บริการประกันภัย
Insurance
1. สถานการณภาพรวมและลักษณะธุรกิจประกันภัย/การใหบริการ
1.1 สถานการณธุรกิจประกันภัยในตลาดโลก 1
แนวโนมภาพรวมประกันชีวิตในป 2561-2562 ไดมีการคาดการณถึงการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตวา
จะสูงถึงรอยละ 4 ในป 2562 โดยมาจากกลุมตลาดชั้นนําและกลุมตลาดเกิดใหมที่มีสวนแบงตลาดที่สูงขึ้น
0
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- กลุมตลาดเกิดใหมเติบโตจากการขยายตลาดอยางตอเนื่องในธุรกิจประกันชีวิตในจีน อยางไรการเติบโตของ
จีนจะอยูในระดับปานกลางในชวงป 2561-2562 เมื่อเทียบกับการเติบโตอยางรวดเร็วในป 2559-2560 เนื่องจาก
การปฏิรูปกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการจํากัดการจําหนายผลิตภัณฑออมทรัพยระยะสั้นและโครงการปรับปรุงคุณภาพ
การขาย
- สําหรับตลาดเกิดใหมในธุรกิจประกันชีวิต อาจเกิดจากการฟนตัวในกลุมประเทศลาตินอเมริกา กลุมประเทศ
ยุโรปตะวันออกและยุโรปกลาง และกลุมประเทศแอฟริกา รวมถึงการเติบโตอยางยั่งยืนในอินเดีย
- สําหรับกลุมตลาดชั้นนําในธุรกิจประกันชีวิต คาดวาจะไดรับผลกระทบในทางบวกจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัว
สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทําใหอัตราผลตอบแทนดีขึ้น โดยบริษัทประกันชีวิตสามารถสรางรายไดและผลตอบแทนที่ดีขึ้น
โดยอาจนําเสนอผลิตภัณฑเกี่ยวกับการออมแกลูกคาได
แนวโนมภาพรวมประกันวินาศภัยในป 2561-2562 ไดมีการคาดการณวาบริการประกันวินาศภัยจะ
เพิ่ มขึ้น ในป 2561-2562 เนื่ องจากสถานการณเศรษฐกิจ โลกคอยๆ ดี ขึ้น ประกอบกับ ตลาดเกิดใหมเปน แรง
ขับเคลื่อนหลัก ปริมาณการขายยังไดรับแรงหนุนจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
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- การเติบโตของกลุมตลาดชั้นนํายังคงมีเสถียรภาพแตมีระดับที่ไมสูงนัก โดยอัตราเงินเฟอปรับตัวดีขึ้นและ
การปรับตัวของสภาพเศรษฐกิจมหภาคที่เพิ่มขึ้นเล็กนอย
- การตัดสินใจเชิงนโยบายในตลาดเกิดใหมเปนปจจัยสําคัญในการตัวขับเคลื่อนการเติบโตของประกัน
วินาศภัย โดยมีตัวอยางที่สําคัญ คือ การสงเสริมการประกันภัยรถยนตภาคบังคับในภูมิภาค GCC และการ
ประกันภัยพืชผลทางการเกษตรในตลาดอินเดียในชวงหลายปที่ผานมา รวมถึงการฟนตัวของเศรษฐกิจมหภาคใน
กลุมประเทศลาตินอเมริกาและกลุมประเทศแอฟริกา ซึ่งคาดวาจะชวยสนับสนุนการเติบโตของตลาดเกิดใหม
โดยรวม
1.2 สถานการณธุรกิจประกันภัยของไทย
ขอมูลแนวโนมอัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมประกันภัยในป 2561จากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พบวา "แนวโนมอัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
ประกันภัยทั้งระบบโดยคาดวาป 2561 จะมีเบี้ยประกันภัยรวมทั้งป จํานวน 883,998 ลานบาท เติบโตรอยละ
7.09 แบงเปนเบี้ยประกันชีวิตจํานวน 652,604 ลานบาท เติบโตรอยละ 7.8 และเบี้ยประกันวินาศภัย จํานวน
231,395 ลานบาท เติบโตรอยละ 5.12 ทั้งนี้จากการวิเคราะห ทิศทางการเติบโตของผลิตภัณฑประกันภัยในป
2561 คาดว า การประกั น ชี วิ ตกรมธรรม ห ลักประเภทกรมธรรมป ระกัน ชีวิตควบการลงทุน แบบยูนิตลิงคและ
กรมธรรมประกันชีวิตแบบบํานาญ ยังเปนดาวรุง สวนการประกันชีวิตสัญญาเพิ่มเติมนั้นกรมธรรมประกันสุขภาพ
ยังคงมาแรง ในขณะที่ธุรกิจประกันวินาศภัย คาดวาการประกันภัยรถยังคงเติบโตตอเนื่อง
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สําหรับธุรกิจประกันภัยของไทยในป 2560 ถือเปนปแหง “การขับเคลื่อนการประกันภัยในยุคดิจิทัล” ซึ่ง
ไดคํานึงถึงการรักษาสมดุลระหวางการคุมครองสิทธิประโยชนประชาชนดานการประกันภัยและการสงเสริมใหเกิด
นวัตกรรมดิจิทัลในอุตสาหกรรมประกันภัย และเปลี่ยนผาน สํานักงาน คปภ. ไปสูการเปน “Digital Insurance
Regulator” ควบคูไปกับการมุงสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันภัยและสิทธิประโยชนตามกรมธรรม
ประกันภัย ตลอดจนเกิดความตระหนักรูถึงคุณคาและประโยชนของการประกันภัย สามารถใชการประกันภัยเปน
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพยสินใหกับตนเองและครอบครัวไดอยางเหมาะสม ประกอบกับมี
ปจจัยสนับสนุนจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก สงผลใหการสงออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวดีอยาง
ตอเนื่อง การลงทุนภาครัฐมีแนวโนมเรงตัวสูงขึ้นจากการลงทุนในโครงการสําคัญและกรอบงบประมาณรายจาย
ลงทุนที่เพิ่มขึ้น ทําใหการลงทุนภาคเอกชนมีการฟนตัวที่ชัดเจนมากขึ้น การจางงานปรับตัวดีขึ้น รายไดประชาชน
เพิ่มขึ้นทั้งในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการ" 2
2. ลักษณะธุรกิจประกันภัย 3/การใหบริการ
2.1) การประกันชีวิต เปนวิธีการที่บุคคลกลุมหนึ่งรวมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการตาย การสูญเสียอวัยวะ
ทุพพลภาพ และการสูญเสีย รายไดในยามชรา โดยที่ เมื่อบุคคลใดตองประสบกั บภัย เหล านั้น ก็ไดรับ เงิน เฉลี่ ย
ชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกตนเองและครอบครัว โดยบริษัทประกันชีวิตจะทําหนาที่เปนแกนกลางใน
การนําเงินกอนดังกลาวไปจายใหแกผูไดรับภัย
ประเภทของการประกันชีวิต
1) ประเภทสามัญ เปนการประกันชีวิตที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัยคอนขางสูง ตั้งแต 50,000 บาท
ขึ้นไป เหมาะสําหรับผูที่มีรายไดปานกลางขึ้นไป ในการพิจารณารับประกันชีวิตอาจจะมีการตรวจสุขภาพหรือไม
ตรวจสุขภาพ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัท และมีการชําระเบี้ยประกันภัยเปนรายป, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน
หรือรายเดือน
2) ประเภทอุ ต สาหกรรม เป น การประกัน ชีวิต ที่มีจํา นวนเงิน เอาประกั น ภัย ต่ํา โดยทั่ ว ไปตั้งแต
10,000 - 30,000 บาท เหมาะสําหรับผูที่มีรายไดปานกลางถึงรายไดต่ํา การชําระเบี้ยประกันภัยจะชําระเปนราย
เดือน และไมมีการตรวจสุขภาพ ฉะนั้นจึงมีระยะเวลารอคอย คือ ถาผูเอาประกันภัยเสียชีวิตดวยโรคภัยไขเจ็บตาม
ธรรมชาติ บริษัทจะไมจายจํานวนเงินเอาประกันภัยให แตจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยไดชําระมาแลว
ทั้งหมด
3) ประเภทกลุม เปนการประกันชีวิตที่กรมธรรมหนึ่งจะมีผูเอาประกันชีวิตรวมกันตั้งแต 5 คนขึ้นไป
สวนมากจะเปนกลุมของพนักงานบริษัท ในการพิจารณารับประกันอาจจะมีการตรวจสุขภาพหรือไมตรวจก็ได
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัท การประกันชีวิตกลุมนี้อัตราเบี้ยประกันชีวิตจะต่ํากวาประเภทสามัญและประเภท
อุตสาหกรรม
แบบการประกันชีวิตพื้นฐานมีอยู 4 แบบ คือ
1) แบบตลอดชีพ เปนการประกันชีวิตที่ใหความคุมครองตลอดชีพ ถาผูเอาประกันภัยเสียชีวิตเมื่อใด
ในขณะที่ ก รมธรรม มี ผ ลบั ง คั บ บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต จะจ า ยจํ า นวนเงิ น เอาประกั น ภั ย ให แ ก ผู รั บ ประโยชน
วัตถุประสงคเบื้องตนของการประกันภัยแบบนี้เพื่อจัดหาเงินทุนสําหรับจุนเจือ บุคคลที่อยูในความอุปการะเมื่อผู
เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือเพื่อเปนเงินทุนสําหรับการเจ็บปวยครั้งสุดทายและคาทําศพ ทั้งนี้เพื่อไมใหตกเปนภาระ
ของคนอื่น
2) แบบสะสมทรั พ ย เป น การประกั น ชี วิ ต ที่ บ ริ ษั ท จะจ า ยจํ า นวนเงิ น เอาประกั น ภั ย ให แ ก ผู เ อา
ประกันภัย เมื่อมีชีวิตอยูครบกําหนดสัญญา หรือจายเงินเอาประกันภัย ใหแกผูรับประโยชนเมื่อผูเอาประกันภัย
เสียชีวิตลงภายในระยะเวลาประกันภัย การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยเปนสวนผสมของการคุมครองชีวิตและ
2
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3

