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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “โอกาสและช่องทางการจัดจําหน่ายธุรกิจประกันชีวิตใน สปป. ลาว
(นครหลวงเวียงจันทน์)” เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Quality Research) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ (Interview) ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวแทนประกันชีวิตใน สปป. ลาว ตัวแทนประกันชีวิตใน
ประเทศไทย ในจังหวัดหนองคาย และอุดรธานี และกลุ่มผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทําธุรกิจ
ประกันชีวิตใน สปป. ลาว และนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ดว้ ยวิธี Content Analysis และผูว้ ิจยั
ได้ผลการวิจยั ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้
1. ศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทําธุรกิจประกันชีวิตใน สปป. ลาว
2. ศึกษาช่องทางการจัดจําหน่ายธุรกิจประกันชีวิตใน สปป. ลาว

สรุปผลการวิจยั
1. ช่องทางการจัดจําหน่ายประกันชีวิตที่เหมาะสม และผูบ้ ริ โภคใน สปป. ลาว
ให้การยอมรับมากที่สุด สรุ ปได้ดงั นี้
คือ “ช่องทางตัวแทน” เพราะตัวแทนประกันชีวิตให้การบริ การด้วยความจริ งใจ
ดูแลเอาใจใส่ ให้ความเป็ นกันเอง ให้การช่วยเหลือเสมอต้นเสมอปลาย ให้ความใกล้ชิดสนิทสนม
ให้คาํ ปรึ กษา คําแนะนําเกี่ยวกับการทําประกันชีวิต หรื อในเรื่ องอื่น ๆ ได้ เมื่อลูกค้าขอ
ความช่วยเหลือ ตั้งแต่ลูกค้า ญาติพี่นอ้ ง เพือ่ น และคนรู ้จกั ของลูกค้าด้วยความเต็มใจ อย่างไม่มี
เงื่อนไข จึงเป็ นช่องทางที่สามารถตอบสนองความต้องการในลักษณะอุปนิสยั ของคน สปป. ลาว ได้
เพราะด้วยลักษณะอุปนิสยั ของคน สปป. ลาว เป็ นคนอ่อนน้อม เกรงใจ มีความจริ งใจ ให้ความ
เชื่อใจ ชอบความเป็ นกันเอง ให้ความสนิทสนมกันเสมือนพี่นอ้ ง ชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ไม่ชอบพิธีรีตอง เมื่อได้รับการดูแลจากตัวแทน จึงทําให้ลูกค้าใน สปป. ลาว เกิดความประทับใจ
ให้ความไว้ใจ และเกิดการยอมรับในตัวแทน จึงแนะนําและบอกต่อกันแบบปากต่อปากให้กบั
คนอื่น ๆ เช่น คนในครอบครัว เพื่อน ญาติ และคนรู ้จกั ที่ตอ้ งการซื้อประกันชีวิตกับตัวแทน ทําให้
ตัวแทนได้จาํ นวนลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นโดยไม่ตอ้ งออกไปหาลูกค้าด้วยตัวเอง
2. การติดต่อบุคลากรหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขายประกันชีวติ ใน สปป. ลาว
สรุ ปได้ดงั นี้
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2.1 กรณี ตอ้ งการสมัครเป็ นตัวแทนให้ติดต่อบริ ษทั ประกันภัย ปัจจุบนั ใน สปป. ลาว
มีเพียง 1 บริ ษทั คือ บริ ษทั อลิอนั ซ์ประกันภัยลาว จํากัด ที่ให้บริ การจําหน่ายประกันชีวิต
ประกันสุ ขภาพให้กบั ประชาชนใน สปป. ลาว (สําหรับตัวแทนประกันชีวิตคน สปป. ลาว )
2.2 กรณี ขายประกันชีวิตให้ประชาชนทัว่ ไปใน สปป. ลาว ให้ติดต่อกับลูกค้า
โดยตรง อาจจะเป็ นที่บา้ นของลูกค้าใน สปป. ลาว หรื อในฝั่งไทยตามสถานที่นดั หมาย เช่น
ในร้านอาหารในจังหวัดหนองคาย หรื ออุดรธานี เวลานัดหมายส่ วนใหญ่จะเป็ นช่วงสาย ๆ ไปจนถึง
ช่วงบ่าย (ประมาณ 11.00 น.-16.00 น.) เพราะด้วยความเชื่อของคน สปป. ลาว จะไม่นิยมจ่ายเงิน
ตอนเช้าเพราะเชื่อว่าจะทําให้เสี ยเงินทั้งวัน (สําหรับตัวแทนประกันชีวิตทั้งคน สปป. ลาว และ
ตัวแทนประกันชีวิตในเขตหนองคายหรื ออุดรธานี)
2.3 กรณี ขายประกันชีวิตให้กบั องค์กร ห้างร้าน บริ ษทั ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแล
สวัสดิการของพนักงาน และผูบ้ ริ หาร เพื่อขอนัดหมายในการนําเสนอแบบประกัน (สําหรับตัวแทน
ประกันชีวิตทั้งคน สปป. ลาว และตัวแทนประกันชีวติ ในเขตหนองคายหรื ออุดรธานี)
เมื่อลูกค้าตกลงซื้อประกันชีวิตแล้ว ในการทําสัญญา แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
2.3.1 ถ้าเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ประกันที่มีสาํ นักงานสาขาใน สปป. ลาว
ให้ทาํ สัญญากับลูกค้า ณ สํานักงานขาย สาขานครหลวงเวียงจันทน์
2.3.2 ถ้าเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ประกันที่ไม่มีสาํ นักงานสาขาใน สปป. ลาว
ให้พาลูกค้าเข้ามาทําสัญญา ณ สํานักงานขายสาขา จังหวัดหนองคายหรื ออุดรธานี
3. วิธีการขายประกันชีวิตให้กบั ผูบ้ ริ โภคใน สปป. ลาว สรุ ปได้ดงั นี้
3.1 กรณี ขายประกันชีวิตให้กบั บุคคลธรรมดาทัว่ ไป
3.1.1 เริ่ มต้นจากการขายประกันชีวิตให้กบั คนรู ้จกั เพื่อน หรื อญาติ
ในประเทศไทย ที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดติดเขตชายแดน โดยเฉพาะในจังหวัดหนองคายและอุดรธานี
3.1.2 ตัวแทนจะได้รับการแนะนําให้รู้จกั ผูต้ อ้ งการซื้อประกันชีวติ ใน สปป. ลาว
จากบุคคล (ตามข้อ 3.1) ซึ่งการแนะนํามี 2 วิธี คือ
3.1.2.1 ผูแ้ นะนําจะให้เบอร์ของตัวแทนกับผูต้ อ้ งการซื้อประกันใน สปป. ลาว
หรื อให้เบอร์ผตู ้ อ้ งการซื้อประกันใน สปป. ลาว กับตัวแทนเพื่อให้ติดต่อกันเอง
3.1.2.2 ผูแ้ นะนําเป็ นผูด้ าํ เนินการติดต่อระหว่างตัวแทนกับผูต้ อ้ งการซื้อ
ประกันใน สปป. ลาว ให้รู้จกั กัน โดยจะเป็ นผูพ้ าตัวแทนเข้าไปพบผูต้ อ้ งการซื้อประกันที่บา้ น
ใน สปป. ลาว หรื อให้ผตู ้ อ้ งการซื้อประกันมาพบตัวแทนในประเทศไทย
3.1.3 การนัดหมาย และกําหนดสถานที่นาํ เสนอแบบประกันชีวิต สามารถ
ดําเนินการได้ดงั นี้
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3.1.3.1 กรณี นดั หมายใน สปป. ลาว (บ้านของผูต้ อ้ งการซื้อประกัน) ดําเนินการ
ดังนี้
3.1.3.1.1 ตัวแทนติดต่อผูต้ อ้ งการซื้อประกันทางโทรศัพท์แนะนําตัวเอง
ทําความรู ้จกั กับผูต้ อ้ งการซื้อประกันเบื้องต้น จากนั้นให้กาํ หนดวันเวลาที่นดั หมายให้ชดั เจน
เพื่อผูต้ อ้ งการซื้อประกันจะมารับตัวแทนที่ด่านฝั่ง สปป. ลาว
3.1.3.1.2 ตัวแทนจัดเตรี ยมเอกสารเกี่ยวกับการทําประกันชีวิตหรื อ
แบบประกันให้ครบถ้วน
3.1.3.1.3 ตัวแทนจัดเตรี ยมเอกสารในการเดินทาง เพราะเกณฑ์ระยะเวลา
การข้ามไปฝั่ง สปป. ลาว มี 2 ประเภท คือ (1) กรณี ขา้ มไปมากว่า 1 วัน ต้องใช้หนังสื อเดินทาง
เพราะเจ้าหน้าที่ ณ จุดผ่านแดนจะทําการตรวจหนังสื อเดินทางและให้กรอกเอกสารเข้า – ออก
ประเทศ พร้อมให้ระบุวนั กลับ (2) กรณี ขา้ มไปภายใน 1 วัน ไม่ตอ้ งใช้หนังสื อเดินทาง แต่ตอ้ ง
ไปติดต่อขอเอกสารข้ามแดน ณ ที่วา่ การอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
3.1.3.1.4 ตัวแทนนัง่ รถโดยสารประจําทางสายหนองคาย-เวียงจันทน์
ที่สถานีขนส่ งจังหวัดหนองคาย ค่าโดยสารประมาณ 55 บาท ถึงหน้าด่านผ่านแดนเขต สปป. ลาว
3.1.3.1.5 ผูต้ อ้ งการซื้อประกันมารับที่หน้าด่านเขต สปป. ลาว ไปที่บา้ น
และสร้างมนุษย์สมั พันธ์กบั คนในครอบครัว ญาติ หรื อเพือ่ นบ้านของผูต้ อ้ งการซื้อประกัน
เพื่อต่อยอดการขายประกันในครั้งต่อไป จากนั้นสอบถามข้อมูลผูต้ อ้ งการซื้อประกัน เช่น
จํานวนเบี้ยชําระต่อปี ทุนประกันที่ตอ้ งการ ค่าการรักษา ค่าห้อง ค่าชดเชยรายได้ กรณี ซ้ือประกัน
สุ ขภาพพ่วง เมื่อได้ขอ้ มูลให้พิจารณาแบบประกันที่เหมาะสมตามความต้องการของผูซ้ ้ือ เมื่อตกลง
ซื้อให้ทาํ สัญญาซื้อประกัน ในการทําสัญญาซื้อประกัน แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ (1) ถ้าเป็ น
ตัวแทนของบริ ษทั ประกันที่มีสาํ นักงานสาขาใน สปป. ลาว ให้ตวั แทนพาผูซ้ ้ือไปทําสัญญา
ที่สาํ นักงานขาย สาขานครหลวงเวียงจันทน์ ให้ผซู ้ ้ือเตรี ยมเอกสารดังนี้ คือ สําเนาบัตรประจําตัว
ผูซ้ ้ือ จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาสํามะโนครัวผูซ้ ้ือ จํานวน 1 ฉบับ และให้ผซู ้ ้ือชําระเบี้ยประกัน
