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ทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมของผูถอืหุนตามจํานวนหุนสวนท่ีถอืเกินมไิด 

ตลอดท้ังศึกษาถึงผลกระทบของโครงสรางของผูถือหุนในกรณีการแกไขสัดสวนของผูถือหุนหรือกรรมการใหเปน       
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  จากการศึกษาพบวา พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 9 ไดกําหนดใหบริษัท

ประกันวินาศภัยตองมีกรรมการซ่ึงมีสัญชาติไทยไมตํ่ากวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการท้ังหมด และกรรมการซ่ึงมี

สญัชาติไทยถือหุนรวมกันเกนิรอยละเจ็ดสบิหาของจํานวนหุนทีม่สีทิธอิอกเสียงและจําหนายไดแลวทัง้หมด แตบริษทั

ประกันวินาศภัยท้ังหลายในประเทศไทยไดประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยมากอนท่ีจะมีการแกไขพระราชบัญญัติ

ฉบับดังกลาว ทําใหบริษัทประกันวินาศภัยไมสามารถแกไขสัดสวนการถือครองหุนของกรรมการและผูถือหุน                 

ไดเปนเหตใุหเกดิการหลกีเลีย่งกฎหมายโดยใหบคุคลธรรมดา หรือบรษิทัประกนัวนิาศภยัตางประเทศทีเ่ขามาลงทนุ     

ในประเทศไทย และหรอืนิตบิคุคลทีม่สีญัชาตไิทย  เขามาถอืหุนแทน สงผลใหการลงทนุประกอบธุรกจิประกนัวนิาศภยั

ในประเทศไทยไมสอดคลองกับกลุมประชาคมอาเซียน ที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตองเปดเสรีการคาบริการ                 

(ภาคประกันภัยและการเงิน) ในป ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563)

  ดังนั้น สมควรใหประเทศไทยรีบดําเนินการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ในประเด็น              

ที่เกี่ยวของกับจํานวนกรรมการผูมีสัญชาติไทย และสัดสวนการถือครองหุนของผูถือหุนในบริษัทประกันวินาศภัย

คําสําคัญ
  ธุรกิจประกันวินาศภัย  ผูถือหุน

Abstract
  The purpose of this research is to study the effect of Non-Life Insurance Act Amendment  No. 2 

B.E. 2551 on the non-life insurance business, regarding the issue of shareholding by directors with           

Thai nationality and Thai individuals or non-registered ordinary partnerships, in which all partners have 

Thai nationality, including legal entitles registered in Thailand and the voting rights cannot be exercised 

for shares held in excess of the amount limited by the law, at the shareholders meetings as well as the 

effect on the structure of shareholders in case of any change of the ratio of shareholding and directors in 

compliance with the provision stipulated in Section 9 of the Non-Life Insurance Act B.E. 2551. The method 

of study to collect the data and information from documents in Thai and foreign language e.g., text books, 

web-sites, and all related writings, and also interviews of two qualified experts in the insurance business 

namely: (1) Mr. Kheedej Anansiriprapa, Executive Director, that Non-Life Insurance Association, (2) Ms. 

Bang-orn Jiravorasuk, Assistant Managing, General Insurance Business Department Thai Life insurance 

(PCL) to analyze and make recommendations for clarification as to the relevant provisions of law.

  From the research, it was found that Section 9 of the Non-Life Insurance Act B.E. 2551 has     

stipulated that an insurance company shall either have directors with Thai nationality in an amount not 

less than three-fourths of the total number of directors and such directors with Thai nationality shall hold 

shares in excess of seven-five percent of the authorized and fully subscribed shares with voting rights. 
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However, all non-life insurance business companies in Thailand have operated businesses prior to the 

amendment of the law. Hence, the companies have not been able to change the ratio of shareholding by 

their directors and shareholders. This causes the circumvention by individuals or foreign insurance       

companies which carry on business in Thailand or legal entities with Thai nationality as their nominees. 

As such the operation of insurance business in Thailand is not consistent with the practice in other 

ASEAN countries which Thailand is obligated to comply with the liberalization of service business              

(Insurance and Finance) in the year of 2020 (B.E. 2563).

  Thus Thailand should forthwith amend the provisions of the non-life insurance law as regards the 

number of directors with Thai Nationality and the ratio of shareholding in the Non-Life Insurance companies.

Keywords
  Non-Life Insurance Business, Shareholders

บทนํา
  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการประกันภัยนั้น มีความแตกตางจากการประกอบธุรกิจประกันอื่น ๆ เพราะ   

การประกนัภยัมวีตัถปุระสงคเพือ่ใหผูเอาประกนัภยักลบัคนืสูสถานะเดมิกอนเกดิภยั โดยเปนการกระจายความเสีย่งภยั

ทีม่ใีหผูรบัประกนัภัยเปนผูรบัเส่ียงภัย และกระจายความเส่ียงภยัไปใหแกผูเอาประกนัภยัรายอืน่ ๆ    ทีม่ลีกัษณะของ       

ความเสี่ยงภัยคลายคลึงกัน เชน การประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต การประกันภัยเกี่ยวกับการขนสงสินคา

ทางทะเล ฯลฯ โดยมสีญัญาประกันภยั ซึง่เปนสญัญาท่ีมบีคุคลฝายหน่ึงเรยีกวาผูรบัประกันภัย ตกลงจะชดใชคาเสียหาย

ใหหากเกดิเหตกุารณตามทีต่กลงกนัไวในสญัญา และมบีคุคลอกีฝายหนึง่ เรียกวา ผูรบัประกนัภยั จะใหเงินตอบแทน

ซึง่เรียกวา เบ้ียประกันภยั (ราชบัณฑติยสถาน, 2549, 96) (สญัญาประกันภัย เปนสัญญาท่ีทาํขึน้ระหวางผูรบัประกันภยั

กับผูเอาประกันภัยโดยตรง) การเสี่ยงภัย หมายถึง การเสี่ยงภัยเกี่ยวกับทรัพยสิน ชีวิตของบุคคล และความรับผิดตอ

บคุคลอ่ืน และความเส่ียงภัยน้ันอาจเกิดขึน้หรือไมกไ็ด เพราะเปนเร่ืองท่ีเกีย่วกับเหตุการณในอนาคต โดยผูเอาประกันภัย  

มีความประสงคที่จะไดรับการชดใชคาเสียหายที่เรียกวาคาสินไหมทดแทนในอนาคตจากผูรับประกันภัย จึงเห็นได

ชดัวาธรุกจิทีบ่รษิทัประกันภยัดาํเนินการน้ันไมเกีย่วกับตวัสินคาหรือบริการใด ๆ  ดวยเหตุนีก้ารประกันภยัจงึมลีกัษณะ

เฉพาะท่ีแตกตางจากธุรกจิประเภทอ่ืน ซึง่การประกอบธุรกจิประกันภัยสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทหลัก คอื (1) 

การประกันวินาศภัย และ (2) การประกันชีวิต

  ในสวนของธุรกิจประกันวินาศภัย ตามกฎหมายผูที่จะประกอบธุรกิจประเภทนี้ไดจะตองเปนนิติบุคคล           

เทาน้ัน1 สวนผูรับประกันภัยจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได สําหรับการประกอบธุรกิจ ประกันวินาศภัยนั้น  

  1พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2551, มาตรา 4 “บริษัท หมายความวา บริษัทมหาชนจํากัดที่ไดรับอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ดวย”
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ผูรับประกันภัยมีความผูกพันตอความเสียหายหรือสูญเสียท่ีผู เอาประกันภัยจะพึงไดรับการชดใชเม่ือเกิดภัย             

(ความเสี่ยงภัย) ตามที่ไดตกลงกันไว  คือ ภายในระยะเวลาภัยที่รับเส่ียงภัย แตหากไมมีภัยเกิดข้ึนผูรับประกันภัย      

กจ็ะมสีทิธใินจาํนวนเบีย้ประกนัภยัทีผู่เอาประกนัภยัไดจายใหเปนรายได (Premium Earned) ซึง่ธรุกจิประกนัวนิาศภยั

สวนมากจะมีระยะเวลาหน่ึงปหรอือาจจะนอยกวานัน้ ซึง่แตกตางจากการประกันภยัชวีติทีม่รีะยะเวลาท่ียาวนานกวา 

ทาํใหมผีูประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภัยตางประเทศไดเขามาลงทนุในธรุกจิประกนัวนิาศภยัในประเทศไทยเปนจํานวน

มาก ดังจะเห็นไดจากในป พ.ศ. 2556 มีผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตางประเทศไดเขามาลงทุนในธุรกิจประกัน

วินาศภัยในประเทศไทยเปนจํานวน 25 บริษัท (สมาคมประกันวินาศภัย, ม.ป.ป., 45)

  นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยไดบัญญัติอนุญาตใหบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

สามารถลงทุนในธุรกจิอืน่นอกเหนือจากการประกันวนิาศภัยไดแลว2  ยงัมีประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง การลงทุน

ประกอบธุรกิจอืน่ของบริษทัประกันวนิาศภยั (ประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง การลงทุนประกอบธุรกิจอืน่ของบรษิทั

ประกันวินาศภัย, 2547, 3) เชน การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย ซื้อพันธบัตรหรือ        

หุนกูขององคการหรือรัฐวิสาหกิจ ใหกูยืมโดยมีธนาคารหรือองคการระหวางประเทศเปนผูคํ้าประกัน จะเห็นไดวา    

การประกอบธุรกิจกอใหเกิดรายไดนอกเหนือจากการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งถาหากบริษัทบริหาร              

ความเสี่ยงภัยไดดียอมจะมีผลกําไรดวย

  นอกจากน้ี  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 4 ยังไดบัญญัติวา การประกันวินาศภัยให

หมายความรวมถึงการประกันภัยตอดวย คําวา “การประกันภัยตอ” หมายความถึงการโอนการเส่ียงภัยทั้งหมดหรือ

บางสวนท่ีผูรับประกันภัยรับไวไปใหแกผูรับประกันภัยอีกรายหน่ึงหรือหลาย ๆ รายซ่ึงเรียกวาผูรับประกันภัยตอ    

(Reinsurer) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549, 166) จะเห็นไดวาเปนการทําสัญญาประกัน (ตอ) ระหวางบริษัทประกันภัย

กบับรษิทัประกนัภยั โดยเกดิจากการทีผู่รบัประกนัภัยบริษทัแรกไดรบัประกนัภัยทรัพยสนิทีม่รีาคาสงูเกนิกวาทีจ่ะรบั

ไวไดจึงไดไปทําสัญญาประกันภัยความรับผิดของบริษัทตามสัญญาประกันภัยแรกที่ไดทํากับผูเอาประกันภัยไว        

สงตอไปยังผูรับประกันภัยคนตอไปรายเดียวหรือหลายราย3  ซึ่งในธรรมเนียมปฏิบัติผูที่สงตอความเสี่ยงภัยนี้ไปให

บรษิทัประกนัภยัอืน่เพือ่ปองกนัความเสยีหายทีเ่กนิกวาทีบ่รษิทัของตนเองจะรบัไวได (สทิธโิชค ศรีเจริญ, 2528, 166) 

และขณะเดยีวกนักจ็ะไดรบัคาตอบแทนจากการสงตอการเสีย่งภยัใหแกบริษทัประกนัภยัอืน่ดวย ในอตัราทีแ่ตกตางกนั 

คือ  จํานวน 13% - 25% จากจํานวนเบี้ยประกันภัยตอ (บังอร จิระวรสุข, 2558, สัมภาษณ)

2พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535, มาตรา 28 “นอกจากการประกันวินาศภัย บริษัทจะลงทุนประกอบธุรกิจอื่นใดได
  เฉพาะท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด ในการน้ีรัฐมนตรีจะกําหนดเง่ือนไขสําหรับการประกอบธุรกิจนั้น ๆ ใหปฏิบัติดวยก็ได”
3พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535, มาตรา 31 “หามมิใหบริษัทกระทําการดังตอไปนี้...
 (2)  รับประกันวินาศภัยเกินกวาจํานวนดังตอไปนี้ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนายทะเบียน
        (ก) รับประกันอัคคีภัยรายเดียวหรือหลายรายรวมกันเพ่ือวินาศภัยอันเดียวกันภายในเขตท่ีนายทะเบียนกําหนด 
                ทั้งน้ีโดยจํานวนเงินเอาประกันภัยเกินกวารอยละสิบของเงินกองทุน
        (ข) รับประกันภัยยานพาหนะทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และบุคคลหรือทรัพยสินท่ีอยูในยานพาหนะน้ัน และการประกันภัย 
               คํ้าจุนเพ่ือวินาศภัยอันเดียวกันท้ังน้ี โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยแตละยานพาหนะเกินกวารอยละสิบของเงินกองทุน
        (ค) รับประกันวินาศภัยอ่ืนนอกจาก (ก) หรือ (ข) โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยรายหน่ึงเกินกวารอยละสิบของเงินกองทุน...”
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  จากลักษณะของธุรกิจประกันวินาศภัยจะเห็นไดวาธุรกิจประกันวินาศภัยเปนที่มาของรายไดในรูปแบบท้ัง

ทางตรงและทางออม จงึเปนทีส่นใจและดึงดูดสาํหรับผูประกอบธุรกจิประกนัวนิาศภยัจากตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิง่

จากประเทศในยุโรปและอเมริกา

  ในธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นยังมีบุคคลที่เขามาเกี่ยวของก็คือ ตัวกลางประกันภัยไมวาจะเปนตัวแทนหรือ

นายหนาซึ่งเขามามีสวนรวมในธุรกิจประกันวินาศภัย ในฐานะเปนผูชี้ชวนหรือดําเนินการใหผูเอาประกันภัยเขาทํา

สัญญากับผูรับประกันภัย โดยไดรับคาบําเหน็จเปนสิ่งตอบแทน

  เนื่องจากการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเปนธุรกิจที่เกี่ยวกับความม่ันคง และมีผลกระทบตอประชาชน

หรือภาคธุรกิจอื่น ๆ  เปนอยางมาก จึงมีหนวยงานของรัฐซ่ึงเดิม คือ กรมการประกันภัย เขามาควบคุมและกํากับดูแล

ปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกประชาชน เชน กรณีบริษัทประกันภัยไมจายคาสินไหมทดแทน หรือประวิงการจาย

คาสนิไหมทดแทนยอมกอใหเกดิความเสียหายแกประชาชนและสังคมในวงกวาง และบางคร้ังบริษทัไมอาจประกอบธุรกจิ

ตอไปไดเพราะลมละลาย โดยท่ีการประกันภัยนั้นเก่ียวของกับความสามารถของผูรับประกันภัยที่จะตองจาย                

คาสินไหมทดแทนเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น และธุรกิจประกันภัยถูกจัดวาเปนสวนหนึ่งของสถาบันการเงิน จึงไดมี               

การเปลี่ยนแปลงใหเกิดความคลองตัวยิ่งขึ้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่เขามากํากับและดูแลธุรกิจประกันภัย

เปนองคกรอิสระซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐมาเปน สํานักคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกัน

ภยัแทนกรมการประกันภัย โดยมกีระทรวงการคลังเปนผูดแูลและกาํกบัแทนกระทรวงพาณิชย จะเหน็ไดวามาตรา 9 

แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 สงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยเปน

อยางมาก เนื่องจากธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจที่รับความเสี่ยงภัยในภัยที่รับประกันนั้น โดยการชดใชเปนจํานวนเงิน

อันเรียกวาคาสินไหมทดแทนใหแก ผูเอาประกันภัย นับเปนธุรกิจที่มีความสําคัญยิ่งตอการชดใชคาสินไหมทดแทน 

ดังนั้น การที่กฎหมายไดกําหนดจํากัดผูถือหุนหรือคณะกรรมการตองเปนผูมีสัญชาติไทยไวไมนอยกวากึ่งหนึ่ง              

จึงเปนการไมเอื้อตอการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันภัยในประเทศ และไมสอดคลองตอการแขงขันทางธุรกิจ     

ประกันภัยระหวางประเทศ

วัตถุประสงคของการวิจัย
  บทความนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษา (1) ผลกระทบของพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2551 

ตอธรุกจิประกนัวนิาศภยั ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการกาํหนดการถอืหุนของกรรมการทีม่สีญัชาตไิทย และบคุคลธรรมดา

