- ประเภทกลุ่ม (Group Life 

Insurance) 

 

ช่องทางการจ าหน่าย 
- พนักงานขาย 

- ส านักงานตัวแทน (Agency) 

- ขายผ่านธนาคาร  

- บริษัทนายหน้าประกันภัย 

(Broker)  

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เอาประกันภัย/ลูกค้า 

 

- ลูกค้ารายย่อย/บุคคลทั่วไป 

- ลูกค้าองค์กร 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อขอซ้ือ 

น าส่งข้อมูลการรับ

ประกันภัย 

องค์กรก ากับดูแล 

- ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

 

องค์กรส่งเสริมและพัฒนา 

- สมาคมประกันชีวิตไทย 

- สมาคมประกันวินาศภัย 

- สถาบันประกันภัยไทย 

ติดต่อขาย 
สร้างความร่วมมือ

ระหว่างกัน 
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5. สถานภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัย 

การส ารวจความสามารถในการแข่งขันจากผู้ประกอบการในธุรกิจ พบว่าประเด็นของความสามารถในการ

แข่งขันและข้อจ ากัดของผู้ประกอบการ มีความแตกต่างกันโดยผันแปรตามลักษณะการด าเนินธุรกิจ นั่นคือ ธุรกิจการ

ประกันชีวิตและธุรกิจการประกันวินาศภัย รวมท้ังประเด็นด้านสถานภาพการถือหุ้น ความสามารถในการแข่งขันและ

ข้อจ ากัดของธุรกิจหลักทรัพย์ มีดังนี้ 

5.1. สถานภาพการแข่งขันของธุรกิจจากผู้ประกอบการต่างชาติในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 

ปัจจุบันจากข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในด้านการจ ากัดการเข้ามาด าเนินกิจการของต่างชาติใน

ธุรกิจประกันภัย ได้แก่ จ ากัดการถือหุ้นของต่างชาติไม่เกิน 25% การออกใบอนุญาตใหม่ข้ึนอยู่กั บการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี การเข้ามาท างานของบุคลากรต่างชาติ อนุญาตเฉพาะบุคลากรระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญ โดยต้องได้รับ

ความเห็นของจากนายทะเบียน ท้ังนี้การเจรจาภายใต้กรอบการเปิดเสรีการค้าไม่ว่าจะเป็น WTO ASEAN และกรอบทวิ

ภาคี ไทยได้เปิดตลาดให้เท่ากับที่ระบุไว้ใน กฎหมายภายในประเทศฉบับต่างๆ จึงกล่าวได้ว่าธุรกิจการประกันภัยของ

ไทย ยังไม่มีการเปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนด าเนินกิจการประกันภัยในประเทศอย่างเสรีเท่าที่ควร แต่บริษัทประกัน

ชีวิตและประกันวินาศภัยต่างประเทศสามารถเข้ามาจัดต้ังสาขาของบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจประกันชี วิตและประกัน

วินาศภัยในประเทศไทยได้หากได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี โดยมีเง่ือนไขตามที่

เห็นสมควรได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทท่ีเป็นสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศนั้น ไม่สามารถขยายสาขาใน

ประเทศไทยได ้

ธุรกิจบริการประกันภัยของไทยเมื่อพิ จารณาตามประเภทการให้บริการพบว่า ธุรกิจประกันวินาศภัยมี

จ านวนมากและมีขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจประกันสุขภาพ ส่วนใหญ่ไม่มีศักยภาพหรือความเข้มแข็งทาง

การเงินเท่าที่ควร เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจต่างชาติท่ีมีสายป่านที่ยาวกว่า แต่ท้ังนี้พบว่าต่างชาติได้สนใจ เข้ามาร่วม

ลงทุนในกิจการประกันวินาศภัยเช่นกัน  โดยชาติท่ีสนใจเข้ามามากท่ีสุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ จีน อังกฤษ 

และญี่ปุ่น ตามล าดับ ส่วนธุรกิจประกันชีวิต พบว่ามีจ านวนประมาณ 25 แห่ง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกิจการที่มีต่างชาติร่วม

ถือหุ้นและมีอ านาจในการบริหารจัดก ารอย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าธุรกิจประกันชีวิตมีลักษณะตลาดที่เปิดเสรี

มากกว่าธุรกิจการประกันวินาศภัย ท้ังนี้ชาติท่ีสนใจเข้ามาลงทุนในไทยมาก ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ จีน ญี่ปุ่น มอริเชียส 

และสหรัฐอเมริกา ตามล าดับ  

เนื่องมาจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยจ า เป็นต้องเป็นบริษัทขนาดใหญ่ มีเงินทุนสูง เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันและเป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภค ดังนั้นภาครัฐจึงผลักดันให้กิจการขนาดเล็กมีการควบรวม