ผ่านธนาคารที่บริ ษทั ประกันกําหนดไว้ ด้วยเงินบาท หรื อเงินดอลลาร์สหรัฐ ฯ ตัวแทนถ่ายสําเนา
เอกสารชําระเบี้ยให้ผซู ้ ้ือเก็บไว้ 1 ฉบับ เอกสารตัวจริ งแนบสัญญาซื้อประกันเพื่อนําส่ งสํานักงาน
สาขา จังหวัดหนองคาย ต่อไป (2) ถ้าเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ประกันที่ไม่มีสาํ นักงานสาขาใน
สปป. ลาว ให้ตวั แทนพาผูซ้ ้ือไปทําสัญญาที่สาํ นักงานขาย สาขาจังหวัดหนองคาย หรื ออุดรธานี
ให้ผซู ้ ้ือเตรี ยมเอกสารดังนี้ คือ สําเนาบัตรประจําตัวผูซ้ ้ือ จํานวน 1 ฉบับ สําเนาสํามะโนครัวผูซ้ ้ือ
จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาหนังสื อเดินทางผูซ้ ้ือ จํานวน 1 ฉบับ และให้ผซู ้ ้ือชําระเบี้ยประกัน
ผ่านธนาคารที่บริ ษทั ประกันกําหนดไว้ดว้ ยเงินบาท หรื อเงินดอลลาร์สหรัฐ ฯ ตัวแทนถ่ายสําเนา
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เอกสารชําระเบี้ยให้ผซู ้ ้ือเก็บไว้ 1 ฉบับ เอกสารตัวจริ งแนบสัญญาซื้อประกันส่ งสัญญาให้เจ้าหน้าที่
ในสํานักงานสาขา จังหวัดหนองคาย ต่อไป
3.1.3.1.6 ติดตามกรมธรรม์พร้อมนําส่ งให้ผซู ้ ้ือที่บา้ นด้วยตัวเอง และ
ควรอธิบายรายละเอียดในกรมธรรม์ให้ผซู ้ ้ือเข้าใจ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดปัญหาได้ภายหลัง ทั้งนี้
ควรมีของฝากเล็ก ๆ น้อย ๆ จากเมืองไทย ไปเยีย่ มลูกค้าบ้าง เพื่อแสดงนํ้าใจ และให้ลูกค้า
เกิดความประทับใจ
3.1.3.1.7 สร้างภาพลักษณ์หรื อจุดขายในการเป็ นตัวแทนที่ดี มีจรรยาบรรณ
บริ การด้วยความจริ งใจ ใส่ใจ เสมอต้นเสมอปลาย ซื่อสัตย์ ให้คาํ แนะนํา เป็ นที่ปรึ กษาในการทํา
ประกันชีวิตให้ลูกค้าด้วยความจริ งใจ จํานวนลูกค้ารายใหม่เพิม่ ขึ้นโดยไม่ตอ้ งหาลูกค้าเอง จากการ
แนะนําให้รู้จกั ของผูซ้ ้ือรายเก่า เพราะเกิดความประทับในการบริ การของตัวแทน ทําการสานต่อ
การขายประกันให้กบั คนรอบข้างของลูกค้าต่อ ๆ ไป
3.1.3.2 กรณี นดั หมายในประเทศไทย จังหวัดหนองคาย หรื ออุดรธานี
ให้ดาํ เนินการดังนี้
3.1.3.2.1 นัดหมายวันและเวลา ที่ผตู ้ อ้ งการซื้อประกันเดินทางเข้ามาใน
จังหวัดหนองคาย หรื ออุดรธานี เพื่อตัวแทนจะไปรับที่หน้าด่านเขตประเทศไทย
3.1.3.2.2 แจ้งให้ผตู ้ อ้ งการซื้อประกันจัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานในการทํา
ประกันชีวิตดังนี้ (1) สําเนาบัตรประจําตัวผูซ้ ้ือ จํานวน 1 ฉบับ (2) สําเนาสํามะโนครัวผูซ้ ้ือ จํานวน
1 ฉบับ และ (3) สําเนาหนังสื อเดินทางผูซ้ ้ือ จํานวน 1 ฉบับ
3.1.3.2.3 เตรี ยมเอกสารเกี่ยวกับการทําประกันชีวิตหรื อแบบประกัน
ให้ครบถ้วน กรณี ตอ้ งการซื้อประกันสุ ขภาพพ่วง ตัวแทนต้องเตรี ยมเอกสารในการตรวจสุ ขภาพ
แล้วพาผูต้ อ้ งการซื้อประกันไปตรวจร่ างกายที่โรงพยาบาล เพราะกฎเกณฑ์ของบริ ษทั ประกัน
ผูซ้ ้ือประกันจาก สปป. ลาว ต้องตรวจสุ ขภาพทุกครั้งก่อนซื้อประกันสุ ขภาพ
3.1.3.2.4 รับผูต้ อ้ งการซื้อประกันจาก สปป. ลาว ไปสํานักงานสาขา
หนองคาย หรื ออุดรธานี เพือ่ ให้รู้จกั สถานที่ต้ งั สํานักงาน และเพื่อเป็ นสถานที่นาํ เสนอแบบประกัน
ในเฉพาะวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น. หากเป็ นวันอาทิตย์ให้พาไปยังสถานที่เหมาะสม
ในการนําเสนอ เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ บริ เวณล๊อบบี้โรงแรม เป็ นต้น
3.1.3.2.5 สอบถามข้อมูลผูต้ อ้ งการซื้อประกัน เช่น จํานวนเบี้ยชําระต่อปี
ทุนประกันที่ตอ้ งการ ค่าการรักษา ค่าห้อง ค่าชดเชยรายได้ กรณี ซ้ือประกันสุ ขภาพ เมื่อได้ขอ้ มูล
พิจารณาแบบประกันที่เหมาะสมกับความต้องการของผูซ้ ้ือ เมื่อตกลงซื้อประกันชีวติ ให้ทาํ สัญญา
ซื้อและให้ชาํ ระค่าเบี้ยประกันผ่านธนาคาร (ถ้าเป็ นวันเสาร์ หรื ออาทิตย์ ให้ใช้บริ การธนาคาร
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ในห้างสรรพสิ นค้า) ถ่ายสําเนาเอกสารชําระค่าเบี้ยให้ผซู ้ ้ือประกันเก็บไว้ 1 ชุด เอกสารตัวจริ ง
แนบสัญญาซื้อประกันเพื่อนําส่ งเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานสาขา จังหวัดหนองคาย ต่อไป
3.1.3.2.6 ดูแล และบริ การอํานวยความสะดวกให้ผซู ้ ้ือเกิดความประทับใจ
ตัวแทน เช่น พาไปทานข้าว พาเที่ยวในจังหวัดหนองคายหรื อจังหวัดใกล้เคียง แนะนําสถานที่
ท่องเที่ยว หลังจากนั้นก็พาลูกค้าไปส่ งที่หน้าด่านฝั่งไทยเพื่อกลับไป สปป. ลาว
3.1.3.2.7 ติดตามกรมธรรม์พร้อมนําส่ งให้ผซู ้ ้ือที่บา้ นด้วยตัวเอง และ
ควรอธิบายรายละเอียดในกรมธรรม์ให้ผซู ้ ้ือเข้าใจ เพื่อป้ องกันไม่เกิดปัญหาได้ภายหลัง ทั้งนี้
ควรมีของฝากเล็ก ๆ น้อย ๆ จากเมืองไทยไปเยีย่ มลูกค้าบ้างเพื่อแสดงนํ้าใจ และให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจ
3.1.3.2.8 สร้างภาพลักษณ์หรื อจุดขายในการเป็ นตัวแทนที่ดี มีจรรยาบรรณ
บริ การด้วยความจริ งใจ ใส่ใจ เสมอต้นเสมอปลาย ซื่อสัตย์ ให้คาํ แนะนําและเป็ นที่ปรึ กษาการทํา
ประกันชีวิตให้ลูกค้าด้วยความจริ งใจ ทําให้มีจาํ นวนลูกค้ารายใหม่เพิม่ ขึ้นโดยไม่ตอ้ งหาลูกค้าเอง
จากการแนะนําให้รู้จกั ของผูซ้ ้ือรายเก่า เพราะเกิดความประทับในการบริ การของตัวแทน
3.2 กรณี ขายประกันชีวิตให้กบั นิติบุคล (บริ ษทั ห้างร้าน องค์กรต่าง ๆ)
3.2.1 เริ่ มต้นจากการขายประกันชีวิตให้กบั ผูบ้ ริ หาร เจ้าของกิจการร้านค้าใน
จังหวัดติดเขตชายแดนโดยเฉพาะจังหวัดหนองคาย และอุดรธานี
3.2.2 ได้รับการแนะนํา บริ ษทั ห้างร้าน องค์กร ใน สปป. ลาว จากบุคคล
(ตามข้อ 3.2.1)
3.2.3 ดําเนินการค้นหาบริ ษทั องค์กร ห้างร้านต่าง ๆ ใน สปป. ลาว ด้วยตัวเอง
3.2.4 ตัวแทนติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสวัสดิการของพนักงานหรื อผูบ้ ริ หาร
เพื่อขอนัดหมายนําเสนอแบบประกันให้พจิ ารณา
3.2.5 นําเสนอแบบประกัน และเมื่อมีการตกลงซื้อ ตัวแทนแจ้งให้ลูกค้าจัดเตรี ยม
เอกสารในการทําสัญญาดังนี้ (1) สําเนาใบจดทะเบียนกรมการค้า จํานวน 1 ฉบับ ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
เซ็นสําเนาถูกต้อง (2) หนังสื อรับรอง จํานวน 1 ฉบับ ผูม้ ีอาํ นาจลงนามเซ็นสําเนาถูกต้อง
พร้อมประทับตราบริ ษทั (3) สําเนาสํามะโนครัวของพนักงานบริ ษทั ที่ตอ้ งการทําประกันคนละ
1 ฉบับ (4) สําเนาบัตรประจําตัว ของพนักงานบริ ษทั ที่ตอ้ งการทําประกันคนละ 1 ฉบับ ตัวแทน
ดําเนินการทําสัญญากับลูกค้า อาจจะเป็ นสถานที่ทาํ งานลูกค้า หรื อสํานักงานบริ ษทั ประกัน
สาขานครหลวงเวียงจันทน์
3.2.6 ติดตามกรมธรรม์ให้ลูกค้าพร้อมนําส่ งด้วยตนเอง ควรอธิบายเงื่อนไข
หรื อผลประโยชน์ต่าง ๆ ในกรมธรรม์ ให้กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนในบริ ษทั ได้รับทราบ
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พร้อม ๆ กัน
3.2.7 ดูแล และบริ การ ติดตามลูกค้าสมํ่าเสมอ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตัวแทน
เพื่อเป็ นการบอกต่อให้กบั ลูกค้ารายใหม่ต่อไป
4. ข้อกฎหมายหรื อข้อจํากัดที่นกั ลงทุนต่างประเทศควรศึกษาและควรตระหนัก
ในการทําธุรกิจประกันชีวิตใน สปป. ลาว สรุ ปได้ดงั นี้
4.1 ควรศึกษาข้อกฎหมายการประกันชีวติ ซึ่งอยูใ่ นบทกฎหมายว่าด้วยการประกันภัย
ฉบับปรับปรุ งปี พ.ศ. 2554 ในหัวข้อรู ปแบบประกัน กฎระเบียบ ขอบเขต ประเภท เงื่อนไข ข้อห้าม
ต่าง ๆ รวมถึงบทลงโทษสําหรับธุรกิจประกันชีวิต
4.2 ควรศึกษาบทกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการลงทุน ปี พ.ศ. 2552 ในหัวข้อรู ปแบบ
การลงทุน ประเภทการลงทุน กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไข ต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนในการขอจดทะเบียน
อนุญาตลงทุนในธุรกิจที่ตอ้ งการลงทุน ระยะเวลาในการขอขึ้นทะเบียนวิสาหกิจเกี่ยวกับการลงทุน