ซึ่งมีสัญชาติไทย หรือหางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียน ซึ่งผูเปนหุนสวนทั้งหมดมีสัญชาติไทย รวมทั้งนิติบุคคลที่      

จดทะเบียนในประเทศไทย และสทิธใินการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมของผูถอืหุนตามจํานวนหุนสวนทีถ่อืเกนิมไิด 

และ (2) ศึกษาถึงผลกระทบของโครงสรางของผูถือหุนในกรณีการแกไขสัดสวนของผูถือหุนหรือกรรมการใหเปนไป

ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 9
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ขอบเขตของการวิจัย
  ศึกษาถึงผลกระทบเก่ียวกับการกําหนดการถือหุนและจํานวนหุนที่ตองมีกรรมการที่มีสัญชาติไทย และ

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยตอการลงทุนในธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

ประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัย
  1. ทําใหทราบถึงการที่จะตองปรับปรุง แกไขเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ ขอกําหนดของ                

การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อรองรับการเปดเสรีของการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยที่ประเทศไทย             

มีพันธกรณีตอประชาคมอาเซียน และองคการการคาโลก

  2. ทาํใหเกดิความเขาใจในผลดขีองการแกไขกฎหมายทีเ่กีย่วของและผลกระทบทีจ่ะตามมาซ่ึงผูประกอบธรุกจิ

ประกันวินาศภัยภายในประเทศจะตองเตรียมความพรอม

  3. นําไปใชในการเรียนการสอนในวิชาเกี่ยวกับการประกันภัย

แนวคิดของการวิจัย
  บทความน้ีใชแนวคิดในการศึกษา คือ “การเปดตลาดเสรีในประเทศไทย” หมายความวา เมื่อประเทศไทย

มแีนวนโยบายแหงรฐัในการพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติภายใตแนวคดิกลไกลตลาดเสร ีและมพีนัธกรณทีีจ่ะตองปฏบิตัิ

ใหเปนไปตามความตกลงระหวางประเทศ เพื่อใหสอดคลองกับธุรกิจการคาในปจจุบันที่มุงเนนการดําเนินธุรกิจ       

แบบเสรี อยางไรก็ตามการเปดเสรีดังกลาวตองไมกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยดวย

วิธีการวิจัย
  การดําเนินการวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในลักษณะของการวิจัยเอกสาร 

(Documentary Research) เปนหลัก โดมีขอตอนในการศึกษาดังนี้

  1. คนควาและรวบรวมขอมูลจากพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติประกัน

วินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 หนังสือคําอธิบาย วารสาร จุลสาร แผนพับประชาสัมพันธ คําพิพากษาของศาลฎีกา 

และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

  2. สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในธุรกิจประกันวินาศภัย จํานวน 2 ทาน คือ (1) คุณกี่เดช อนันตศิริประภา          

ผูอาํนวยการบริหารสมาคมประกันวนิาศภัยไทย (2) คณุบงัอร จริะวรสุข ผูชวยกรรมการผูจดัการ สายงานธุรกจิประกนัภยั

ทั่วไป บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เพ่ือวิเคราะหเนื้อหาและเสนอแนวทางแกไขกฎหมายใหมี             

ความชัดเจนตอไป

  3. วเิคราะหเนือ้หาท่ีไดรบัจากขอ 1 และขอ 2 เพือ่สรปุและเสนอแนะใหมกีารแกไขปรบัปรงุพระราชบัญญตัิ

ประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ใหมีความชัดเจนข้ึน



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับที่ 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 2559194

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
  1. ผลกระทบตอธุรกิจประกันวินาศภัยเกี่ยวกับการถือหุนของกรรมการ

      กอนที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510 ประกาศใชบังคับ มีบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกัน

วินาศภัยที่จัดตั้งในป พ.ศ. 2472 ถึง ป พ.ศ. 2509 จํานวน 43 บริษัท โดยมีบริษัทประกันภัยที่บุคคลท่ีมีสัญชาติไทย

เปนเจาของและมีบริษัทที่มีผู ถือหุนตางชาติรวมลงทุนอยูดวยจํานวน 15 บริษัท (กรมการประกันภัย, 2542,                  

143-144)   สามารถแบงกลุมประเทศออกเปน 3 กลุม คือ  กลุมเอเชียแปซิฟค (ญี่ปุน ฮองกง ไตหวัน อินเดีย 

ออสเตรเลีย) กลุมยุโรป (สวิตเซอรแลนด เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส) และกลุมอเมริกา (สหรัฐอเมริกา) ตอมาในป          

พ.ศ. 2535 ไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยโดยประกาศใชพระราชบัญญัติประกันวินาศ 

พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใชตั้งแต 11 เมษายน พ.ศ. 2535 และมีผลเปน   การยกเลิกพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

พ.ศ. 2510 ไปในขณะเดยีวกัน โดยหลกัใหญในการปรบัปรงุ คอื  การกาํหนดเงือ่นไขเกีย่วกบัหุนและผูถอืหุน กรรมการ 

การแตงตั้งบุคคลเปนหรือทําหนาที่กรรมการ ผูจัดการ ฯลฯ   โดยบริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนในประเทศไทย

จะตองมจีาํนวนหุนทีถ่อืครองโดยบคุคลทีม่สีญัชาตไิทย  มจีาํนวนไมตํา่กวาสามในสีข่องจาํนวนทีจ่าํหนายไดทัง้หมด

และตองมีจํานวนของบุคคลท่ีดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทประกันวินาศภัยนั้นตองมีสัญชาติไทยไมตํ่ากวา     

สามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด

  ในป พ.ศ. 2551 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) แกไขเพ่ิมเติม 

พ.ศ. 2551 โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่คุมครองประชาชนและผูเอาประกันภัยรวมถึงการพัฒนาการประกอบธุรกจิประกัน

วินาศภัยใหมีความมั่นคงและเสรีภาพ โดยการแกไขปรับปรุงนั้นไดมีการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติในมาตรา 9 ซึ่ง      

แตเดิมไดบัญญัติไวแตเพียงวา “บริษัทตองมีจํานวนหุนที่บุคคลผูมีสัญชาติไทยถืออยูไมตํ่ากวาสามในสี่ของจํานวน

หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดและตองมีกรรมการเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทยไมตํ่ากวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมด” โดยพระราชบัญญัติที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 9 ไดเพิ่มเติมขอความเปน

  “บริษัทตองมีกรรมการซ่ึงสัญชาติไทยไมตํ่ากวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการท้ังหมด และมีบุคคลตาม (1) 

หรือ (2) หรือ (1) และ (2) ถือหุนรวมกันเกินรอยละเจ็ดสิบหาของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงและจําหนายไดแลว

ทั้งหมด

  (1) บคุคลธรรมดาซ่ึงมสีญัชาติไทย หรอืหางหุนสวนสามัญซึง่ไมจดทะเบียนทีผู่เปนหุนสวนทัง้หมดมีสญัชาตไิทย

  (2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ และมีลักษณะดังตอไปน้ี

       (ก) มีบุคคลตาม (1) ถือหุนอยูเกินรอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงและจําหนายไดแลว

ทั้งหมด หรือ  (ข) มีบุคคลตาม (1) หรือนิติบุคคลตาม (2) (ก) หรือบุคคลตาม (1) และนิติบุคคลตาม (2) ถือหุนอยู

เกินรอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงและจําหนายไดแลวทั้งหมด

  ในกรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการอาจอนุญาตใหบุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติไทยถือหุนไดถึงรอยละส่ีสิบเกา

ของจํานวนหุนทีม่สีทิธอิอกเสยีงและจาํหนายไดแลวทัง้หมด และใหมกีรรมการเปนบคุคลซึง่ไมมสีญัชาตไิทยไดเกนิ
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กวาหน่ึงในส่ีแตไมถึงกึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดได ทั้งนี้ การพิจารณาอนุญาตใหนําหลักเกณฑการถือหุน

ของบุคคลตามวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม

  ในกรณทีีบ่รษิทัมฐีานะหรอืการดาํเนนิการอยูในลกัษณะอนัอาจเปนเหตใุหเกดิความเสยีหายแกผูเอาประกนัภยั

หรอืประชาชน รฐัมนตรโีดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการอาจผอนผนัใหบริษทัมีผูถอืหุนหรือกรรมการแตกตางไปจาก