กิจการเพื่อเสริมสร้างฐานะการเงินให้เข้มแข็งยิ่งข้ึน ในขณะที่แนวโน้มการด าเนินนโยบายการเปิดเสรีในธุรกิ จ

ประกันภัย คือ การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติให้สูงกว่า 25% ท าให้ภายใต้กฎหมายฉบับต่างๆ ได้เปิดช่องให้

ต่างชาติสามารถเข้ามาถือหุ้นได้สูงกว่า 25% โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามเง่ือนไขการอนุโลมท่ี

ก าหนด โดยปัจจุบันได้อนุโลมให้ต่างชาติสามารถเข้ามาเพิ่มระดับการถือหุ้นในกิจการเดิมได้ไม่เกินร้อยละ 49 โดยขอ

อนุญาตผ่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การควบรวมกิจการเพื่อการเยียวยาความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึน การสร้างความม่ันคงทางการเงินของธุรกิจ เป็นต้น 

 
5.2. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 

 จากข้อมูลการส ารวจความสามารถในการแข่งขันและข้อจ ากัดที่ชัดเจนของผู้ประกอบการและการศึกษา

ข้อมูลปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของธุรกิจบริการ

ประกันภัยโดยภาพรวมของประเทศไทย ได้ดังนี้  
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จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 

 

จุดแข็ง/ความสามารถในการแข่งขัน จุดอ่อน 

กิจการประกันชีวิต  ทั้งที่เป็นกิจการไทยและที่มีต่างชาติถือ

หุ้น มีจุดแข็งที่ส าคัญ ได้แก ่

  การตลาด  มีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย  ท าให้มี

ช่องทางการเข้าถึงของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม เช่น 

การจัดต้ังสาขาและการจัดต้ังส านักงานตัวแทนให้

ครอบคลุมมากท่ีสุดในภูมิภาคต่างๆ การสร้างความร่วมมือ

เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย เช่น การจ าหน่ายผ่าน

ธนาคารและบริษัทตัวแทนนายหน้าจ าหน่ายประกันภัย 

เป็นต้น 

 การบริหารจัดการที่ดี  เช่น มีระบบเทคโนโลยีท่ีเป็น

มาตรฐานในการจัดการกับฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการ มี

ระบบส าหรับการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกท่ี

ทันสมัยระหว่างตัวแทนกับบริษัทประกัน ท าให้สามารถ

บริการได้รวดเร็ว และสามารถลดต้นทุน นอกจากนี้ยังมีการ

วิจัยพัฒนา เพื่อน าข้อมูลมาประกอบการให้บริการ สามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

 การเงิน  มีความม่ันคงและความน่าเชื่อถือทางการเงิน  

โดยทุกบริษัทมีทุนจดทะเบียนหรือมีการด ารงเงินกองทุนสูง

กว่าที่กฎหมายก าหนดอยู่มาก เพื่อให้สามารถบริหารความ

เสี่ยงได้ดี  นอกจากนี้ยังมผีลด าเนินการที่มีก าไรมาตลอด มี

การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน  นอกจากนี้

กิจการส่วนหนึ่งทั้งของไทยและต่างชาติยังมีบริษัทแม่หรือ

บริษัทในเครือที่เป็นสถาบันการเงิน ซ่ึงมีความม่ันคง

ทางการเงินค่อนข้างสูงอีกด้วย 

กิจการประกันวินาศภัย  ที่เป็นกิจการไทยแท้  100 % มี

จุดอ่อนส าคัญ ได้แก่ 

 ขาดแคลนบุคลากร  โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่มี

ความสามารถ ทั้งนี้เนื่องจากระบบการศึกษาของไทยมี

หลักสูตรเปิดสอนเพียงไม่ก่ีแห่งเท่านั้น ท าให้ผู้ประกอบการ

จ านวนมากต้องจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีมี

ความสามารถแบบไม่เต็มเวลา รวมท้ังจ าเป็นต้องใช้

บุคลากรนักบัญชีเข้ามาทดแทน แต่ก็พบว่าไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าเทียมนัก ท าให้กิจการเหล่านี้ไม่สามารถ

ขยายการให้บริการออกไปได้ 

 การตลาด กิจการประกันวินาศภัย ไม่มีการน าเสนอ

โปรแกรมการประกันภัยท่ีหลากหลาย  เมื่อเปรียบเทียบกับ

บริษัทต่างชาติ ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันภายใต้การเปิด

