


คำนำ

	 	 ประเด็น	‘การเปิดเสรี’	เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของแทบทุกท่านที่อยู่ในอุตสาหกรรม

ประกันภัย	ในบริบทของการเปิดเสรี	ย่อมมาควบคู่กับ	ภัยคุกคาม	(threat)	และ	โอกาส	(opportunity)	

การมีข้อมูลที่ถูกต้อง	และการวางแผนเตรียมความพร้อมย่อมเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารองค์กรในอนาคต

	 	 สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย	ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานการเปิดเสรียานยนต	์

สมาคมประกันวินาศภัยไทย	ให้จัดเตรียมข้อมูลประสบการณ์ของต่างประเทศที่เกี่ยวกับการเปิดเสรี

อัตราเบี้ยประกันวินาศภัย	เพื่อใช้สำหรับการประชุมคณะทำงานฯ	ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม	

พ.ศ.	2556	สำนักงานฯ	เห็นว่า	ข้อมูลจากการศึกษาเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่อยู่ในอุตสาหกรรม

ประกันภัย	จึงได้เรียบเรียงข้อมูลดังกล่าวออกมาในรูปของบทความวิชาการ	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ผู้อ่านได้มีข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน	เป็นประโยชน์ต่อการทำงานที่เกี่ยวข้อง	นอกจากนี้	สำนักงานฯ	เห็นว่า	

การเติบโตของภาคธุรกิจอื่นๆ	ในประเทศ	มีความเกี่ยวข้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย 

ซึ่งในการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	Community	-	AEC)	นั้น	ผู้นำ

อาเซียนได้กำหนดให้บริการโลจิสติกส์เป็นสาขาที่มีลำดับความสำคัญสูงในการเร่งเปิดเสรีการค้าบริการ

ระหว่างกัน	โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี	พ.ศ.	2556	นี้	ดังนั้น	สำนักงานฯ	จึงได้บรรจุเรื่องนี้

ไว้ในเอกสารวิชาการฉบับนี้ด้วย

  

	 	 อนึ่ง	สำนักงานฯ	ขอขอบคุณข้อคิดเห็นและประเด็นซักถามต่างๆ	ของคณะทำงานการเปิด

เสรียานยนต์	สมาคมประกันวินาศภัยไทย	เป็นอย่างสูงที่ช่วยให้สำนักงานฯ	ได้กลั่นกรองเป็นข้อมูล

และความเห็นต่างๆ	อย่างไรก็ดี	ความเห็นที่เกี่ยวข้องในบทความเป็นเพียงความเห็นทางวิชาการ

ของสำนักงานฯ	เท่านั้น	หากมีข้อบกพร่องประการใด	สำนักงานฯ	ขอรับไว้เพื่อปรับปรุงต่อไปแต่เพียง

ผู้เดียว

	 	 	 	 	 	 	 	 สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

	 	 	 	 	 	 	 	 								1	พฤษภาคม	2556

การเปิดเสรีอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย:

ประสบการณ์ของประเทศในเอเชีย

การเปิดเสรีบริการโลจิสติกส์ไทย

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย 
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“The starting point of all significant change is mindset.”

-Tom Peters

1. บทนำ

	 คำว่า	‘เปิดเสรี’	(liberalization)	คงเป็นคำพูดที่ทุกท่านได้ยินหรือผ่านตาบ่อยครั้ง	ในแผนพัฒนา 

การประกันภัยฉบับที่	1	(พ.ศ.	2549-2554)	และ	ฉบับที่	2	(พ.ศ.	2553-2557)1	ก็ได้กล่าวถึงคำนี้ไว้ใน	2 

ประเด็น	คือ	การเปิดเสรีอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย	โดยส่งเสริมและผลักดันบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน 

อัตราเบี้ยประกันวินาศภัยในการเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการประกันวินาศภัย	และการเปิดเสรีสาขา

ประกันภัยของประเทศไทยภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก	และกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ดังนั้น 

หากลองถามคำถามง่ายๆ	เพื่อเปิดประเด็นชวนให้ท่านผู้อ่านที่ทำงานอยู่ในบริษัทประกันวินาศภัย	ไม่ว่า 

จะอยู่ในระดับใด	แผนกใด	คิดตามว่า	บริษัทของท่านเตรียมพร้อมไปสู่การเปิดเสรีอัตราเบี้ยประกัน

วินาศภัยมากน้อยเพียงใด?	ท่านผู้อ่านบางท่านคงมีคำตอบแล้วในใจจากตัวเลือกคำตอบต่อไปนี้

	 ก)	พร้อมที่จะมีการเปิดเสรีอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยในวันพรุ่งนี้

	 ข)	จัดทำแผนงานพร้อมแล้ว	อยู่ในขั้นตอนปฏิบัติ	ซึ่งขณะนี้ดำเนินตามแผนงานอย่างชัดเจน	

	 ค)	เพิ่งจัดทำแผนงานเสร็จ	กำลังจะลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้

	 ง)	อยู่ในขั้นตอนของการจัดทำแผนงาน

	 จ)	ยังไม่ได้ริเริ่มดำเนินการใดๆ				

 

	 ท่านผู้อ่านบางท่านอาจยังไม่อยากตอบคำถามนี้	แต่อยากจะถามกลับให้แน่ใจว่า	การเปิดเสรี

อัตราเบี้ยประกันวินาศภัย	หมายถึงอะไร?	และมีความเกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีที่เห็นในหน้าหนังสือพิมพ์	

หรือการเปิดเสรีสาขาประกันภัยหรือไม่?	การเปิดเสรีอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยไม่ใช่เรื่องเดียวกันทั้งหมด

กับการเปิดเสรีสาขาประกันภัย	อย่างไรก็ดี	ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่า	การเปิดเสรีไม่ว่าจะเป็น

เรื่องอัตราฯ	หรือเรื่องอื่น	จะไม่สามารถแยกขาดจากการ	‘กำกับดูแล’	ได้	และการกำกับดูแลนั้นไม่ได ้

สวนทางกับการแข่งขันโดยใช้กลไกตลาดเสมอไป	การออกแบบการกำกับดูแลที่ดีสามารถส่งเสริมการ

แข่งขันได้ด้วยซ้ำ2	โดยก่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า	ผู้รับประกันภัยมีความเข้มแข็งด้านการเงิน	และผู้เอา

ประกันภัยสามารถเข้าถึงการบริการได้ในราคาที่ต่ำที่สุด

1	หน้า	48	ของแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่	1	และ	หน้า	46-49	ของแผนพัฒนาการประกันภัย	ฉบับที่	2
2		Llewellyn	D.	(1999)
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	 ในกรณีที่ที่หน่วยงานกำกับดูแลมีความเข้มข้นสูงในการกำกับดูแลด้านอัตราฯ	(rate	regulation)	

โดยมีคำสั่งและข้อบังคับให้ผู้รับประกันภัยใช้พิกัดอัตราฯ	(tariff)	ตามที่กำหนด	โดยไม่ว่าจะเป็นพิกัดอัตราฯ	

แบบกำหนดกรอบข้ันต่ำและข้ันสูง	(band)	หรือกำหนดเฉพาะพิกัดอัตราฯ	ข้ันต่ำท่ีไม่อนุญาตให้ผู้รับประกันภัย 

ใช้อัตราฯ	ท่ีต่ำกว่าน้ีได้	ระบบการกำกับดูแลแบบน้ีจึงเรียกว่า	ระบบพิกัดอัตราฯ	การเปิดเสรีอัตราเบ้ียประกันภัย3 

จึงหมายถึง	กระบวนการเปลี่ยนจากระบบพิกัดอัตราฯ	ไปสู่ระบบที่หน่วยงานกำกับดูแลลดความเข้มข้น

ในการกำกับดูแลให้มีความยืดหยุ่นและอิงการแข่งขันโดยใช้กลไกตลาดสูงขึ้น	(detariffication)		เช่น	

หน่วยงานกำกับดูแลอนุญาตให้ผู้รับประกันภัยสมัครใจใช้อัตราฯ	ท่ีรัฐหรือองค์กรท่ีเช่ียวชาญด้านการคำนวณ 

อัตราฯ	แนะนำ	หรืออนุญาตให้ผู้รับประกันภัยใช้อัตราฯ	ที่คำนวณตามสภาพความเสี่ยง	และการบริหาร

จัดการต้นทุนของตนเอง	อีกทั้งในท้ายที่สุดหน่วยงานกำกับดูแลอนุญาตให้ผู้รับประกันภัยใช้อัตราฯ	และ

แบบข้อความกรมธรรม์โดยไม่ต้องยื่นขออนุมัติก่อน	การดำเนินการดังกล่าวของหน่วยงานกำกับดูแลมี

เป้าหมายหลักเพื่อก่อให้เกิดการแข่งขันด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในตลาด	ตอบสนอง

ความต้องการของผู้เอาประกันภัย	อย่างไรก็ดี	จากการศึกษาประสบการณ์ของประเทศแถบเอเชีย	ได้แก่	

ญี่ปุ่น	เกาหลี	และอินเดีย	มีหนทางแตกต่างกันในด้านกรอบเวลาและวิธีการ	เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	และ 

ไม่ได้ทำอย่างรวบรัด	บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายรายละเอียด	เหตุผล	ประสบการณ์	และขั้นตอน

ของแต่ละประเทศดังกล่าว	โดยเจาะจงเฉพาะเร่ืองประเด็นการยกเลิกระบบพิกัดอัตราเบ้ียประกันภัยรถยนต์ 

ภาคสมัครใจ	และชักชวนให้ท่านผู้อ่านที่อยู่ในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย	หรือแวดวงวิชาการ	ช่วยกัน

ออกแบบระบบและหนทางที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในวันนี้	และอนาคตข้างหน้าด้วย

2. อัตราเบี้ยประกันวินาศภัยและนัยของการกำกับดูแล

	 เป็นท่ีทราบดีว่า	ราคาสินค้าและบริการโดยท่ัวไปประกอบด้วยต้นทุนและกำไร	ในการกำหนดราคา 

ของผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อหน่วย	(หรือท่ีเรียกว่า	อัตรา)	ก็เช่นเดียวกัน	อัตราเบ้ียประกันภัย	ประกอบด้วย	

ต้นทุนบริการ	3	ส่วน	คือ	(1)	ต้นทุนความเสียหาย	(Loss	Cost)	(2)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม

ทดแทน	(Loss	Adjustment	Expense)	และ	(3)	ค่าใช้จ่ายในการพิจารณารับประกันภัย	(Underwriting	

Expense)		และกำไรจากการรับประกันภัย4	(องค์ประกอบและการคำนวณอัตราฯ	ตามแผนภาพท่ี	1	และ	2	

ตามลำดับ)	ความแตกต่างอยู่ที่ต้นทุนของสินค้าและบริการอื่นที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ประกันภัยนั้น	

สามารถรับรู้ได้ก่อนวันท่ีขายสินค้าหรือบริการน้ัน	ในขณะท่ีผู้รับประกันภัยไม่สามารถรับรู้ต้นทุนความเสียหาย 

ในวันท่ีออกกรมธรรม์	

3		ในเอกสารวิชาการใช้คำว่า	Price	Liberalization	หรือ	Premium	Decontrol		ในที่นี้เนื้อหาเน้นไปที่กระบวนการเปลี่ยน

			จากระบบพิกัดอัตราฯ	จึงใช้คำว่า	detariffication	
4				สมการพื้นฐานการตั้งราคาสินค้าและบริการทั่วไป:	Price	=	Cost+Profit

			สมการพื้นฐานการตั้งราคาของผลิตภัณฑ์ประกันภัย:	Premium	=	Losses	+	Loss	Adjustment	Expenses	+					

			Underwriting	Expenses	+	Underwriting	Profit

แผนภาพที่ 1: องค์ประกอบของอัตราเบี้ยประกันภัย

หมายเหตุ:		 1/	เบี้ยประกันภัยแท้จริง	(pure	premium)	หรือที่เรียกว่า	ต้นทุนความเสียหาย	loss	cost	

หรือ	burning	cost	เป็นตัววัดค่าเฉลี่ยความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อหน่วยเสี่ยงภัย5	และคำนวณมา

จากแบบจำลองคณิตศาสตร์ประกันภัย	

	 2/	ผู้รับประกันภัยที่มีแบบจำลองความเสี่ยงมหันตภัย	(catastrophe	risk	model)	สามารถ

คำนวณความถี่และความรุนแรงของเหตุการณ์มหันตภัย	เพื่อเป็นส่วนบวกเพิ่มที่เรียกว่า	catastrophe	

loading

	 3/	ต้นทุนการผลิต	รวมถึง	ค่าบริหารจัดการต่างๆ	ทั้งค่าใช้จ่ายคงที่	และค่าใช้จ่ายผันแปร	

ค่าใช้จ่ายในการพิจารณารับประกันภัย	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการขายกรมธรรม์	(acquisition	costs)	เช่น	

ค่าโฆษณา	ค่านายหน้า/ค่าบำเหน็จ	และค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน

5		Pure	premium	=			 Loss		 							=	Frequency	x	Severity	

	 	 	Number	of	Exposures
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แผนภาพที่ 2: การคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย โดยวิธีต้นทุนความเสียหาย (Loss Cost Method)

	 ราคาหรืออัตรา	เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบตลาดและการกำกับดูแล	ในทางวิชาการ	‘ตลาด 

ประกันภัยแบบเสรี’	หมายถึง	ตลาดที่ดำเนินกลไกภายใต้ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลตามเหตุผล

เชิงเศรษฐศาสตร์	4	ประการ	ประกอบด้วย	(1)	ใครควรได้รับอนุญาตในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย		

เช่น	กรณีการเปิดเสรีที่มีการกำหนดหลักปฏิบัติการเข้าถึงตลาด	(market	access)	เพื่อให้โอกาสแข่งขันที่

เท่าเทียมกัน	และการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ	(national	treatment)	(2)	ผลิตภัณฑ์ประกันภัยใดที่ควรจำหน่าย 

(3)	ควรจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างไร	และ	(4)	อัตราใดของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ควรจำหน่าย6 

หน่วยงานกำกับดูแลจำเป็นต้องมีบทบาทในตลาดประกันภัยตามข้อกำหนดท้ัง	4	ข้อข้างต้น7	เน่ืองจากเหตุผล 

เชิงเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยการบรรเทาปัญหาความไม่สมบูรณ์ของตลาดที่เกิดขึ้นจากความไม่เท่าเทียมกัน

ของข้อมูล	(asymmetric	information)	ระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย	(ยกตัวอย่างง่ายๆ	

6		Skipper,	H.	D.	Starr,	Jr.,	C.V.,	Mack	Robinson	J.	(2000)	
7		เหตุผลเชิงเศรษฐศาสตร์ของการกำกับดูแลภาคการเงินโดยรวม	เมื่อเปรียบเทียบภาคธุรกิจธนาคารกับภาคธุรกิจประกันภัย 

			แล้ว	ภาคธนาคารจะมีเหตุผลเชิงเศรษฐศาสตร์ของการกำกับดูแลที่เด่นชัดในประเด็นการป้องกันความเสี่ยงต่อระบบ 

			(systemic	risk)	ที่มีลักษณะลูกโซ่	กล่าวคือ	เมื่อสถาบันหนึ่งในระบบไม่สามารถชำระภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนดเวลา			

			แล้วส่งผลให้สถาบันอื่นๆ	ไม่สามารถชำระภาระผูกพันตามไปด้วย	และกระจายต่อเป็นวงกว้าง	(เช่น	เนื่องจากการแผ่ขยาย	

			ปัญหาสภาพคล่อง	หรือความเชื่อมั่นหรือความตื่นตระหนกของลูกค้า)	และทำให้มีผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการ

