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สรุปรายงานตลาดประกันภัยอาเซียนประจําปี 2554 

ASEAN Insurance Report 2011 

 
   สํานักงานเลขาธิการอาเซียนได้จัดทํารายงานตลาดประกันภัยอาเซียนประจําปี 2554 ข้ึน โดยมี
เนื้อหาสาระสําคัญท่ีสรุปได้ดังนี้ 
 
1. สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประกันภัย 
   ในปี 2554 นั้น ประเทศท่ีพัฒนาแล้วยังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างมาก เศรษฐกิจของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาแทบไม่ขยายตัว โดยภาคการผลิตไม่ขยายตัวต้ังแต่ปี 2551 จํานวนคนว่างงานอยู่ในอัตราท่ี
สูงมาก ปริมาณลูกค้ารายย่อยของธนาคารเป็นหนี้เสียอย่างมากมาย ทําให้ธนาคารหยุดการขยายพอร์ตสินเชื่อ เกิด
ภาวะการขาดสภาพคล่องในตลาดจนรัฐบาลต้องดําเนินการนโยบายขาดดุลอย่างต่อเนื่อง อีกท้ัง ประเทศต้อง
ประหยัดมากข้ึนเพ่ือรักษาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account Balance) อย่างหนัก ประกอบกับ
รัฐบาลขาดความสามารถในการสร้างรายได้จากภายในประเทศ ทําให้ประสบกับ “Fiscal Cliff” ซ่ึงเปรียบเสมือน
ทางตัน นอกจากนี้ ยุโรปเองก็เผชิญปัญหาท่ีหนักหน่วงอย่างมาก โดยเฉพาะหนี้สาธารณะท่ีมีแต่จะบานปลายไป
เรื่อยๆ เพราะไม่สามารถคืนหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ โดยหนี้สินท่ีเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ถูกโยงไปถึงภาคการเมือง โดยเฉพาะ
ประชาชนท่ีไม่พอใจกับนโยบายรัดเข็มขัดอย่างยิ่ง ซ่ึงทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนลําบากมากยิ่งข้ึน 
   ปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาท่ัวโลกได้ส่งผลให้ตลาดการเงินในประเทศ
เหล่านั้นมีอัตราดอกเบ้ียท่ีคงท่ีและอยู่ในระดับตํ่ามากเป็นเวลานาน ซ่ึงสร้างความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนท่ี   
ผันผวนให้กับสกุลเงินในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย โดยมีปัจจัยจากการท่ีเงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้าออกได้อย่าง
เสรี ซ่ึงหมายความว่าธุรกิจประกันภัยนอกจากจะต้องประสบกับสภาวะกําไรตกตํ่าจากการลงทุนในตราสารการเงิน
แล้ว ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอีกด้วย 
   แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ ท่ีรุมเร้า แต่หลายประเทศในเอเชียก็ยังมีเศรษฐกิจท่ี
ขยายตัวอย่างเข้มแข็ง ซ่ึงอาจมีการชะลอตัวลงบ้าง แต่ถือว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงดีอยู่ อาทิเช่น จีน
และอินเดียท่ียังคงขยายตัวในอัตราท่ีค่อนข้างสูงหรือเป็นอัตราการเติบโตเกือบจะสองหลัก แต่จากการท่ีไม่สามารถ
พ่ึงพาเศรษฐกิจท่ีพัฒนาแล้วได้ต่อไป ดังนั้น การผลักดันเศรษฐกิจในเอเชียให้ขยายต่อไป จึงทําให้หลายประเทศใน
เอเชียต้องหันกลับมาพ่ึงการเติบโตของความต้องการในประเทศมากข้ึน ซ่ึงในประเด็นนี้อาจสร้างความยากลําบาก
บ้างสําหรับบางประเทศในอาเซียน เนื่องจากระดับความต้องการในแต่ละประเทศอาจยังไม่สามารถทดแทนจาก
ยอดการค้ากับประเทศคู่ค้าในต่างประเทศท่ีลดลงได้ในเวลาอันรวดเร็ว แม้ว่าการบริโภคและการลงทุนในอาเซียน
ยังคงขยายตัวอย่างเข้มแข็งก็ตาม 
   ไม่ว่าจะมองตัวเลขด้านเศรษฐกิจอย่างไรก็ตาม การท่ีกลุ่มประเทศท่ีเป็นเศรษฐกิจเกิดใหม่ 
(Emerging Markets) ยังคงขยายตัวอย่างเข้มแข็ง การท่ีอาเซียนยังคงเป่ียมไปด้วยพลังขับเคลื่อนจากความ