ที่กําหนดตามวรรคสองได ในการผอนผันนั้นจะกําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนเวลาไวดวยก็ได”

  การที่ตองแกไขกฎหมายดังกลาวเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกผูที่ตองการลงทุนประกอบธุรกิจประกัน

วินาศภัยในประเทศไทย ไมวาจะเปนกรณีเกี่ยวกับสัญชาติของผูประกอบการหรือการถือหุนของผูไมมีสัญชาติไทย

ในนิติบุคคลที่เปนผูประกอบการ (เพ่ือรองรับพันธกรณีตามกลุมประชาคมอาเซียนที่ประเทศไทยไดทําความตกลง

ผูกพันไว โดยยกเลิกขอจํากัดในการประกอบการดานการคาบริการในอาเซียน โดยอาเซียนไดเห็นชอบเปาหมาย                    

การเปดเสรภีาคบรกิารทุกสาขาภายในป ค.ศ. 2015 โดยทยอยเพ่ิมสดัสวนการถือหุนตางชาติและลดอปุสรรค ขอจํากดั

อื่น ๆ ในการประกอบกิจการและสามารถถือหุนไดถึง 70%) (กรมอาเซียน, 2555, 123-124) และรัฐเจาของดินแดน

ยอจะตองยอมรับที่จะใหความยุติธรรมแกผูประกอบการท้ังมวลในอาณาเขตแหงรัฐตน โดยไมควรจะเลือกปฏิบัติ

จากสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรืออื่นใด ในเม่ือประเทศไทยมีแนวนโยบายดานการตางประเทศท่ีจะสงเสริม

สมัพนัธไมตรีและความสัมพันธระหวางประเทศ และแนวนโยบายเศรษฐกิจโดยการสนับสนนุระบบเศรษฐกิจแบบเสรี 

ดังนั้นจึงไมควรมีกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ ที่เปนการเลือกปฏิบัติตอสมาชิกกลุมประชาคมอาเซียนหรือกลุม      

การคาอืน่ ๆ  ทัง้นีน้บัแตรฐัไดลงนามในกฎบตัรอาเซยีนในป พ.ศ. 2550 ภาครฐัจึงตองปฏบิตัติอคนไทยและคนอาเซยีน

อยางเทาเทียมกัน เวนเสียแตการเลือกปฏิบัติมีวัตถุประสงคอันจําเปนเพื่อการรักษาไวซึ่งความม่ันคงทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยเทานั้น (ไชยวัฒน บุนนาค, 2543, 35) ดังนี้ เพื่อเปนการลดความแข็งกระดางของสัดสวนการถือหุน

และสัดสวนของกรรมการในบริษัทประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ลง จึงไดแกไข

มาตรา 9 ดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับความเจริญเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยและพันธกรณีที่ประเทศไทย      

ตองใหความรวมมือตามขอตกลงดังกลาว

  สวนในมาตรา 10 “บุคคลใดไดหุนของบริษัทใดมา และการไดมานั้นเปนเหตุใหจํานวนหุนหรือบุคุคลผูถือ

หุนอยูเปนไปโดยฝาฝนมาตรา 9 และไมปฏิบัติตามมาตรา 10 บุคคลน้ันจะยกเอาการถือหุนในสวนท่ีเกินจํานวนท่ี 

ถอืไวขึน้ใชยนัตอบรษิทันัน้มไิด และบรษิทัจะจายเงินปนผลหรอืเงินตอบแทนอ่ืนใดใหแกบคุคลน้ัน หรือใหบคุคลน้ัน

ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมของผูถือหุนตามจํานวนหุนสวนที่เกินมิได”

  จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในธุรกิจประกันวินาศภัย (กี่เดช อนันตศิริประภา, 2558, สัมภาษณ)                   

ชี้ใหเห็นถึงสภาพการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยวา ขณะนี้ผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจําตองปรับตัวเขาสู

การแขงขนั เนือ่งจากมีความจําเปนในเร่ืองเงนิทนุ เครือขายการบริหาร การพฒันาบคุลากร และการใหบริการเกีย่วกบั

การประกันภัยภายหลังที่ไดทําสัญญาประกันภัย แตกฎหมายของประเทศไทยไดบัญญัติแตกตางจากกฎหมาย      

เกี่ยวกับบริษัทประกันวินาศภัยในกลุมประชาคมอาเซียน ซึ่งขณะน้ีไดเปดเสรีมากกวาประเทศไทย และยอมรับ         

การเปลีย่นแปลง เชน การกาํหนดเกีย่วกบัสญัชาตขิองผูถอืหุน จาํนวนผูถอืหุนตองมคีนสญัชาตไิทยมากกวาคนตางดาว 

จาํนวนของกรรมการไมควรมีขอกาํหนดเก่ียวกบัสัญชาติแตใหกาํหนดเง่ือนไขใหตองพฒันาบคุลากรของประเทศไทย
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ใหกาวสูการเปนผูบริหารในอนาคต เชน มีจํานวนกรรมการหรือผูบริหาร 2 คน ตองสงเสริมใหบุคคลสัญชาติไทย

จํานวน 1 คน เปนผูบริหารโดยมีอํานาจบริหารอยางจริงจัง เปนตน

  เมือ่ศกึษาจากเน้ือความของกฎหมายในมาตรา 9 จะพบวามีการกําหนดใหตองมีจาํนวนของกรรมการท่ีเปน

บคุคลทีม่สีญัชาติไทยถือหุนเกินรอยละหาสบิของจํานวนหุนท่ีมสีทิธอิอกเสียงและจําหนายไดแลวท้ังหมด รวมถึงการ

ทีต่องมกีรรมการทีม่สีญัชาตไิทยถงึสามในสีข่องจาํนวนกรรมการทัง้หมด การทีก่ฎหมายกาํหนดรายละเอยีดเพิม่ขึน้

เชนนี ้ทาํใหขดัตอหลกัการสําคัญของขอตกลงการคาบรกิาร (พจนยี ธนวรานชิ, 2542-2543, 73) คอื  หลกัการปฏบิตัิ

เยี่ยงคนชาติ (National Treatment) คือ ประเทศสมาชิกตองใหการปฏิบัติเทาเทียมแกบริการหรือผูใหบริการของ

ประเทศสมาชิกอื่น ๆ เชนเดียวกับท่ีปฏิบัติกับผูใหบริการในประเทศของตนในภาวการณที่คลายคลึงกัน และหลัก  

การปฏิบัติอยางชาติที่ไดรับความอนุเคราะหอยางยิ่ง (Most-Favored Nation Treatment) ประเทศสมาชิกตองให           

การปฏิบัติตอบริการและผูใหบริการของคูสัญญาทุกประเทศเทาเทียมกันโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ และขัดตอ            

หลักการพ้ืนฐานของประชาคมอาเซียน คือ การชวยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งนี้การเขารวมเปนประชาคมอาเซียนนั้น            

ตองวางอยูบนพ้ืนฐานท่ีสําคัญ คือ ดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความม่ันคงทางการเมือง โดยภาครัฐ

ตองปฏิบัติตอคนไทยและคนอาเซียนอยางเทาเทียมกัน โดยในเรื่องการคาบริการนั้น  ประชาคมกลุมอาเซียน                 

มีเปาหมายใหทุกประเทศตองใหคนสัญชาติอาเซียนถือหุนในนิติบุคคลไดไมนอยกวารอยละ 70 ในป ค.ศ. 2015     

(31 ธันวาคม พ.ศ. 2558) (ปกรณ นิลประพันธ, 2556, 62-68)

  ในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 9 วรรคสอง บัญญัติวา            

“ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการอาจอนุญาตใหบุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติไทยถือหุนไดถึงรอยละส่ีสิบเกาของ      

จาํนวนหุนทีม่สีทิธอิอกเสียงและจําหนายไดแลวทัง้หมด และใหมกีรรมการเปนบคุคลซ่ึงไมมสีญัชาติไทยไดเกนิกวา

หนึ่งในส่ีแตไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดได ทั้งนี้ การพิจารณาอนุญาตใหนําหลักเกณฑการถือหุน          

ของบุคคลตามวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม

  วรรคสาม บัญญัติวา “ในกรณีที่บริษัทมีฐานะหรือการดําเนินการอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิด       