เพราะใบทะเบียนวิสาหกิจ เป็ นเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนเพื่อดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และยังรวมการอนุญาตลงทุน นโยบายส่ งเสริ ม ทะเบียนอากร และอนุญาตดําเนินกิจการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับใบทะเบียนวิสาหกิจแล้วผูล้ งทุนสามารถดําเนินธุรกิจได้ทนั ที
5. ข้อกฎหมายอัตราส่ วนการร่ วมทุนธุรกิจประกันชีวิตของ สปป. ลาว มีผลต่อ
การตัดสิ นใจของนักลงทุนต่างประเทศหรื อไม่ สรุ ปได้ดงั นี้
คือไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจของนักลงทุน เพราะอัตราส่ วนการร่ วมทุนในธุรกิจประกัน
ชีวิตของ สปป. ลาว จะขึ้นอยูก่ บั ข้อตกลงของผูร้ ่ วมทุนทั้ง 2 ฝ่ าย มากกว่ากรณี เป็ นบริ ษทั จํากัด
ต้องมีผถู ้ ือหุน้ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป กรณี เป็ นบริ ษทั มหาชน ต้องมีผถู ้ ือหุน้ ตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป
แต่ส่วนใหญ่สดั ส่ วนการร่ วมทุนใน สปป. ลาว คือ 49 :51 (49% สําหรับนักลงทุนต่างประเทศ, 51%
สําหรับผูร้ ่ วมทุนใน สปป. ลาว) หรื อสัดส่ วน 50 : 50 (สัดส่ วนเท่ากัน) แต่ถา้ นักลงทุนต่างประเทศ
ต้องการสัดส่ วนมากกว่าผูร้ ่ วมทุนใน สปป. ลาว กฎหมายกําหนดไว้อย่างตํ่าให้มากกว่า 10%
ของหุ น้ ผูร้ ่ วมทุนของ สปป. ลาว ทั้งนี้สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทกฎหมายวิสาหกิจ
ปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบนั การร่ วมทุนใน สปป. ลาว มี 3 แบบ คือ
5.1 นักลงทุนต่างประเทศที่ตอ้ งการถือหุน้ 100% ต้องมีเงินคํ้าประกันกับธนาคาร
ของ สปป. ลาว (ตามแต่ธุรกิจนั้น ๆ จะกําหนด)
5.2 นักลงทุนต่างประเทศร่ วมทุนกับบุคคลของ สปป. ลาว
5.3 นักลงทุนต่างประเทศร่ วมทุนกับนิติบุคคลของ สปป. ลาว
6. วิธีการขอดําเนินการลงทุนธุรกิจประกันชีวิตใน สปป. ลาว สําหรับนักลงทุน
ต่างประเทศ สรุ ปได้ดงั นี้
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6.1 ดําเนินการยืน่ ขอใบอนุญาตลงทุนที่กระทรวงแผนการและการลงทุน
6.2 ดําเนินการขอใบอนุญาตลงทุนธุรกิจด้านการประกันภัยที่กระทรวงการเงิน
6.3 ดําเนินการขอจดทะเบียนการค้าที่กระทรวงการค้า
6.4 ดําเนินการขอจดทะเบียนอากรที่กระทรวงการเงิน
7. เรื่ องอุปสรรค และโอกาส ในการทําธุรกิจประกันชีวิตใน สปป. ลาว สรุ ปได้ดงั นี้
7.1 อุปสรรค
7.1.1 การประกันชีวิตยังเป็ นสิ่ งใหม่สาํ หรับประชาชน สปป. ลาว
7.1.2 ประชาชน สปป. ลาว ยังขาดการรับรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการประกันชีวิต
7.1.3 รายได้ของประชาชนใน สปป. ลาว
7.1.4 ค่านิยมการทําประกันชีวิตของประชาชน สปป. ลาว
7.1.5 ขาดการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรู ้จกั การประกันชีวิต
7.1.6 ประสบการณ์ของลูกค้าใน สปป. ลาว ที่เคยถูกตัวแทนฉ้อโก้ง หรื อหลอกลวง
7.1.7 ประชาชน สปป. ลาว ให้ความสําคัญการทําประกันภัยรถ มากกว่าการทํา
ประกันชีวิต ด้วยนโยบายของภาครัฐให้ยานพาหนะที่มีเครื่ องจักรต้องมีประกันภัยทุกคัน
7.1.8 ตลาดธุรกิจประกันชีวิตยังไม่เปิ ดกว้าง
7.2 โอกาส
7.2.1 เพิ่มการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู ้และความเข้าใจในการประกัน
ชีวิตให้ประชาชนใน สปป. ลาว ให้มากที่สุด
7.2.2 การสนับสนุนและเปิ ดกว้างทางการตลาดในธุรกิจประกันชีวิตจากภาครัฐ
7.2.3 สร้างจุดแข็งและภาพลักษณ์ที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต
7.2.4 การเปิ ดการค้าเสรี ของกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC)
7.2.5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความมัน่ คงทางการเงินของ สปป. ลาว
7.2.6 การแข่งขันในธุรกิจประกันชีวิตยังไม่สูง
7.2.7 ความสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างไทย-ลาว ทําให้ไทยมีโอกาส
ในการทําธุรกิจใน สปป. ลาว สู งกว่าชาติอื่น
7.2.8 การสนับสนุนจากภาครัฐในการเพิม่ นโยบายการทําประกันชีวติ
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อภิปรายผลการวิจยั
โอกาสและช่องทางการจัดจําหน่ายธุรกิจประกันชีวิตใน สปป. ลาว ตั้งแต่ (1) ช่องทาง
จําหน่ายที่เหมาะสม และผูบ้ ริ โภคให้การยอมรับมากที่สุด (2) การติดต่อบุคลากรหรื อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการขายประกันชีวติ (3) วิธีการขายประกันชีวิต (4) ข้อกฎหมายหรื อข้อจํากัดที่
นักลงทุนต่างประเทศควรศึกษาและตระหนักถึงในการทําธุรกิจประกันชีวิต (5) ข้อกฎหมาย
อัตราส่ วนการร่ วมทุนธุรกิจประกันชีวิตมีผลต่อการตัดสิ นใจของนักลงทุนต่างประเทศ (6) วิธีการ
ขอดําเนินการลงทุนธุรกิจประกันชีวิตสําหรับนักลงทุนต่างประเทศ (7) อุปสรรคและโอกาสในการ
ทําธุรกิจประกันชีวิต ทําให้สามารถเห็นถึงแนวทางการจัดจําหน่ายธุรกิจประกันชีวิตใน สปป. ลาว
เขตนครหลวงเวียงจันทน์ สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
จากการศึกษาวิจยั ผูว้ ิจยั พบว่าช่องทางการจัดจําหน่ายประกันชีวิตที่เหมาะสมและ
ผูบ้ ริ โภคใน สปป. ลาว ให้การยอมรับมากที่สุด คือ “ช่องทางตัวแทน” เพราะตัวแทนประกันชีวิต
ให้การบริ การด้วยความจริ งใจ ดูแลเอาใจใส่ ให้ความเป็ นกันเอง ให้การช่วยเหลือเสมอต้น
เสมอปลาย ให้ความใกล้ชิดสนิทสนม ให้คาํ ปรึ กษา คําแนะนําเกี่ยวกับการทําประกันชีวิต หรื อ
ในเรื่ องอื่น ๆ ได้ เมื่อลูกค้าขอความช่วยเหลือ ตั้งแต่ลูกค้า ญาติพี่นอ้ ง เพื่อน และคนรู ้จกั ของลูกค้า
ด้วยความเต็มใจอย่างไม่มีเงื่อนไข จึงเป็ นช่องทางที่สามารถตอบสนองความต้องการในลักษณะ
อุปนิสยั ของคน สปป. ลาว ได้ เพราะด้วยลักษณะอุปนิสยั ของคน สปป. ลาว เป็ นคนอ่อนน้อม
เกรงใจ มีความจริ งใจ ให้ความเชื่อใจ ชอบความเป็ นกันเอง ให้ความสนิทสนมกันเสมือนพี่นอ้ ง
ชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ชอบพิธีรีตอง เมื่อได้รับการดูแลจากตัวแทนจึงทําให้ลูกค้าใน
สปป. ลาว เกิดความประทับใจ ให้ความไว้ใจและเกิดการยอมรับในตัวแทน จึงแนะนําและบอกต่อ
กันแบบปากต่อปากให้กบั คนอื่น ๆ เช่น คนในครอบครัว เพื่อน ญาติ และคนรู ้จกั ที่ตอ้ งการซื้อ
ประกันชีวิต ทําให้ตวั แทนได้จาํ นวนลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นโดยไม่ตอ้ งออกไปหาลูกค้าด้วยตัวเอง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ทธิชยั มาศมะลิวลั ย (2547) ได้ศึกษาตัวแทนประกันชีวิตในอุดม
คติของประชาชน: ศึกษากรณี บริ ษทั ไทยประกันชีวิต จํากัด จังหวัดชลบุรี ศึกษาในเชิงคุณภาพ พบว
า คุณสมบัติตวั แทนประกันชีวิตที่ดี จรรยาบรรณของตัวแทนเป็ นสิ่ งสําคัญที่สุด บุคลิกภาพ ต
องตา
มีวาจา ต องใจ อัธยาศัยดีเยีย่ ม เป นผู มีความรู ในเรื่ องประกันชีวิต เข าสู อาชีพนี้ด
วยใจรักและยึดมัน่
ที่จะทําเป็ นอาชีพประจํา รู จักวิเคราะห์ผ ◌ู มุ งหวัง ส วนป ญหาทางด านภาพ
ลักษณ์ด านลบของตัวแทนประกันชีวติ คือ การตื้อลูกค าในการให ซื้อประกันและ
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ประเด็นสําคัญในกรมธรรม ไม ตรงตามความต องการของลูกค า ขาดความรู ในเรื่ อง
การประกนชีวติ ที่แท จริ ง หวังเพียงผลตอบแทนจาก
การขายเท านั้น ด านการศึกษา พบว าขั้นต้นน่าจะมีการศึกษาในระดับ ปวส. หรื อ ปวท. แต
ถ าเป น
ระดับปริ ญญาตรี จะดีมาก เพราะจะมีความพร อมในด านองค ความรู ต องเข ารับการ
อบรมพัฒนา
ตนเองอยู เสมอ ข อเสนอแนะอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเป นอาชีพที่มีความยุติธรรมในเรื่ อง
รายได
มีอิสระในการทํางานความก าวหน้าเกิดจากผลงานที่แท้ จริ งตามเกณฑ ที่กาํ หนด ให
ความสําคัญกับการนัดหมาย รักษาภาพลักษณ ของบริ ษทให เป นที่ติดตา ผู ซื้อสามารถ
แนะนําหรื อบอกต อ