			เงิน	และระบบเศรษฐกิจโดยรวม

                      

คือ	กรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้จักความเสี่ยงของตนได้ดีกว่าผู้รับประกันภัย	และผู้รับประกันภัยรู้จักฐานะการ

เงินของตนดีกว่าผู้เอาประกันภัย)	ในทางปฏิบัติ	หน่วยงานกำกับดูแลมีวิธีการแก้ไขประเด็นต่างๆ	ดังกล่าว	

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ในด้านการกำกับดูแลความมั่นคงทางการเงิน	(solvency	regulation)	เพื่อให้บริษัทมี

ระดับความเส่ียงทางการเงินท่ีเหมาะสม	และรักษาความสามารถในการชำระสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกัน

ภัย	และการกำหนดข้อบังคับให้ผู้รับประกันภัยเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินให้ผู้เอาประกันภัยทราบ

	 การต้ังราคาหรืออัตราของผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีความแตกต่างจากราคาของสินค้าหรือบริการประเภท 

อ่ืน	และการกำกับดูแลอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อกำหนดใน	4	ประการตามที่ได้กล่าวถึง 

ข้างต้น	ซึ่งโดยทั่วไปการกำกับดูแลอัตราฯ	มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่อาจมีความเสียเปรียบ

ด้านการต่อรองราคากับผู้รับประกันภัย	หรือลักษณะความคุ้มครองและอัตราที่มีความซับซ้อน	ทำให้ผู้เอา 

ประกันภัยยากที่จะทำความเข้าใจและเปรียบเทียบ	และในอีกทางหนึ่งรักษาระดับอัตราเบี้ยประกันภัยให้

เพียงพอสะท้อนสภาพความเสี่ยง	โดยที่ผู้รับประกันภัยมีกำไรในระดับเหมาะสม	และยุติธรรมต่อผู้เอา 

ประกันภัย	อย่างไรก็ดี	จากการทบทวนบทความวิชาการและประสบการณ์ในต่างประเทศ	ในตลาดประกันภัย 

ที่มีการพัฒนาไปแล้วระดับหนึ่ง	การลดความเข้มข้นในการกำกับอัตราเบี้ยประกันภัย	และเน้นการกำกับดูแล 

ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ	เป็นหลัก	ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันโดยใช้

กลไกตลาด	และเป็นหนึ่งในเงื่อนไขจำเป็นที่จะทำให้อุตสาหกรรมเติบโตอย่างยั่งยืน
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	 นอกจากนี้	เหตุผลทางวิชาการสนับสนุนมุมการกำกับดูแลความมั่นคงทางการเงินมากกว่า

มุมการกำกับอัตราเบี้ยประกันภัย	เนื่องจากการกำหนดอัตราโดยรัฐ	เช่น	การบังคับให้อัตราที่บริษัทฯ	

ใช้ไม่ต่ำกว่าขั้นที่กำหนด	และ/หรือไม่สูงกว่าขั้นที่กำหนด	ย่อมมีโอกาสก่อให้เกิดการอุดหนุนแบบไขว้	

(cross	subsidy)	ระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ทำผลกำไรและผลิตภัณฑ์ที่ประสบผลขาดทุน	บิดเบือนกลไกตลาด	

ที่ในแท้ที่จริงแล้วผู้รับประกันภัยมีข้อมูลสภาพความเสี่ยง	และต้นทุนของตนเองดีที่สุด	และอัตราเบี้ย 

ประกันภัยก็สามารถปรับขึ้นหรือลงเองได้ตามสภาพความเสี่ยง	และการบริหารจัดการต้นทุนอยู่แล้ว 

ดังนั้น	การกำกับดูแลอัตราฯ	อย่างเข้มข้นจึงอาจก่อให้เกิดผลเชิงลบต่อผู้รับประกันภัย	และ/หรือผู้เอา 

ประกันภัยได้	ซึ่งผลของการศึกษาเอกสารวิชาการในหลายประเทศ	ในกรณีของการประกันภัยรถยนต	์

เช่น	สหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น	เกาหลี	และอินเดีย	พบว่า	ในช่วง	10	ปีที่ผ่านมา	มีการเปลี่ยนผ่านจากการ 

กำกับดูแลที่เข้มข้น	คือ	ระบบพิกัดอัตราฯ	ที่รัฐกำหนด	หรือต้องได้รับอนุมัติอัตราฯ	ก่อนใช้	เป็นการ 

กำกับที่มีความยืดหยุ่น	และอ้างอิงจากต้นทุนความเสียหายของตลาดมากขึ้น	โดยใช้อัตราที่องค์กรที่ม ี

ความเชี่ยวชาญด้านการคำนวณอัตราฯ	เสนอแนะ	และในท้ายที่สุดเปิดให้แข่งขันเต็มที่	คือ	เป็นอัตรา 

ที่บริษัทฯ	คำนวณเอง	นอกจากนี้	มีงานศึกษาที่พบว่า	การกำกับอัตราฯ	ที่เข้มข้นน้อยไม่ได้ทำให้ผู้เอา 

ประกันภัยมีต้นทุนที่สูงขึ้น	และในอีกทางหนึ่ง	เมื่อเปรียบเทียบผลกำไรของบริษัทฯ	ในระบบที่มีการ 

กำกับอัตราฯ	อย่างเข้มข้นมากและในระบบที่มีการกำกับแบบเข้มข้นน้อย	พบว่า	ผลกำไรของบริษัทฯ	

ใน	2	ระบบดังกล่าว	ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเชิงสถิติ8 

3. หนทางเปลี่ยนผ่านระบบพิกัดอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยของประเทศในแถบเอเชีย

	 สมาคมนายทะเบียนประกันภัยแห่งสหรัฐอเมริกา	(National	Association	of	Insurance	

Commissioners)	ได้แบ่งระดับความเข้มข้นของการกำกับอัตราเบี้ยประกันภัย	เป็น	8	ระดับ	เรียงลำดับ

จากความเข้มข้นมากที่สุดและไม่ยืดหยุ่น	ไปสู่ความเข้มข้นน้อยที่สุด	และอิงการแข่งขันโดยใช้กลไกตลาด	

ดังนี้	

	 (1)	รัฐกำหนด	(state	made)	อัตราเบี้ยประกันภัยกำหนดโดยรัฐ	บริษัทประกันภัยถูกบังคับใช้

	 (2)	องค์กรกำหนด	(mandatory	bureau	made)	อัตราเบี้ยประกันภัยกำหนดโดยองค์กรที่มี

ความเชี่ยวชาญด้านการคำนวณอัตราฯ	และบริษัทประกันภัยถูกบังคับใช้

	 (3)	ขออนุมัติอัตราก่อน	(prior	approval)	บริษัทฯ	ต้องได้รับอนุมัติอัตราเบี้ยประกันภัย	และ

แบบข้อความเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง	ก่อนนำมาใช้	พร้อมด้วยแนบเอกสาร	สถิติ	และเหตุผลความจำเป็นให้

กับหน่วยงานกำกับดูแล

	 (4)	อัตโนมัติ	(file	and	use)	บริษัทฯ	ต้องยื่นอัตราเบี้ยประกันภัยและแบบข้อความที่มีการ

เปลี่ยนแปลงก่อนใช้	แต่ไม่ต้องรออนุมัติก่อนใช้	

	 (5)	ขออนุมัติอัตราก่อนแบบดัดแปลง	(modified	prior	approval)	บริษัทฯ	สามารถปรับอัตรา

เบี้ยประกันภัยจากประสบการณ์ข้อมูล	โดยไม่ต้องรออนุมัติก่อนใช้	ยกเว้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างพื้นฐาน	ต้องขออนุมัติอัตราก่อนใช้

8	Property	Casualty	Insurers	Association	of	America	(2010)

	 (6)	อัตรายืดหยุ่น	(flexible	rating)	บริษัทฯ	สามารถปรับอัตราเบี้ยประกันภัยได้เองในกรอบที่

ถูกกำหนด	เช่น	ไม่เกินร้อยละ	25	แต่ถ้าเกินกว่ากรอบที่กำหนดต้องได้รับอนุมัติก่อนใช้	

	 (7)	ใช้เลย	และยื่นเอกสารภายหลัง	(use	and	file)	บริษัทฯ	สามารถใช้อัตราเบี้ยประกันภัยเลย	

และยื่นเอกสารเพื่อการตรวจสอบภายในเวลาที่กำหนด

	 (8)	แข่งขันแบบเปิด	(open	competition)	บริษัทฯ	สามารถใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่คำนวณเอง	

หรือที่องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการคำนวณอัตราฯ	แนะนำ	โดยไม่ต้องมีการขออนุมัติใดๆ	 		

	 หน่วยงานกำกับดูแลในหลายประเทศแถบเอเชียได้ยกเลิกระบบพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่รัฐ

กำหนด	เป็นระบบที่อิงการแข่งขันโดยใช้กลไกตลาด	และมีเป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่

หลากหลายในตลาด	ตอบสนองความต้องการทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการของผู้เอาประกันภัย	และ

กระตุ้นให้ผู้รับประกันภัยจัดทำอัตราฯ	ที่อิงหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	และนำเอาวิธีการจัดการความเสี่ยง

ที่ดีมาใช้ปฏิบัติ	การดำเนินการดังกล่าวมีหลายขั้นตอน	และไม่ได้ทำอย่างรวบรัดในเวลาอันสั้น	บทความนี้

ได้ศึกษาหนทางเปล่ียนผ่านระบบพิกัดอัตราฯ	และประสบการณ์ของประเทศในแถบเอเชีย	โดยมุ่งเน้นกรณี

ของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	ได้แก่	(1)	ญี่ปุ่น	ในช่วงปี	พ.ศ.	2536-2554	(2)	เกาหลี	ในช่วงปี	

พ.ศ.	2539-2547	และ	(3)	อินเดีย	ในช่วงปี	พ.ศ.	2548-2550	(แผนภาพที่	3)	ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลและ

ภาคธุรกิจได้ร่วมมือกันจัดทำหนทางเปล่ียนผ่านระบบพิกัดอัตราฯ	โดยในทุกประเทศท่ีศึกษาน้ีมีข้ันตอนย่อย

เพื่อที่ให้บริษัทฯ	สามารถทยอยปรับตนเอง	บรรเทาปัญหาการแข่งขันตัดราคาที่ไม่เหมาะสม	และท้าย

ที่สุดผลักดันให้เกิดกลไกตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

แผนภาพที่ 3: ช่วงเวลาและขั้นตอนลดความเข้มข้นการควบคุมอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย ในประเทศ 

ญี่ปุ่น เกาหลี และอินเดีย  



 12 13

3.1  ญี่ปุ่น

	 การลดความเข้มข้นของการกำกับอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยในญี่ปุ่น	เป็นส่วนหนึ่งของกระบวน 

การเปิดเสรีธุรกิจประกันวินาศภัย	ซึ่งได้รับความกดดันจากการหารือกรอบเศรษฐกิจใหม่ระหว่างประเทศ

ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา	(Japan-US	New	Economic	Framework	Talks)	ในปี	พ.ศ.	2536	ซึ่งธุรกิจ

ประกันภัยเป็นหนึ่งในการหารือหลัก	และต่อมาการหารือดังกล่าว	มีข้อสรุปในปี	พ.ศ.	2539	ที่กำหนด

เงื่อนไขลดความเข้มข้นการกำกับดูแลอัตราและผลิตภัณฑ์ไว้อย่างชัดเจน	เช่น	การขยายระบบอัตราแนะนำ	

(advisory	rate	system)	สำหรับอัตราส่วนบวกเพิ่ม	(loading	rates)	ในผลิตภัณฑ์ประกันอัคคีภัย	การ

อนุมัติผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ที่มีอัตราแตกต่างกันตามประเภทความเสี่ยง	(รายละเอียดตามตาราง

ที่	1)	และการขยายประเภทผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระบบอัตโนมัติ	(file	&	use)	ไม่ต้องขออนุมัติก่อนใช้9	และ

ปรับระยะเวลามาตรฐานการอนุมัติผลิตภัณฑ์เป็นภายใน	90	วัน

ตารางที่ 1: เปรียบเทียบแนวทางจัดกลุ่มความเสี่ยงตามข้อบังคับใช้ผลิตภัณฑ์รถยนต์ภาคสมัครใจ

ของประเทศญี่ปุ่น ก่อนและหลังปี พ.ศ. 2540 

ก่อนเดือนกันยายน 2540 หลังกันยายน 2540

อายุ

แบ่งเป็น	3	ประเภท

•	ทุกช่วงอายุ

•	21	ปี	หรือมากกว่า

•	26	ปี	หรือมากกว่า

อนุญาตให้แบ่งเป็นช่วงอายุใดๆ	ก็ได้	แต่

ความแตกต่างระหว่างอัตราเพิ่มของ

กลุ่มสูงสุดกับกลุ่มต่ำสุดจะต้องไม่เกิน

ร้อยละ	300

เพศ ไม่มีการแบ่งกลุ่ม

อนุญาตให้มีการแบ่งกลุ่ม	แต่อัตราเพิ่ม

ระหว่างเพศชายและเพศหญิงแตกต่าง

กันได้ไม่เกินร้อยละ	150

ประวัติการขับขี่รถยนต์

ระบบส่วนลดและส่วนเพิ่มเบี้ยประวัติ

ดี-ไม่ดี	(Bonus-Malus)	สำหรับ

รถยนต์ที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย 

สามารถคิดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ	

60	จากอัตราฐาน	และรถยนต์ที่มี

ประวัติการเรียกร้องค่าเสียหายจะถูก

บริษัทฯ	คิดอัตราเพิ่มเบี้ยประกันภัย 

ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ	50	ของอัตราฐาน

อนุญาตให้แบ่งกลุ่มแบบใดก็ได้	

(แต่เนื่องจากประวัติขับขี่	ไม่มีการ 

เปิดเผย	บริษัทฯ	จึงไม่สามารถนำมา

ใช้เป็นอัตราเพิ่มตามความเสี่ยงภัยได้)

9		ในปี	2539	ผลิตภัณฑ์ที่ยังอยู่ในระบบ	prior	approval	ได้แก่	Compulsory	Automobile	Liability	Insurance,	

			Earthquake	Insurance	for	Dwelling	Risks,	Third	Sector	Insurance	(personal	accident	insurance,	medical	

			expense	insurance,	overseas	travelers’	personal	accident	insurance),	Automobile	Insurance	(non-fleet	

			policyholders	with	less	than	10	insured	vehicles)

ก่อนเดือนกันยายน 2540 หลังกันยายน 2540

ลักษณะการใช้รถยนต์ ไม่มีการแบ่งกลุ่ม

มีการแบ่งกลุ่ม	เช่น	การใช้เพื่อการ 

พาณิชย์	การใช้ส่วนบุคคล	และการ 

เดินทางเพื่อการพักผ่อน

แบบแผนการใช้รถยนต์ ไม่มีการแบ่งกลุ่ม
มีการแบ่งกลุ่ม	เช่น	ระยะทาง	(ไมล์)	

ต่อปี

ภูมิภาค ไม่มีการแบ่งกลุ่ม

แบ่งกลุ่มได้สูงสุด	7	ภูมิภาคตามที่ 

กฎหมายกำหนด	ความแตกต่างของ

อัตราเพิ่มระหว่างภูมิภาคจะต้องอยู่

ในช่วงไม่เกินร้อยละ	150

ประเภทรถยนต์

•	รถยนต์นั่ง

•	รถยนต์บรรทุก

•	รถยนต์โดยสาร

•	รถจักรยานยนต์

•	รถบรรทุกเทท้าย

•	อื่นๆ	(รถยนต์ที่เฉพาะเจาะจง)