ต้องการจากภายในท่ีขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการไหลเข้าของเงินลงทุน (Foreign Direct Investment: 
FDI) ท่ียังสูงอยู่ (สูงกว่าสองเท่าตัวของค่าเฉลี่ย 41.7 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ในช่วงสิบห้าปีท่ีผ่านมา) แสดงถึง
สัญญาณความมีอิสระจากการพ่ึงพาท่ีมีกับเหล่าประเทศเศรษฐกิจท่ีพัฒนาแล้ว ซ่ึงดีอย่างยิ่งสําหรับอนาคตในหมู่
ประเทศอาเซียน 
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2. สภาวะตลาดธุรกิจประกันภัยของโลกและเอเชีย 
   ตลาดธุรกิจประกันภัยของโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในปี 2554 แม้ว่าเศรษฐกิจเอเชีย     
จะขยายตัวได้อย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด แต่ด้วยเหตุการณ์มหันตภัยท่ีรุมเร้าในปี 2554 ทําให้ยากต่อการทํากําไร
ของธุรกิจประกันภัย โดยเฉพาะในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน หลายๆ ประเทศท่ีพัฒนาแล้วท่ัวโลกประสบ
ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวลงหรือบางกรณีติดชะงัก ทําให้ประเทศเหล่านั้นต้องยึดนโยบายรักษาอัตราดอกเบ้ียตํ่า
เพ่ือกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่สภาวะอัตราดอกเบ้ียตํ่าก็ทําให้ธุรกิจประกันภัยได้ผลกําไรจากการลงทุน
ลดลงไปปีละหลายล้านเหรียญสหรัฐ จึงส่งผลให้ปี 2554 เป็นปีท่ีสร้างกําไรได้ยากมาก  
   ภาวะเศรษฐกิจท่ีย่ําแย่ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว อย่างในอเมริกาเหนือและยุโรป ทําให้ธุรกิจ
ประกันภัยขยายตัวได้ลําบากมาก ซ่ึงเห็นได้จากการขยายตัวของธุรกิจประกันวินาศภัยอยู่ท่ีร้อยละ 0.5 ต่อปี 
ในขณะท่ีการขยายตัวในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อยู่ท่ีร้อยละ 9.4 ต่อปี โดยในปี 2554 พบว่าจํานวน      
เบ้ียประกันภัยต่อของประชากร (Insurance Density) ของกลุ่มอาเซียน 6 ประเทศ (ASEAN6) ซ่ึงประกอบด้วย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ขยายตัวร้อยละ 17.8 หรือเฉลี่ยอยู่ท่ี 122 เหรียญสหรัฐ 
ต่อคน/ปี ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีสูงกว่ากลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หลายประเทศ ในขณะท่ีการซ้ือประกันวินาศภัย 
อยู่ท่ี 41.50 เหรียญสหรัฐต่อคน/ปี ซ่ึงตํ่ากว่าระดับของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ซ่ึงอยู่ท่ี 56.30 เหรียญสหรัฐ ต่อ
คน/ปี  สําหรับสัดส่วนเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Insurance Penetration) 
ตลาดประกันภัยโลกอยู่ท่ีร้อยละ 6.6 ซ่ึงลดลง โดยมีสาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอ ในขณะท่ีกลุ่มอาเซียน
สัดส่วนนี้เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 3.1 และกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ สัดส่วนอยู่ท่ีร้อยละ 2.7 
   ในปี 2554 สินทรัพย์รวมของธุรกิจประกันภัยในอาเซียนเติบโตได้ดี โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 63.3 จาก 
191.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 312.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 สัดส่วนสินทรัพย์รวมของ
ธุรกิจประกันภัยในอาเซียนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของภูมิภาคได้ลดลงมาท่ีร้อยละ 15.9 
   ท้ังนี้ หากแยกสัดส่วนของตลาดอาเซียนตามประเภทของการประกันภัยท้ังประกันชีวิตและ
ประกันวินาศภัย พบว่า 