http://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/87903, ขอมูลขาวจาก คปภ.
http://www.oic.or.th/th, หัวขอ ประกันภัยที่เกี่ยวกับคุณ
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การออมทรัพย สวนของการออมทรัพย คือสวนที่ผูเอาประกันภัยไดรับคืนเมื่อสัญญาครบกําหนด
3) แบบชั่วระยะเวลา เปนการประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจายเงินใหแกผูรับประโยชนเมื่อผู
เอา ประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาประกันภัย วัตถุประสงคเพื่อคุมครอง การเสียชีวิตกอนวัยอันสมควร การ
ประกันชีวิตแบบนี้ไมมีสวนของการออมทรัพย เบี้ยประกันภัยจึงต่ํากวาแบบอื่น ๆ และไมมีเงินเหลือคืนใหหากผู
เอาประกันภัยอยูจนครบกําหนดสัญญา
4) แบบเงินไดประจํา เปนการประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจายเงินจํานวนหนึ่งเทากันอยาง
สม่ําเสมอ ใหแกผูเอาประกันภัยทุกเดือน นับแตผูเอาประกันภัยเกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ป หรือ 60 ป เปน
ตนไป แลวแตเงื่อนไขในกรมธรรมที่กําหนดไว สําหรับระยะเวลาการจายเงินไดประจํานี้ขึ้นอยูกับความตองการของ
ผูเอาประกันชีวิตที่จะเลือกซื้อ
บริษัทประกันชีวิต มีจํานวน 23 บริษัท รวมทั้งสิ้น 877 สาขา 4
3

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

จํานวน

บริษัท
กรุงเทพประกันชีวิต
กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต
เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด)
ไทยประกันชีวิต
ไทยพาณิชยประกันชีวิต
ไทยรีประกันชีวิต
ไทยสมุทรประกันชีวิต
บางกอกสหประกันชีวิต
เอ็ม บี เค ไลฟ ประกันชีวิต
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
ฟลลิปประกันชีวิต
โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)
เมืองไทยประกันชีวิต
แมนูไลฟ ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
ไทยซัมซุง ประกันชีวิต (เดิม สยามซัมซุง)
ทิพยประกันชีวิต (เดิม สยามประกันชีวิต)
สหประกันชีวิต
อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต
อาคเนยประกันชีวิต