อนุญาตให้แบ่งกลุ่มแบบใดก็ได้

อุปกรณ์รักษาความ

ปลอดภัย

การให้ส่วนลดขึ้นกับอุปกรณ์ความ

ปลอดภัย	เช่น	ถุงลมนิรภัย

การให้ส่วนลดขึ้นอยู่กับความพร้อมของ 

คุณลักษณะของอุปกรณ์ความปลอดภัย	

เช่น	ถุงลมนิรภัย	ระบบเบรก	เป็นต้น

การประกันภัยกลุ่ม ไม่มีการแบ่งกลุ่ม
ส่วนลดขึ้นอยู่กับจำนวนรถยนต์ที่เอา

ประกันภัย

ท่ีมา	:	Non-Life	Insurance	Rating	Organization	of	Japan.	(2012).	Automobile Insurance in Japan.                                                                                                                                           
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	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	2541	ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูประบบการเงินทั้งระบบ	(เรียกว่า	‘big	bang’)	ได้มี 

การปฏิรูปกฎหมายธุรกิจประกันภัย	กฎหมายกองทุนคุ้มครองผู้เอาประกันภัย	ระบบตัวแทน/นายหน้า 

หน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงิน	(เรียกว่า	‘Financial	Supervisory	Agency’)	ท่ีแยกออกมาจากกระทรวง 

การคลัง	กฎหมายจัดตั้งสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย	ที่ทำหน้าที่คำนวณอัตราต้นทุนความเสียหาย 

อ้างอิง	(reference	loss	cost)	เพื่อแนะนำอัตราเบี้ยประกันภัยแท้จริง	(advisory	pure	premium)	

ซึ่งในปี	พ.ศ.	2541	นี้เอง	ญี่ปุ่นได้ยกเลิกอัตราแบบบังคับ	(obligatory	rate)	สำหรับทุกประเภทผลิตภัณฑ์ 

ที่ทุกบริษัทถูกบังคับใช้ในลักษณะของอัตราเบี้ยประกันภัยรวม	(gross	premium)10	ซึ่งในกรณีของการ 

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	อัตราเบี้ยประกันภัยรวมแบบบังคับนี้	เป็นแบบกำหนดกรอบโดยบริษัท 

ประกันวินาศภัย	ถูกบังคับให้ใช้อัตราภายในช่วงที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ	10	จากอัตราที่สำนัก 

อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์	(Automobile	Insurance	Rating	Organization	-	AIRO)11	คำนวณ	การ 

ยกเลิกอัตราแบบบังคับดังกล่าว	เปลี่ยนเป็นระบบแนะนำที่	AIRO	คำนวณเฉพาะเบี้ยประกันภัยแท้จริง	โดย 

บริษัทฯ	สมัครใจใช้อัตรานี้เพื่อคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยรวมของแต่ละบริษัทฯ	เอง12 

3.2  เกาหลี

	 การลดความเข้มข้นในการควบคุมอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นประเด็นหารือแรกในการเตรียมแผน 

การเปิดเสรีสาขาประกันภัยของเกาหลี13	ในทำนองเดียวกันกับญี่ปุ่น	ในช่วงก่อนปี	พ.ศ.	2537	บริษัท 

ประกันวินาศภัยในเกาหลีถูกบังคับใช้พิกัดอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยอัตราเดียวกัน	และเป็นอัตราเบี้ย 

ประกันภัยรวม	(gross	premium	ที่รวมอัตราเบี้ยประกันภัยแท้จริงอัตราเพิ่มตามความเสี่ยง	และส่วนบวก 

เพิ่มต่างๆ	ไว้ด้วยกัน)	ที่คำนวณโดยสถาบันพัฒนาการประกันภัยแห่งเกาหลี	(Korea	Insurance		

Development	Institute	-	KIDI)	และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล14	แล้ว	

	 เกาหลีได้เร่ิมดำเนินการตามแผนลดความเข้นข้นของการกำกับอัตราเบ้ียประกันวินาศภัยในปี	พ.ศ. 

2537	แบบค่อยเป็นค่อยไป	เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจ	โดยมีการจัดทำเป็น	2	แผน	ดังนี้	

(รายละเอียดแผนลดความเข้มข้นของการกำกับอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์	ตามตารางที่	2)

10		อัตราเบี้ยประกันภัยรวม	(gross	premium)	ครอบคลุมอัตราเพิ่มตามความเสี่ยง	และส่วนบวกเพิ่มต่างๆ	ไว้ด้วย
11   จากการสอบถามของผู้เขียนไปยังสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยของญี่ปุ่น	ได้รับข้อมูลว่า	ในช่วงก่อนปี	พ.ศ.	2541 

				บริษัทประกันวินาศภัยถูกบังคับให้ใช้อัตราภายในช่วงลดหรือเพิ่มไม่เกินร้อยละ	10	จากอัตราที่สำนักอัตราเบี้ยประกัน 

				วินาศภัยคำนวณ	สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	อัคคีภัย	และอุบัติเหตุส่วนบุคคลต่อมาในปี	พ.ศ.		

				2545	AIRO	ได้ถูกควบรวมกับสำนักอัตราเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินและอื่นๆ	(Property	and	Casualty	Insurance	

				Rating	Organization)	เป็นการดำเนินงานภายใต้หน่วยงานชื่อว่า	สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย	(Non-Life	

				Insurance	Rating	Organization)
12		สำหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ	(compulsory	automobile	liability	insurance)	AIRO	คำนวณเป็นอัตรารวม 

				ค่าใช้จ่าย	เช่น	ค่าดำเนินการรับประกันภัย	ค่าดำเนินการสำรวจความเสียหาย	ค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จของตัวแทนและ

				นายหน้า	หรือส่วนบวกเพิ่มทั้งหมดไว้แล้ว	เรียก	อัตราที่คำนวณนี้ว่า	‘standard	full	rate’
13		Shim,	Hyung-Sup	Shim	(1995)
14		ปัจจุบันธุรกิจประกันภัยในเกาหลีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ	Financial	Service	Commission	และ	Financial		

				Supervisory	Service

	 (1)	แผนที่	1	เดือนเมษายน	พ.ศ.	2537:	การเปลี่ยนจากระบบพิกัดอัตราเดียว	เป็นระบบ 

ยืดหยุ่นแบบกำหนดกรอบ	

	 แผนการเปิดเสรีอัตราเบี้ยประกันภัย	(Insurance	Product	Pricing	Liberalization	Plan)	 

ได้มีการประกาศต่อสาธารณะในเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2536	เพื่อเปลี่ยนจากระบบพิกัดอัตราเดียว	เป็นระบบ 

ยืดหยุ่นแบบกำหนดกรอบ	และต่อมาได้มีแผนปฏิบัติการกำกับดูแลอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย	(Non-Life 

Insurance	Premium	Management	Regulation)	ในเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2537	อัตรายืดหยุ่นแบบ 

กำหนดกรอบ	ซึ่ง	KIDI	คำนวณเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยรวม	พร้อมด้วยกรอบที่เป็นที่ยอมรับได้	ซึ่งต้อง

ขออนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล	เมื่ออัตราเบี้ยประกันภัยรวม	และกรอบได้รับอนุมัติแล้ว	บริษัทฯ	ถูก

บังคับใช้พิกัดอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยภายในกรอบที่กำหนด	ตามคู่มือ	(Banded	Rate	Application	

Guidelines)	ที่จัดทำไว้	(แผนภาพที่	4)

แผนภาพที่ 4: ขั้นตอนการควบคุมอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยในประเทศเกาหลี ช่วงปี พ.ศ. 2537-2543 
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	 (2)	แผนที่	2	เดือนเมษายน	2543:	การเปลี่ยนจากระบบยืดหยุ่นแบบกำหนดกรอบ	เป็นระบบ 

ที่บริษัทฯ	คำนวณอัตราฯ	เอง	

	 ในช่วง	2	ปีแรก	คือ	ตั้งแต่	พ.ศ.	2543	–	2545	บริษัทฯ	ถูกบังคับใช้เบี้ยประกันภัยแท้จริง 

ที่	KIDI	คำนวณ	และสามารถคำนวณส่วนบวกเพิ่มเองได้	และยื่นขออนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล	

(แผนภาพที่	5)	

แผนภาพที่ 5: ขั้นตอนการควบคุมอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยในประเทศเกาหลี ช่วงปี พ.ศ. 2543-2545 

	 ต่อมาในเดือนเมษายน	2545	บริษัทฯ	สามารถคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยรวมเองได้	โดยใช้อัตรา

เบี้ยประกันภัยแท้จริงและส่วนบวกเพิ่ม	ที่คำนวณจากประสบการณ์ข้อมูลของบริษัทตนเอง	โดยที่	KIDI	

คำนวณให้เฉพาะเบี้ยประกันภัยแท้จริงอ้างอิง	(reference	pure	premium	rate)15	ซึ่งบริษัทฯ	สมัครใจนำ

ไปใช้คำนวณเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยของตนเองได้	อย่างไรก็ดี	บริษัทฯ	ต้องได้รับการพิจารณาทบทวนจาก	

KIDI	หรือบริษัทที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระก่อนที่จะยื่นขออนุมัติ	พร้อมด้วยเอกสารยืนยัน

การทบทวนของ	KIDI	หรือบริษัทที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระจากหน่วยงาน15กำกับดูแลก่อนใช้ 

(แผนภาพที่	6)

แผนภาพที่ 6: ขั้นตอนการควบคุมอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยในประเทศเกาหลี 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

15		Pure	premium	rate	ตามแผนที่	2	ที่	KIDI	คำนวณ	ต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลก่อน
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ตารางที่ 2: แผนลดความเข้มข้นของการกำกับอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของเกาหลี   

องค์ประกอบอัตราเบี้ย

ประกันภัยรถยนต์
ก่อนเมษายน 2537 เมษายน 2537 สิงหาคม 2538 สิงหาคม 2539 เมษายน 2541 เมษายน 2543 มกราคม 2544 เมษายน 2544

เมษายน 2545

เป็นต้นไป

เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน -	อัตราเดียว

-	คำนวณโดย	KIDI

-	ต้องได้รับอนุมัติ

		จากหน่วยงาน

		กำกับดูแลก่อนใช้

ยังไม่มีการ 

เปลี่ยนแปลง

ยังไม่มีการ 

เปลี่ยนแปลง

-	อัตราช่วง

		กำหนดกรอบ

		(+/-3~10%)1

-	คำนวณโดย	

		KIDI

-	ต้องได้รับอนุมัติ

		จากหน่วยงาน

		กำกับดูแลก่อนใช้

-	อัตราช่วง

		กำหนดกรอบ	

		(+/-6~20%)2

-	คำนวณโดย	

		KIDI

-	ต้องได้รับอนุมัติ

		โดยหน่วยงาน

		กำกับดูแลก่อนใช้

-	ยกเลิกการใช้

		อัตราช่วงแบบ

		กำหนดกรอบ

		ในทุกประเภท

-	บริษัทฯ	คำนวณ

		อัตราเพิ่มตาม

		ความเสี่ยงภัย

		และส่วนลด/	

		ส่วนบวกเพิ่มเอง

บริษัทฯ	คำนวณเบี้ย

ประกันภัยแท้จริงเอง	

เฉพาะรถตู้

ขนาดไม่เกิน	10	ที่นั่ง

บริษัทฯ	คำนวณเบี้ย 

ประกันภัยแท้จริงเอง	

เฉพาะรถเพื่อการ

พาณิชย์เท่านั้น

บริษัทฯ	คำนวณเบี้ย 

ประกันภัยแท้จริงเอง	

ทุกประเภทยานพาหนะ

อัตราเพิ่ม

ตามความเสี่ยงภัย

-	อัตราเดียว

-	คำนวณโดย	KIDI

-	ต้องได้รับอนุมัติ

		จากหน่วยงาน

		กำกับดูแลก่อนใช้

ยังไม่มีการ 

เปลี่ยนแปลง

-	อัตราช่วง

		กำหนดกรอบ	

		(+/-10%)

-	คำนวณโดย	

		KIDI

-	ต้องได้รับอนุมัติ

		จากหน่วยงาน

		กำกับดูแลก่อนใช้

ยังไม่มีการ 

เปลี่ยนแปลง

-	ยกเลิกการใช้

		อัตราช่วงแบบ

		กำหนดกรอบ	

ส่วนลด/ส่วนเพิ่ม -	อัตราเดียว

-	คำนวณโดย	KIDI

-	ต้องได้รับอนุมัติ

		จากหน่วยงาน

		กำกับดูแลก่อนใช้

-	อัตราช่วง	

		(+/-10%)

-	คำนวณโดย		

		KIDI

-	ต้องได้รับอนุมัติ

		จากหน่วยงาน

		กำกับดูแลก่อนใช้

ยังไม่มีการ 

เปลี่ยนแปลง

ยังไม่มีการ 

เปลี่ยนแปลง

-	อัตราช่วง	

		(+/-20%)

-	คำนวณโดย	KIDI

-	ต้องได้รับอนุมัติ

		จากหน่วยงาน

		กำกับดูแลก่อนใช้
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หมายเหตุ:  1	รถยนต์ส่วนบุคคล	(+/-3%)	;	รถยนต์โดยสาร	(+/-5%)	;	รถยนต์เพื่อการพาณิชย์		

	 (+/-10%)

 2	รถยนต์ส่วนบุคคล	(+/-6%)	;	รถยนต์โดยสาร	(+/-10%)	;	รถยนต์เพื่อการพาณิชย์	

	 (+/-20%)

	 -	รถยนต์ส่วนบุคคล	หมายถึง	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน	10	ที่นั่ง

	 -	รถยนต์เพื่อธุรกิจ	หมายถึง	รถยนต์ที่บริษัทเอกชนหรือรัฐบาลเป็นเจ้าของ	ทั้งรถยนต์นั่ง

	 		และรถยนต์เพื่อการขนส่ง	เช่น	รถยนต์โดยสารที่ใช้รับส่งพนักงาน	(ไม่ใช้เพื่อการพาณิชย์)

	 -	รถยนต์เพื่อการพาณิชย์	หมายถึง	รถยนต์ส่วนบุคคลหรือบริษัทเอกชนที่มีวัตถุประสงค์

	 		ในการได้รับค่าตอบแทนจากการบริการเป็นเงิน

3.3  อินเดีย

	 ก่อนที่หน่วยงานกำกับดูแลการประกันภัยของอินเดีย	(Insurance	Regulatory	and	

Development	Authority	-	IRDA)16	ประกาศแผนการยกเลิกระบบพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยในปี	พ.ศ.	