ความเสียหายแกผูเอาประกันภยัหรอืประชาชน รฐัมนตรีโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการอาจผอนผนัใหบรษิทัมผีูถอืหุน

หรอืกรรมการแตกตางไปจากทีก่าํหนดตามวรรคสองได ในการผอนผนันัน้จะกาํหนดหลักเกณฑหรอืเงือ่นเวลาไวดวย

ก็ได” จะเห็นไดวา มาตรา 9 ดงักลาวยังไดกําหนดใหคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ใชดุลพินิจในการอนุญาตใหบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยถือหุนไดถึงรอยละสี่สิบเกา และมีกรรมการที่เปนบุคคลไมมี

สัญชาติไทยไดเกินหน่ึงในส่ี  สวนในวรรคสามกําหนดใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ

กาํกบัและสงเสริมการประกอบธุรกจิประกันวนิาศภัย  มอีาํนาจผอนผนัใหบรษิทัมีผูถอืหุนหรือจาํนวนกรรมการแตกตาง

ไปจากท่ีกําหนดในวรรคสองได โดยกําหนดเหลักเกณฑหรือเงื่อนเวลาดวย ในกรณีเชนนี้   ผูวิจัยเห็นวาเปนมาตรา   

ที่ใหอํานาจคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไดใชดุลพินิจอนุญาตหรือไมอนุญาตก็ได 

ไมไดหมายความวาคณะกรรมการดังกลาวตองอนุญาตตามวรรคสอง และวรรคสามเสมอไป ทั้งนี้เพื่อใหเปนไป      

ตามพันธกรณีทีป่ระเทศไทยมีตอประชาคมอาเซียนซ่ึงกําหนดใหป ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ประชาคมตองเปดเสรีทัง้หมด 

ดงันัน้ ประเทศไทยจึงควรแกไขกฎหมายใหเปนไปตามพนัธกรณทีีป่ระเทศไทยตองปฏิบตัติาม สวนในกรณตีามมาตรา 
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10 “บุคคลใดไดหุนของบริษัทใดมา และการไดมานั้นเปนเหตุใหจํานวนหุนหรือบุคุคลผูถือหุนอยูเปนไปโดยฝาฝน

มาตรา 9 และไมปฏิบัติตามมาตรา 10 บุคคลนั้น จะยกเอาการถือหุนในสวนที่เกินจํานวนท่ีถือไวขึ้นใชยันตอบริษัท

นั้นมิได  และบริษัทจะจายเงินปนผลหรือเงินตอบแทนอ่ืนใดใหแกบุคคลน้ัน หรอืใหบุคคลน้ันออกเสียงลงคะแนนใน

ที่ประชุมของผูถือหุนตามจํานวนหุนสวนที่เกินมิได” ยอมมีผลไปตามหลักเกณฑที่ไดถูกผอนผัน คือ ทําใหการถือหุน

ของบุคคลท่ีไมมสีญัชาติไทยสามารถถือหุนไดเพิม่มากข้ึน และมีสทิธไิดรบัเงินปนผลในสวนท่ีเกนิไดดวย ซึง่ในแตละ

บรษิทัประกนัวนิาศภัยจะมกีลุมผูถอืหุนหลกัทีม่ผีลตอการบรหิารจัดการและนาํไปสูการไดรบัผลกาํไรจากการดาํเนนิ

ธุรกิจประกันวินาศภัยดวย

ตารางท่ี 1

เปรียบเทียบขอจํากัดการเขาตลาดประกันวินาศภัยในประชาคมอาเซียน (สมาคมประกันวินาศภัย, 2557, 68)

   
 25-49%  

 100%  
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 80%  
 100%  
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  49%  

   

  เมื่อเปรียบเทียบกฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจประกันภัยของประเทศกลุมประชาคมอาเซียนแลวจะ

เห็นไดวา มีจํานวนแปดประเทศท่ีกฎหมายอนุญาตใหผู ถือหุนตางชาติสามารถถือหุนในสัดสวนท่ีมากกกวา

ประเทศไทย ยกเวนประเทศเดียว คอืประเทศเมียนมาร แสดงใหเหน็วาเกือบทุกประเทศไดยอมรับและมีการเตรียม

ความพรอมมากวาประเทศไทยอยางเห็นไดชัดเจน นอกจากน้ีในประเทศกลุมเอเชียแปซิฟกก็ไดกําหนดสัดสวน

อนุญาตใหนักลงทุนจากตางชาติสามารถเขามาลงทุนในธุรกิจประกันวินาศภัยได 100% เชน จีน  ไตหวัน ศรีลังกา 

สวน ญี่ปุน ฮองกง เกาหลีใต ไมมีขอจํากัด ๆ ยกเวน อินเดีย อนญุาตใหตางชาติถือหุนไมเกิน 26% แตจะเพ่ิมเปน 

49% ในอนาคต (Anna Tipping, 2014, 13, 16, 20, 25, 55, 58)
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  2. ผลกระทบตอโครงสรางผูถือหุน

  โครงสรางของผูถือหุนสําคัญของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย จากการวิจัยพบวาในบริษัท

ประกันวินาศภัยมีกลุมผูถือหุนสําคัญนอกจากจะมีนิติบุคคลท้ังในประเทศและตางประเทศแลวยังมีบุคคลธรรมดา 

และบริษัทโฮลด้ิง (วิทย เที่ยงบูรณธรรม, 2547, 423) ซึ่งเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยมีรายไดจากการถือหุนใน

บริษัทอื่นเปนหลัก แตไมมีการประกอบธุรกิจเปนของตนเอง ซึ่งอาจเปนการลงทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจภายใน

ประเทศหรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจในตางประเทศไดเขามาเปนผูถือหุนในบริษัทโฮลด้ิงนั้น โดยจะถือหุนหรือ              

หลกัทรพัยทัง้หมดหรือจาํนวนมากกวารอยละหาสบิของบรษิทัอืน่ โดยมีวตัถปุระสงคเพ่ือควบคมุการลงทุน จากการศึกษา

โครงสรางของกลุมผูถือหุนสําคัญของบริษัทประกันภัยวินาศภัยหลายแหงในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(สํานักงานกํากับและสงเสริมธุรกิจประกันภัย, ม.ป.ป.)

   2.1 บุคคลธรรมดานามสกุลเดียวกันถือหุนรวม  ตั้งแต 25% ถึง 88%

                2.2  นิติบุคคลซึ่งเปนบุคคลตางดาวถือหุนโดยนิติบุคคล (ญี่ปุน สิงคโปร) ถือหุนรวมกันไดถึง 100%

   2.3 บริษัทประกันวินาศภัยที่มีบริษัทโฮลด้ิงเปนผูถือหุน เชน บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ไทย) 

มหาชนจํากัด มีบริษัท เอ็ม เอส ไอจี โฮลดิ้ง (เอเชีย) พีทีอ ีลิมิเต็ด (สัญชาติสิงคโปร) เปนผูถือหุนถึง 49% สวนบริษัท 

เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด) มหาชนจํากัด มีบริษัท เคเอจี โฮลด้ิง (ไทย) เปนผูถือหุนอยู 34%

  จากขอมลูเบ้ืองตน (โครงสรางชัน้แรกของผูถอืหุน) แสดงใหเหน็วา นติบิคุคลตางดาวมคีวามประสงคท่ีจะเขา

มาลงทุนประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศ  แตมีป ญหาขอกฎหมายที่กําหนดใหผู ถือหุ นต อง                                                    

มบีคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลทีม่สีญัชาตไิทยเปนผูถอืหุนสวนใหญซึง่จะมผีลทาํใหไดมาซึง่อาํนาจการบรหิารจดัการ 

จงึไดดาํเนนิการโดยผานนติบิคุคลอ่ืน ๆ  เชน ในลกัษณะของการจดทะเบียนเปนบรษิทัโฮลด้ิง หรอืจดทะเบียนนติบิคุคล

อื่น ๆ  เขามาถือหุน การถือหุนในลักษณะดังกลาวมีลักษณะเปนนอมินี (Nominee) ซึ่งกอนป พ.ศ. 2515 ประเทศไทย

ยงัไมมมีาตรการกดีกนัการลงทุนจากตางประเทศอนัมผีลมาจากจํานวนนกัลงทนุตางชาติไดเขามาประกอบธรุกจิใน