อย่ างมัน่ ใจในตัวแทนที่ตนตัดสิ นเป นลูกค า ต องเสนอแบบประกันที่มีความคุม้ ครองที่
เหมาะสมกับรายได้ของลูกค าด วยความจริ งใจโดยตระหนักผลประโยชน ลูกค้าเป
นสําคัญ
จากการศึกษาวิจยั การติดต่อบุคลากรหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขายประกันชีวิต
ใน สปป. ลาว ผูว้ ิจยั พบว่า มีวิธีการติดต่อดังนี้
กรณี ตอ้ งการสมัครเป็ นตัวแทนประกันชีวติ สําหรับคน สปป. ลาว ให้ติดต่อบริ ษทั
ประกันภัย กรณี ตอ้ งการขายประกันชีวิตให้กบั ประชาชนทัว่ ไปใน สปป. ลาว ถ้าเป็ นตัวแทน
ประกันใน สปป. ลาว ให้ติดต่อกับลูกค้าโดยตรงอาจจะเป็ นที่บา้ นของลูกค้า แต่ถา้ เป็ นตัวแทน
ของไทยที่อยูจ่ งั หวัดหนองคาย หรื ออุดรธานี ที่สาํ นักงานสาขาของบริ ษทั ประกัน ในจังหวัด
หนองคาย หรื ออุดรธานี ส่ วนกรณี ขายประกันชีวิตให้กบั องค์กร ห้างร้าน บริ ษทั ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
ดูแลสวัสดิการของพนักงาน และผูบ้ ริ หาร เพื่อขอนัดหมายในการนําเสนอแบบประกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับคู่มือการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกของฝ่ ายวิจยั มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(2555) ได้จดั ทําคู่มือการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ในหัวข้อเทคนิคการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีและเกิดความเข้าใจ
ที่ตรงกัน กับหน่วยงานภายนอก เพื่อก่อให้เกิดความร่ วมมือและการสนับสนุนระหว่างการดําเนินงาน
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้
กรณี เป็ นผูป้ ระสานงาน เตรี ยมข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน กล่าวแนะนําตนเองทุกครั้ง
เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูล การใช้น้ าํ เสี ยงสุภาพไพเราะ เหมาะสม กล่าวคําขอบคุณกับ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
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กรณี เป็ นผูร้ ับการประสานงาน การใช้น้ าํ เสี ยงสุ ภาพ ไพเราะ เหมาะสม มีความ
กระตือรื อร้น พยายามให้ความร่ วมมือเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กบั ผูร้ ับข้อมูล การซักถามข้อสงสัย
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถให้บริ การได้บรรลุวตั ถุประสงค์ของผูร้ ับ และสอดคล้อง
กับกฎเกณฑ์ของฝ่ ายวิชาการประกันชีวิต สถาบันประกันภัยไทยอาคารมโนรม กรุ งเทพมหานคร
(2555) ได้กาํ หนดเกณฑ์ไว้ดงั นี้
1. การรับสมัคร
1.1 สมัครด้วยตนเองที่สถาบันประกันภัยไทย (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 น.-17.00 น.
1.2 สมัครทางโทรสาร (Fax): ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-671-7427, 02- 671-7421
2. เอกสารการสมัคร
2.1 ใบสมัครเข้ารับการอบรม
2.2 รู ปถ่ายขนาด 2.5 x 3 ซ.ม. จํานวน 1 รู ป (รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก
ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง)
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
3. ค่าธรรมเนียม
3.1 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท
3.2 ค่าธรรมเนียมเข้ารับการอบรม 1,100 บาท
3.3 ค่าหนังสื อประกอบการอบรม 250 บาท
4. วิธีการชําระเงิน
4.1 เงินสด ณ สถาบันประกันภัยไทย ภายในวันก่อนการปิ ดรับสมัครของแต่ละรอบ
4.2 โอนเงินผ่านทางบัญชีชื่อ “บริ ษทั ที.ไอ.ไอ.จํากัด” ธนาคารไทยพาณิ ชย์
สาขาพระราม 4 (อาคารสิ รินรัตน์) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 096-2-17109-4
5. รู ปแบบการอบรม
5.1 เวลาการอบรม 2 วัน
5.2 สอบวัดความรู ้หลังจากจบการอบรมวันที่สอง รวมทุกวิชาจํานวน 50 ข้อ
ในครั้งเดียวกัน ได้แก่
5.2.1 วิชาจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต 10 ข้อ
5.2.2 วิชาความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการประกันชีวิต 20 ข้อ
5.2.3 วิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยประกันภัย 10 ข้อ
5.2.4 วิชาพระราชบัญญัติประกันชีวิต 10 ข้อ
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6. วิชาที่อบรม
6.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติ ประกันชีวิต ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551)
6.2 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิตและสรุ ปสาระสําคัญของการประกันชีวิต
6.3 แนวทางปฏิบตั ิในการขาย การรู ้จกั ลูกค้าและการให้คาํ แนะนําด้านการ
ประกันชีวิต
6.4 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบตั ิที่ดีในการให้บริ การพร้อมทั้งกรณี ศึกษา
7. เกณฑ์ในการประเมินผล (ตามเกณฑ์ คปภ.)
7.1 เวลาในการอบรมครบตามเกณฑ์ที่กาํ หนด (ขาดอบรมได้ไม่เกิน 30 นาที)
7.2 ผูเ้ ข้าอบรมและสอบต้องเข้าสอบครบทั้ง 3 วิชา
7.3 ผูเ้ ข้าอบรมต้องทําข้อสอบวิชา จรรยาบรรณ ให้ผา่ นอย่างน้อย 70% ขึ้นไป
วิชาความรู ้ทวั่ ไป ฯ วิชากฎหมาย และ พ.ร.บ. รวมกันให้ผา่ นอย่างน้อย 60% ขึ้นไป
จากการศึกษาวิจยั วิธีการขายประกันชีวิตให้กบั ผูบ้ ริ โภคใน สปป. ลาว ผูว้ ิจยั พบว่า
มีวิธีการขายประกันแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. กรณี ขายประกันให้ประชาชนทัว่ ไป เริ่ มจากขายประกันชีวิตให้กบั คนรู ้จกั เพื่อน
หรื อญาติ ในประเทศไทย ที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดติดเขตชายแดน โดยเฉพาะในจังหวัดหนองคายและ
อุดรธานี หลังจากบุคคลดังกล่าว ก็จะแนะนําผูต้ อ้ งการซื้อประกันชีวิตใน สปป. ลาว ให้ตวั แทน
ได้รู้จกั จากนั้นก็นดั หมายวัน เวลา และสถานที่ เพื่อนําเสนอแบบประกัน อาจจะเป็ นที่บา้ นของ
ผูต้ อ้ งการซื้อประกันใน สปป. ลาว หรื อสํานักงานสาขา บริ ษทั ประกัน ร้านอาหาร ล๊อบบี้โรงแรม
ในจังหวัดหนองคาย หรื ออุดรธานี ตัวแทนสอบถามข้อมูลผูต้ อ้ งการซื้อประกัน เช่น ชําระเบี้ยต่อปี
จํานวนทุนประกัน กรณี ซ้ือประกันสุ ขภาพพ่วง ให้สอบถามค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าชดเชย
รายได้ที่ตอ้ งการ และให้ไปตรวจร่ างกายที่โรงพยาบาล ตัวแทนพิจารณาพร้อมนําเสนอแบบประกัน
ที่เหมาะสมกับผูต้ อ้ งการซื้อประกัน เมื่อตกลงซื้อประกันให้ทาํ สัญญาซื้อประกัน ให้ผซู ้ ้ือเตรี ยม
สําเนาสํามะโนครัว 1 ฉบับ สําเนาบัตรประจําตัว 1 ฉบับ สําเนาหนังสื อเดินทาง 1 ฉบับ (ถ้าเป็ น
ตัวแทนบริ ษทั ประกันที่มีสาขาในนครหลวงเวียงจันทน์ ให้ทาํ สัญญาที่สาํ นักงานขาย แต่ถา้ เป็ น
ตัวแทนบริ ษทั ประกันที่ยงั ไม่มีสาํ นักงานสาขานครหลวงเวียงจันทน์ ก็ให้พาไปทําสัญญาที่
สํานักงานสาขาในจังหวัดหนองคาย หรื ออุดรธานี และให้ผซู ้ ้ือชําระเบี้ยประกันผ่านธนาคาร
ที่บริ ษทั ประกันกําหนดด้วยเงินบาท หรื อดอลลาร์สหรัฐ ฯ ตัวแทนติดตามกรมธรรม์พร้อมนําส่ ง
และให้อธิบายรายละเอียดในกรมธรรม์ให้ผซู ้ ้ือประกันเข้าใจเพื่อป้ องกันการเกิดปัญหาขึ้นภายหลัง
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ติดตามดูแลให้บริ การหลังการขายอย่างสมํ่าเสมอด้วยความจริ งใจเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
เกิดการซื้อซํ้า หรื อบอกต่อ ตัวแทนมีจาํ นวนลูกค้ารายใหม่เพิ่มขี้นโดยไม่ตอ้ งค้นหาด้วยตัวเอง
2. กรณี ขายประกัน บริ ษทั ห้างร้าน องค์กรต่าง ๆ เริ่ มจากการขายประกันชีวิตให้เจ้าของ
บริ ษทั กิจการร้านค้าในจังหวัดหนองคาย และอุดรธานี บุคคลเหล่านี้แนะนําให้รู้จกั เจ้าของบริ ษทั
ร้านค้าใน สปป. ลาว หรื อตัวแทนค้นหา บริ ษทั องค์กร ห้างร้านต่าง ๆ ใน สปป. ลาว ด้วยตัวเอง
จากนั้นก็ทาํ การติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับดูแลสวัสดิการของพนักงานและผูบ้ ริ หารเพื่อนัดหมายในการ