2548	ผลิตภัณฑ์ประกันอัคคีภัย	ประกันทางวิศวกรรม	และประกันภัยรถยนต์อยู่ในระบบพิกัดอัตราฯ	

โดยบริษัทฯ	จะถูกกำกับดูแลมิให้ใช้อัตราที่ต่ำกว่าที่กำหนดโดย	Tariff	Advisory	Committee	แผนการ

ยกเลิกระบบพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยในปี	พ.ศ.	2548	มีเนื้อความหลักประกอบด้วย	ขั้นตอนของการ

ปรับปรุงการบริหารภายในบริษัทใน	4	ด้าน	ภายในกรอบเวลารวม	1	ปี	3	เดือน	โดยเริ่มจากการประกัน 

อัคคีภัย	การประกันทางวิศวกรรม	และการประกันภัยรถยนต์	(ไม่รวมความรับผิดต่อบุคคลภายนอก)	

ในปี	พ.ศ.	2550	ดังนี้	

	 1)	การพิจารณาการรับประกันภัย	

	 แยกภารกิจส่วนงานพิจารณารับประกันภัย	(underwriting)	และกำหนดอัตรา	ออกจากงาน 

พัฒนาธุรกิจ	เพื่อให้หลักการพิจารณาการรับประกันภัยที่ดีไม่ถูกบิดเบือนเพียงเพื่อให้บริษัทฯ	เจาะตลาด 

ได้มากข้ึน	ผู้มีอำนาจในการรับหรือปฏิเสธการรับประกันภัย	รวมท้ังจัดทำอัตราและเง่ือนไขกรมธรรม์	จะต้อง

ไม่รายงานต่อเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาธุรกิจ	แต่จะรายงานต่อเจ้าหน้าที่อาวุโสที่การประเมินผลขึ้นอยู่กับผล

การพิจารณารับประกันภัยเท่านั้น	บริษัทฯ	จะต้องมีผู้ตรวจสอบความเส่ียง	หรือจ้างผู้เช่ียวชาญภายนอก	

และรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าฝ่ายพิจารณารับประกันภัย

	 2)	การสนับสนุนการจัดทำอัตรา			

	 นักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้ง	(appointed	actuary)	และผู้เชี่ยวชาญการพิจารณารับประกัน

ภัย	มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำอัตราเพิ่มตามความเสี่ยง	ในทุกลักษณะงาน	และทุกประเภทความเสี่ยง	

พร้อมทั้งจัดทำแนวทางพิกัดสำหรับใช้ภายในบริษัท	เพื่อทบทวนเป็นระยะ	

	 นักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้ง	มีหน้าที่ประสานกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	ในการออกแบบ

ระบบเพ่ือรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเบ้ียประกันภัยและการจ่ายสินไหมเพ่ือสามารถวิเคราะห์ความเส่ียง 

และทบทวนแนวทางพิกัดที่ใช้ภายในสม่ำเสมอ	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับฝ่ายพิจารณาการรับประกันภัย

3)	การจัดทำแบบและข้อความกรมธรรม์

	 ทุกบริษัทฯ	เริ่มจากแบบและข้อความกรมธรรม์ที่อยู่ในระบบพิกัดปัจจุบัน	โดยทบทวนและ 

เปลี่ยนแปลง	เพื่อยื่นขออนุมัติต่อ	IRDA	ทั้งนี้	เพื่อให้ในช่วงแรกของการยกเลิกระบบพิกัดอัตราฯ	เป็นการ

แข่งขันเฉพาะอัตราเบี้ยประกันภัยเท่านั้น	ไม่รวมถึงการปรับแบบและข้อความกรมธรรม์	ซึ่งจะอยู่ในแผน

ถัดไปในเดือนเมษายน	พ.ศ.	2551	และการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนจะได้ไม่ก่อความสับสนให้ผู้เอา

ประกันภัย	

4)	การกำกับดูแลกิจการที่ดี	(corporate	governance)	

	 ในรายงานคณะกรรมการบริหารกิจการเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการต้องรายงาน

ความเห็นอย่างน้อยทุก	6	เดือน	เรื่องประสบการณ์จ่ายสินไหมทดแทน	และความเพียงพอของอัตราและ

การพิจารณารับประกันภัย	

	 (รายละเอียดกรอบเวลาการปฏิบัติตามแผนการยกเลิกระบบพิกัดของอินเดียตามตารางที่	3)

16		IRDA	ถูกจัดตั้งขึ้นในปี	พ.ศ.	2542	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแข่งขันของธุรกิจ	เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคด้วย

				อัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ำลง	และสร้างความมั่นคงให้กับตลาดประกันภัย	
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ตารางที่ 3: กรอบเวลาการปฏิบัติตามแผนการยกเลิกระบบพิกัดของอินเดีย 

นับแต่วันที่ 23 กันยายน 2548 ถึงวันที่ยกเลิกระบบพิกัดอัตราฯ ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

การจัดการภายในองค์กร/

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
พ.ย. 48 ธ.ค. 48 ม.ค. 49 ก.พ. 49 มี.ค. 49 เม.ย. 49 พ.ค. 49 มิ.ย. 49 ก.ค. 49 ส.ค. 49 ก.ย. 49 ต.ค. 49 พ.ย. 49 ธ.ค. 49

การรับประกันภัย

1.	บริษัทฯ	ต้องจัดตั้งส่วนงาน

			รับประกันภัยภายในองค์กร		

			ที่แยกออกจากส่วนงานพัฒนา

			ธุรกิจ

2.	ปรับปรุงการป้อนข้อมูลของระบบ

			เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ

			ในการบันทึกปัจจัยในการกำหนด 

			อัตราเบี้ยตามความเสี่ยงภัยทั้งหมด 

			ทั้งด้านเบี้ยประกันภัยและสินไหม		

			ทดแทน

3.	การเตรียมการใช้พิกัดภายใน 

			บนพื้นฐานของข้อมูลการรับ

			ประกันภัยที่มีอยู่ในบริษัทฯ

4.	ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รับประกันภัย

5.	เตรียมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รับ

			ประกันภัยไว้ในทุกประเภท

			ความเสี่ยง

6.	เตรียมแนวทางปฏิบัติในการ

			พิจารณารับประกันภัย	จัดตั้ง

			ฝ่ายตรวจสอบการรับประกันภัย	

			ระบุผู้ตรวจสอบ	และทำการฝึก 

			อบรม

7.	จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบความเสี่ยง

			และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
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การจัดการภายในองค์กร/ระยะเวลาแล้วเสร็จ พ.ย. 48 ธ.ค. 48 ม.ค. 49 ก.พ. 49 มี.ค. 49 เม.ย. 49 พ.ค. 49 มิ.ย. 49 ก.ค. 49 ส.ค. 49 ก.ย. 49 ต.ค. 49 พ.ย. 49 ธ.ค. 49

การสนับสนุนการจัดทำ

อัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

1.	ระบุปัจจัยในการกำหนดอัตราเบี้ยของ

			ทุกประเภทความเสี่ยงภัย

2.	ปรับปรุงการป้อนข้อมูลของระบบเทคโนโลยี

			สารสนเทศของบริษัทฯ	ในการบันทึกข้อมูล

			อัตราเพิ่มตามความเสี่ยงทั้งหมดตามเบี้ย

			ประกันภัยและสินไหมทดแทน		

3.	เขียนและทดสอบโปรแกรมประมวลผล

			และวิเคราะห์ข้อมูล

4.	เริ่มต้นบันทึกและวิเคราะข้อมูล	

5.	เตรียมคู่มือพิกัดอัตราฯ	ภายใน	จากการ

			วิเคราะห์ข้อมูลที่ประมวลผลไว้ในทุกประเภท

			ความเสี่ยง	

6.	เตรียมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณารับ

			ประกันภัยสำหรับเจ้าหน้าที่พิจารณารับ

			ประกันภัย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

1.	ทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไข

			พิกัดที่ใช้อยู่ปัจจุบัน	และแนะนำการ

			เปลี่ยนแปลง

2.	ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ใหม่ภายหลัง

			จากที่ได้รับอนุมัติจาก	IRDA	(นับจากวันที่

			ประกาศยกเลิกระบบพิกัดอัตราฯ)	

3.	อบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับประกันภัยและฝ่าย

			สินไหมทดแทนเกี่ยวกับข้อกำหนดใหม่
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การจัดการภายในองค์กร/ระยะเวลาแล้วเสร็จ พ.ย. 48 ธ.ค. 48 ม.ค. 49 ก.พ. 49 มี.ค. 49 เม.ย. 49 พ.ค. 49 มิ.ย. 49 ก.ค. 49 ส.ค. 49 ก.ย. 49 ต.ค. 49 พ.ย. 49 ธ.ค. 49

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.	เตรียมเอกสารรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมด		

			ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสู่การยกเลิก

			ระบบพิกัด	และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

			บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.	ขอรับคำแนะนำและการอนุมัติสำหรับ

			ทุกกิจกรรม

3.	เตรียมแนวทางการรายงานเป็นระยะต่อ

			คณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

			การพิจารณารับประกันภัย	

4.	จัดตั้งระบบประมวลผลข้อมูลเพื่อ

			การออกรายงานทั้ง	3	ข้อข้างต้น		

             

ที่มา:		 Insurance	Regulatory	and	Development	Authority.	(2005,	September	23).	

 Road Map for a Tariff Free Regime.	IRDA/GI/detariff/001/05-06.
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4. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ

	 จากคำถามง่ายๆ	ในช่วงต้นของบทความ	เพื่อเปิดประเด็นชวนให้ท่านผู้อ่านคิดตามว่า	บริษัท 

ของท่านเตรียมพร้อมไปสู่การเปิดเสรีอัตราเบี้ยประกันภัยมากน้อยเพียงใด?	ก็คงเป็นคำถามทำนองเดียวกัน 

ของทุกๆ	ท่านที่อยู่ในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยด้วยว่า	ในภาพใหญ่ของทั้งอุตสาหกรรมว่ามีความพร้อม 

หรือยัง?	ถ้าจะยังอยู่ในระบบพิกัดอัตราฯ	ไปเรื่อยๆ	ในขณะที่การเปิดเสรีของทั้งภาคอุตสาหกรรมตาม

กรอบการเจรจาต่างๆ	ก็ยังเป็นสิ่งที่ดำเนินต่อไปโดยมีกรอบเวลากำหนดไว้แล้ว	จุดประสงค์ของการคงไว้ซึ่ง

ระบบพิกัดอัตราฯ	คืออะไร?	หนทางเปลี่ยนผ่านระบบพิกัดอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยของประเทศไทยจะ

เป็นอย่างไร?	คำตอบของแต่ละท่านคงไม่มีถูกหรือผิด	การบริหารองค์กรแห่งอนาคตท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์และอัตราฯ	และการปรับปรุงกระบวนการให้มี 

ประสิทธิภาพก็คงเป็นสิ่งที่ทุกบริษัทฯ	ต้องกระทำอยู่แล้ว	ไม่ว่าจะมีการเปิดเสรี	และการยกเลิกระบบพิกัดฯ	

ในเวลาใดก็ตาม	เหตุผลของการยกเลิกระบบพิกัดฯ	ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน	ในประเทศญี่ปุ่น	

และเกาหลี	เหตุผลหลักคือการเตรียมความพร้อมของธุรกิจในการเปิดเสรีสาขาธุรกิจประกันภัย	สำหรับ 

ในอินเดีย	เหตุผลหลักมาจากความมุ่งมั่นของหน่วยงานกำกับดูแลและความร่วมมือของธุรกิจที่ต้องการ

เปลี่ยนแปลง	บทความนี้เป็นบทความเชิงวิชาการที่พยายามอธิบายเหตุผลและประสบการณ์ของบางประเทศ

ในแถบเอเชีย	ความเห็นในที่นี้ก็เป็นเพียงข้อเสนอแนะทางวิชาการเท่านั้น	การตั้งเป้าหมายและทางเดินคง

ต้องเป็นแนวนโยบายที่เห็นร่วมกันของทุกท่านที่อยู่ในอุตสาหกรรม	

	 กุญแจของเรื่องนี้	คือ	เวลา	ไม่ว่าจะเป็นจุดเวลาเริ่มต้นของการหาเป้าหมายร่วมกันของภาคธุรกิจ

ด้วยกันเอง	หรือเป้าหมายร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจ	และกรอบเวลาดำเนินงานที่จะให้บรรลุ

เป้าหมายนั้น	ในมุมมองเชิงวิชาการ	การจัดทำกรอบวัตถุประสงค์และแผนปฏิบัติงานให้ชัดเจน	โดยมีการ

กำหนดจุดเวลาเริ่มต้นของการเตรียมความพร้อม	และกรอบเวลาให้เหมาะสมในการยกเลิกระบบพิกัดอัตราฯ	

จะเป็นประโยชน์กับทั้งอุตสาหกรรมและกับทุกๆ	บริษัท	ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่	กลาง	หรือเล็ก	

แผนการดำเนินงานอาจต้องใช้ระยะเวลาเพื่อทยอยปรับตัว	แต่การจัดทำกรอบวัตถุประสงค์และแผนปฏิบัติ

งานของอุตสาหกรรมให้ชัดเจนควรเริ่มต้นโดยทันที	เมื่อเปรียบเทียบกับต่างคนต่างเตรียมพร้อมโดยไม่มี

ข้อมูลในภาพใหญ่แล้ว	การส่งสัญญาณอย่างชัดเจนให้กับทั้งอุตสาหกรรมจะส่งผลเชิงบวกให้กับบริษัทที่อาจ

มีความพร้อมที่แตกต่างกัน	ได้มีก้าวแรกที่เข้าใจตรงกันของเส้นทางเดินในการปรับตัวเพื่อเข้าสู่บริบทที่จะ

ต้องเปลี่ยนแปลงไป	

“In an increasingly crowded marketplace, fools will compete on price.  

Winners will find a way to create lasting value in the customer’s mind.” 
- Tom Peters, Coauthor of In Search of Excellence

  Cornell (B.C.E., M.C.E.), Stanford (MBA and Ph.D. in Business)  

	 ในการเปลี่ยนผ่านระบบพิกัดฯ	ของทุกประเทศ	มีความกังวลเรื่องสงครามการตัดราคาของบริษัท 

อย่างไม่เหมาะสม	แต่ญี่ปุ่นและเกาหลีมีวิธีการลดความกังวล	และให้ธุรกิจมีเวลาเพียงพอในการทยอย

ปรับตัว	เนื่องจากอัตราเบี้ยประกันภัยสามารถแยกองค์ประกอบต่างๆ	ในการคำนวณหาค่าได้อย่างชัดเจน	

เกาหลีใช้เวลาถึง	8	ปี	ใน	8	ขั้นตอน	จากพิกัดอัตราเดียว	คำนวณโดยองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านอัตรา	ที่ 

ทุกบริษัทถูกบังคับใช้	สร้างแผนขั้นตอนย่อยในการทยอยอนุญาตให้บริษัทคำนวณแต่ละองค์ประกอบของ 

อัตราเบี้ยประกันภัยอย่างเสรี	ดังนี้	1)	แบบบังคับกำหนดกรอบอัตราเบี้ยประกันภัยในส่วนของส่วนลด/

ส่วนบวกเพิ่ม	จากที่	KIDI	คำนวณให้	2)	แบบบังคับกำหนดกรอบอัตราเบี้ยประกันภัยในส่วนของส่วนลด/

ส่วนบวกเพิ่ม	และอัตราเพิ่มตามความเสี่ยงภัย	จากที่	KIDI	คำนวณให้	3)	แบบบังคับกำหนดกรอบอัตราเบี้ย

ประกันภัยในส่วนของส่วนลด/ส่วนบวกเพิ่ม	อัตราเพิ่มตามความเสี่ยงภัย	และเบี้ยประกันภัยพื้นฐาน	จากที่	

KIDI	คำนวณให้	4)	คำนวณอัตราเพิ่มตามความเสี่ยงภัยอย่างเสรี	5)	คำนวณอัตราเพิ่มตามความเสี่ยงภัย	

และส่วนลด/ส่วนบวกเพิ่มอย่างเสรี	6)	คำนวณอัตราเพิ่มตามความเสี่ยงภัย	ส่วนลด/ส่วนบวกเพิ่ม	และเบี้ย 

ประกันภัยแท้จริงอย่างเสรี	สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน	10	ที่นั่ง	7)	คำนวณอัตราเพิ่มตาม 

ความเสี่ยงภัย	ส่วนลด/ส่วนบวกเพิ่ม	และเบี้ยประกันภัยแท้จริงอย่างเสรี	สำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์	

และ	8)	คำนวณอัตราเพิ่มตามความเสี่ยงภัย	ส่วนลด/ส่วนบวกเพิ่ม	และเบี้ยประกันภัยแท้จริงอย่างเสรี	