4

สาขา
68
6
1
314
3
171
3
1
23
18
174
4
8
11
53

ขอมูลจากเว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561
http://www.oic.or.th/th/industry/statistic/data/27/2
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ที่
20
21
22
23

จํานวน

บริษัท

สาขา

ชับบ ไลฟ แอสชัวรันซ
แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต
เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต (เดิม ไอเอ็นจี)
เอไอเอ
รวมทั้งสิ้น

3
16
877

2.2 การประกันวินาศภัย มีหลายประเภท อาทิ
1) การประกันอัคคีภัย ครอบคลุมการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก การประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยู
อาศัย ประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัยแบบประหยัด ฯลฯ
2) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ครอบคลุมการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจาหนาที่ของ
บริษัท การประกันภัยผูโดยสารเรือสําหรับโดยสาร การประกันภัยอิสรภาพ การประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร การ
ประกันภัยและคุมครอง กรณีธรณีพิบัติ (คลื่นใตน้ําสึนามิ) การประกันภัยสุขภาพลูกกตัญู การประกันอุบัติเหตุ
สวนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางอุนใจ การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance) การประกันภัย
สําหรับเจาบาน การประกันสุขภาพ การประกันภัยความรับผิดตอสาธารณะ การประกันอุบัติเหตุเดินทาง การ
ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ (Product Liability Insurance) การประกันภัยความรับผิดของกรรมการ
และเจาหนาที่ของบริษัท ฯลฯ
3) การประกันภัยขนสงสินคาทางทะเล เปนการประกันความเสียหายแกเรือและทรัพยสินหรือสินคา
ที่อยูในระหวางการขนสงทางทะเล และยังขยายของเขตความคุมครองไปถึงการขนสงสินคาทางอากาศและทางบก
ซึ่งตอเนื่องกับการขนสงทางทะเลดวย โดยมีประเภทของการประกันภัยทางทะเล แบงเปน
3.1) การประกันภัยตัวเรือ (Hull Insurance) คุมครองความเสียหายตอตัวเรือจากอุบัติเหตุตางๆ เชน
ภัยจากลมพายุ, เรือเกยตื้น, เรือชนกัน, เรือชนหินโสโครก เปนตน และยังหมายความรวมไปถึงการประกันคาระวาง
ดวย
3.2) การประกันภัยสินคา (Cargo Insurance) คุมครองสินคาที่เอาประกันภัยซึ่งอยูในระหวางการ
ขนสงทางทะเล ภัยที่ไดรับการคุมครองขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่ผูเอาประกันภัยเลือกซื้อความคุมครองไว
4) การประกันภัยตอ หมายถึง การกระจายการเสี่ยงภัยของผูรับประกันภัยกับผูรับประกันภัยดวยกัน
เอง เนื่องจากความสามารถในการรับเสียงภัยไวเองของบริษัทมีจํากัด จึงกระจายการเสี่ยงภัยสวนที่เหลือใหกับผูรับ
ประกันภัยอื่น ๆ ซึ่งเรียกวา ผูรับประกันภัยตอ (Reinsurer) โดยมีประเภทของการประกันภัยตอ แบงเปน
4.1) การประกันภัยตอแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) คือการประกันภัยซึ่งบริษัท
เอาประกันภัยตอตองเสนอรายละเอียดของภัยแตละราย ไปใหกับบริษัทผูรับประกันภัยตอพิจารณา ซึ่งอาจจะ
กระทําโดยทางจดหมาย โทรศัพท โทรสาร หรืออื่น ๆ บริษัทรับประกันภัยตอสามารถที่จะบอกรับหรือปฏิเสธการ
เอาประกันภัยตอชนิดนี้ได
4.2) การประกันภัยตอแบบสัญญา (Treaty Reinsurance) คือการประกันภัยที่เปนขอผูกมัด
ระหวางบริษัทเอาประกันภัยตอจะตองประกันภัยตอใหแกผูรับประกันภัยตอ และผูรับประกันภัยตอสัญญาวาจะรับ
ประกันภัยตอในสัดสวนที่ไดตกลงกันไว การประกันภัยตอแบบนี้แบงออกเปน
• การประกันภัยตอแบบเปนสัดสวน การประกันภัยตอแบบนี้ กําหนดจากจํานวนเงินเอา
ประกันภัยเปนหลัก เบี้ยประกันภัยและคาสินไหมทดแทนจะแบงกันระหวางผูเอาประกันภัยตอกับผูรับประกันภัย
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ตอตามอัตราสวนของจํานวนเงินเอาประกันภัยของแตละฝายที่รับเสี่ยงภัย
• การประกันภัยตอแบบไมเปนสัดสวน การประกันภัยแบบนี้ จะไมกําหนดจากจํานวนเงิน
เอาประกันภัย แตจะกําหนดจากจํานวนคาสินไหมทดแทนเปนหลัก โดยผูรับประกันภัยตอจะชดใชก็ตอเมื่อคา
สินไหมทดแทนสูงกวาวงเงินที่ไดตกลงกันไว แตทั้งนี้ตองไมเกินจํานวนเงินที่ไดตกลงกันไว
บริษัทประกันวินาศภัย มีจํานวน 47 บริษัท รวมทั้งสิ้น 1,141 สาขา (สาขา/สาขายอย/สาขาเฉพาะ)5
4

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

จํานวน

บริษัท
กมลประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย
กรุงไทยพานิชประกันภัย
คิวบีอี ประกันภัย
เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย)
จรัญประกันภัย
เจาพระยาประกันภัย
ทิพยประกันภัย
เทเวศประกันภัย
ไทยประกันภัย
ไทยพัฒนาประกันภัย
ไทยศรีประกันภัย
ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
ธนชาตประกันภัย
นวกิจประกันภัย
นําสินประกันภัย
บางกอกสหประกันภัย
ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย)
ประกันคุมภัย
ประกันภัยไทยวิวัฒน
โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
พุทธธรรมประกันภัย