นําเสนอแบบปะกันกลุ่มให้พิจารณา เมื่อมีการตกลงซื้อประกัน ตัวแทนแจ้งให้เจ้าหน้าที่
เตรี ยมเอกสารหลักฐานในการทําสัญญาซื้อประกันดังนี้ สําเนาใบจดทะเบียนกรมการค้า จํานวน
1 ฉบับ (ผูม้ ีอาํ นาจลงนามเซ็นสําเนาถูกต้อง) หนังสื อรับรองจํานวน 1 ฉบับ (ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
เซ็นสําเนาถูกต้อง ประทับตราบริ ษทั ) สําเนาสํามะโนครัวของพนักงานบริ ษทั ที่ตอ้ งการทําประกัน
คนละ 1 ฉบับ สําเนาบัตรประจําตัว ของพนักงานบริ ษทั ที่ตอ้ งการทําประกันคนละ 1 ฉบับ ตัวแทน
เข้าทําสัญญาตามเวลานัดหมาย นําส่ งสัญญาที่สาํ นักงานขายสาขานครหลวงเวียงจันทน์ และ
ให้ชาํ ระเบี้ยผ่านธนาคารที่บริ ษทั ประกันกําหนด ติดตามกรมธรรม์ให้ลูกค้าพร้อมนําส่ งด้วยตนเอง
และอธิบายเงื่อนไข หรื อผลประโยชน์ต่าง ๆ ในกรมธรรม์ ให้กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน
ในบริ ษทั ได้รับทราบพร้อม ๆ กัน ดูแลบริ การหลังการสมํ่าเสมอ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตัวแทน
เพื่อเป็ นการบอกต่อให้กบั ลูกค้ารายใหม่ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของปนัดดา คุรุกิจกําจร
(2543) ได้ศึกษา คุณลักษณะของตัวแทนประกันชีวิตที่ประสบความสําเร็ จในอาชีพ ผลการศึกษา
พบว่า (1) ตัวแทนประกันชีวติ ที่ประสบความสําเร็ จในอาชีพที่มีอายุต่างกัน มีคุณลักษณะด้านการ
พัฒนาตนในด้านการทํางาน ด้านวิจารณญาณ ด้านสื่ อสารให้ผอู ้ ่ืนคล้อยตาม และด้านเชื่อมัน่
ในตนเอง ไม่แตกต่างกัน (2) ตัวแทนประกันชีวิตที่ประสบความสําเร็ จในอาชีพที่ มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีคุณลักษณะด้านการสื่ อสารให้ผอู ้ ื่นคล้อยตามแตกต่างกัน (3) ตัวแทนประกันชีวิตที่
ประสบความสําเร็ จในอาชีพที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีคุณลักษณะด้านการพัฒนาตนในด้าน
การทํางาน ด้านวิจารณญาณ ด้านสื่ อสารให้ผอู ้ ื่นคล้อยตามและด้านเชื่อมัน่ ในตนเองไม่แตกต่างกัน
(4) ตัวแทนประกันชีวิตที่ประสบความสําเร็ จในอาชีพที่มีประสบการณ์ดา้ นการขายประกันชีวิต
ต่างกัน มีคุณลักษณะด้านการพัฒนาตนในด้านการทํางานแตกต่างกัน และเพื่อให้ทราบ
ความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะด้านการพัฒนาตนในด้านการทํางาน และตัวแทน
ประกันชีวิตที่ประสบความสําเร็ จในอาชีพที่มีประสบการณ์ดา้ นการขายประกันชีวิตตํ่ากว่า 3 ปี
และ 6 ปี ขึ้นไป มีคุณลักษณะด้านการพัฒนาตนในด้านการทํางานแตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
บทความของ บอล โฮม ออฟฟิ ต แอน อินชัวรัน (2550) ขั้นตอนการขายอย่างมืออาชีพ การเตรี ยม
ตัวก่อนการเข้าพบ: เตรี ยมการแต่งกายที่เหมาะสมกับสถานที่ กริ ยาที่พอเหมาะพอควรเตรี ยมสิ่ ง
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สําคัญ 3 ประการ ดังนี้ (1) การเตรี ยมตัวภายนอก ได้แก่ การแต่งกายให้เข้ากับกาลเทศะ บุคลิกของ
ตัวแทนต้องดูดี ไม่จาํ เป็ นต้องใช้สินค้าราคาแพงแต่ให้ดูดี สะอาดตา (2) การเตรี ยมตัวภายใน เตรี ยม
จิตใจ มีจิตใจที่สงบไม่มีความกังวล บอกกับตัวเองตลอดเวลาว่าเรากําลังเป็ นผูใ้ ห้ (3) การเตรี ยม
เอกสาร ได้แก่ ข้อเสนอ ใบร่ าง ใบสมัครทําประกันชีวิต ส่ วนขั้นตอนการขาย (1) การนัดหมาย
โทรศัพท์ไปนัดหมาย เป็ นการนัดหมายปกติส้ นั ๆ กระชับ ประมาณ 2-3 นาที ไม่ควรขายประกัน
ทางโทรศัพท์ (2) การเข้าพบและทําให้ชอบเรา พูดคุยเรื่ องของลูกค้ามากกว่า เรื่ องของเรา
(ครอบครัว ความสําเร็ จหน้าที่การงาน เรื่ องที่เขาชอบ ฯลฯ) ความจริ งใจ ชมด้วยความพอดี หรื อ
คุยถึงเรื่ องความสัมพันธ์เก่า ๆ ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที (3) การพูดให้ลูกค้าฟัง ลูกค้าจะซื้อ
ต่อเมื่อเขาสนใจ เขาจะสนใจต่อเมื่อเขาฟัง เขาจะฟังก็ต่อเมื่อเขาสบายใจ และเขาจะสบายใจ
ก็ต่อเมื่อเราไม่ผกู มัดเขา (4) ทําให้สนใจฟังโดยการอธิบายแบบประกันตามใบข้อเสนอด้วยความ
กระตือรื อร้น ชัดเจนช้า ๆ ทีละหัวข้อ เมื่ออธิบายจบแล้วให้ทบทวนผลประโยชน์อย่างคร่ าว ๆ อีกครั้ง
(5) ทําให้ตดั สิ นใจ ช่วยลูกค้าในการตัดสิ นใจ เมื่ออธิบายแบบประกันจบและสรุ ปแล้วให้พดู ว่า
“ที่เราอธิบายโครงการทั้งหมดมีประโยชน์กบั คุณลูกค้าอย่างไร” ขอบัตรประชาชน กรอกใบร่ าง
ให้เซ็นชื่อ เขียนใบเสร็ จ เก็บเงิน เขียนเช็ค นัดตรวจสุ ขภาพ (6) ขอรายชื่อลูกค้า ไม่วา่ จะขายได้
หรื อไม่กต็ าม ให้ขอต่อรายชื่อจากลูกค้าทุกครั้งอย่างน้อย 3 รายชื่อ เพราะรายชื่อลูกค้าเป็ นสิ่ งสําคัญ
ที่ตวั แทนต้องมีไว้ใน Stock รายชื่อของตนเองอยูต่ ลอดเวลา
จากการศึกษาวิจยั ผูว้ ิจยั พบว่า ข้อกฎหมายหรื อข้อจํากัดที่นกั ลงทุนต่างประเทศควรศึกษา
และควรตระหนักในการทําธุรกิจประกันชีวิตใน สปป. ลาว คือ ข้อกฎหมายการประกันชีวติ ซึ่งอยู่
ในบทกฎหมายว่าด้วยการประกันภัย ฉบับปรับปรุ งปี พ.ศ. 2554 ในหัวข้อรู ปแบบประกัน กฎระเบียบ
ขอบเขต ประเภท เงื่อนไข ข้อห้ามต่าง ๆ รวมถึงบทลงโทษสําหรับธุรกิจประกันชีวิต และบทกฎหมาย
ว่าด้วยการส่ งเสริ มการลงทุน ปี พ.ศ. 2552 ในหัวข้อ รู ปแบบการลงทุน ประเภทการลงทุน กฎเกณฑ์
กฎระเบียบ เงื่อนไข ต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนการในการขอจดทะเบียนอนุญาตลงทุนในธุรกิจที่ตอ้ งการ
ลงทุน ระยะเวลาในการขอขึ้นทะเบียนวิสาหกิจเกี่ยวกับการลงทุน เพราะใบทะเบียนวิสาหกิจ เป็ นเอกสาร
รับรองการขึ้นทะเบียนเพื่อดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และยังรวมการอนุญาตลงทุน นโยบาย
ส่ งเสริ ม ทะเบียนอากร และอนุญาตดําเนินกิจการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับใบทะเบียนวิสาหกิจ
แล้วผูล้ งทุนสามารถดําเนินธุรกิจได้ทนั ที ควรศึกษาให้เข้าใจ และควรตระหนักทั้ง 2 บทกฎหมาย
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) (กระทรวงการคลัง, 2551) กฎกระทรวง
ได้ประกาศในราชกิจ ในมาตรา 7 การประกอบธุรกิจประกันชีวิต จะกระทําได้เมื่อได้จดั ตั้งขึ้น
ในรู ปบริ ษทั มหาชน จํากัด ตามกฎหมายว าด วยบริ ษทั มหาชน จํากัด และโดยได รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตจากรัฐมนตรี โดยอนุมตั ิคณะรัฐมนตรี การขอรับใบอนุญาต
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ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามวรรคหนึ่ง ให้ผเู ้ ริ่ มจัดตั้งงบบริ ษทั ดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั
มหาชน จํากัด “บริ ษทั ” หมายความว า บริ ษทั มหาชน จํากัด ที่ได รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติ และหมายความรวมถึงสาขาของบริ ษทั ประกันชีวติ ต างประเทศ
ที่ได รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินิติบุคคลทุน
จดทะเบียนในประเทศไทย มีลกั ษณะดังนี้ (1) บุคคลธรรมดาถือหุน้ อยูเ่ กินร้อยละห้าสิ บของจํานวน
หุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด (2) บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลถือหุ น้ อยูเ่ กินร้อยละ
ห้าสิ บ
ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด ในกรณี ที่เห็นสมควรคณะกรรมการ
อาจอนุญาตให บุคคลซึ่งไม มีสญ
ั ชาติไทยถือห ◌ุ นได ถึงร อยละสิ่ สิบเก าของ
จํานวนห ◌ุ นที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงและจําหน ายได แล วทั้งหมด และให มีกรรมการเป็ นบุคคลซึ่งไม่มี สัญชาติ
ไทยถือหุ น้
ได้ถึงร้อยละสี่ สิบเก้าของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด และให้กรรมการ
เป็ นบุคคลซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทยเกินกว่าหนึ่งในสี่ แต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