สำหรับรถยนต์ทุกประเภท	

	 หากมีการกำหนดกรอบเวลาของการเปิดเสรีสาขาประกันวินาศภัยในประเทศไทย	แผนการเปิดเสรี 

อัตราเบ้ียประกันวินาศภัยควรต้องมีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายก่อน	นอกจากน้ี	การศึกษาของสำนักงาน 

อัตราเบี้ยประกันวินาศภัย	พบว่า	พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	(ภาคผนวก	ก	และ	ข)	

ควรต้องมีการปรับปรุงเพื่อสะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริงของตลาด	หนทางเดินเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีหลาย 

หนทางให้เลือก	หากต้องการทยอยปรับตัว	โดยคำนึงถึงเงื่อนไขความพร้อมด้านความเชี่ยวชาญคณิตศาสตร์

ประกันภัย	ฐานข้อมูลเพื่อจัดทำแบบจำลอง	และการพิจารณารับประกันภัย	ขั้นตอนย่อยของเกาหลีในการ

ทยอยเปิดเสรีของแต่ละองค์ประกอบอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย	และการส่งสัญญาณชัดเจนเพื่อให้ธุรกิจ

เตรียมพร้อมการจัดองค์กรภายในแต่ละด้านอย่างเป็นระบบของอินเดียควรถูกนำมาพิจารณา	การจัดสมดุล

ให้ระดับความเข้มข้นที่ของการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เพื่อคุ้มครองเพื่อเอาประกันภัย	แต่ในขณะเดียวกันก็

กระตุ้นให้บริษัทสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคด้วย	ก็เป็นประเด็นท้าทาย 

อย่างยิ่ง	(แผนภาพที่	7)	
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แผนภาพที่ 7:  การลดความเข้มข้นของการควบคุมอัตราเบี้ยประกันภัยและผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ:

ความเข้มข้นของการควบคุมอัตราเบี้ยประกันภัย เรียงจากมากไปน้อย

	 กำหนดพิกัดตามประกาศของรัฐ	ไม่ว่าจะเป็นพิกัดขั้นต่ำ	หรือกรอบขั้นต่ำและขั้นสูง	บังคับใช้		

						 กับบริษัทประกันภัย

					 กำหนดกรอบอัตราเบี้ยประกันภัยรวม	(Gross	Premium)	จากอัตราทึ่คำนวณโดยองค์กรกลาง

					 ที่เชี่ยวชาญด้านการคำนวณอัตราฯ	บังคับใช้กับบริษัทประกันภัย

					 กำหนดเฉพาะเบี้ยประกันภัยแท้จริงจากอัตราทึ่คำนวณโดยองค์กรกลางที่เชี่ยวชาญด้านอัตราฯ	

						 บังคับใช้กับบริษัทประกันภัย	โดยบริษัทฯ	คำนวณองค์ประกอบอื่นของอัตราฯ	เอง	เช่น	

						 ค่าใช้จ่าย	และส่วนลด/ส่วนบวกเพิ่ม	

	 บริษัทประกันภัยคำนวณเบี้ยประกันภัยแท้จริงและองค์ประกอบอื่นของอัตราฯ	เอง

ความเข้มข้นของการควบคุมผลิตภัณฑ์ เรียงจากมากไปน้อย 

		 ขออนุมัติอัตราก่อน	(prior	approval)	บริษัทฯ	ต้องได้รับอนุมัติอัตราเบี้ยประกันภัย	และ

	 แบบข้อความเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง	ก่อนนำมาใช้	พร้อมด้วยแนบเอกสาร	สถิติ	และเหตุผล

	 ความจำเป็นให้กับหน่วยงานกำกับดูแล

		 อัตโนมัติ	(file	and	use)	บริษัทฯ	ต้องยื่นอัตราเบี้ยประกันภัยและแบบข้อความที่มีการ

	 เปลี่ยนแปลงก่อนใช้	แต่ไม่ต้องรออนุมัติก่อนใช้	

๑

๒

๓

๔

๑

๒

		 ใช้เลย	และยื่นเอกสารภายหลัง	(use	and	file)	บริษัทประกันภัย	สามารถใช้อัตราเบี้ยประกันภัย		

	 โดยที่ไม่ต้องยื่นขออนุมัติ	และเก็บเอกสารไว้เพื่อการตรวจสอบในเวลาที่กำหนด

	 ท้ายที่สุด	ขอย้อนกลับไปถึงคำกล่าวในตอนต้นบทความ	“The	starting	point	of	all	

significant	change	is	mindset.”		ในบริบทของการบริหารองค์กรแห่งอนาคตเพื่อให้มีการเติบโตอย่าง 

ยั่งยืนนั้น	ในมุมวิชาการ	พบว่า	ต้องมีทั้งการปรับ	mindset	และ	skillsets	อย่างไรก็ดี	หากทำทั้ง	2	สิ่ง 

พร้อมกันไม่ได้	ผู้เขียนเห็นว่า	การปรับ	mindset	คงต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก		

-----------------------------------------------

๓
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การเปิดเสรีบริการโลจิสติกส์ไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
         
         ดร.	จักรกฤษณ์	ดวงพัสตรา

1. บทนำ 

	 การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	Community	-	AEC		ต้องมี 

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	โดยผู้นำอาเซียนกำหนดให้บริการโลจิสติกส์เป็นสาขาที่มีลำดับความสำคัญสูง

ในการเร่งเปิดเสรีการค้าบริการระหว่างกันโดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี	ค.ศ.	2013	หรือ	พ.ศ.	

2556	โดยสมาชิกอาเซียนต้องเปิดให้สมาชิกอาเซียนอื่นสามารถเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	

49	ในปี	พ.ศ.	2551	เป็นร้อยละ	51	ในปี	พ.ศ.	2553	และร้อยละ	70	ในปี	พ.ศ.	2556		สำหรับการเข้าไป

จัดตั้งธุรกิจในประเทศของผู้รับบริการ	นอกเหนือจากการเปิดเสรีบริการโลจิสติกส์โดยไม่มีข้อจำกัดสำหรับ

การค้าบริการข้ามพรมแดน	และการค้าบริการที่ผู้รับบริการไปรับบริการในประเทศผู้ให้บริการ	รวมทั้งลด

ข้อจำกัดการให้การปฎิบัติเท่าเทียมกับคนชาติสำหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือและเจรจาจัดทำความ

ตกลงยอมรับร่วม	(Mutual	Recognition	Agreements:	MRA)	ในมาตรฐานด้านวิชาชีพ	โดยการพัฒนา

บริการด้านโลจิสติกส์จะช่วยเอื้อประโยชน์ต่อการช่วยให้การไหลเวียนของสินค้า	บริการ	การลงทุน	และเงิน

ทุนภายในประชาคมอาเซียนเป็นไปโดยสะดวกมากขึ้น	ลดต้นทุนการทำการค้า	เนื่องจากบริการโลจิสติกส์

เปรียบเสมือนเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจของอาเซียนที่มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภาค

การผลิตและบริการอื่นๆ

	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปิดตลาดบริการโลจิสติกส์ในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์ประเภทต่างๆ	ของไทย	และเสนอมาตรการสำหรับภาครัฐและ

เอกชนไทยเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดตลาดบริการโลจิสติกส์	โลจิสติกส์เป็นหนึ่งในสาขาเศรษฐกิจ

สำคัญที่อาเซียนเร่งรัดการรวมกลุ่มในภูมิภาคโดยกำหนดให้สมาชิกอาเซียนเปิดตลาดให้สมาชิกอาเซียนอื่น

ถือหุ้นได้ในธุรกิจบริการโลจิสติกส์บางประเภทได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	รวมทั้งยกเลิกข้อจำกัดสำหรับการ

ค้าบริการข้ามพรมแดน	และลดข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะภายในปี	พ.ศ.	2556	(ค.ศ.	2013)

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับโลจิสติกส์

	 บริการโลจิสติกส์ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนระบบการค้าและเศรษฐกิจของ

ประเทศ	เนื่องจากเป็นกลไกพื้นฐานหล่อเลี้ยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ	การบริหารจัดการโลจิสติกส์ 

หมายถึง	กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน	การดำเนินการและการควบคุมการทำงาน 

ขององค์กร	รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง	ให้เกิดการเคลื่อนย้าย	

การจัดเก็บ	การรวบรวม	การจัดการคลังสินค้า	การกระจายสินค้า	บริหารต้นทุน	การขนส่ง	ห่วงโซ ่

แห่งคุณค่า	ไปจนถึงจุดที่มีการใช้งานหรือถึงมือผู้บริโภค		ประเทศที่มีการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ดีและ

มีประสิทธิภาพจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจการค้าอย่างมาก	ตลอดจนสร้างความได้เปรียบ

ด้านต้นทุนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้มากกว่า

ประเทศอื่น
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	 ภายใต้การรวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนได้กำหนดแผนงานการรวมกลุ่มบริการโลจิสติกส์แบ่งเป็น	

5	ด้าน	ที่อาเซียนทุกประเทศต้องดำเนินการ	ได้แก่

 ก. การเปิดเสรีบริการโลจิสติกส์อย่างมีนัยสำคัญ ในสาขาต่อไปนี้ 

	 (1)	บริการยกขนสินค้าที่ขนส่งทางทะเล	

	 (2)	บริการคลังสินค้า	

	 (3)	บริการตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้า	

	 (4)	บริการเสริมอื่นๆ	เช่น	บริการตรวจสอบสินค้าก่อนทำการบรรทุก	

	 (5)	บริการจัดส่งพัสดุ	

	 (6)	บริการด้านการบรรจุภัณฑ์	

	 (7)	บริการรับจัดการพิธีการศุลกากร	

	 (8)	บริการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ	

	 (9)	การปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยการเปิดเสรีบริการขนส่งทางอากาศของอาเซียน

	 (10)	บริการขนส่งสินค้าทางรางระหว่างประเทศ	

	 (11)	บริการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ

	 การเปิดเสรีบริการฯ	ดังกล่างข้างต้นจะต้องสอดคล้องกับความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ 

(General	Agreement	on	Trade	in	Services	-	GATS)	ขององค์การการค้าโลก	(World	Trade	

Organization	-	WTO)	ซึ่งมีหลักการสำคัญที่เป็นหลักการพื้นฐาน	4	เรื่อง	คือ

 1) การปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง	ใช้คำภาษาอังกฤษว่า	Most-Favoured-Nation	

Treatment	หรือเรียกว่า	หลักการ	MFN	กล่าวคือ	การกำหนดให้สมาชิกต้องให้การปฏิบัติที่ดีที่สุดแก่สมาชิก

ทุกประเทศอย่างเท่าเทียมกัน

 2) ความโปร่งใส กำหนดให้สมาชิกจะมีการออกกฎหมาย	กฎระเบียบ	หรือมาตรการใดๆ	ที่ม ี

ผลกระทบต่อการค้าบริการ	จะต้องตีพิมพ์มาตรการดังกล่าวล่วงหน้า	หรืออย่างน้อยก่อนที่จะมีผลใช้บังคับ	

รวมทั้งให้จัดตั้งจุดตอบข้อซักถาม	(Enquiry	Point)	อย่างน้อย	1	แห่ง	เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ	เกี่ยวกับกฎระเบียบ

การค้าบริการเมื่อมีประเทศสมาชิกร้องขอ

 3) การกำหนดกฎระเบียบภายในประเทศ ให้สิทธิสมาชิกในการออกกฎหมาย	หรือกฎระเบียบ

เพื่อใช้กำกับดูแลธุรกิจบริการในประเทศของตนได้ตลอดเวลา	แม้จะเป็นกฎระเบียบที่มีผลกระทบต่อการค้า 

บริการในสาขาที่สมาชิกมีพันธะในการเปิดตลาดก็ตาม	ตราบใดที่การกำหนดกฎระเบียบภายในดังกล่าว	

นำมาใช้อย่างมีเหตุผล	มีหลักเกณฑ์	ไม่ลำเอียง	ไม่เลือกปฏิบัติระหว่างคนชาติและคนต่างชาติ	และไม่เป็น

อุปสรรคต่อการค้าบริการโดยไม่จำเป็น

 4) การเปิดเสรีแบบก้าวหน้าเป็นลำดับ	ใช้คำภาษาอังกฤษว่า	Progressive	Liberalization	โดยเพิ่ม

ระดับการเปิดเสรีตามลำดับขั้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป	โดยให้ความยืดหยุ่นกับประเทศกำลังพัฒนา	โดยยอมให้

ผูกพันการเปิดตลาดในจำนวนสาขาหรือกิจกรรมที่น้อยกว่าประเทศกำลังพัฒนา	ทั้งนี้	การเปิดตลาดบริการของ

อาเซียนจะอยู่ภายใต้กรอบความตกลงการค้าบริการอาเซียน	(ASEAN	Framework	on	Services	-	AFAS)	จัด

ทำในลักษณะของข้อผูกพันการเปิดตลาดเป็นชุดๆ	(Package)	ที่มีระดับการเปิดเสรีเพิ่มขึ้นตามลำดับ	เริ่มต้น

จากการลงนามพิธีสารข้อผูกพันเปิดตลาดชุดที่	1	(Initial	Package)	ในปี	พ.ศ.	2540	(ค.ศ.	1997)	และ

ล่าสุดได้ลงนามพิธีสารข้อผูกพันเปิดตลาดชุดที่	8	(Eight	Package)	ในปี	พ.ศ.	2553	(ค.ศ.	2010)	

	 ทั้งนี้	ในส่วนของบริการโลจิสติกส์	อาเซียนกำหนดเป้าหมายให้สมาชิกอาเซียนทุกประเทศเปิด

ตลาดให้คนต่างชาติสามารถเข้ามาให้บริการโดยถือหุ้นได้ร้อยละ	70	ในธุรกิจ	โลจิสติกส์บางประเภท	

อาทิ	บริการขนถ่ายสินค้าทางทะเล	บริการเก็บรักษาและคลังสินค้า	บริการตัวแทนขนส่งสินค้า	บริการ

จัดส่งพัสดุภัณฑ์	บริการบรรจุภัณฑ์	บริการตัวแทนออกของรับอนุญาต	รวมตลอดถึงการเปิดเสรีการบิน

การขนส่งสินค้าอย่างเต็มที่ในอาเซียน	นอกจากนี้	ประเทศต่างๆ	ยังมีการเปิดตลาดบริการโลจิสติกส์อื่นๆ	

เพิ่มเติมจากบริการดังกล่าวที่อาเซียนกำหนด	โดยในส่วนของไทยเปิดตลาดบริการโลจิสติกส์อื่นๆ	ในกรอบ 

AFAS	เพิ่มเติมจากบริการดังกล่าวข้างต้น	เช่น	บริการซ่อมเรือขนาดใหญ่กว่า	100,000	เดทเวทตัน	สถาบัน 

จัดชั้นเรือ	(Classification	Societies)	บริการซ่อมอุปกรณ์การขนส่งทางราง	บริการทำความสะอาดตู้รถไฟ

โดยสารและรถไฟสินค้า	บริการให้เช่ารถโดยสาร	บริการซ่อมรถยนต์กรณีฉุกเฉิน	เป็นต้น

 รูปแบบและสาขาการค้าบริการ การให้บริการที่สามารถเกิดขึ้นได้	4	รูปแบบ	(modes	of	

supply)	ดังนี้	

 1) รูปแบบที่ 1 การบริการข้ามพรมแดน (Cross-border Supply) หรือเรียกว่า	การค้าบริการ	

mode	1	เป็นการให้บริการจากพรมแดนของประเทศสมาชิกหนึ่งไปสู่พรมแดนของประเทศสมาชิกอื่นที่เป็น