ประเทศไทยมีจํานวนมากขึ้น เมื่อพิจารณาจากตัวบทในมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 

(แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) พ.ศ. 2551 เสมือนเปนการกีดกันและจํากัดการลงทุนในประเทศไทย หลายบริษัทที่ระบุ

กรรมการและผูบรหิารเปนคนสญัชาตไิทยโดยนตินิยั   แตในทางพฤตนิยันกัลงทนุตางชาตกิลายเปนผูมอีาํนาจบรหิาร

ที่แทจริง กฎหมายมาตรา 9 นี้ผูวิจัยเห็นเปนการทําใหเกิดตนทุนในการบริหารจัดการ เสมือนหนึ่งเปนการเพิ่มภาระ

ใหแกนักลงทุน จึงเห็นควรตองแกไขใหสอดคลองกับพันธกรณีที่ประเทศไทยไดมีขอตกลงผูกพันไว

            ในสวนของจํานวนของกรรมการของนิติบุคคลท่ีไมมีสัญชาติไทยนั้น พระราชบัญญัติวินาศภัยไดกําหนดให

มีจํานวนของบุคคลที่เปนกรรมการตองมีสัญชาตไิทยไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จากการวิจัย

พบวา บางประเทศไมไดกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการแตการไดมาซึ่งกรรมการนั้นตองผานการอนุมัติหนวยงาน

ที่กํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทประกันภัย เชน จีน ฮองกง อินโดนีเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร กรรมการตองได

รับการอนุมัติผานหนวยงานของรัฐโดยกรรมการตองผานหลักเกณฑคุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสม               

“Fit and Proper Test” (Anna Tipping, 2014, 13, 16, 23, 49, 52) คือ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและถูกตอง                   
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มีความซ่ือสัตย มีคุณธรรม แตสําหรับประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภยัไดกาํหนดเปนเพียงแนวทางในการปฏิบตั ิโดยกําหนดเก่ียวกับประสบการณในการทํางาน หนาท่ีความรับ

ผิดชอบ และคุณสมบัติ ตางจากประเทศที่บุคคลที่จะเปนกรรมการตองผานการอนุมัติกอน ซึ่งหากนําหลักเกณฑ     

มาใชบังคับเปนเงื่อนไขของการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยก็จะทําใหไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ                   

ในประเทศไทยของนักลงทุนจากตางชาติ

  3. ผลกระทบดานอื่น ๆ

      ผลกระทบดานอื่น ๆ ของการแกไขพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 การแกไข

พระราชบญัญตัปิระกันวินาศภัยดงักลาวกอใหเกดิการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับการกํากบัดูแลวินาศภัย และการประกอบธุรกจิ

ของบริษัทประกันวินาศภัย ตัวกลางประกันภัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองประชาชนและผูเอาประกันภัย               

รวมถึงการพัฒนาประกันวินาศภัยใหมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ดังนี้

   3.1 การโอนหรือรบัโอน การควบกิจการของบริษทัประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัตปิระกันวินาศภัย 

พ.ศ. 2551 มาตรา 13  มาตรา 13/1 มาตรา 13/2 ซึ่งเกี่ยวกับการโอนหรือควบกิจการท้ังหมด  หรือบางสวนของบริษัท

ทีป่ระกอบธุรกจิประกันวนิาศภัยดวยกัน ทัง้นีเ้พือ่เปนการสนับสนนุใหบรษิทัประกันวนิาศภัยมคีวามม่ันคงและพรอม

ทีจ่ะรองรบัการเปดเสรขีองธรุกจิประกนัวนิาศภยัตามทีป่ระเทศไทยมพีนัธกรณใีนฐานะสมาชกิกลุมประชาคมอาเซยีน 

การที่กฎหมายบัญญัติเชนนี้  เพราะตองการใหบริษัทภายในประเทศมีขนาดใหญขึ้นจากการควบหรือรับโอนกิจการ

ของบริษัทประกันวินาศภัยดวยกันหรือควบรวมกับบริษัทจากตางประเทศ เพราะ

    1) ในปจจุบันธุรกิจประกันวินาศภัยจําตองอาศัยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

ตองมีผลิตภัณฑเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยใหม ๆ ใหตรงตามความตองการของผูเอาประกันภัยทั้งบุคคลธรรมดา

และนิติบุคคล ตองมีเครือขายในการใหบริการ เชน การประกันภัยเก่ียวกับการเรียกคืนสินคาที่ชํารุดบกพรอง         

(Product Recall) ไดแก  รถยนตที่มีปญหาทางเทคนิคบริษัทมักจะเรียกคืน เพื่อนํากลับไปปรับปรุงแกไข เปนตน     

ดังกลาวมานี้ บริษัทประกันวินาศภัยจากตางประเทศมีความพรอมและมีความตองการเขามาลงทุนในประเทศไทย

ในฐานะผูรวมทนุ เปนตน ประการทีส่าํคญัเงนิทนุทีเ่ขามาจะเพิม่ความมัน่คงมากขึน้ โดยเฉพาะเมือ่เกดิวนิาศภยัแลว

จะตองมีความสามารถในการจายคาสินไหมทดแทนใหผูเอาประกันภัยที่มีทุนประกันภัยสูงและไดรับความเสียหาย 

ดังเชนการเกิดมหาอุทกภัยในประเทศเม่ือป พ.ศ. 2554 ทําใหบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศตองหาผูรวมทุนมา

เพื่อแกไขปญหาการจายคาสินไหมทดแทนจํานวนมหาศาลเกินกวาที่จะจายได นอกจากนี้ในเหตุการณลักษณะ

เดียวกันเกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลีย บริษัทประกันภัยในออสเตรเลียถูกเรียกรองคาสินไหมทดแทนเปนมูลคา

ประมาณ 1.2 พนัลานเหรียญออสเตรเลยี (ประมาณ 3.7 หม่ืนลานบาท) (สาํนกังานอตัราเบีย้ประกนัวนิาศภยั, 2554ก ,3)

    2) ขนาดของบรษิทัประกันวนิาศภยัภายในประเทศไทยแบงออกไดเปน 3 ขนาด (สมาคมประกนั

วินาศภัย, ม.ป.ป., 42) โดยใชจํานวนเบ้ียประกันภัยเปนตัวกําหนด คือ จํานวนเบ้ียประกันภัยรบัโดยตรง (Direct       

Premium) จาํนวนเบ้ียประกนัภยัรบัโดยตรงไมเกนิ 1,000 ลานบาท (ขนาดเล็ก) จํานวนเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงจํานวน 

1,001-5,000 ลานบาท (ขนาดกลาง) จํานวนเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงจํานวน 5,001 ลานขึ้นไป (ขนาดใหญ)              
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การท่ีขนาดของบริษัทประกันภัยมีความแตกตางกัน  เนื่องจากบริษัทหลายแหงมีสถาบันการเงินถือหุนหรือรวมทุน

อยู หรอืการทีม่บีรษิทัประกันวนิาศภยัจากตางประเทศเขามารวมทนุดวย ปจจยัเหลานีท้าํใหขนาดของบริษทัประกนั

วินาศภัยแตกตางกัน

     การควบรวมกิจการของบริษัทเปนการไดมาซึ่งหุน สินทรัพย หรือกิจการอื่น เพ่ือใหไดมาซึ่ง

อาํนาจควบคมุ โดยมวีตัถปุระสงคเพ่ือการเตบิโตและเพิม่ขีดความสามารถของการแขงขนั หรอืเพือ่การอยูรอดของกจิการ 

(ฝายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน และฝายนโยบายกํากับตลาด ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2556, 3) ทําให                    

ผูประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภัยภายในประเทศตองเตรียมความพรอมเพือ่รองรับผลจากการควบรวมหรือโอนกิจการ

     2.1)  กรณีการโอนกิจการและการควบรวมกิจการในประเทศไทย ไดแก

                        (1) กรณทีีห่นึง่ บรษิทั ไอเอจปีระกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั ทนุจดทะเบียน 60,000,000 บาท         

โอนกิจการใหบริษัท ประกันภัยคุมภยั จํากัด (มหาชน) ทุนจดทะเบียน 379,958,700 บาท

        (2) กรณทีีส่อง บรษิทั ศรอียธุยาประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ทนุจดทะเบยีน 500,000,000 