จากการศึกษาวิจยั ข้อกฎหมายอัตราส่ วนการร่ วมทุนธุรกิจประกันชีวิตของ สปป. ลาว
มีผลต่อการตัดสิ นใจของนักลงทุนต่างประเทศหรื อไม่ ผูว้ ิจยั พบว่า ข้อกฏหมายอัตราส่ วน
การร่ วมทุนไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจของนักลงทุน เพราะอัตราส่ วนการร่ วมทุนในธุรกิจประกันชีวิต
ของ สปป. ลาว จะขึ้นอยูก่ บั ข้อตกลงของผูร้ ่ วมทุนทั้ง 2 ฝ่ าย มากกว่ากรณี เป็ นบริ ษทั จํากัด ต้องมี
ผูถ้ ือหุน้ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป กรณี เป็ นบริ ษทั มหาชน ต้องมีผถู ้ ือหุน้ ตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป แต่ส่วนใหญ่
สัดส่ วนการร่ วมทุนใน สปป. ลาว คือ 49 : 51 (49% สําหรับนักลงทุนต่างประเทศ, 51% สําหรับ
ผูร้ ่ วมทุนใน สปป. ลาว) หรื อสัดส่ วน 50 : 50 (สัดส่ วนเท่ากัน) แต่ถา้ นักลงทุนต่างประเทศต้องการ
สัดส่ วนมากกว่าผูร้ ่ วมทุนใน สปป. ลาว กฎหมายกําหนดไว้อย่างตํ่าให้มากกว่า 10% ของหุน้
ผูร้ ่ วมทุนของ สปป. ลาว ทั้งนี้สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทกฎหมายวิสาหกิจปี พ.ศ. 2548
เพราะปัจจุบนั การร่ วมทุนใน สปป. ลาว มี 3 แบบ คือ (1) นักลงทุนต่างประเทศที่ตอ้ งการถือหุน้
100% ต้องมีเงินคํ้าประกันกับธนาคารของ สปป. ลาว (2) นักลงทุนต่างประเทศร่ วมทุนกับบุคคล
ของ สปป. ลาว (3) นักลงทุนต่างประเทศร่ วมทุนกับนิติบุคคลของ สปป. ลาว ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของกฤษฎา สังขมณี (2555) ได้ศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจร่ วมทุนของ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจที่พกั เป็ นการทําวิจยั ในพื้นที 4 อําเภอ คือ ชะอํา หัวหิ น ปราณบุรี และ
สามร้อยยอด ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปัจจัยที่ใช้
ตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการลงทุน เพื่อศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการลงทุน
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ว่าจะลงทุนเองทั้งหมดหรื อจะร่ วมทุน และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการตัดสิ นใจเลือก
รู ปแบบการลงทุนว่าจะลงทุนเองทั้งหมดหรื อจะร่ วมทุนของผูป้ ระกอบการธุรกิจที่พกั ในเขตชะอํา
หัวหิน ปราณบุรี และสามร้อยยอด โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ หารที่พกั ในพื้นที่จาํ นวน 220 ราย
โดยใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบง่ายด้วยวิธีจบั ฉลากจากรายชื่อสถานประกอบการที่พกั ทั้ง 4 อําเภอ
ตามสัดส่ วนตัวอย่างต่อประชากร จากนั้นจะทําการสุ่ มเลือกตัวอย่างจากทุกประเภทของที่พกั
แบบแบ่งชั้นภูมิอีกครั้งหนึ่ง และทําการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อยืนยันผลการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้
ประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบบันทึกการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ
ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคทวิ และไคสแควร์
จากการศึกษาวิจยั ผูว้ ิจยั พบว่า วิธีการขอดําเนินการลงทุนธุรกิจประกันชีวิตใน สปป. ลาว
สําหรับนักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนควรดําเนินการดังนี้ (1) ยืน่ ขอใบอนุญาตลงทุนที่กระทรวง
แผนการและการลงทุน (2) ยืน่ ขอใบอนุญาตลงทุนธุรกิจด้านการประกันภัยที่กระทรวงการเงิน
(3) ดําเนินการยืน่ ขอจดทะเบียนการค้าที่กระทรวงการค้า (4) ดําเนินการยืน่ ขอจดทะเบียนอากร
ที่กระทรวงการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกมลวรรณ จิรวิศิษฎ์ และคณะ (2553) จากการศึกษา
มาตรการส่ งเสริ มการลงทุนทางตรงของประเทศ ที่เป็ นกรณี ศึกษา อาทิ ประเทศเวียดนาม สิ งคโปร์
และอินเดียนั้น พบว่า มีกรอบมาตรการเชิงกลยุทธ์ที่สาํ คัญ ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจทางภาษี (Tax
Incentives) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งอํานวยความสะดวก (Infrastructure) การเสริ มสร้าง
ทักษะแรงงาน (Skill Development) การพัฒนาด้านระเบียบ/ กฎเกณฑ์การลงทุน (Regulatory
Environment) และการจัดตั้งหน่วยงานส่ งเสริ มการลงทุน (Promotion Agency Establishment)
นอกจากนี้ตวั แปรสําคัญที่ส่งผลต่อนักลงทุนข้ามชาติวา่ เป็ นประเทศที่น่าลงทุนนั้น จะพิจารณา
โครงสร้างเฉพาะที่สาํ คัญ ได้แก่ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ อัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ส่งผล
ต่อกําลังซื้อของประชาชนในแต่ละประเทศ ความมีเสถียรภาพทางการเมืองที่มีการกําหนดนโยบาย
ที่ชดั เจน และระบบกฎหมายที่ตอ้ งมีความโปร่ งใส เป็ นธรรม ในมาตรฐานระดับสากล รวมถึง
ประสิ ทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่ดี อีกทั้งมีสภาพแวดล้อมในทางธุรกิจที่ดี เอื้อต่อการดําเนิน
ธุรกิจ การก่อตั้งธุรกิจในประเทศไทยก็เหมือนประเทศอื่น ๆ ส่ วนมากการก่อตั้งกิจการจะมี
3 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา ห้างหุน้ ส่วน และบริ ษทั จํากัด โดยบริ ษทั จํากัดเป็ นรู ปแบบการจัดตั้งที่
นักลงทุนต่างชาตินิยมมากที่สุด ในการจัดตั้งบริ ษทั จํากัดต้องมีผเู ้ ริ่ มก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
เข้าชื่อกันทําหนังสื อบริ คณห์สนธิ ประชุม และจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั จํากัด รวมทั้งขอมีบตั ร
ประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีเงินได้ และมีการจัดทําบัญชีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ประมวล
รัษฎากร และพระราชบัญญัติการบัญชีดว้ ย นอกจากนั้น กิจการต้องมีการจัดทําบัญชีงบดุลอย่างน้อย
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ปี ละ 1 ครั้ง ยืน่ ต่อกรมสรรพากรและกรมทะเบียนการค้าและต้องมีการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย สําหรับ
เงินเดือนของพนักงานปกติทุกคน
จากการศึกษาวิจยั ผูว้ ิจยั พบว่า อุปสรรคและโอกาสในการทําธุรกิจประกันชีวิต
ใน สปป. ลาว มีดงั นี้
1. ด้านอุปสรรค คือ
1.1 การประกันชีวิตยังเป็ นสิ่ งใหม่สาํ หรับประชาชน สปป. ลาว
1.2 ประชาชน สปป. ลาว ยังขาดการรับรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการประกันชีวิต
1.3 รายได้ของประชาชนใน สปป. ลาว
1.4 ค่านิยมการทําประกันชีวติ ของประชาชน สปป. ลาว
1.5 ขาดการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรู ้จกั การประกันชีวิต
1.6 ประสบการณ์ของลูกค้าใน สปป. ลาว ที่เคยถูกตัวแทนฉ้อโก้ง หรื อหลอกลวง
1.7 ประชาชน สปป. ลาว ให้ความสําคัญการทําประกันภัยรถมากกว่าการทํา
ประกันชีวิต ด้วยนโยบายของภาครัฐให้ยานพาหนะที่มีเครื่ องจักร ต้องมีประกันภัยทุกคัน
1.8 ตลาดธุรกิจประกันชีวิต ยังไม่เปิ ดกว้าง
2. ด้านโอกาส คือ
2.1 เพิ่มการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู ้และความเข้าใจในการประกันชีวิต
ให้ประชาชนใน สปป. ลาวให้มากที่สุด
2.2 การสนับสนุนและเปิ ดกว้างทางการตลาดในธุรกิจประกันชีวิตจากภาครัฐ
2.3 สร้างจุดแข็งและภาพลักษณ์ที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต
2.4 การเปิ ดการค้าเสรี ของกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC)
2.5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความมัน่ คงทางการเงินของ สปป. ลาว
2.6 การแข่งขันในธุรกิจประกันชีวิตยังไม่สูง
2.7 ความสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างไทย-ลาว ทําให้ไทยมีโอกาสในการทําธุรกิจ
ใน สปป. ลาว สู งกว่าชาติอื่น
2.8 การสนับสนุนจากภาครัฐในการเพิ่มนโยบายการทําประกันชีวิต