5

สาขา
13
34
24
9
4
30
24
13
2
25
1
16
20
28
4
14
16
67
24
6

สาขายอย
26
1
9
31
7
3
4
2

สาขาเฉพาะฯ
1
3
12
1
4
15
27
4
-

ขอมูลจากเว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561
http://www.oic.or.th/th/industry/statistic/data/35/2
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ที่

จํานวน

บริษัท

สาขา

สาขายอย

สาขาเฉพาะฯ

24 เมืองไทยประกันภัย

-

22

-

25 ซิกนาประกันภัย

3

-

-

26 วิริยะประกันภัย

88

4

24

27 ศรีอยุธยาประกันภัย

12

-

6

28 ศูนยสุขภาพประเทศไทย

1

2

-

29 สงเสริมประกันภัย

3

-

-

30 สยามซิตี้ประกันภัย

11

-

1

31 สหมงคลประกันภัย
สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย
32
(ประเทศไทย)

1

-

-

9

-

-

33 ชับบสามัคคีประกันภัย

16

-

-

34 สินทรัพยประกันภัย

10

1

3

35 สินมั่นคงประกันภัย

62

102

-

36 อลิอันซ ซี.พี. ประกันภัย

13

-

-

37 เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

14

7

-

38 อาคเนยประกันภัย

75

-

-

39 อินทรประกันภัย

3

2

-

40 เอเชียประกันภัย 1950

2

10

1

41 เอราวัณประกันภัย

-

-

-

42 แอกซาประกันภัย

20

-

-

43 แอลเอ็มจี ประกันภัย

61

1

-

44 ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย

-

13

-

45 เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย)

11

-

-

-

1

247

103

46 แปซิฟค ครอส ประกันสุขภาพ

-

47 เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย)
รวมทั้งสิ้น

2
791
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ที่

บริษัท

จํานวน
สาขา
รวมทั้งสิ้น 1141 สาขา

สาขายอย

สาขาเฉพาะฯ

3. การแบงประเภทของสาขาบริการ
การคาบริการมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจโลก ทั้งในเรื่องมูลคาตลาด จํานวนผูประกอบการ และประเภท
ของธุรกิจในแตละสาขาบริการ มีการแตกกิจกรรมยอยหลากหลายมากขึ้น แตสําหรับการเจรจาเพื่อเปดตลาด
การคาบริการระหวางกัน จําเปนตองมีความชัดเจนในสาขาบริการตางๆ ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันใน
ระหวางประเทศสมาชิก องคการการคาโลก (WTO) จึงไดกําหนดสาขาบริการออกเปน 12 สาขา ซึ่งในแตละสาขา
ยังจําแนกออกเปนสาขายอยหรือกิจกรรมตางๆ ลงไปอีกโดยใหสอดคลองกับที่องคการสหประชาชาติ (United
Nation: U.N.) กําหนดตาม Provisional Central Product Classification (CPC)
สําหรั บสาขาบริ การด านการเงิ น WTO ไดแบงกิจ กรรมตามคํานิย ามในภาคผนวกบริการด านการเงิ น
(Annex on Financial Services) ออกเปน 16 กิจกรรมยอย ซึ่งบริการประกันภัยเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมยอย
ภายใตภาคผนวก ดังตอไปนี้

1.

กิจกรรมยอย
Direct insurance (include co
insurance): life and non-life

CPC
CPC 81211

2.

Reinsurance and retrocession

CPC 8129

Insurance intermediation, such
as brokerage and agency
Services auxiliary to insurance,
such as consultancy, actuarial,
risk assessment and claim
settlement services

CPC 81401
CPC 81402
CPC 81403
CPC 81404

ลําดับ

3.
4.

คําอธิบาย
การประกันภัยโดยตรง (รวมถึงการ
ประกันภัยรวม) ซึ่งแบงไดเปน การ
ประกันชีวิต และการประกันวินาศภัย
การประกันภัยตอและการประกันชวง
ตัวกลางประกันภัย เชน นายหนาและ
ตัวแทน
การบริการสนับสนุนการประกันภัย เชน
การใหคําปรึกษา การคณิตศาสตร
ประกันภัย การประเมินความเสี่ยงและ
การบริการจัดการเรียกรองตามสิทธิ