เสรีทางการค้า หากไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย

และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ อาจท าให้แข่งขัน

ได้อย่างยากล าบาก ไม่สามารถแย่งชิงฐานลูกค้าไว้ได้ 

 การบริหารจัดการ ไม่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

และชัดเจนเท่าที่ควร เช่ น การจัดการระบบบัญชี มีการ

ลงบัญชีไม่ถูกต้องและไม่ตรงกับความเป็นจริง มีการตกแต่ง

บัญชีโดยน าส่วนเกินไปลงไว้ในบัญชีอื่น ท าให้ตัวเลขต่างๆ ที่

ออกมาไม่ชัดเจน ส่งผลกระทบมาถึงเบี้ยประกันภัย เพราะ

ค่าสินไหมทดแทนเป็นองค์ประกอบในการค านวณเบี้ย

ประกันภัย  

 เครือข่าย กิจการประกันวินาศภัยมักจ าหน่ายกรมธรรม์

ผ่านเครือข่ายที่เป็นบริษัทนายหน้าประกันภัย  แต่พบว่าใน

ภาวะที่การแข่งขันค่อนข้างสูง ท าให้บริษัทตัวแทนมีการย้าย

ไปร่วมมือกับกิจการที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า โดยเฉพาะ

บริษัทประกันชีวิตหรือประกันภัยท่ีมีขนาดใหญ่ ท าให้กิจการ

ประกันวินาศภัยเกิดความไม่ม่ันคงในช่องทางการจ าหน่าย

และอาจเกิดความเสียหายจากการถูกเผยแพร่ฐานข้อมูล

ลูกค้าของบริษัทไปใช้ได ้
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โอกาส อุปสรรค 

 ความต้องการใช้บริการส าหรับการประกันชีวิตมากข้ึน 

ผู้บริโภคท้ังในส่วนของประชาชนทั่วไป และ

ภาคอุตสาหกรรม เริ่มมีความรู้ความเข้าใจว่าการท าประกัน

เป็นทางเลือกของแหล่งเงินออมและการบริหารความเสี่ยง 

เริ่มเห็นประโยชน์จากการท าประกันภัยมากข้ึน ประกอบกับ

สัดส่วนผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตต่อประชากรมีเพียง 25 

% ซ่ึงสะท้อนถึงหลักประกันความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ

คุณภาพชีวิตยังอ ยู่ในระดับต่ า ดังนั้น ในอนาคตจึงยังมี

แนวโน้มที่คนจะท าประกันเพิ่มข้ึนในตลาด ยังสามารถขยาย

อุปสงค์ให้เปิดกว้างได้อีก 

 มีหน่วยงานก ากับดูแลที่ดี ได้แก่ คปภ .  ซ่ึงเป็น

หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ด าเนินงานตามทิศทางนโยบาย

ที่ก าหนด ทั้งนี้มาตรการส าคัญที่เป็นการก ากับดูแล และ

ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัย ได้แก่ การปฏิรูปกฎหมาย

ประกันภัย การพัฒนาระบบการตรวจสอบและก ากับให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น การศึกษาและปรับใช้แนว

ทางการก ากับดูแลตามระดับความเสี่ยง (Risk Based 

Supervision: RBS) พัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการใน

การวิเคราะห์และก า กับบริษัทประกันภัยโดยมุ่งเน้นที่ความ

เสี่ยงของบริษัท โดยน าระบบเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้ การ

พัฒนากลไกคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาคุณภาพบุคลากร

ประกันภัย และการเพิ่มมาตรการจูงใจทางด้านภาษีด้วย

การเพิ่มเบี้ยประกันชีวิตท่ีสามารถน ามาค านวณหัก

ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมด าให้สูงข้ึนจาก 50,000 

บาท เป็น 100,000 บาท เป็นต้น 

 ปัญหาการแข่งขันของผู้ประกอบการในตลาด  

โดยเฉพาะการแข่งขันที่ไม่ท าให้ธุรกิจมีการพัฒนาหรือ

ปรับตัวให้มีประสิทธิภาพในธุรกิจประกันชีวิต เช่น  

- การแข่งขันการลดราคาค่าเบี้ยประกัน  เป็นการขยาย

ตลาดแบบผิดวิธีที่เกิดจากการทุ่มตลาด ส่งผลต่อ

ภาพลักษณ์โดยรวมของธุรกิจ ผู้บริโภคจะเลือกใช้บริการกับ

บริษัทท่ีให้เบี้ยประกันต่ ากว่าเป็นหลัก  

- ปัญหาตัวแทน/นายหน้า ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการ

ก าหนดเพดานค่าคอมมิชชั่น  เนื่องจากต้องการแข่งขันด้าน

ราคากา รให้บริการ ท าให้ส่งผลกระทบต่อผลก าไรของ

บริษัทประกันภัย  

- ธนาคารได้รับอนุญาตให้สามารถขายประกันภัยได้  ซ่ึง

หากพิจารณาจากโครงสร้างความน่าเชื่อถือทางการเงิน 

และการมีช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีสะดวกและง่าย

กว่าการใช้บริการตัวแทนหรือนายหน้า รวมท้ังการมี

ฐานข้อมูล ลูกค้าที่มากกว่า ท าให้เป็นข้อได้เปรียบของ

ธนาคารเป็นอย่างมาก  เมื่อเทียบกับกิจการที่ด าเนินธุรกิจ

ประกันภัยเพียงอย่างเดียว 

 

 

 