บาท โอนกิจการใหบริษัท บีทีประกันภัย จํากัด4  ซึ่งเปนบริษัทในเครือธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และตอมาไดเปลี่ยน

ชื่อเปน บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย เจนเนอรัล จํากัด (มหาชน) ผลของการควบรวมทําใหบริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับ

รวมระดับสองพันลานบาท ทําใหมีความมั่นคงขึ้น (Thailand Insurance Cover News, 2555, 28-32)

        (3) กรณีที่สาม บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ทุนจดทะเบียนใหมเกิดจาก

การควบรวมกิจการระหวางบริษัท ภัทรประกันภัย จํากัด (มหาชน) กับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด มหาชน 

(สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปก.), 2557)

   3.2 การดํารงเงินกองทุนและสินทรพัยสภาพคลอง มคีวามสาํคัญตอบริษทัประกันวินาศภัยและอาจมี

ผลกระทบตอผูเอาประกนัภยัและประชาชน เน่ืองจากเปนองคประกอบของความมัน่คงของบรษิทัประกนัภยั ในมาตรา 

27 ของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ไดกําหนดใหเงินกองทุน หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือน

ในการคํานวณเงินกองทุนบรษิทั และบรษิทันัน้ตองดาํรงไวซึง่เงนิกองทุนตลอดเวลาท่ีประกอบธุรกจิประกันวนิาศภัย

เปนอัตราสวนเทากับสินทรัพย หนี้สิน ภาระผูกพัน หรือความเสี่ยง (Risk Based Capital) ซึ่งแตกตางจากเดิม                

ทีก่าํหนดไวใหเงินกองทนุมจีาํนวนคงที ่เน่ืองจากการประกันภยัน้ันเงนิกองทุนเปนเรือ่งสาํคญัมาก เพราะมไีวสาํหรบั

เปนตัวกันชนเพื่อรองรับความเส่ียงภัยจากเหตุการณที่ไมคาดคิด เชน ตามกฎหมายที่แกไขนั้น เมื่อบริษัทประกัน

วินาศภัยรับจํานวนความเสี่ยงภัยมากขึ้น เงินกองทุนก็ตองมากข้ึนตาม หากใชกฎหมายเกาก็จะไมมีเงินกองทุน        

มากเพียงพอท่ีจะจายคาสนิไหมทดแทนได ดงันัน้เม่ือคราวเกิดมหาอุทกภัย ป พ.ศ. 2554 หลายบริษทัประกันวนิาศภัย

ตองหาทุนมาเพ่ิมเติมเพ่ือจายคาสินไหมทดแทน จึงตองยินยอมใหบริษัทหรือกรรมการตางชาติเขามาถือหุนใน      

บริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยเพิ่มสัดสวนมากขึ้น

4 ไดรับการเห็นชอบใหโอนกิจการจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยท่ี 3120/ว.2735.
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   3.3 ตัวกลางประกันภัย (Insurance Intermediaries) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 

(ฉบับแกไขเพิม่เติมครัง้ที ่2) พ.ศ. 2551 กาํหนดในหมวด 4 เรือ่ง ตวัแทนประกนัวนิาศภยัและนายหนาประกนัวนิาศภยั 

ใหผูที่จะเปนตัวกลางประกันภัย ไมวาจะเปนตัวแทนประกันภัยหรือนายหนาประกันภัย ตองไดรับการศึกษาวิชา

ประกนัวินาศภยัจากสถาบนัประกนัภยัทีถ่กูกาํหนดไว หรือทดสอบความรูเกีย่วกบัการประกนัวนิาศภยัไดตามหลกัสตูร

และวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด รวมถึงตองขอรับใบอนุญาตดวย (สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักกฎหมาย, 

2550) การแกไขกฎหมายน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองประชาชนซ่ึงในอดีตไดมีการรองเรียนเก่ียวกับบุคคลท่ีเปน

ตัวแทนหรือนายหนาแตขาดการควบคุม ดังนั้นในกฎหมายที่แกไขใหมนี้จึงไดเพิ่มเติมบทลงโทษวา “บุคคลใดไมได

รับอนุญาต และกระทําการเปนตัวแทนหรือนายหนา มีโทษจําคุกไมเกินหกเดือน และปรับไมเกินหาหม่ืนบาทหรือ   

ทัง้จําท้ังปรับ”5  นอกจากน้ีพระราชบัญญัตปิระกันวินาศภัย มาตรา 76 ยงัใหอาํนาจนายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาต

เปนตัวแทนหรือนายหนาประกันวินาศภัยหากปรากฏวาไดกระทําการฝาฝนบทบัญญัติดังกลาว

   3.4 กองทุนประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติในหมวด 5 ใหมี

กองทุนน้ีขึน้มาเพ่ือคุมครองเจาหน้ีซึง่มสีทิธไิดรบัการชําระหน้ีทีเ่กดิจากการเอาประกันภัย ในกรณีทีบ่ริษทัประกันภัย

ลมละลายหรือถกูเพิกถอนใบอนุญาตประกันวนิาศภัยฯ หมายความวา กฎหมายไดคุมครองผูเอาประกันภัยหรือผูรบั

ประโยชนจากการประกันวนิาศภยันัน้ ในกรณทีีบ่รษิทัประกนัวนิาศภยัลมละลายหรือถกูเพกิถอนใบอนญุาตฯ มาตรา 

80/2 (1) ไดบญัญตัใิหใชจายเงินกองทนุเพ่ือความชวยเหลอืแกเจาหนีซ้ึง่มีสทิธไิดรบัชําระหนีท้ีเ่กดิจากการเอาประกันภยั   

ในกรณีบริษัทลมละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

บทสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในธุรกิจประกันวินาศภัย

  ผูวจิยัไดรบัความกรณุาจากคณุกีเ่ดช อนันตศริปิระภา ซึง่ปจจบุนัดาํรงตาํแหนงผูอาํนวยการสมาคมประกนั

วินาศภัย และในอดีตเปนผูบริหารระดับสูงของบริษัทประกันวินาศของตางชาติในประเทศไทย โดยคุณกี่เดชไดชี้ให

เห็นถงึสภาพการประกอบธุรกิจประกันวนิาศภยั วา ขณะน้ีผูประกอบธุรกิจประกันวนิาศภยัจําตองปรับตัวเขาสูสากล 

เนือ่งจากความจาํเปนในเรือ่งเงนิทนุ เครอืขายของบรหิาร การพฒันาบคุลากร และการใหบริหารเกีย่วกบัการประกนัภยั

ภายหลังที่ไดทําสัญญาประกันภัย แตกฎหมายของไทยไดบัญญัติแตกตางจากกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทประกัน

วินาศภัยในกลุมประชาคมอาเซียน ซึ่งขณะน้ีไดเปดเสรีมากกวาประเทศไทย และยอมรับการเปล่ียนแปลง เชน           

การกําหนดเก่ียวกับสัญชาติของผูถือหุน ผูวิจัยไดเสนอขอมูลเปรียบเทียบเกี่ยวกับขอจํากัดการเขาตลาดประกัน

วินาศภัยระหวางประเทศไทยกับประเทศในกลุมประชาคมอาเซียนไวในตอนตนแลว สวนจํานวนผูถือหุนตองมีคน

สญัชาตไิทยมากกวาคนตางดาว จาํนวน ของกรรมการไมควรมีขอกาํหนดเกีย่วกบัสญัชาต ิแตกาํหนดเงือ่นไขใหตอง

พัฒนาบุคลากรของไทยใหกาวสูการเปนผูบริหารในอนาคต เชน มีจํานวนกรรมการหรือผูบริหาร 2 คน ตองสงเสริม

ใหบุคคลสัญชาติไทยจํานวน 1 คน เปนผูบริหารโดยมีอํานาจบริหารอยางจริงจัง

5พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 63 “ผูใดกระทําการเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัย
ตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน”
มาตรา 99 “ผูใดฝาฝนมาตรา 63 วรรคหน่ึง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ”.
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สรุป
  ในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ผูรับประกันภัยจะตองคํานึงถึง (1) การจัดการสินไหมทดแทน (2)    