4. หนวยงานและกฎหมายที่กํากับดูแล (การเปดเสรี)
หนวยงานที่กํากับดูแล
กฎหมาย
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ และ พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535
ส ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต พ.ศ. 2535 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
(คปภ.)
พระราชบัญญัติประกันชีวิต ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
- พระราชบั ญ ญั ติป ระกั น ชี วิ ต พ.ศ. 2535 แก ไ ขเพิ่ มเติ มโดย
พระราชบัญญัติประกันชีวิต ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ และ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
ส ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย - พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโดย
(คปภ.)
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ 2542 และ
กระทรวงพาณิชย
กฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
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สําหรับมาตราสําคัญที่เกี่ยวของกับการเปดเสรีสาขาบริการดานประกันภัย ไดแก
มาตรา 7 พ.ร.บ.ประกันชีวิต (ฉ.2) พ.ศ. 2551 และ มาตรา 6 พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย (ฉ. 2) พ.ศ.
2551 กําหนดใหธุรกิจประกันภัยตองจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
จํากัด และตองไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต/วินาศภัยจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังโดยการ
อนุมัติของคณะรัฐมนตรี
มาตรา 10 พ.ร.บ.ประกันชีวิต (ฉ.3) พ.ศ. 2558 และ มาตรา 9 พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย (ฉ.3) พ.ศ.
2558 กําหนดใหบริษัทตองมีจํานวนหุนที่บุคคลผูมีสัญชาติไทยถืออยูไมต่ํากวารอยละ 75 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงและจําหนายไดแลวทั้งหมด และตองมีกรรมการเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทยไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการทั้งหมดในกรณีที่มีเหตุสมควร คณะกรรมการอาจอนุญาตใหบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยถือหุนไดถึงรอยละ
49 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงและจําหนายไดแลวทั้งหมด และใหมีกรรมการที่เปนบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย
ไดเกินหนึ่งในสี่ แตไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
มาตรา 8 พ.ร.บ. ประกั น ชี วิ ต พ.ศ. 2535 และ มาตรา 7 พ.ร.บ. ประกัน วิน าศภัย พ.ศ. 2535
กําหนดใหบริษัทประกันภัยตั้งสาขา เพื่อประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยได ตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังโดยการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และสาขาของบริษัทประกันภัยตางประเทศที่
ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตองดํารงทรัพยสินไวในประเทศไทยตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด รวมทั้ง
จะเปดสาขา ณ ที่ใดๆ มิได ในสวนที่เกี่ยวของกับบริการนายหนาประกันวินาศภัย/ชีวิต (Insurance Broking and
Agency Services) นั้น มีขอกฎหมายที่เกี่ยวของ คือ ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตใหนิติบุคคลเปนนายหนาประกันวินาศภัย
พ.ศ. 2552 และประกาศฯ เรื่องเดียวกัน แตเกี่ยวกับประกันชีวิต พ.ศ. 2552 ออกตาม พ.ร.บ.ประกันชีวิต (ฉ.2)
พ.ศ. 2551 และ พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย (ฉ.2) พ.ศ. 2551 นิติบุคคลที่จะขอรับใบอนุญาตตองเปนบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัด และตองมีผูถือหุนสัญชาติไทยถือหุนไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนหุนทั้งหมด
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 กําหนดใหกิจการนายหนาหรือตัวแทน
ประกันและธุรกิจบริการอื่น ทีจ่ ัดเปนกิจการที่อยูในบัญชี 3 ทายพระราชบัญญัติ ซึ่งเปนธุรกิจที่คนไทยยังไมมีความ
พร อมที่จ ะแขงขั น ในการประกอบกิ จ การกั บ คนตางดาว ตองไดรับ อนุญ าตจากอธิบ ดีกรมพัฒ นาธุร กิจการคา
โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุร กิจ ของคนต างด าว แตในกรณี ธุร กิจบริการอื่น สามารถ
ออกเปนกฎกระทรวงได เชน กฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการที่ไมตองขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคน
ตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ซึ่งไดยกเวนธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย โดยไมตองขออนุญาต
ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้
5. ขอผูกพันการเปดเสรีที่เกี่ยวกับบริการสาขาประกันภัย
5.1 ขอผูกพันของไทยในเวทีตางๆ ปจจุบัน ไทยมีขอผูกพันการเปดตลาด บริการประกัยภัยในกรอบการ
เจรจาตางๆ ดังนี้
- WTO (รอบอุรุกวัย)
- อาเซียน (WC-FSL/AFAS)
- อาเซียน-จีน (ACFTA)
- อาเซียน-เกาหลีใต (AKFTA)
- อาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด (AANZFTA)
- ไทย-ญี่ปุน (JTEPA)
- ไทย-ชิลี (TCFTA)
ทั้งนี้ ขอผูกพันสาขาบริการประกันภัยในกรอบตางๆ มีระดับการเปดตลาดไมเกินขอผูกพันภายใต WTO
(รอบอุรุกวัย) ยกเวนอาเซียน (WC-FSL/AFAS) ที่มีระดับการเปดตลาดที่สูงกวา WTO นอกจากนี้ ภายในกรอบ
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อาเซียนยังอยูระหวางเจรจาเปดตลาดอยางคอยเปนคอยไป ซึ่งในปจจุบัน อยูระหวางเจรจาจัดทําตารางขอผูกพัน
รอบที่ 9
กิจกรรมยอยบริการประกันภัย ที่ไทยผูกพันไว สรุปไดดังนี้
กรอบความตกลงทางการคาระหวางประเทศ
กิจกรรมที่ผูกพัน
WTO, ACFTA, AKFTA,
ASEAN (รอบที่ 7)
AANZFTA, JTEPA, TCFTA
การประกันภัยและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกันภัย
ประกันชีวิต (CPC 81211)


ประกันวินาศภัย (CPC 8129)


บริการนายหนาและตัวแทนประกันภัย (CPC


81401)
บริการใหคําปรึกษาดานประกันภัย (CPC

* รวมการให
81402) (ไมรวมการใหคําปรึกษาดานเงิน

คําปรึกษาดานเงิน
บํานาญ)
บํานาญ
บริการการประเมินภัย (CPC 81403)


บริการคณิตศาสตรประกันภัย (CPC 81404)


• สรุปขอจํากัดการเขาสูตลาดการคาบริการดานการเงิน ในสวนของบริการประกันภัยของไทยในเวที
WTO 6, ACFTA, AKFTA, AANZFTA, JTEPA, TCFTA
สรุปขอจํากัดการเขาสูตลาดบริการดานการเงินในสวนของบริการประกันภัยของไทยภายใต WTO,
ACFTA, AKFTA, AANZFTA, JTEPA และ TCFTA
รูปแบบการใหบริการ/
สรุปขอจํากัดการเขาสูตลาดบริการประกันภัย (Limitations on Market
Modes of Supply
Access) ของไทย
Mode 1 การใหบริการ
การประกันภัยและบริการที่เกี่ยวเนื่องฯ
ขามพรมแดน / Cross ไมมีขอจํากัด (None) ในบริการประกันชีวิต การใหคําปรึกษา (ไมรวมดาน
border service
บํานาญ) บริการประเมินความเสียหาย (Average and loss adjustment)
และบริการคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial services)
 ไมผูกพัน (Unbound) ในบริการตัวกลางประกันภัย (นายหนาและ
ตัวแทน) บริการประกันวินาศภัย ยกเวนประกันวินาศภัยทางทะเล อากาศ
และการผานทาง (transit) และประกันภัยตอทางวินาศภัยทุกประเภท
Mode 2 การบริโภคใน
การประกันภัยและบริการที่เกี่ยวเนื่องฯ
ตางประเทศ/
 ไมมีขอจํากัด ในบริการประกันชีวิต ประกันวินาศภัยการใหคําปรึกษา
Consumption abroad (ไมรวมดานบํานาญ) บริการประเมินความเสียหาย และบริการคณิตศาสตร
ประกันภัย
 ไมผูกพัน ในบริการตัวกลางประกันภัย
Mode 3 การจัดตั้งองคกร การประกันภัยและบริการที่เกี่ยวเนื่องฯ
ธุรกิจรูปแบบตางๆ/
 ประกันชีวิต และประกันวินาศภัย จํากัดสัดสวนตางชาติถือหุนไมเกิน
6