• ธุรกิจประกันชีวิตคิดเป็นร้อยละ 78.5 ของสินทรัพย์รวมท้ังหมด หรือคิดเป็น 245.5 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ ส่วนท่ีเหลือเป็นธุรกิจประกันวินาศภัย (ร้อยละ 21.5 หรือ 67.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ) 

• สําหรับเบ้ียประกันภัยรับสุทธิรวมในประเทศอาเซียน เติบโตคิดเป็นร้อยละ 7 หรือคิดเป็น 
60.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ  ประเทศท่ีครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ สิงคโปร์ (19.85 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ) รองลงมาคือ ไทย (13.57 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และอินโดนีเซีย (12.02 พันล้านเหรียญสหรัฐ) 
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• ในปี 2554 ประเทศท่ีมีการใช้จ่ายเบ้ียประกันชีวิตต่อหัวต่อปี 4 อันดับแรก คือ สิงคโปร์ ท่ี 
3,327 เหรียญสหรัฐ รองลงมา คือ มาเลเซีย 251.4 เหรียญสหรัฐ บรูไน 179.5 เหรียญสหรัฐ และไทย 161.9 
เหรียญสหรัฐ สําหรับสัดส่วนเบ้ียประกันชีวิตรับโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ   (Life Insurance 
Penetration) สิงคโปร์มีสัดส่วนสูงท่ีสุดคือ 5% รองลงมาคือ ไทย 3.12% และ มาเลเซีย 2.70% ตามลําดับ  

 

 
 

• ในขณะเดียวกันการใช้จ่ายเบ้ียประกันวินาศภัยต่อหัวในอาเซียนมีจํานวนน้อยมากเม่ือเทียบ
กับเบ้ียประกันชีวิต โดยสิงคโปร์มีมูลค่าสูงสุดท่ี 695 เหรียญสหรัฐ รองลงมา คือ บรูไน 179.7 เหรียญสหรัฐ 
มาเลเซีย 149.70 เหรียญสหรัฐ และไทย 69.03 เหรียญสหรัฐตามลําดับ สําหรับสัดส่วนเบ้ียประกันวินาศภัยรับ
โดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Non-Life Insurance Penetration) สิงคโปร์มีสัดส่วนสูงท่ีสุดคือ 
2.12% รองลงมาคือ มาเลเซีย 1.30% และ ไทย 1.01% ตามลําดับ 
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    สําหรับตลาดประกันวินาศภัยในอาเซียน การประกันภัยรถยนต์มีสัดส่วนร้อยละ 42.5 ของ     
เบ้ียประกันภัยสุทธิหรือ 6.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 45.3 หรือ 
3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
   อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันธุรกิจประกันภัยในอาเซียนยังมีพ้ืนฐานทางธุรกิจท่ีเข้มแข็ง แม้ว่าปี 2554 
จะเต็มไปด้วยปัจจัยเชิงลบ เนื่องจากในปีดังกล่าวธุรกิจประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทยต้องเผชิญกับอุทกภัยครั้ง
ใหญ่ ซ่ึงยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมการผลิต (เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรม
หลายแห่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนั้น) บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท่ีเป็นเจ้าของยานพาหนะก็ได้รับ
ความเสียหายกันอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าความเสียหายจะมากมายแค่ไหน อุตสาหกรรมประกันภัยก็
ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากอัตราส่วนค่าใช้จ่าย (Expense Ratio) หรือค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
รวมต่อเบ้ียประกันภัยสุทธิท่ีเป็นรายได้ท่ีลดน้อยลง ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพการทํางานท่ีมีประสิทธิผลมากข้ึน 
ประกอบกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ต่อตราสารทุนท่ีคงท่ี ทําให้เชื่อได้ว่านักลงทุนยังคงม่ันใจในเสถียรภาพ
และความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน  
   ประการสําคัญ คือ ธุรกิจประกันภัย เศรษฐกิจในอาเซียนและเอเชียสามารถรักษาเสถียรภาพไว้
ได้ ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจในทวีปอเมริกาเหนือและวิกฤตหนี้สินภาครัฐท่ีกําลังบานปลายเป็นปัญหาทาง
เศรษฐกิจท่ีกว้างขวางในแถบยุโรป แสดงถึงความเป็นอิสระของทวีปเอเชียจากเศรษฐกิจท่ีพัฒนาแล้วในตะวันตก 
 
3. การดําเนินการด้านการประกันภัยของประเทศในอาเซียน 
    

ประเทศ การดําเนินการ 
บรูไน ดารุสซาลาม • บูรไนได้ก่อต้ัง Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) ข้ึน

เม่ือเดือน มกราคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ในการกํากับดูแล ติดตาม ธุรกิจ
ประกันภัยและตะกาฟูล (Takaful) 
• ปัจจุบัน บรูไนอยู่ในช่วงของการพัฒนามาตรฐานการกํากับ รวมถึง

กฎระเบียบท่ีเอ้ืออํานวยต่อภาคธุรกิจประกันภัย เช่น ข้ันตอนการขอจัดต้ังสมาคม
ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจประกันภัยและตะกาฟูล หรือกระบวนการขอใบอนุญาตการ
เป็นตัวแทนประกันภัย 