การจัดจําหนาย (3) การบริหารจัดการกรมธรรม (4) การออกแบบพัฒนาผลิตภณัฑและการกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัย 

(5) การบริการ และการพิจารณารับประกันภัย (6) เงินกองทุน (7) บุคคล และ (8) การประกันภัยตอ เปนตน                  

ในสวนของกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภยั ไดมกีารปรบัปรงุแกไขหลายครัง้ โดยมวีตัถปุระสงค

ในการเปล่ียนแปลงแตละคร้ังไปตามเหตุผลและเหตุการณทีแ่ตกตางกัน จากการวิจยัคร้ังนีพ้บวา สาเหตุหลายประการ 

คือ ตัวบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของมีหนวยงานของรัฐเปนผูรางจึงทําใหมีหลายประเด็นไมเหมาะสมในการนํามา

ใชกับผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยที่ในปจจุบันเปนธุรกิจระดับสากล เชน พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว พ.ศ. 2542 คํานิยามของคนตางดาวในมาตรา 46   ซึ่งจํานวนหุนที่ถือโดยคนตางดาวนั้นควรมีการแกไข

ใหสอดคลองกับพันธกรณีที่รัฐมีพันธะตอกลุมประชาคมอาเซียน และพันธกรณีอื่น ๆ ที่รัฐไดลงนามผูกพัน แตควรมี

การยกเวนกรณีที่กระทบตอความมั่นคงของรัฐไวดวย  เปนตน การบัญญัติกฎหมาย การออกกฎกระทรวง ประกาศ

และกฎเกณฑตาง ๆ  จะตองไมใชเนนการควบคมุแตเนนการกาํกบัดแูลและสนบัสนนุใหเกดิความสะดวกในการลงทนุ 

โดยมีหลักเกณฑอันเปนที่ยอมรับเพื่อใหเกิดความม่ันคงตอการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยไมใหกระทบตอ

ประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของ แตโดยที่ลักษณะของธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นนอกจากจะตองมีทุนประกอบการ         

จาํนวนมากแลว ผูประกอบการยงัตองมคีวามเปนมืออาชพี เปนทีย่อมรบัในระดบัสากลและนกัลงทนุจากตางประเทศ            

ซึง่การประกาศใชกฎหมายหรือหลกัเกณฑ จงึตองมีลกัษณะทีไ่มเปนการกดีกนัหรือไมเปนการเลอืกปฏิบตัติอนกัลงทนุ

จากตางชาติกับผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยประเภทเดียวกัน แตกฎหมายของประเทศไทยยังมุงดูแลประโยชน

ของผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยภายในประเทศเปนสําคัญ ทําใหเห็นวาพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยของ

ประเทศไทยมีบทบัญญัติที่ไมเทาเทียมกันระหวางนักธุรกิจ ตางดาวกับนักธุรกิจไทย และเม่ือพิจารณาจากหลักการ

ของประชาคมอาเซียนแลวมกีารยึดหลกัชวยเหลือซึง่กนัและกัน กลาวคอื หนวยงานท่ีเกีย่วของตองบงัคบัใชกฎหมาย

ตอผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในกลุมประชาคมอาเซียนอยางเทาเทียมกัน ซึ่งธุรกิจประกันวินาศภัยน้ีจัดอยูใน

กลุมการคาภาคบรกิาร (Trade in Service) โดยประชาคมอาเซยีนมเีปาหมายใหทกุประเทศตองใหคนสญัชาตอิาเซยีน

6พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542, มาตรา 4 “คนตางดาว หมายความวา
 (1)  บุคคลธรรมดาซ่ึงไมมีสัญชาติไทย
 (2)  นิติบุคคลซึ่งไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย
 (3)  นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังตอไปนี้
   (ก) นิติบุคคลซึ่งมีหุนอันเปนทุนต้ังแตก่ึงหน่ึงของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือนิติบุคคลตาม (1) หรือ (2)  
     ลงทุนมีมูลคาต้ังแตก่ึงหน่ึงของทุนท้ังหมดในนิติบุคคลนั้น
   (ข) หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญท่ีจดทะเบียน ซึ่งหุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการเปนบุคคลตาม (1)
 (4)  นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุนอันเปนทุนต้ังแตก่ึงหน่ึงของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) หรือ 
   นติบิคุคลซึง่มบีคุคลตาม (1) (2) หรอื (3) ลงทนุมีมลูคาต้ังแตก่ึงหน่ึงของทุนท้ังหมดในนติบิคุคลนัน้เพ่ือประโยชนแหงคาํนิยามน้ี 
   ใหถือวาหุนของบรษิทัจํากัดท่ีมใีบหุนชนดิออกใหแกผูถือเปนหุนของคนตางดาว เวนแตจะไดมกีฎกระทรวงกําหนดไวเปนอยางอืน่”
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ถือหุนในนิติบุคคลไดไมนอยกวารอยละ 70 ในป ค.ศ. 2015 (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558) โดยทยอยเพิ่มสัดสวนการ    

ถอืหุนของตางชาติและลดอุปสรรคขอจาํกดัอืน่ ๆ  ในการประกอบธุรกจิ และเปดเสรีการคาภาคบริการในป ค.ศ. 2020 

(พ.ศ. 2563) ดงันัน้ กฎหมายทีม่อียูสมควรไดรบัการแกไขปรับปรุงใหสอดคลองกับพนัธกรณีดวย จะเห็นไดจากตาราง

เปรียบเทียบสัดสวนของผูถือหุนตางชาติในกลุมประชาคมอาเซียนที่มีความแตกตางกันดังกลาว

  ขอเสนอแนะ
  1. ขอเสนอแนะตอภาครัฐ

      แกไขพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 9 โดยกําหนดให

เพิม่สดัสวนในการถือหุนของคนตางดาวมากข้ึน เพือ่ใหสอดคลองกับพันธกรณีทีป่ระเทศไทยไดทาํไวกบักลุมประชาคม

อาเซยีน พรอมทัง้กาํหนดมาตรการสงเสรมิใหบริษทัประกนัวนิาศภยัในประเทศทีม่ขีนาดเลก็ควบรวมกบับรษิทัประกนั

วนิาศภัยทีมขีนาดเล็กใหเปนบริษทัประกันวนิาศภยัขนาดกลางและขนาดใหญเพิม่มากข้ึน ยอมทําใหเกดิความเช่ือมัน่

ตอสังคมและสามารถรับประกันภัยไดจํานวนมากขึ้นและหากการบริหารเส่ียงภัยดีขึ้นก็จะกอใหเกิดผลกําไรในรูป

ของเบ้ียประกันภัยรับที่ตกเปนรายไดของบริษัทตอไป ทําใหบริษัทมีฐานะที่มั่นคงมากข้ึน

  2. ขอเสนอแนะตอภาคเอกชน

      ผูประกอบธรุกจิประกนัวินาศภยัในประเทศตองยอมรับวาไมสามารถหลกีเล่ียงเกีย่วกบัการแขงขนัท่ีจะ

เกิดจากการเปดเสรีดานการคาบริการเพราะการเปดเสรีไมไดเกิดผลเสียอยางเดียว ดังน้ันจึงตองเรงปรับตัวสราง    

ความเขมแขง็ดวย ทัง้นีเ้พราะธุรกจิประกันวนิาศภัยนัน้ตองอาศัยเครือขาย เชน ธนาคารภายในประเทศ และธนาคาร

ตางประเทศท่ีมีการประกอบธุรกิจอยูในประเทศไทยซ่ึงมีสาขาต้ังอยูในตางประเทศ ตลอดจนตองพัฒนาบุคลากร 

และพัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัยและใหสอดคลองกับแนวทางในการดําเนินธุรกิจ และใชเทคโนโลยีใหครอบคลุม

ตลอดท้ังวงจรของการประกันภัย ซึ่งรวมถึงการใหขอมูลผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การพิจารณาประกันภัย                  

การบริหารจัดการกรมธรรม การใหบริการ การจัดการสินไหมทดแทน และโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ (สํานักงาน         

อตัราเบ้ียประกันวนิาศภัย, 2554ก,  4) เปนตน อนัจะทําใหธรุกจิประกันภยัในประเทศไทยมีการพัฒนาท้ังการบริหาร

องคกร และเทคโนโลยีไปพรอม ๆ กัน
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