กรอบการเจรจาที่เหมาะสมในการจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีภาคบริการดานการเงินของไทย โดย สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
สิงหาคม 2552
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สรุปขอจํากัดการเขาสูตลาดบริการดานการเงินในสวนของบริการประกันภัยของไทยภายใต WTO,
ACFTA, AKFTA, AANZFTA, JTEPA และ TCFTA
รูปแบบการใหบริการ/
สรุปขอจํากัดการเขาสูตลาดบริการประกันภัย (Limitations on Market
Modes of Supply
Access) ของไทย
Commercial presence 25% ของทุนจดทะเบียน และการขอจัดตั้งธุรกิจใหมตองไดรับใบอนุญาต
จากรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
 นายหนาและตัวแทน จํากัดสัดสวนตางชาติถือหุนไมเกิน 25% ของทุน
จดทะเบียน
 บริการใหคําปรึกษา (ไมรวมบํานาญ) บริการประเมินความเสียหาย และ
บริการคณิตศาสตรประกันภัย ไมมีขอจํากัดเวนแตจะมีระบุไวในสวนขอ
ผูกพันทั่วไป (horizontal section-ที่กําหนดสัดสวนตางชาติถือหุนสูงสุดได
ไมเกิน 49% และจํานวนผูถือหุนชาวตางชาติตองนอยกวาครึ่งหนึ่งของ
จํานวนผูถือหุนทั้งหมดของบริษัท)
Mode 4 บุคคลธรรมดา
การประกันภัยและบริการที่เกี่ยวเนื่องฯ
เดินทางเขาไปใหบริการแก  บริการประกันชีวิต ประกันวินาศภัย การใหคําปรึกษา (ไมรวมดาน
ผูบริโภค/ Presence of
บํานาญ) บริการประเมินความเสียหาย และบริการคณิตศาสตรประกันภัย
natural persons
บุคคลากรดานบริหารอาวุโส ผูเชี่ยวชาญและผูชวยเหลือทางวิชาการ จะตอง
ไดรับอนุมัติจากนายทะเบียน (Insurance Commissioner)
ที่มา : สรุปจากตารางขอผูกพันเฉพาะของไทยภาคบริการการเงินในสวนของบริการประกันภัย
(GATS/SC/85/Suppl. 3 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2541) โดยผูวิจัยฯ จากสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
• สรุปขอจํากัดการเขาสูตลาดการคาบริการดานการเงิน ในสวนของบริการประกันภัยของไทยในเวที
อาเซียนรอบที่ 7
สรุปขอจํากัดการเขาสูตลาดบริการประกันภัยของไทยในเวทีอาเซียนรอบที่ 7
รูปแบบการใหบริการ/
สรุปขอจํากัดการเขาสูตลาดบริการประกันภัย (Limitations on Market
Modes of Supply
Access) ของไทย
Mode 1 การใหบริการ
การประกันภัยและบริการที่เกี่ยวเนื่องฯ
ขามพรมแดน / Cross ไมมีขอจํากัด (None) ในบริการประกันชีวิต การใหคําปรึกษา บริการ
border service
ประเมินความเสียหาย (Average and loss adjustment) และบริการ
คณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial services)
 ไมผูกพัน (Unbound) ในบริการตัวกลางประกันภัย (นายหนาและ
ตัวแทน) บริการประกันวินาศภัย ยกเวนประกันวินาศภัยทางทะเล อากาศ
และการผานทาง (transit) และประกันภัยตอทางวินาศภัยทุกประเภท
Mode 2 การบริโภคใน
การประกันภัยและบริการที่เกี่ยวเนื่องฯ
ตางประเทศ/
 ไมมีขอจํากัด ในบริการประกันชีวิต ประกันวินาศภัย การใหคําปรึกษา
Consumption abroad บริการประเมินความเสียหาย และบริการคณิตศาสตรประกันภัย
 ไมผูกพัน ในบริการตัวกลางประกันภัย
Mode 3
การประกันภัยและบริการที่เกี่ยวเนื่องฯ
การจัดตั้งองคกรธุรกิจ
 สาขายอยประกันชีวิตและประกันวินาศภัย อนุญาตสัดสวนผูถือหุน
รูปแบบตางๆ/
ตางชาติและสัดสวนกรรมการที่ไมมีสัญชาติไทยเทากับกฎหมายที่บังคับใชใน
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สรุปขอจํากัดการเขาสูตลาดบริการประกันภัยของไทยในเวทีอาเซียนรอบที่ 7
รูปแบบการใหบริการ/
สรุปขอจํากัดการเขาสูตลาดบริการประกันภัย (Limitations on Market
Modes of Supply
Access) ของไทย
Commercial presence ปจจุบัน โดยระบุใหบริษัทประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย (1) ตองมีจํานวน
หุนที่บุคคลผูมีสัญชาติไทยถืออยูไมต่ํากวารอยละ 75 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงและจําหนายไดแลวทั้งหมด และตองมีกรรมการเปนบุคคลผูมี
สัญชาติไทยไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด (2) ในกรณีที่มี
เหตุสมควร คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) อาจอนุญาตใหบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยถือหุนไดถึงรอยละ 49 ของ
จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงและจําหนายไดแลวทั้งหมด และใหมีกรรมการที่
เปนบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยไดเกินหนึ่งในสี่ แตไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด (3) ในกรณีที่บริษัทมีฐานะหรือการดําเนินการอยูใน
ลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือ
ประชาชน หรือเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของบริษัท หรือเพื่อความมั่นคง
ของธุรกิจประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
โดยคําแนะนําของ คปภ. มีอํานาจผอนผันใหบริษัทประกันชีวิตหรือประกัน
วินาศภัยมีจํานวนหุนหรือกรรมการแตกตางไปจากที่กําหนดในขอ (2) ได
 นายหนาและตัวแทน จํากัดสัดสวนตางชาติถือหุนไมเกิน 49% ของทุน
จดทะเบียน
 บริ ก ารให คํ า ปรึ ก ษา บริ ก ารประเมิ น ความเสี ย หาย และบริ ก าร
คณิ ตศาสตรประกันภัย ไมมีขอจํากัด เวนแตจ ะมีร ะบุไวในสว นขอผูกพัน
ทั่วไป (horizontal section-ที่กําหนดสัดสวนตางชาติถือหุนสูงสุดไดไมเกิน
49% และจํานวนผูถือหุนชาวตางชาติตองนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือ
หุนทั้งหมดของบริษัท)
Mode 4 บุคคลธรรมดา
การประกันภัยและบริการที่เกี่ยวเนื่องฯ
เดินทางเขาไปใหบริการแก  บริการประกันชีวิต ประกันวินาศภัย การใหคําปรึกษา บริการประเมิน
ผูบริโภค/ Presence of
ความเสียหาย และบริการคณิตศาสตรประกันภัย ใหเฉพาะบุคคลากรดาน
natural persons
บริหารอาวุโส ผูเชี่ยวชาญและผูชวยเหลือทางวิชาการ จะตองไดรับอนุมัติ
จากนายทะเบียน (Insurance Commissioner)
ที่มา : สรุปจากตารางขอผูกพันเฉพาะของไทยภาคบริการการเงินรอบที่ 7 ภายใตกรอบความตกลง
วาดวยการคาบริการของอาเซียน (AFAS))
ทั้งนี้ ประเทศไทยมี การเป ดตลาดในเวทีอาเซีย นสูงกวาเวทีที่กลาวมาขางตน ซึ่งปจ จุบัน กําลังอยู
ระหวางการเจรจารอบที่ 8
5.2 ตัวอยางการเปดตลาดในสาขาบริการประกันภัยของสมาชิกอาเซียน ภายใตขอผูกพันรอบที่ 7
ประเทศ
ตัวอยางการเปดตลาดสาขาประกันภัย
บรูไน
• อนุ ญ าตต า งชาติที่เ ข ามาใหบ ริการสาขายอยประกันชีวิตและประกันวิน าศภัย สาขา
ประกันภัยตอและประกันภัยชวง บริษัทนายหนาและตัวแทน บริษัทใหคําปรึกษาการ
ประกั น ภั ย ต อ งเป น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในบรู ไ น หรื อ สาขาบริ ษั ท ต า งประเทศ
(branches) หรือ บริษัทลูกต างชาติ(subsidiaries) แลวแตกรณี ซึ่งตองไดรับอนุญาต
จาก Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) และสัดสวนกรรมการตองมี
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ประเทศ
กัมพูชา