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสมควร วีระอาชากุล (2551) การศึกษาปั ญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบตั ิงานของตัวแทนประกันชีวิต: กรณี ศึกษาบริ ษทั ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด
ภาคตะวันออก ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมมีระดับปัญหาและอุปสรรคมาก โดยในด้านการขาย
ประกันชีวิต พบว่า มีระดับปัญหาและอุปสรรคมากเป็ นอันดับแรก เมื่อแยกเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านเสนอขายประกันชีวิตในเรื่ องตัวแทนขายประกันชีวติ ต้องศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมในเรื่ อง
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การขายประกันชีวิตด้วยตนเอง มีระดับปัญหาและอุปสรรคมากเป็ นอันดับแรก ด้านการทําสัญญา
ประกันชีวิตในเรื่ องเนื้อหา การฝึ กอบรมให้ความรู ้กบั ตัวแทนประกันชีวิตตามหลักสูตรที่บริ ษทั
กําหนดขึ้น ในด้านการทําสัญญาประกันชีวิตไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั มีระดับปัญหา
และอุปสรรคมากเป็ นอันดับแรก ด้านการบริ การหลังการขายในเรื่ องความไม่สะดวกในเรื่ อง
การขอรับเงินสิ นไหมชดเชยรายวัน กรณี เข้ารับการรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน มีระดับปัญหาและ
อุปสรรคมากเป็ นอันดับแรก เมื่อเปรี ยบเทียบระดับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน
ของตัวแทนประกันชีวิต จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ลักษณะงาน และรายได้ พบว่า ด้านรายได้มีระดับปัญหาและอุปสรรคมากเป็ นอันดับแรก เห็นควร
ปรับปรุ งหลักสูตรการฝึ กอบรมให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบนั และเพิม่ ช่องทาง
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองให้กบั ตัวแทนประกันชีวิต ทั้งในด้านทักษะการขายประกันชีวิต ด้านการทํา
สัญญาประกันชีวิต และควรปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินชดเชยรายวันให้สะดวกต่อไป

ข้ อเสนอแนะ
การทําธุรกิจประกันชีวิตใน สปป. ลาว สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. กรณี เป็ นบุคคลธรรมดา ในรู ปแบบตัวแทนประกันชีวิต ขั้นตอนในการเข้าไป
ขายประกันใน สปป. ลาว มีดงั นี้
1.1 เบื้องต้นควรขายประกันชีวิตให้กบั คนที่อยูร่ อบข้างตัวแทน เช่น คนรู ้จกั เพื่อน
หรื อญาติ ในประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดติดเขตชายแดน เช่น หนองคายและอุดรธานี
1.2 ตัวแทนจะได้รับการแนะนําให้รู้จกั ผูต้ อ้ งการซื้อประกันชีวิตใน สปป. ลาว
จากบุคคล (ในข้อ 1.1) โดยทัว่ ไปมีวิธีการแนะนํา 2 วิธี คือ
1.2.1 บุคคล (ในข้อ 1.1) ให้หมายเลขโทรศัทพ์ตวั แทนกับผูต้ อ้ งการซื้อประกัน
ใน สปป. ลาว หรื อให้หมายเลขโทรศัพท์ผตู ้ อ้ งการซื้อประกันใน สปป. ลาว กับตัวแทน เพื่อให้
ติดต่อกันเอง ตัวแทนทําการติดต่อผูต้ อ้ งการซื้อประกันทางโทรศัพท์ แนะนําตัวเอง ทําความรู ้จกั กัน
เพื่อนัดหมายนําเสนอแบบประกัน ส่ วนใหญ่ตวั แทนจะนิยมนัดหมายกันที่บา้ นของผูต้ อ้ งการ
ซื้อประกันเพือ่ ต้องการเข้าไปทําความรู ้จกั และต่อยอดการขายประกันให้กบั คนรอบข้าง
ของผูต้ อ้ งการซื้อประกัน
1.2.2 บุคคล (ในข้อ 1.1) เป็ นผูด้ าํ เนินการติดต่อระหว่างตัวแทนกับผูต้ อ้ งการ
ซื้อประกันใน สปป. ลาว ให้รู้จกั กัน โดยจะเป็ นผูพ้ าตัวแทนเข้าไปพบผูต้ อ้ งการซื้อประกันที่บา้ น
ใน สปป. ลาว หรื อพาผูต้ อ้ งการซื้อประกันมาพบตัวแทนในประเทศไทย
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2. กรณี นดั หมายเสนอแบบประกันที่บา้ นของผูต้ อ้ งการซื้อประกันใน สปป. ลาว
ตัวแทนควรดําเนินการดังนี้
2.1 นัดหมายวันและเวลา กับผูต้ อ้ งการซื้อประกันให้ชดั เจน ส่ วนใหญ่ผตู ้ อ้ งการ
ซื้อประกันจะมารับตัวแทนที่หน้าด่านฝั่ง สปป. ลาว
2.2 จัดเตรี ยมเอกสารเกี่ยวกับการทําประกันชีวิตหรื อแบบประกันให้ครบถ้วน
2.3 จัดเตรี ยมหนังสื อเดินทาง เพราะเกณฑ์ระยะเวลาการข้ามไปฝั่ง สปป. ลาว
มี 2 แบบ คือ
2.3.1 กรณี ขา้ มไปมากว่า 1 วัน ต้องใช้หนังสื อเดินทาง เพราะเจ้าหน้าที่
ณ จุดผ่านแดน จะทําการตรวจหนังสื อเดินทางและให้กรอกเอกสารเข้าประเทศและออกประเทศ
พร้อมให้ระบุวนั กลับ
2.3.2 กรณี ขา้ มไปภายใน 1 วัน ไม่มีตอ้ งใช้หนังสื อเดินทาง แต่ให้ไปติดต่อ
ขอเอกสารข้ามแดน ณ ที่วา่ การอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
2.4 นัง่ รถโดยสารประจําทางสายหนองคาย-เวียงจันทน์ ที่สถานีขนส่ งจังหวัด
หนองคาย ค่าโดยสารประมาณ 55 บาท ถึงหน้าด่านผ่านแดน สปป. ลาว เจ้าหน้าที่ฝั่ง สปป. ลาว
ทําการตรวจหนังสื อเดินทางหรื อเอกสารขอข้ามแดน จากนั้นติดต่อหาผูต้ อ้ งการซื้อประกันมารับ
เพื่อเดินทางไปนําเสนอแบบประกันที่บา้ นของผูต้ อ้ งการซื้อประกัน (ข้อแนะนํา กรณี ไปครั้งแรก
ควรมีเพื่อนเดินทางไปด้วย) เมื่อถึงบ้านผูต้ อ้ งการซื้อประกันก็ทาํ ความรู ้จกั คนในครอบครัว ญาติ
หรื อเพื่อนบ้าน เพื่อต่อยอดการขายประกันในครั้งต่อไป จากนั้นสอบถามข้อมูลกับผูต้ อ้ งการ
ซื้อประกัน เช่น ความต้องการที่จะชําระเบี้ยประกันรายปี ทุนประกันที่ตอ้ งการ ค่าการรักษา ค่าห้อง
ค่าชดเชยรายได้ กรณี ซ้ือประกันสุ ขภาพ เมื่อได้ขอ้ มูลแล้วให้พิจารณา เพื่อนําเสนอแบบประกัน
ที่เหมาะสมตามความต้องการของผูซ้ ้ือ เมื่อตกลงซื้อประกันชีวิตแล้ว
ในการทําสัญญาซื้อประกันชีวิต แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
2.4.1 ถ้าเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ประกันที่มีสาํ นักงานสาขาใน สปป. ลาว
ให้พาผูซ้ ้ือไปทําสัญญาซื้อประกันชีวิต ณ สํานักงานขายสาขานครหลวงเวียงจันทน์ โดยให้
ผูซ้ ้ือประกันเตรี ยมเอกสารดังนี้ คือ สําเนาบัตรประจําตัวผูซ้ ้ือ จํานวน 1 ใบ และสําเนาทะเบียนบ้าน
ระบุที่อยูข่ องผูซ้ ้ือประกัน จํานวน 1 ใบ และให้ผซู ้ ้ือประกันทําการชําระค่าเบี้ยประกันผ่านธนาคาร
ที่ทางบริ ษทั ประกันกําหนดไว้ดว้ ยเงินบาท หรื อเงินดอลลาร์สหรัฐ ฯ ถ่ายสําเนาเอกสารชําระค่า
เบี้ยประกันให้ผซู ้ ้ือประกันเก็บไว้ เอกสารตัวจริ ง แนบสัญญาซื้อประกัน เพื่อนําส่ งสํานักงานสาขา
จังหวัดหนองคาย ต่อไป
2.4.2 ถ้าเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ประกันที่ไม่มีสาํ นักงานสาขาใน สปป. ลาว
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ให้พาผูซ้ ้ือประกันเข้ามาทําสัญญา ณ สํานักงานขาย สาขาจังหวัดหนองคาย หรื ออุดรธานี โดยให้
ผูซ้ ้ือประกันเตรี ยมเอกสารดังนี้ คือ สําเนาบัตรประจําตัวผูซ้ ้ือ จํานวน 1 ใบ สําเนาทะเบียนบ้าน
ระบุที่อยูข่ องผูซ้ ้ือประกัน จํานวน 1 ใบ และสําเนาหนังสื อเดินทาง จํานวน 1 ใบ พร้อมนําเงิน
มาชําระค่าเบี้ยประกันผ่านธนาคารในจังหวัดหนองคาย ด้วยเงินบาท หรื อเงินดอลลาร์สหรัฐ ฯ ก็ได้
ถ่ายสําเนาเอกสารชําระค่าเบี้ยให้ผซู ้ ้ือประกันเก็บไว้ 1 ชุด เอกสารตัวจริ งแนบสัญญาซื้อประกัน
เพื่อนําส่ งเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานสาขา จังหวัดหนองคาย ต่อไป
2.5 ดูแล และให้บริ การอํานวยความสะดวกให้ลูกค้า เช่น พาไปทานข้าว พาเที่ยว
ในจังหวัดหนองคาย หรื อจังหวัดใกล้เคียงตามความต้องการของลูกค้า แนะนําสถานที่ท่องเที่ยว
หลังจากนั้นพาลูกค้าไปส่ งที่หน้าด่านฝั่งไทยเพื่อกลับไป สปป. ลาว
2.6 ติดตามกรมธรรม์ของลูกค้าเพื่อนําส่ งให้กบั ลูกค้าใน สปป. ลาว ด้วยตัวเองและ
ให้อธิบายรายละเอียดในกรมธรรม์ให้ลูกค้าเข้าใจเพื่อป้ องกันไม่เกิดปัญหาได้ภายหลัง ทั้งนี้ ควรมี
ของฝากเล็ก ๆ น้อย จากเมืองไทยไปเยีย่ มลูกค้าบ้างเพื่อแสดงนํ้าใจ และให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