 
กัมพูชา • อุตสาหกรรมธุรกิจประกันภัยอยู่ในช่วงแรกของการพัฒนา โดยมีอัตรา

การเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
• ในปี 2555 มีจํานวนบริษัทประกันชีวิตเพ่ิมข้ึน 2 บริษัท และภาคประกัน

วินาศภัยท่ีมีแนวโน้มการเติบโตท่ีดีข้ึน 
• มีการปรับปรุงพิกัดภาษีด้านอัคคีภัยและเริ่มการรับประกันภัยข้าม

พรมแดน (cross-border insurance) สําหรับการประกันภัยภาครถยนต์   
 

อินโดนีเซีย • ในปี 2554 ธุรกิจประกันภัยเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเบ้ียประกันภัยรวม
เติบโตร้อยละ 17.9 
• ออกกฎระเบียบท่ีเอ้ือต่อการกํากับและติดตามธุรกิจประกันภัย เช่น บริษัท

ประกันวินาศภัยท่ีรับประกันภัยรถยนต์ จะต้องส่งรายงานประจําปีด้านความเสี่ยง
และการสูญเสีย (risk profile and loss annual report) 
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ประเทศ การดําเนินการ 
• เกณฑ์อัตราส่วนการดํารงเงินกองทุนข้ันตํ่าสําหรับบริษัทประกันภัยและ

บริษัทรับประกันภัยต่อถูกกําหนดข้ึนใหม่ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและป้องกันจาก
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 
• ปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือเป็นการสนับสนุนความเข้มแข็งด้านการเงิน 

ความโปร่งใส  ความน่าเชื่อถือ และความยุติธรรมของธุรกิจประกันภัย 
 

ลาว • ปัจจุ บันประเทศลาวยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมผู้ กํากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย (International Association of Insurance Supervisors: IAIS)  
อย่างไรก็ตาม การสร้างความเข้มแข็งในการกํากับธุรกิจประกันภัย ได้รับการ
เพ่ิมพูนความรู้จาก ASEAN Insurance Training and Research Institute 
(AITRI) 
• ปรับปรุงกฎหมายประกันภัย และการป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการ

ก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and the Combating Financing of 
Terrorism: AML/CFT) รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค   

 

มาเลเซีย • อัตราส่วน Insurance Penetration ลดลงเล็กน้อย 
• ด้านการประเมิน Core Principle ประเทศมาเลเซียได้รับการประเมิน 

“observed” หรือ “largely observed” จํานวน 22 ข้อ จาก 26 ข้อ 
• จัดทํากรอบการพัฒนากฎระเบียบและการกํากับธุรกิจประกันภัย เพ่ือเป็น

การสนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและภาคการเงินในภูมิภาค 
• ออกกฎระเบียบท่ีส่งเสริมนายหน้าประกันภัยในการดําเนินธุรกิจใน

ภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะการรับประกันภัยข้ามพรมแดนท้ังด้านทะเล อากาศ 
และการขนส่ง รวมถึงการออกกฎระเบียบการควบคุมระดับความเสี่ยงในการรับ
ประกันภัยท่ีเกิดข้ึนด้วย 
• Bank Negara Malaysia ได้ดําเนินการจัดทํากรอบการบริหารความเสี่ยง 

แนวทางการดํารงเงินกองทุน ซ่ึงรวมถึงเรื่องต่างๆ เช่น  Internal Capital 
Adequacy Assessment Process (ICAAP), Risk Governance standards, 
แนวทางในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทประกันภัย, กรอบการดํารง
เงินกองทุนตามความเสี่ยงสําหรับตะกาฟู และแนวทางการประเมินมูลค่าภาระ
หนี้สิน (valuation basis for liabilities) ของธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับตากะฟู 
• นอกจากนี้ มาเลเซียได้จัดทํา Malaysia’s Financial Sector Blueprint 

2011-2020 และ Private Pension Industry development program ข้ึน 
 

ฟิลิปปินส์  • ภาคธุรกิจประกันภัยเติบโตข้ึนร้อยละ 16  
• โดยเฉพาะต้ังแต่ปี 2553 มีการจัดทํากรอบการกํากับด้าน Micro- 

insurance และกลยุทธ์ระดับชาติด้าน Micro-insurance (National Strategy 
for Micro-insurance) ซ่ึงได้มีการจัดทํากรอบการดําเนินงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับพัฒนา Micro-insurance เพ่ือให้การพัฒนา
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ประเทศ การดําเนินการ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
• ได้ริเริ่มจัดทํา Roadmap to Financial Literacy on Micro-

insurance, จัดทําแบบกรมธรรม์ micro-insurance ท้ังประกันชีวิตและประกัน
วินาศภัย, ออกหนังสือเวียนด้านมาตรฐานการดําเนินงานและแนวทางในการ
ควบคุมคุณภาพการให้ความรู้แก่บุคลากรประกันภัย เป็นต้น 
• นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์ได้จัดทําจรรยาบรรณสําหรับธุรกิจประกันภัย ซ่ึง