ตัวอยางการเปดตลาดสาขาประกันภัย

•
•

สัญชาติบรูไนกึ่งหนึ่ง
อนุญาตตางชาติใหบริการประกันชีวิตขามพรมแดนได ตองมีสัญญากับบริษัทประกันภัย
ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการในกัมพูชา
อนุญาตตางชาติถือหุ นไดถึงรอยละ 100 ในบริการสาขายอยประกันชีวิตและประกั น
วินาศภัย บริการเสริมประกันภัยรวมถึงบริการนายหนาและตัวแทน บริการประกันภัย
ตอและประกันภัยชวง
สาขาประกันภัย (1) ยังไมเปดตลาดใหตางชาติใหบริการขามพรมแดน (Mode 1: CrossBorder Services) ในสาขายอยประกันชีวิตและประกันวินาศภัย บริการประกันภัยตอ
บริ ก ารนายหน า ประกั น ภั ย และประกั น ภั ย ต อ เว น แต บ ริ ก ารประกั น ภั ย ต อ ที่ อ ยู ใ น
ตางประเทศตองมีอันดับเครดิตขั้นต่ําจากมาตรฐานการจัดอันดับของ Standard & Poor
หรืออันดับที่เทาเทียมกับการจัดอันดับขององคกรอื่น (2) อนุญาตตางชาติจัดตั้งธุรกิจใน
รูปแบบบริษัทจํากัดในลักษณะรวมทุน (Joint Venture) โดยตางชาติถือหุนไมเกินรอย
ละ 49 และ/หรือ ในรูปแบบสํานักงานตัวแทน
สาขาประกันภัย สาขายอยประกันชีวิตและประกันวินาศภัย บริการประกันภัยตอและ
ประกั น ภั ย ช ว ง อนุ ญ าตต า งชาติ ถื อ หุ น ขั้ น ต่ํ า ร อ ยละ 30 และต อ งดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ใน
ลักษณะรวมทุน (Joint Venture)
สาขาประกั น ภั ย อนุ ญ าตตางชาติป ระกอบธุร กิจ (1) สาขายอ ยประกั น วิน าศภัย ใน
รูปแบบบริษัทประกันภัยและรูปแบบตะกาฟุล (Takaful) ระหวางประเทศ และบริษัทที่
อยูนอกประเทศ จะไมไดรับอนุญาตใหบริการแกคนมาเลเซีย (2) สาขายอยประกันชีวิต
ในรูปแบบบริษัทประกันภัยเทานั้น การออกผลิตภัณฑประกันชีวิตแบบใหมตองไดรับ
อนุญาต (3) สาขาประกันภัยตอและประกันภัยชวง แตไมผูกพันการออกใบอนุญาตใหม
แกรูปแบบตะกาฟุล (Takaful) และตองเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด (4) บริการตัวกลาง
และนายหน า ประกั น ภัย (ยกเวน ตั ว แทนประกัน ภัย ) โดยไม อนุญ าตบริษัทที่ อยูน อก
ประเทศใหบริการ และ (5) บริการใหคําปรึกษาประกันภัย ประเมินความเสี่ยงตางๆ โดย
ไมอนุญาตบริษัทที่อยูนอกประเทศ ใหบริการแกคนมาเลเซีย
อนุญาตตางชาติจัดตั้งธุรกิจบริการการประเมินภัยและบริการคณิตศาสตรประกันภัย โดย
ถือหุนไดรอยละ 100 หรือ ถือหุนขั้นต่ํารอยละ 35 และดําเนินธุรกิจในลักษณะรวมทุน
(Joint Venture)