2.7 สร้างภาพลักษณ์หรื อจุดขายในการเป็ นตัวแทนที่ดี มีจรรยาบรรณ บริ การ
ด้วยความจริ งใจ ใส่ ใจ เสมอต้นเสมอปลาย ซื่อสัตย์ ให้คาํ แนะนํา และเป็ นที่ปรึ กษาการทํา
ประกันชีวิตให้ลูกค้าด้วยความจริ งใจ
2.8 จํานวนลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นโดยไม่ตอ้ งหาเอง จากการแนะนําให้รู้จกั
ของผูซ้ ้ือรายเก่า เพราะเกิดความประทับในการบริ การของตัวแทน ทําการสานต่อการขายประกัน
ให้กบั คนรอบข้างของลูกค้าต่อ ๆ ไป
3. กรณี เป็ นนิติบุคคลในรู ปแบบบริ ษทั ขั้นตอนในการเข้าไปทําธุรกิจประกันชีวิต
ใน สปป. ลาว
3.1 ศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของ สปป. ลาว เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
ลักษณะอุปนิสยั ของคน สปป. ลาว ระบบเศรษฐกิจและความมัน่ คงทางการเงินของ สปป. ลาว
3.2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยของ สปป. ลาว จํานวนบริ ษทั คู่แข่ง
สภาพการแข่งขัน โอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ การขยายงานทางธุรกิจ นโยบายสนับสนุน
ทางธุรกิจจากภาครัฐ
3.3 ศึกษาข้อกฎหมายประกันชีวิตในบทกฎหมายว่าด้วยการประกันภัย
ฉบับ พ.ศ. 2554 นักลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจอย่างละเอียดชัดเจน เช่น รู ปแบบ ขอบเขต ข้อห้าม
และบทลงโทษ ต่าง ๆ สําหรับธุรกิจประกันชีวิต เพราะบทกฎหมายว่าด้วยการประกันภัย
ฉบับ พ.ศ. 2554 ดังกล่าว ได้รวมข้อกฎหมายการประกันชีวิตกับข้อกฎหมายประกันภัยไว้ดว้ ยกัน
ฉะนั้นนักลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจในทุกมาตราที่ระบุไว้ในบทกฎหมาย สามารถหาข้อมูล
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บทกฎหมายดังกล่าวเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www. an.gov.lao หรื อ หาได้จากหนังสื อ
รวมบทกฎหมายของ สปป. ลาว ตามร้านจําหน่ายหนังสื อทัว่ ไปในนครหลวงเวียงจันทน์
3.4 ศึกษาบทกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการลงทุนฉบับปี พ.ศ. 2552 นักลงทุน
ควรศึกษาให้เข้าใจอย่างละเอียดในบทกฎหมายการส่ งเสริ มการลงทุนฉบับปี พ.ศ. 2552 เช่น
กฎระเบียบ ขั้นตอน ข้อกําหนด ข้อบังคับการลงทุนใน สปป. ลาว แล้วทําการประเมินว่า นักลงทุน
สามารถยอมรับในบทกฎหมายนั้นได้หรื อไม่ การเข้าไปทําธุรกิจใน สปป. ลาว แนะนําให้นกั ลงทุน
ติดต่อขอข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจหรื อข้อมูลอื่น ๆ ที่ตอ้ งการทราบใน สปป. ลาว
เช่น เศรษฐกิจปั จจุบนั สภาวะการแข่งขัน ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ รวมถึงโอกาส ได้จากสํานักงาน
ทูตพาณิ ชย์ไทย ประจํานครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อนักลงทุนจะได้นาํ ข้อมูลหรื อแนวทางประกอบการ
การตัดสิ นใจในการลงทุนต่อไป โดยให้จดั ทําหนังสื อขอข้อมูลหรื อหนังสื อขอนัดพบคุณพิมล
ปงกองแก้ว อัครราชทูตที่ปรึ กษาฝ่ ายการพาณิ ชย์ ประเทศไทย ประจําประเทศลาว ณ สํานักงาน
ทูตพาณิ ชย์ไทย ประจํานครหลวงเวียงจันทน์ ตั้งอยูต่ รงข้ามกับสํานักงานสถานทูตไทย ฯ)
ปัจจุบนั สปป. ลาว ได้เตรี ยมตัวเป็ นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ในต้นปี
พ.ศ. 2556 และทางองค์การการค้าโลกได้มอบมาตรฐานการประกันภัยให้กบั สปป. ลาว ซึ่งภาครัฐ
ได้เตรี ยมปรับปรุ งบทกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยให้สอดคล้องกับหลักสากล เพื่อให้นกั ลงทุน
ต่างประเทศเกิดความมัน่ ใจและเข้ามาลงทุนธุรกิจประกันใน สปป. ลาว ให้มากขึ้น อีกทั้งภาครัฐ
ก็พร้อมที่จะสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กบั นักลงทุน เมื่อเข้ามาลงทุนใน สปป. ลาว
เพราะเป็ นการพัฒนาและส่ งเสริ มให้เศรษฐกิจของ สปป. ลาว เจริ ญเติบโตยิง่ ขึ้นในภูมิภาคนี้
อย่างไรก็ตาม นักธุรกิจที่จะลงทุนทําธุรกิจประกันชีวิตใน สปป. ลาว ควรพิจารณาถึงปั จจัยต่าง ๆ
ด้วย โดยเฉพาะค่าครองชีพในนครหลวงเวียงจันทน์ กับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของประชากร
ใน สปป. ลาว เพื่อเป็ นฐานข้อมูลประกอบในการตัดสิ นใจ เพราะปัจจุบนั รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน
ของประชากรใน สปป. ลาว เท่ากับ 4,000 บาทต่อเดือน ขณะที่ค่าครองชีพในนครหลวงเวียงจันทน์
ค่อนข้างสูงมาก เพราะการทําประกันชีวิตนั้นถือว่า เป็ นการออม และเป็ นการลงทุนอย่างหนึ่ง
ซึ่งในแต่ละแบบประกันนั้น ค่าเบี้ยค่อนสูง อย่างน้อยต้องเริ่ มต้นที่ 10,000 บาทขึ้นไป ดังนั้น
นักธุรกิจจึงควรศึกษาความเป็ นไปได้ในการทําธุรกิจนี้ให้ถี่ถว้ น ปัจจุบนั ใน สปป. ลาว ยังไม่มี
บริ ษทั ประกันชีวิต ส่ วนใหญ่จะเป็ นบริ ษทั ประกันภัยที่มาจากต่างประเทศ คือ มาเลเซีย เวียดนาม
และไทย เป็ นต้น คือ การประกันภัยรถยนต์ จักรยานยนต์ อุบตั ิเหตุ และสุ ขภาพ เพราะ
ค่าเบี้ยประกันภัยไม่สูง ประชาชนสามารถทําประกันภัยดังกล่าวได้ และด้วยนโยบายของภาครัฐ
ที่บงั คับให้รถทุกคันบนท้องถนนต้องมีประกันภัย จึงทําให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของประกันภัยมากกว่าการประกันชีวิต
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จากภาพรวมเศรษฐกิจของ สปป. ลาว ส่ วนใหญ่ ขึ้นอยูก่ บั การค้าขายกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น ไทย เวียดนาม และจีนตอนใต้ ดังจะเห็นได้จาก ที่ปากเซเป็ นตัวอย่างของ
ความสําเร็ จในการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นก็คือ ประเทศไทย อีกทั้งครึ่ งหนึ่งของ GDP ลาว
มาจากภาคการเกษตร และธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งธุรกิจท่องเที่ยวได้เจริ ญเติบโตไปอย่างรวดเร็ วมาก
และคาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวของลาวจะเพิ่มเป็ น 250-300 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ภายในปี
พ.ศ. 2563 นี้ ซึ่งภาครัฐมีความมัน่ ใจว่าอีก 7 ปี ข้างหน้า สปป. ลาว จะมีอตั ราการเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (GDP) ความมัน่ คงทางการเงิน และรายได้ประชาติต่อหัวจะเพิ่มขึ้นตามลําดับ จึงได้
กําหนดเป้ าหมายที่จะปลด สปป. ลาว ออกจาก 10 อันดับประเทศที่ยากจนที่สุดในเอเชีย (สปป. ลาว
อยูใ่ นอันดับที่ 8) และออกจากการเป็ นประเทศที่ดอ้ ยพัฒนาจากเอเชีย ดังนั้นอาจเป็ นสัญญาณที่ดี
สําหรับนักลงทุนที่คิดจะลงทุนทําธุรกิจประกันชีวิตใน สปป. ลาว เพราะอีก 7 ปี ข้างหน้า ประชากร
สปป. ลาว จะมีรายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่าในปัจจุบนั นี้ อาจทําให้ประชาชนตระหนักและ
เห็นถึงความสําคัญของการทําประกันชีวิตมากขึ้น ค่านิยมในการทําประกันชีวิตก็อาจเพิ่มขึ้น
ส่ งผลทําให้ธุรกิจประกันชีวติ ใน สปป. ลาว มีการพัฒนาและเติบโตขึ้นตามลําดับต่อไป

ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
1. กรณี ตอ้ งเก็บข้อมูลในสถานที่ที่เป็ นหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน แนะนําให้
ศึกษาวิธีการหรื อขั้นตอนการติดต่อประสานกับหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยเอกชน ที่จะเข้าไป
สัมภาษณ์ใน สปป. ลาว ให้ละเอียดถี่ถว้ น
2. ให้จดั ทําหนังสื อขอความร่ วมมือไปยังหน่วยงานกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 เดือน เพราะหนังสื อดังกล่าวต้องส่ งผ่านสํานักงานทูตพาณิ ชย์ประเทศไทย
ประจํานครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว ซึ่งเจ้าหน้าที่ในสํานักงานทูตพาณิ ชย์ ฯ จะเป็ นผูด้ าํ เนินการ
แปลหนังสื อขอความร่ วมมือเป็ นภาษาลาว แล้วดําเนินการส่ ง พร้อมติดต่อประสานงานนัดหมาย
หน่วยงานนั้น ๆ ให้ แล้วแจ้งผลกาประสานให้ผวู ้ จิ ยั ทางอีเมล (e-mail)