ลูกค้า	โดยผู้ให้บริการไม่ต้องปรากฏตัวอยู่ในประเทศประเทศลูกค้า	เช่น	การให้คำปรึกษาด้านการรับจัดการ

ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศผ่านระบบ	On	Line	เป็นต้น

 2) รูปแบบที่ 2 : การบริโภคในต่างประเทศ (Consumption Abroad) หรือเรียกว่า	การค้า 

บริการ	mode	2	เป็นการให้บริการที่เกิดขึ้นในพรมแดนของประเทศผู้ให้บริการ	โดยอาศัยการเคลื่อนย้าย

ของผู้บริโภคเป็นเงื่อนไขสำคัญ	ตัวอย่างเช่น	การให้คนชาติประเทศสมาชิกอาเซียนมาให้บริการด้านการ

ขนส่งและโลจิสติกส์ในไทยได้	เป็นต้น

 3) รูปแบบที่ 3: การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ (Commercial Presence)	หรือเรียกว่า	การค้า 

บริการ	mode	3	เป็นการเข้าไปลงทุนจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบต่างๆ	เพื่อให้บริการในประเทศลูกค้า	เช่น	

การอนุญาตให้คนชาติสมาชิกอาเซียนเข้ามาจัดตั้งสาขา	สำนักงานตัวแทน	หรือบริษัทด้านโลจิสติกส์ในไทย	

เป็นต้น

 4) รูปแบบที่ 4: การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Presence of Natural Person) 

หรือเรียกว่า	การค้าบริการ	mode	4	เป็นการเข้าไปทำงานประกอบอาชีพในสาขาบริการด้านต่างๆ	เป็นการ 

ชั่วคราว	ในประเทศลูกค้า	เช่น	การให้คนชาติประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ามาทำงานเป็นผู้จัดการธุรกิจบริการ

รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทย	เป็นต้น

 ข.  การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของอาเซียน	ดังนี้

	 (1)	การอำนวยความสะดวกทางการค้าและศุลกากร	เช่น	การนำความตกลงการประเมินราคา 

ศุลกากรขององค์การการค้าโลกมาใช้	การนำหลักการที่สำคัญขององค์การศุลกากรโลกมาใช้	ส่งเสริมการใช้ 

เทคโนโลยีโดยใช้ระบบบ่งชี้สินค้าโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ	(Radio	Frequency	Identification	-	RFID) 

ในการติดตามสินค้าที่ขนส่ง	การอำนวยความสะดวกการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน	

การพัฒนาระบบ	National	Single	Window	(NSW)	สำหรับพิธีการศุลกากร	ซึ่งเป็นการอำนวยความ



 36 37

สะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	ณ	จุดเดียวของอาเซียน	การออกกฎหมายภายในเพื่อให้ยอมรับ 

เอกสารและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์	การบริหารความเสี่ยงเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า

	 (2)	การอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์	เช่น	เพิ่มความโปร่งใสเกี่ยวกับกฎระเบียบภายในด้าน 

โลจิสติกส์	การจัดทำความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดน	การปรับปรุง 

โครงข่ายสาธารณูปโภคสำหรับการขนส่งทางบกเพื่อเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน	การส่งเสริม

การเดินเรือภายในภูมิภาคอาเซียน	การจัดทำกลไกเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้ให้

บริการโลจิสติกส์

	 โดยในส่วนของการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของอาเซียนนี้	มี

หลายโครงการที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญมาก	อาทิ	การพัฒนาระบบ	National	Single	

Window	ของไทยที่เป็นการเชื่อมโยงการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาครัฐ	

(G-G)	ภาครัฐกับภาคเอกชน	(G-B)	และภาคเอกชนกับภาคเอกชน	(B-B)	เพื่อประโยชน์ในการลดระยะเวลา

และเอกสารที่ใช้ในการติดต่อการค้า	นอกจากนี้	ยังมีการพัฒนาระบบขนส่งเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

ตามแนวเส้นทางตามระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้	(North	South	Economic	Corridor)	ซึ่งเชื่อมโยงจีน

ตอนใต้	ลาว	และไทย	เส้นทางตามระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก	(East	West	Economic	Corridor)	

ซึ่งเชื่อมโยงเวียดนาม	ลาว	ไทย	และพม่า	เส้นทางตามระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้	(Southern	Economic	

Corridor)	การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากโครงการทวาย	ที่เป็นเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และท่าเรือน้ำลึก

เพื่อเป็นประตูการค้าใหม่ทางฝั่งทะเลอันดาเชื่อมโยงกับบางส่วนของไทย	กัมพูชา	ลาว	เวียดนาม	และจีน

ตอนใต้ซึ่งมีพื้นที่เศรษฐกิจติดอยู่กับฝั่งทะเลจีนใต้	เพื่อช่วยระยะเวลาการเดินทางและขนส่งของการค้าระหว่าง

ประเทศ	(รูปที่	1)	ซึ่งเชื่อมโยงเวียดนาม	กัมพูชา	และไทย	นอกจากนี้	ยังมีการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้

เข้ากับอนุภูมิภาคเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย	Indonesia	Malaysia	Thailand	Growth	Triangle	(IMT-GT)	อาทิ	

การจัดตั้งตลาดกลางขายส่งสินค้าบริเวณชายแดน	การพัฒนาด่านศุลกากรและศูนย์กระจายสินค้า	รวมทั้ง

อุโมงค์เชื่อมทางหลวงจังหวัดสตูล-รัฐเปอร์ลิส	ประเทศมาเลเซีย

รูปที ่ 1 (เส้นทางตามระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้	(North	South	Economic	Corridor)	ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 

	(East	West	Economic	Corridor)	และเส้นทางตามระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้	(Southern	Economic	Corridor)	และเส้นทาง 

เชื่อมโยงทวาย



 38 39

 ค. เพิ่มความสามารถให้กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของอาเซียน	เช่น	การนำวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด	

(Best	Practices)	ในการให้บริการโลจิสติกส์มาใช้	การสนับสนุนการพัฒนาของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในสาขาบริการโลจิสติกส์	การพัฒนาฐานข้อมูลผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่าย 

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์อาเซียน

 ง. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น	การอบรมและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 

การส่งเสริมการจัดทำระบบการออกใบรับรองทักษะให้แก่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์	การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์

ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์อาเซียน

 จ. เสริมสร้างสาธารณูปโภคและการลงทุนสำหรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เช่น	การพัฒนา

โครงข่ายเส้นทางการค้าหลักของอาเซียน

3. สถานะและกลยุทธ์การประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ของไทย

	 ในภาพรวม	ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในไทยประมาณร้อยละ	70	เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก	มีทุน 

จดทะเบียนต่ำกว่า	5	ล้านบาท	ขณะที่ผู้ประกอบการต่างชาติแม้จะมีจำนวนน้อยกว่าแต่มีทุนจดทะเบียน

รวมกันมากกว่าผู้ประกอบการไทย	ทุนจดทะเบียนรวมของบริษัทที่ประกอบการในอุตสาหกรรมในปี	พ.ศ.	

2554	มีทั้งสิ้น	7,586	ล้านบาท	เป็นของผู้ประกอบการต่างชาติร้อยละ	52.6	หรือคิดเป็นทุนจดทะเบียน	

3,996	ล้านบาท	ขณะที่บริษัทคนไทยมีทุนจดทะเบียน	3,593	ล้านบาท	และวิเคราะห์สถานภาพผู้ให้บริการ

โลจิสติกส์ไทยดังตารางที่	1

ตารางที่ 1: วิเคราะห์สถานะการให้บริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของต่างชาติ

• ธุรกิจดั้งเดิมเจ้าของคนเดียว	การบริหาร		

  งานเปน็ลกัษณะครอบครวั	และสว่นมาก	

  เป็น	SMEs	

•	ผู้ให้บริการรับเหมาช่วงงานต่อจากผู้ให้	

		บริการโลจิสติกส์ต่างชาติ

•	เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 

•	มีลักษณะเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบเบ็ดเสร็จ	

		(Third	Party	Logistics:	3PLs)	ซึ่งเป็นการบริการ

		แบบครบวงจรหรือเป็นมืออาชีพ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ชื่อเสียงและ

ประสบการณ์ในการ

ให้บริการ

ความเข้าใจในธุรกิจ

และการให้บริการ 

โลจิสติกส์

คุณภาพของทีมงาน

และความสามารถ

ในการปรับปรุงการ

บริการด้าน

โลจิสติกส์

แผนการดำเนินงาน

ระยะยาว

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

	 การแข่งขันที่ทางการค้าที่รุนแรงขึ้นทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศส่งผลให้มีความต้องการ 

ใช้บริการโลจิสติกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	สำหรับบริการโลจิสติกส์จะต้องสามารถสนองตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้บริการที่เริ่มเปลี่ยนรูปแบบความต้องการเป็นการบริการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ

มากขึ้นและสามารถลดต้นทุนการจัดการด้านโลจิสติกส์ของผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุด	ทั้งนี้	พบว่า	5	กลยุทธ์

หลักที่จะช่วยให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์สามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและการแข่งขัน

บริการโลจิสติกส์ปัจจุบัน	ตามตารางที่	2

ตารางที่ 2: กลยุทธ์หลักที่จะช่วยให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์สามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ของธุรกิจและการแข่งขันบริการโลจิสติกส์ปัจจุบัน

กลยุทธ์ แนวทาง

1.	การขยายขอบข่าย

			งานให้บริการด้าน

			โลจิสติกส์

การขยายเขตการให้บริการด้านโลจิสติกส์จะก่อให้เกิดการประหยัดจากการ

ขยายขอบเขตงาน	(Economies	of	Scope)	ซึ่งจะช่วยดึงดูดใจให้ผู้ใช้บริการ

ของธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ได้เป็นอย่างดี	เนื่องจากผู้ใช้บริการสามารถลด

เวลาในการดำเนินงานและการติดต่อลูกค้าหลายรายของผู้ใช้บริการ

2.	การพัฒนาขอบเขต

			บริการจากระดับ

			ท้องถิ่นสู่ระดับ

			ภูมิภาคและสากล

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการหรือลูกค้าที่เริ่มขยายเครือข่าย

ธุรกิจสู่ต่างประเทศมากขึ้น

3.	การสร้างความได้

			เปรียบจากการให้

			บริการ

การสร้างความประหยัดจากขนาด	(Economies	of	Scale)	จากการที่มี

ปริมาณการให้บริการที่มากขึ้น	จะทำให้ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์สามารถลดต้นทุน

ของตนเองได้	และยังสามารถมีอำนาจต่อรองค่าขนส่งและค่าบริการอื่นๆ

4.	การประยุกต์ใช้

			เทคโนโลยี

			สารสนเทศในด้าน

			การให้บริการ

			โลจิสติกส์	

การนำเอาระบบบ่งชี้สินค้าโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ	(Radio	Frequency	

Identification	:	RFID)	มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการมาประยุกต์ใน

การจัดการสินค้าคงคลัง	เช่น	การสำรองวัตถุดิบ	การจัดการสินค้าสำเร็จรูป

เพื่อรอการจัดจำหน่ายหรือส่งมอบให้ลูกค้า	การจัดการขนส่งสินค้า	เป็นต้น	

เนื่องจากระบบ	RFID	จะสร้างความถูกต้องและแม่นยำ	และช่วยทำให้เกิด

ความรวดเร็วในการดำเนินงาน	เพราะระบบ	RFID	เป็นระบบถ่ายโอนข้อมูล

แบบ	Digital	to	Digital	ทำให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ลงได้
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กลยุทธ์ แนวทาง

5.	การพัฒนาความ

			ร่วมมือระหว่างธุรกิจ

			โลจิสติกส์	
 

การควบรวมกิจการและการยึดกิจการ	(Mergers	and	Acquisitions)	จะช่วย

ให้เกิดการขยายศักยภาพในการให้บริการ	และเป็นการใช้ต้นทุนร่วมกัน	เช่น	

การใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกในคลังสินค้าทั้งการจัดเก็บและการ

กระจายสินค้าร่วมกัน	ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก

นิยมใช้บริหารจัดการโลจิสติกส์ในพื้นที่ที่ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นต่างชาติ

ไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผลกระทบของการเปิดตลาดบริการโลจิสติกส์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

	 หากพิจารณาผลกระทบต่อการเปิดตลาดบริการโลจิสติกส์ที่ระบุไว้ตามแผนงานการรวมกลุ่ม

บริการโลจิสติกส์ของอาเซียนที่อยู่ภายใต้	AEC	นั้น	พบว่า	ผลกระทบที่มีต่อธุรกิจบริการโลจิสติกส์ของไทย

ในระดับที่แตกต่างกันไป	สรุปได้ดังนี้

 กลุ่มบริการที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ	จัดเป็นกลุ่มบริการที่ไม่ได้รับผลกระทบ

จากการเปิดตลาดมากนัก	เนื่องจากมีกฎหมายเฉพาะที่ระบุเงื่อนไขที่ตั้งข้อจำกัดการถือหุ้นของต่างชาติ	

อาทิ	กฎหมายเรือไทย	กฎหมายการขนส่งทางบก	กฎหมายการเดินอากาศ	และกฎหมายไปรษณีย์	เป็นต้น	

ทำให้กติกาที่ระบุอยู่ในกฎหมายมีสภาพบังคับเหนือกว่าข้อผูกพันที่อยู่ภายใต้	AEC	(เนื่องจากข้อผูกพัน

ใน	AEC	จะใช้เฉพาะกรณีที่ธุรกิจสาขาบริการนั้นไม่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดเรื่องการเข้าสู่ตลาดของ

ต่างชาติเท่านั้น)	โดยกลุ่มบริการที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ	ได้แก่

 ก. บริการขนส่งสินค้าทางทะเล	จะได้รับประโยชน์จากการเปิดตลาดการค้าสินค้าภายใต้	AEC	

เพิ่มขึ้น	เนื่องจากปริมาณสินค้าที่เคลื่อนย้ายในภูมิภาคมากขึ้น	ทำให้ขนาดตลาดใหญ่ขึ้น	ขณะเดียวกัน 

บริการขนส่งสินค้าทางทะเลของไทยจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปิดตลาดบริการโลจิสติกส์ภายใต้	AEC 

มากนัก	เนื่องจากปัจจุบันไทยมีกองเรือพาณิชย์ที่ให้บริการเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจำนวน 

ไม่มาก	มีสัดส่วนการขนส่งไม่เกินร้อยละ	10	ของปริมาณสินค้าที่ขนส่งทางทะเลทั้งหมดที่ขนส่งระหว่างไทย 

กับต่างประเทศ	ธุรกิจต่างชาติได้ครอบส่วนแบ่งตลาดอยู่มากและเป็นเวลานานแล้ว	ประกอบกับลักษณะ 

การประกอบธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศก็มีความเป็นเสรีอยู่มากแล้ว	กล่าวคือ	ตามธรรมเนียมปฏิบัต ิ

ของทุกประเทศ	เรือต่างชาติสามารถมาแวะเทียบท่าเรือระหว่างประเทศและรับขนสินค้าจากไทยได้โดยเสรี	

ในทางกลับกัน	เรือไทยก็สามารถแวะเทียบท่าเรือในต่างประเทศและรับขนสินค้ากลับมายังไทยและไป

ประเทศอื่นๆ	ได้เช่นเดียวกัน

 ข. บริการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ	จะได้รับประโยชน์จากการเปิดตลาดการค้า

สินค้าภายใต้	AEC	เพิ่มขึ้น	เนื่องจากปริมาณสินค้าที่เคลื่อนย้ายในภูมิภาคมากขึ้น	ทำให้ขนาดตลาดใหญ่ขึ้น	

ในขณะเดียวกันบริการขนส่งสินค้าทางถนนของไทยจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปิดตลาดบริการโลจิสติกส์

ภายใต้	AEC	มากนัก	เนื่องจากกฎระเบียบที่ใช้กำกับเรื่องการเข้าสู่ตลาดของบริการขนส่งสินค้าทางถนน

ระหว่างประเทศจะอยู่ภายใต้กรอบความตกลงการขนส่งข้ามแดน	(Cross	Border	Transport	Agreement: 

CBTA)	ที่มีเงื่อนไขระบุเฉพาะว่าจะต้องเป็นรถบรรทุกที่มีคนชาติเป็นเจ้าของที่เป็นประเทศต้นทางหรือ

ประเทศปลายทางที่จะต้องถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ	50

	 ดังนั้น	แม้ว่าบริการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศจะอยู่ในรายการที่ผูกพันต้องเปิดตลาดตาม 

AEC	แต่ในข้อกฎหมายนั้น	ไทยไม่ต้องถูกบังคับให้เปิดตลาดบริการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ

ให้ต่างชาติถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ	50	เนื่องจากกติกาตามความตกลงระหว่างประเทศ	CBTA	และกฎหมาย 

การขนส่งทางบก	มีสภาพบังคับเหนือกว่าข้อผูกพันการเปิดตลาดที่ระบุใน	AEC

 ค. บริการขนส่งสินค้าทางรางระหว่างประเทศ	จะได้รับประโยชน์จากการเปิดตลาดการค้าสินค้า 

ภายใต้	AEC	เพ่ิมข้ึน	เน่ืองจากปริมาณสินค้าท่ีเคล่ือนย้ายในภูมิภาคมากข้ึน	ทำให้ขนาดตลาดใหญ่ข้ึน	ในขณะ 

เดียวกันบริการขนส่งสินค้าทางรางของไทยจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปิดตลาดบริการโลจิสติกส์ภายใต้	

AEC	มากนัก	เนื่องจากเป็นการให้บริการโดยรัฐและเป็นบริการที่ผูกขาดซึ่งไม่อยู่ภายใต้พันธกรณีของ 

AEC

 ง. บริการขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	จะได้รับประโยชน์จากการเปิดตลาดการค้าสินค้าภายใต้	

AEC	เพิ่มขึ้น	เนื่องจากปริมาณเอกสารและพัสดุภัณฑ์ที่เคลื่อนย้ายในภูมิภาคมากขึ้น	ทำให้ขนาดตลาด 

ใหญ่ขึ้น	ขณะเดียวกันบริการขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการขนส่งทางถนนที่ระบุ 

ว่าผู้มีสิทธิให้บริการขนส่งภายในไทยจะต้องมีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นข้างมากกว่าร้อยละ	50	การที่ไทยผูกพัน

เปิดตลาดขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ไว้ใน	AEC	จะไม่มีผล	เพราะไทยมีกฎหมายเฉพาะ	ได้แก่	กฎหมาย

ขนส่งทางบกที่กำหนดเงื่อนไขการถือหุ้นข้างต้นไว้ว่า	ต้องให้คนไทยถือหุ้นข้างมากกว่าร้อยละ	50	อย่างไร 

ก็ตาม	ในทางปฏิบัติพบว่า	ธุรกิจต่างชาติที่เป็นผู้นำด้านการให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ระดับโลก

ได้มาร่วมหุ้นกับคนไทยดำเนินธุรกิจจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ด่วนในไทยมานานแล้ว

 กลุ่มบริการโลจิสติกส์ที่ไม่ใช่ขนส่ง	จัดเป็นกลุ่มบริการที่เข้าข่ายได้รับผลกระทบจากการเปิดตลาด	

เนื่องจากไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ระบุเงื่อนไขที่ตั้งข้อจำกัดการถือหุ้นของต่างชาติ	โดยการเปิดตลาดการถือหุ้น

จะเป็นไปตามนัยของกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	(บัญชี	3)	ซึ่งคณะกรรมการการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าวสามารถเห็นชอบให้คนต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	50	ขึ้นไปได้หากเห็นว่าเหมาะสม	

โดยกลุ่มบริการโลจิสติกส์ที่ไม่ใช่ขนส่ง	และจะต้องผูกพันเปิดตลาดให้คนต่างชาติ	(คนอาเซียน)	ถือหุ้นได้ถึง 

ร้อยละ	70	ประกอบด้วย

 ก. บริการขนถ่ายสินค้าทางทะเล	จะได้รับผลกระทบจากการเปิดตลาดเฉพาะเป็นบริการขนถ่าย 

สินค้าทางทะเล	ณ	ท่าเรือเอกชนที่ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ท่าเรือของรัฐ	ที่ต่างชาติสามารถเข้ามาถือหุ้นได้ถึง 

ร้อยละ	70	อย่างไรก็ตาม	บริการท่าเรือที่ทันสมัย	เช่น	ท่าเรือคอนเทนเนอร์	เป็นบริการที่ต้องลงทุนมาก	

ต้องใช้อุปกรณ์และระบบการจัดการที่ทันสมัย	ขณะที่ใช้ระยะเวลาคืนทุนนาน	ซึ่งการเปิดตลาดให้คนต่างชาติ

เข้ามาถือหุ้นได้น่าจะก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสียต่อประเทศ	ประกอบกับปัจจุบันธุรกิจบริการขนถ่ายสินค้า

ทางทะเลจัดเป็นบริการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	ส่งเสริมให้ต่างชาติร่วมทุนกับไทยอยู่แล้ว

 ข. บริการเก็บรักษาและคลังสินค้า ได้แก่	ธุรกิจเก็บสินค้าและรับเติมสินค้า	(Replenishment) 

ธุรกิจคลังสินค้า	ไซโล	ห้องเย็น	ศูนย์กระจายสินค้าที่ให้บริการแก่สาธารณะ	และบริการรับฝากสินค้า 

สาธารณะ	เป็นต้น	ซึ่งในภาพรวม	ธุรกิจคลังสินค้าในประเทศไทยอยู่ในสภาพที่อุปทานมากกว่าอุปสงค์	

(Oversupply)	ประกอบกับ	BOI	จัดให้เป็นบริการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ	และศูนย์กระจาย

สินค้าที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย	เป็นธุรกิจที่ต่างชาติสามารถมาลงทุนได้ทั้งหมด	ซึ่งการเปิดตลาดให้คน 
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ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นและร่วมทุนได้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการมากนัก	อย่างไรก็ตาม	ในการ 

เปิดตลาดบริการเก็บรักษาและคลังสินค้านั้น	ควรมีการพิจารณาความเหมาะสมในการผูกพันการเปิดตลาด 

บริการคลังสินค้าบางประเภท	ได้แก่	คลังสินค้าสำหรับเก็บสินค้าตามโครงการรับจำนำ/ประกันราคาสินค้า 

ของรัฐบาล	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการรับฝากและดูแลรักษาผลิตผลทางการเกษตร	เช่น	ข้าวโพด	ข้าว	กุ้งขาว	

มันสำปะหลัง	เนื่องจากอาจมีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้

 ค. บริการตัวแทนขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของรับอนุญาต	ได้แก่	ธุรกิจตัวแทนรับจัดการ

ขนส่งสินค้า	(Freight	Forwarder)	ธุรกิจตัวแทนเรือ	นายหน้าซื้อขายเรือ	ธุรกิจตัวแทนออกของรับอนุญาต	

(Customs	Broker)	และชิปปิ้ง	เป็นต้น	ซึ่งพบว่า	ธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้าจัดอยู่ในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ 

จากการเปิดตลาด	เนื่องจากผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวในไทยเป็นธุรกิจขนาดกลางและย่อม	(SMEs)	มี

เงินทุนน้อย	และมีผู้ประกอบการอยู่เป็นจำนวนมาก

 ง. บริการตรวจสอบสินค้า	ได้แก่	ธุรกิจเซอร์เวย์เยอร์	(Surveyor)	ธุรกิจตรวจสอบสินค้า

ก่อนบรรทุกขึ้นเรือ	และธุรกิจตรวจสอบรับรองสินค้าก่อนทำการส่งออก	เป็นต้น	ซึ่งพบว่า	ธุรกิจบริการ

ตรวจสอบสินค้าในไทยส่วนใหญ่จะเป็นเครือข่ายของธุรกิจข้ามชาติอยู่แล้ว	เนื่องจากต้องอาศัยความ

น่าเชื่อถือระดับสากล	และมีความเป็นมืออาชีพและมีห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบและวิเคราะห์สินค้า

แบบครบวงจร	ซึ่งผู้ประกอบการของไทยยังไม่มีศักยภาพและความน่าเชื่อถือในระดับที่มากพอจะประกัน

ผลของการตรวจสอบ	ซึ่งการเปิดตลาดให้คนต่างชาติเข้ามาถือหุ้นและร่วมทุนได้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ผู้ประกอบการในไทยมากนัก

 จ. บริการบรรจุหีบห่อ ได้แก่	บริการรับทำหีบห่อ	ลังโปร่ง	ลังทึก	แผ่นรองไม้	การทำป้ายหรือ

สลากที่จำเป็นในการขนส่ง	การทำสายรัดและการห่อหุ้มสินค้าด้วยพลาสติก	เป็นต้น	ซึ่งพบว่า	ธุรกิจบริการ

บรรจุหีบห่ออยู่ในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดตลาด	เนื่องจากผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวในไทยเป็น

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและมีเงินทุนน้อย	นอกจากนี้	บริการบรรจุหีบห่อมักจะเป็นบริการที่กลุ่ม

ธุรกิจตัวแทนขนส่ง	เช่น	ตัวแทนรับจัดการขนส่ง	(Freight	Forwarder)	และคลังสินค้าจัดไว้ให้กับลูกค้า	

ส่งผลให้การผูกพันเปิดตลาดบริการบรรจุหีบห่อจะมีผลกระทบต่อเนื่องไปถึงธุรกิจตัวแทนขนส่งและคลัง

สินค้าด้วย

5. ข้อเสนอแนะการปรับตัวของธุรกิจโลจิสติกส์ไทย

 ภาครัฐ

	 1)	พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์	โดยให้ความช่วยเหลือด้าน 

เงินทุนโดยการเสนอสินเชื่อระยะยาว	ดอกเบี้ยต่ำ	และระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยนานแก่ผู้ประกอบการ

โลจิสติกส์ไทย	เนื่องจากธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์	(Logistics	Service	Provider:	LSP)	มีความเสี่ยงมาก	

ผลตอบแทนน้อย	และระยะเวลาคืนทุนนาน	ในขณะที่ผู้ประกอบการต่างชาติมีเงินลงทุนมากกว่าและ

สามารถกู้ยืมเงินเงื่อนไขพิเศษได้จากสถาบันการเงินหรือกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อให้สินเชื่อ

ประเภทนี้แก่ผู้ประกอบการขนส่งและโลจิสติกส์

             

	 2)	พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่าย	LSP	ไทยเชื่อมโยงตลาดสากล	เช่น	มาตรฐาน	ISO	และ 

มาตรฐาน	Green	Logistics	มาตรฐานบุคลากรและแรงงานในธุรกิจบริการโลจิสติกส์	ตลอดจนพัฒนา 

ผู้ประกอบการ	LSP	ให้มีการรวมตัวกันเพื่อสามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร	เพื่อลดการแข่งขันกันเอง	

และเพิ่มศักยภาพการทำธุรกิจให้ครบวงจร

														3)	จัดทำฐานข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจทางโลจิสติกส์	อาทิ	ข้อมูลประเภทสินค้าและ

เส้นทางการขนส่ง	ข้อมูลความต้องการขนส่งในเส้นทางต่างๆ	ข้อมูลโครงสร้างต้นทุนการประกอบธุรกิจ	

ข้อมูลกฎระเบียบและวิธีการทำธุรกิจบริการโลจิสติกส์ในประเทศเพื่อนบ้าน	เช่น	ลาว	เวียดนาม	กัมพูชา	

พม่า	และมาเลเซีย	ซึ่งธุรกิจที่ไทยมีโอกาสขยายตลาดการค้าและการลงทุนในต่างประเทศได้

														4)	สนับสนุนให้ผู้ส่งสินค้าหันมาใช้บริการโลจิสติกส์ของไทยมากขึ้น	โดยการประชาสัมพันธ์

เชิงรุกและส่งเสริมให้มีการส่งออกในราคา	CIF	(Cost,	Insurance	and	Freight)	และนำเข้าในราคา	FOB	

(Free	on	Board)	เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจบริการโลจิสติกส์ของไทย	ตลอดจนสนับสนุนการใช้ประโยชน์

เส้นทางขนส่งและโลจิสติกส์ภายใต้กรอบอนุภูมิภาคให้สามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกไป

ประเทศเพื่อนบ้าน

 ภาคเอกชน

	 1)	พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบริการให้มีศักยภาพ	ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยต่อเนื่อง	

พัฒนาฝีมือแรงงาน	และขณะเดียวกันก็พยายามลดต้นทุนการผลิตลง

	 2)	ควรผลักดันให้มีการลงทุนในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ	(Cluster)	ในต่างประเทศ	โดยเฉพาะ 

ประเทศเพื่อนบ้าน	โดยให้ธุรกิจรายใหญ่ของไทยที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ	และให้ผู้ให้

บริการโลจิสติกส์ของไทยติดตามเข้าไปให้บริการ

	 3)	พัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ	โดยเฉพาะปัจจุบันที่ไทย

และอาเซียนมีการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	รวมทั้งการที่ไทยมีการทำการค้ามากขึ้นกับ

ประเทศในแถบเอเชีย	เช่น	จีน	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	และอินเดีย

6. บทสรุป

		 แผนงานภายใต้	AEC	กำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องเปิดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น

สามารถถือหุ้นได้ในธุรกิจบริการโลจิสติกส์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	รวมทั้งยกเลิกข้อจำกัดสำหรับการค้า

บริการข้ามพรมแดน	และลดข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะ	ภายในปี	พ.ศ.	2556	(ค.ศ.	2013)	

การเปิดเสรีบริการโลจิสติกส์ของไทย	จะส่งผลดีในการทำให้ต่างชาติมีความมั่นใจในการนำเงินมาลงทุนมาก

ขึ้น	การเปิดเสรีจะช่วยพัฒนาการแข่งขันบริการใหม่ๆ	เพิ่มประสิทธิภาพบริการ	และทำให้ผู้ประกอบการ

และบุคลากรไทยได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยี	ในส่วนของผลกระทบ

จากการเปิดเสรีนั้น	คาดว่าผู้ประกอบการโลจิสติกส์แต่ละกลุ่มได้รับผลกระทบในระดับที่แตกต่างกัน

 กลุ่มบริการที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ:	จัดเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก 

เนื่องจากมีกฎหมายเฉพาะที่ระบุเงื่อนไขที่ตั้งข้อจำกัดการถือหุ้นของต่างชาติ	อาทิ	กฎหมายเรือไทย	

กฎหมายการขนส่งทางบก	กฎหมายการเดินอากาศ	และกฎหมายไปรษณีย์	บริการในกลุ่มนี้	ได้แก	่

การขนส่งสินค้าทางทะเล	การขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ	การขนส่งสินค้าทางรางระหว่าง
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ประเทศ	การขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์

 กลุ่มบริการโลจิสติกส์ที่ไม่ใช่ขนส่ง: เป็นกลุ่มบริการที่เข้าข่ายได้รับผลกระทบจากการเปิดตลาด 

เนื่องจากไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ระบุเงื่อนไขที่ตั้งข้อจำกัดการถือหุ้นของต่างชาติ	การอนุญาตถือหุ้นของ 

ต่างชาติจะเป็นไปตามนัยของกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	(บัญชี	3)	บริการในกลุ่มนี	้