ขณะนี้รอความเห็นชอบจากสภา  
• ความท้าทายท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศ คือการแข่งขันระหว่างภาครัฐ ซ่ึงได้

จัดต้ัง Government Service and Insurance System (GSIS) และภาคเอกชน 
ในเรื่องของภาระภาษีท่ีเกิดข้ึนในภาคประกันวินาศภัย ซ่ึงเป็นเหตุทําให้การ
ขยายตัวของภาคธุรกิจลดลง 

 

สิงคโปร์  • ภาคธุรกิจประกันภัยเติบโตอย่างมากในปี 2554 อย่างไรก็ตาม สิ่งท่ีน่าจับ
ตามองคือผลกําไรท่ีเกิดข้ึน เห็นได้จากมูลค่าหุ้นท่ีลดลง ส่วนต่างด้านเครดิต 
(credit spread) และการชดใช้ค่าสินไหมท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะค่าสินไหมท่ีเกิดข้ึน
ในภาคธุรกิจประกันวินาศภัย เนื่องจากมหันตภัยท่ีเกิดข้ึน  
• ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมประกันภัยของสิงคโปร์ คือ ความเสี่ยง

ด้านตลาด เช่น ความเสี่ยงจากมูลค่าหุ้น ความเสี่ยงจากส่วนต่างด้านเครดิต 
(credit spread risk) และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย และค่าสินไหมทดแทนท่ี
มีมูลค่าสูง 
• ในเดือนมีนาคม 2554 มีการปรับปรุงกฎระเบียบด้านการวัดมูลค่าและ

การดํารงเงินกองทุน (valuation and capital) ให้เกิดความชัดเจนและเป็นการ
ปรับปรุงประสิทธิผลของภาคธุรกิจประกันภัย นอกจากนี้ มีการปรับปรุงเกณฑ์
วิธีการคํานวณภาษีสําหรับสมาชิก PPF Scheme  

 

ไทย • ภาคธุรกิจประกันวินาศภัยได้รับผลกระทบอย่างมากจากภัยน้ําท่วมครั้งใหญ่  
• มีการการเติบโตท้ังธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย 
• ภาครัฐได้จัดต้ังกองทุนภัยพิบัติข้ึน เพ่ือเป็นการบริหารความเสี่ยงผ่าน

บริษัทประกันภัย และบริษัทประกันภัยต่อ  
• สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.) ได้จัดทําความตกลงร่วมกัน (MOU) กับ The Financial Services 
Commission (FSC) และ Financial Supervisory Services (FSS) ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานกํากับ  
• จัดทําประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกันภัยต่อของบริษัท
ประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย โดยพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือ 
(international standard credit ratings) ของผู้รับประกันภัยต่อในต่างประเทศ 
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ประเทศ การดําเนินการ 
เวียดนาม • กรอบการดําเนินงานด้านการประกันภัย มีความก้าวหน้าจากการท่ีได้

เพ่ิมเติมไว้ในกฎหมายเม่ือกรกฎาคม 2554  
• จัดทํากฎระเบียบและแนวทางการดําเนินงานใหม่ๆ เ พ่ือให้ธุรกิจ

ประกันภัยสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น Decision No. 
193/QD-TTg ซ่ึงเป็นส่วนหนี่งของแผนการพัฒนาภาคประกันภัยต้ังแต่ปี 2554 – 
2563 ของประเทศเวียดนาม (Vietnam’s Insurance Market Development 
Strategy for the period 2011-2020) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาเสถียรภาพ
และสร้างความยั่งยืนของตลาดประกันภัย นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงการจัดทํา
กรมธรรม์ให้เหมาะสมกับความต้องการท่ีหลากหลายของผู้บริโภคท้ังบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล โดยการดําเนินการต่างๆ ยังมุ่งการยกระดับให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

 
* * * * * * * * * * * 

ผู้จัดทํา: นายแมน เชาว์วิศิษฐ  
ผู้ตรวจทาน: นายอุดมเกียรติ สวัสดิ์พานิช 
ฝ่ายวิจัยและวางแผน 
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 