ประกอบด้วย	บริการขนถ่ายสินค้าทางทะเล	บริการเก็บรักษาสินค้าและคลังสินค้า	บริการตัวแทนขนส่ง

สินค้าและตัวแทนออกของรับอนุญาต	บริการตรวจสอบสินค้า	และบริการบรรจุหีบห่อ

 ข้อเสนอแนะการปรับตัวของธุรกิจโลจิสติกส์ไทย	ภาครัฐควรพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน

การประกอบธุรกิจบริการโลจิสติกส์	เช่น	การให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนโดยการให้สินเชื่อระยะยาว	

การจัดตั้งศูนย์ให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์	เป็นต้น	รวมทั้งการสนับสนุนการรวมตัวของ 

ผู้ประกอบการไทยเพื่อสามารถให้บริการได้ครบวงจร	การสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการไทยเชื่อมโยงกับ

ต่างประเทศ	และการสนับสนุนให้ผู้ส่งสินค้าหันมาใช้บริการโลจิสติกส์ไทยมากขึ้น	ในส่วนของภาคเอกชน	

ผู้ประกอบการจะต้องพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบริการให้มีศักยภาพ	ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีให้

ทันสมัยต่อเนื่อง	พัฒนาฝีมือแรงงาน	พยายามลดต้นทุนการดำเนินกิจการ	และพัฒนาความสามารถด้าน

การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ	นอกจากนี้	ควรผลักดันให้มีการลงทุนในลักษณะเครือข่าย

วิสาหกิจ	(Cluster)	ในต่างประเทศ	โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน	โดยให้ธุรกิจรายใหญ่ของไทยที่เป็นผู้ผลิต

สินค้าเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ	และให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยติดตามเข้าไปให้บริการด้วย
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ผู้แทนไทยในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น

ผู้แทนไทยในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี

หัวหน้าผู้แทนไทยในการจัดทำแผนการรวมกลุ่มบริการโลจิสติกส์ในอาเซียน

    

	 	 	 	 ---------------------------------
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ภาคผนวก ข 

สรุปความแตกต่างระหว่างพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 2548 กับต้นทุน

ความเสียหายอ้างอิงการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจปี 2553-2556 ตามอัตราเพิ่มตามความเสี่ยงภัย

	 ความแตกต่างระหว่างพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์และวิธีการวิเคราะห์ด้วยตัวแบบทาง

คณิตศาสตร์ตามต้นทุนความเสียหายอ้างอิงการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจปี	2553-2556	ที่จัดทำโดย

สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย	สรุปประเด็นที่สำคัญตามอัตราเพิ่มตามความเสี่ยงภัย	ได้ดังนี้	

 1. ลักษณะการใช้รถยนต์:	ผลการวิเคราะห์ฯ	ชี้ให้เห็นว่า	ในส่วนของรถยนต์ประเภทที่	3	

รถยนต์บรรทุก	และประเภทที่	5	รถพ่วง	ที่มีการใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ	มีอัตราเพิ่มของต้นทุนความ 

เสียหายน้อยกว่าการใช้เพื่อการพาณิชย์	ซึ่งแตกต่างจากที่พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์กำหนดไว้	ขณะ 

ที่รถยนต์ประเภทที่	6	รถจักรยานยนต์	สำหรับกรมธรรม์ประเภท	1	และ	2	ยกเว้นกรมธรรม์ประเภท	3	

ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์และที่ใช้ในงานสาธารณะมีความเสี่ยงน้อยกว่ารถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	

ประเภท

รถยนต์

รหัส

รถยนต์

ลักษณะการ

ใช้รถยนต์

กรมธรรม์ประเภท 1 กรมธรรม์ประเภท 2 กรมธรรม์ประเภท 3

พิกัด 

2548

ผลจาก

ตัวแบบ

ทางคณิต

ศาสตร์

พิกัด 

2548

ผลจาก

ตัวแบบ

ทางคณิต

ศาสตร์์

พิกัด

2548

ผลจาก

ตัวแบบ

ทางคณิต

ศาสตร์

รถยนต์

บรรทุก

320
การใช้เพื่อ

การพาณิชย์
100% 100% 100% 100% 100% 100%

340

การใช้เพื่อ

การพาณิชย์

พิเศษ

127% 88% 142% 75% 150% 75%

รถพ่วง

520
การใช้เพื่อ

การพาณิชย์
100% 100% 100% 100% 100% 100%

540

การใช้เพื่อ

การพาณิชย์

พิเศษ

116% 67% 114% 76% 127% 70%

รถจักรยานยนต์

610
การใช้

ส่วนบุคคล
100% 100% 100% 100% 100% 100%

620
การใช้เพื่อ

การพาณิชย์
136% 78% 141% 99% 150% 107%
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ประเภท

รถยนต์

รหัส

รถยนต์

ลักษณะการ

ใช้รถยนต์

กรมธรรม์ประเภท 1 กรมธรรม์ประเภท 2 กรมธรรม์ประเภท 3

พิกัด 

2548

ผลจาก

ตัวแบบ

ทางคณิต

ศาสตร์

พิกัด 

2548

ผลจาก

ตัวแบบ

ทางคณิต

ศาสตร์

พิกัด 

2548

ผลจาก

ตัวแบบ

ทางคณิต

ศาสตร์

รถจักรยานยนต์ 630
การใช้รับจ้าง

สาธารณะ
136% 78% 141% 99% 150% 107% 

 2. อายุรถยนต์: ผลการวิเคราะห์ฯ	แสดงให้เห็นว่า	อัตราเพิ่มตามความเสี่ยงของอายุรถยนต์ของ

รถยนต์ประเภทที่	1	รถยนต์นั่ง	มีค่าเพิ่มขึ้นสำหรับกรมธรรม์ประเภท	1	ซึ่งมีความสอดคล้องกับพิกัดอัตรา 

เบี้ยประกันภัยรถยนต์	แต่ขณะเดียวกันอัตราเพิ่มตามความเสี่ยงของอายุรถยนต์ตามกรมธรรม์ประเภท	2	

และ	3	มีค่าลดลงเมื่อรถยนต์นั่งมีอายุมากขึ้น	แตกต่างจากที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์

ที่มีสมมติฐานว่าอายุรถยนต์ไม่ได้ทำให้อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มของรถยนต์	เช่นเดียวกับรถยนต์ประเภท	2	

ถึง	6	ที่อัตราเพิ่มตามความเสี่ยงของอายุรถยนต์ตามกรมธรรม์ประเภท	2	และ	3	มีค่าแตกต่างจากที่กำหนด 

ไว้ในพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์

อายุรถยนต์นั่ง

กรมธรรม์ประเภท 1 กรมธรรม์ประเภท 2 กรมธรรม์ประเภท 3

พิกัด 

2548

ผลจาก

ตัวแบบทาง

คณิตศาสตร์

พิกัด 

2548

ผลจาก

ตัวแบบทาง

คณิตศาสตร์

พิกัด 

2548

ผลจาก

ตัวแบบทาง

คณิตศาสตร์

1	ปี 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2	ปี 100% 109% 100% 95% 100% 99%

3	ปี 102% 112% 100% 93% 100% 97%

4	ปี 105% 116% 100% 91% 100% 96%

5	ปี 110% 117% 100% 90% 100% 96%

6	ปี 116% 121% 100% 89% 100% 96%

7	ปี 120% 129% 100% 88% 100% 95%

8	ปี 124% 136% 100% 87% 100% 95%

9	ปี 125% 142% 100% 86% 100% 95%

10	ปี 126% 152% 100% 86% 100% 95%

เกิน	10	ปี 127% 155% 100% 85% 100% 94%

 3. ขนาดรถยนต์:	รถยนต์ประเภท	1	รถยนต์นั่งขนาดเล็ก	(น้อยกว่า	2,000	ซี.ซี.)	ตามกรมธรรม์ 

ประเภท	2	มีความเสี่ยงน้อยกว่ารถยนต์นั่งขนาดใหญ่	(ตั้งแต่	2,000	ซี.ซี.	ขึ้นไป)	อยู่	26%	แต่ในพิกัดอัตรา 

เบี้ยประกันภัยรถยนต์	กำหนดให้รถยนต์ขนาดเล็กมีความเสี่ยงน้อยกว่ารถยนต์ขนาดใหญ่อยู่เพียง	13%	

เท่านั้น

กรมธรรม์ประเภท 1 กรมธรรม์ประเภท 2 กรมธรรม์ประเภท 3

พิกัด 

2548

ผลจาก

ตัวแบบทาง

คณิตศาสตร์

พิกัด 

2548

ผลจาก

ตัวแบบทาง

คณิตศาสตร์

พิกัด 

2548

ผลจาก

ตัวแบบทาง

คณิตศาสตร์

<=2000	cc 112% 112% 87% 74% 87% 90%

>2000	cc 100% 100% 100% 100% 100% 100%

	 สำหรับรถยนต์ประเภท	2	3	และ	6	คือ	รถยนต์โดยสาร	รถบรรทุก	และรถจักรยานยนต	์

ตามลำดับ	ขนาดเล็กมีความเสี่ยงต่ำกว่าที่กำหนดในพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ค่อนข้างมาก		ขณะที่ 

รถยนต์ประเภท	4	รถยนต์ลากจูงท่ีมีน้ำหนักน้อยกว่า	8	ตันน้ัน	มีความเส่ียงสูงกว่ารถยนต์ลากจูงท่ีมีน้ำหนัก 

เกิน	8	ตัน	ซึ่งตรงข้ามกับพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์

ประเภท

รถยนต์

ขนาด

เครื่องยนต์/

จำนวนที่นั่ง/

น้ำหนัก

บรรทุก

กรมธรรม์ประเภท 1 กรมธรรม์ประเภท 2 กรมธรรม์ประเภท 3

พิกัด 

2548

ผลจาก

ตัวแบบทาง

คณิตศาสตร์

พิกัด 

2548

ผลจาก

ตัวแบบทาง

คณิตศาสตร์

พิกัด 

2548

ผลจาก

ตัวแบบทาง

คณิตศาสตร์

รถยนต์

โดยสาร

ไม่เกิน	

20	ที่นั่ง
88% 46% 85% 14% 80% 13%

เกิน	20	ที่นั่ง

แต่ไม่เกิน	

40	ที่นั่ง

100% 100% 100% 100% 100% 100%

เกิน	40	ที่นั่ง 129% 132% 160% 124% 180% 125%

รถยนต์

บรรทุก

ไม่เกิน	

4,000	ก.ก.
92% 86% 89% 44% 85% 39%

ขนาด

รถยนต์นั่ง
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ประเภท

รถยนต์

ขนาด

เครื่องยนต์/

จำนวนที่นั่ง/

น้ำหนัก

บรรทุก

กรมธรรม์ประเภท 1 กรมธรรม์ประเภท 2 กรมธรรม์ประเภท 3

พิกัด 

2548

ผลจาก

ตัวแบบทาง

คณิตศาสตร์

พิกัด 

2548

ผลจาก

ตัวแบบทาง

คณิตศาสตร์

พิกัด 

2548

ผลจาก

ตัวแบบทาง

คณิตศาสตร์

รถยนต์

บรรทุก

เกิน	4,000	ก.ก.

แต่ไม่เกิน	

12,000	ก.ก.

100% 100% 100% 100% 100% 100%

เกิน	

12,000	ก.ก.
116% 170% 136% 155% 150% 157%

รถจักร-

ยานยนต์

ไม่เกิน	

110	ซี.ซี.
86% 73% 92% 78% 90% 69%

เกิน	110	ซี.ซี. 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 4. จำนวนเงินเอาประกันภัย: อัตราเพิ่มของต้นทุนความเสียหายของจำนวนเงินเอาประกันภัย

สำหรับความเสียหายต่อตัวรถยนต์	(Own	Damage)	ของรถยนต์ประเภทที่	1	ถึง	6	มีค่าต่ำกว่าที่กำหนดไว้

ในพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์อย่างมีนัยสำคัญ

 5. กลุ่มรถยนต์: ในกรมธรรม์ประเภทที่	1	อัตราเพิ่มของต้นทุนความเสียหายของกลุ่มรถยนต์ที่ได้

จากการวิเคราะห์ฯ	มีความแตกต่างกันมากเมื่อเปรียบเทียบกับพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์	

กลุ่มรถยนต์

กรมธรรม์ประเภท 1 กรมธรรม์ประเภท 2 กรมธรรม์ประเภท 3

พิกัด 

2548

ผลจาก

ตัวแบบทาง

คณิตศาสตร์

พิกัด 

2548

ผลจาก

ตัวแบบทาง

คณิตศาสตร์

พิกัด 

2548

ผลจาก

ตัวแบบทาง

คณิตศาสตร์

1 140% 98% 100% 98% 100% 100%

2 120% 112% 100% 99% 100% 100%

3 110% 95% 100% 100% 100% 101%

4 105% 90% 100% 101% 100% 100%

5 100% 100% 100% 100% 100% 100%

	 หากมีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงการจำแนกกลุ่มรถยนต์นั่งใหม่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น	ก็จะ 

มีผลกระทบต่ออัตราเพิ่มของปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ	ของรถยนต์นั่งด้วย	เช่น	ขนาดรถยนต์	อายุรถยนต์	

และจำนวนเงินเอาประกันภัย	เป็นต้น		

 6. อายุผู้ขับขี่: รถยนต์ประเภท	1	รถยนต์นั่ง	ผู้ขับขี่ที่มีอายุระหว่าง	18-24	ปีมีความเสี่ยงสูงสุด

เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ขับขี่ในช่วงอื่น	และมีความเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ถึง	15%	และระดับ

ความเสี่ยงลดลงเมื่อผู้ขับขี่มีอายุมากขึ้น	

อายุผู้ขับขี่

รถยนต์นั่ง

กรมธรรม์ประเภท 1 กรมธรรม์ประเภท 2 กรมธรรม์ประเภท 3

พิกัด 

2548

ผลจาก

ตัวแบบทาง

คณิตศาสตร์

พิกัด 

2548

ผลจาก

ตัวแบบทาง

คณิตศาสตร์

พิกัด 

2548

ผลจาก

ตัวแบบทาง

คณิตศาสตร์

ไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

18-24 95% 115% 95% 91% 95% 96%

25-35 90% 97% 90% 90% 90% 97%

36-50 85% 75% 85% 74% 85% 74%

>50 80% 69% 80% 73% 80% 74%
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 7. อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ:	ผลการวิเคราะห์ฯ	แสดงให้เห็นว่าต้นทุนความเสี่ยงจากอุปกรณ์เพิ่มพิเศษ 

ไม่มีความแตกต่างมากนักกับพิกัดอัตราเบ้ียประกันภัยรถยนต์	เว้นแต่รถยนต์ประเภท	5	รถพ่วงตามกรมธรรม์ 

ประเภท	1	ที่ผลจากการวิเคราะห์พบว่าค่าที่ได้สูงกว่าพืกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ค่อนข้างสูง	คือ	

มากกว่าถึง	45%

ประเภท

รถยนต์

อุปกรณ์

เพิ่มพิเศษ

กรมธรรม์ประเภท 1 กรมธรรม์ประเภท 2 กรมธรรม์ประเภท 3

พิกัด 

2548

ผลจาก

ตัวแบบทาง

คณิตศาสตร์

พิกัด 

2548

ผลจาก

ตัวแบบทาง

คณิตศาสตร์

พิกัด 

2548

ผลจาก

ตัวแบบทาง

คณิตศาสตร์

รถยนต์

บรรทุก
มี 110% 109% 115% 111% 120% 111%

ไม่มี 100% 100% 100% 100% 100% 100%

รถพ่วง
มี 110% 155% 115% 118% 120% 120%

ไม่มี 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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-------------------------------------------- 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
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