อินโดนีเซีย

•

สปป. ลาว

•

มาเลเซีย

•

เมียนมา

•

ฟลิปปนส

• (1) อนุญาตตางชาติถือหุนไดถึงรอยละ 100 ของธุรกิจที่ตั้งอยูแลวในประเทศหรือที่จะ
จัดตั้งใหมไดรอยละ 100 ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงและมีขอกําหนดสัดสวนกรรมการ
บริษัทที่เปนตางชาติ ในธุรกิจประกันชีวิต (แบบสามัญ แบบหมู ในอุตสาหกรรม สุขภาพ
และอุบัติเหตุ และแบบเงินไดประจํา) และประกันวินาศภัย (อัคคีภัย ทางทะเล เบ็ดเตล็ด
และประกันภัยค้ําประกัน) สาขาประกันภัยตอและประกันภัยชวง
• (2) บริการประกันภัยตอและบริการประกันภัยชวง Mode 1 และ 2 ระบุวา ใหสิทธิ
พิเ ศษแก ธุ ร กิจ ที่ ได รับ อนุญาต หากเปนบริษัทตางชาติที่ไมไดรับอนุญ าต ก็อาจเสนอ
บริการผานตัวแทนที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับการประกันภัย และตัวแทน
ตองตั้งอยูในฟลิปปนส ทั้งนี้ รอยละ 10 ของมูลคาประกันภัยตอจะตองไวที่ national
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ประเทศ

ตัวอยางการเปดตลาดสาขาประกันภัย
Reinsurance Corporation of the Philippines สวน Mode 3 อนุญาตตางชาติถือ
หุนไดถึงรอยละ 100 ของธุรกิจที่ตั้งอยูแลวในประเทศหรือที่จะจัดตั้งใหมไดรอยละ 100
ของหุนที่มีสิทธิออกเสียง (2) ตางชาติ ถือหุนได ในธุรกิจ การประเมินภัยและบริการ
คณิตศาสตรประกันภัย ไมเกินรอยละ 50 หรือประกอบธุรกิจในลักษณะรวมทุน (Joint
Venture) และต องปฏิ บั ติ ตามเงื่ อ นไขของกฎหมาย อาทิ สั ญชาติ ข องผู บ ริห ารหรื อ
ผูจัดการตองเปนคนฟลิปปนสเทานั้น หรือไมมีกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน

สิงคโปร

• (1) อนุญาตตางชาติประกอบธุรกิจประกันชีวิต (กรมธรรมบํานาญ แบบชดเชยรายไดจาก
ทุพพลภาพ ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ) ในรูปแบบบริษัทสาขา (branches)
หรื อบริ ษัทลู ก (subsidiaries) และมี ขอกําหนดใหร วมการลงทุน ดว ยเงิ น ประกัน จาก
กองทุนประกันสังคม กองทุนวัยเกษียณและโครงการออมเงินตามที่กฎหมายกําหนด
• (2) สําหรับบริการประกันวินาศภัย (แบบชดเชยรายไดจากทุพพลภาพ ประกันอุบัติเหตุ
และประกันสุขภาพอนุญาตตางชาติถือหุนไมเกินรอยละ 49 โดยหามมิใหตางชาติถือหุนที่
มีสัดสวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับผูถือหุนทั้งหมด รวมทั้งกําหนดใหรวมทุนกับบริษัทประกัน
ในประเทศ และจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ ในรู ป แบบบริ ษั ท สาขา (branches) หรื อ บริ ษั ท ลู ก
(subsidiaries) และไมผูกพัน Mode 1 ยกเวนประกันภัยทางทะเล (Maritime) ทาง
อากาศ (Aviation) และการขนสง (Transit)
• (3) สําหรับธุรกิจตัวกลางประกันภัยประกอบดวยนายหนาและตัวแทนประกันภัย Mode
2 ตัวแทนไมสามารถดําเนินการใหกับบริษัทประกันที่ไมไดจดทะเบียนรับอนุญาตกับ
สิงคโปร ยกเวนความเสี่ยงของการรับประกันภัยตอ (reinsurance risks) และ ความ
เสี่ยงที่รับประกันภัยโดยสมาคมประกันภัยทางเรือ (risks insured by protection and
indemnity clubs) สําหรับนายหนาหากจะนําความเสี่ยงในสิงคโปรไปประกันภัยตอใน
ตางประเทศตองไดรับอนุญาตจาก Monetary Authority of Singapore (MAS)
• (4) สําหรับธุรกิจประกันภัยชวง และธุรกิจที่ปรึกษาประกันภัย ไมมีขอจํากัดการจัดตั้ง
ธุรกิจ
• สาขาประกันภัย ประกันภัยทางตรง (ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย) ประกันภัยตอ
และประกันภัยชวง ตัวกลางประกันภัย บริการที่เกี่ยวของกับประกันภัย อาทิ การให
คํา ปรึ กษา คณิ ตศาสตรป ระกัน ภัย การจัดการความเสี่ย ง และการจัดการคาสิน ไหม
ทดแทน โดย Mode 1 มีเงื่อนไข ดังนี้ (a) บริการประกันภัยที่เสนอใหแกบริษัทตางชาติ
ในเวียดนาม คนตางชาติที่ทํางานในเวียดนาม (b) ประกันภัยตอ (c) การประกันภัยใน
การคมนาคมระหวางประเทศ ประกันภัยที่เกี่ยวกับการคมนาคมทางทะเลและการบิน
พาณิชย ซึ่งครอบคลุมทั้งหมดหรือบางสวนของสินคาที่ขนสง ยานพาหนะที่ขนสงสินคา
และความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น และสินคาที่อยูระหวางการขนสงระหวางประเทศ (d)
นายหนาประกันภัยและนายหนาประกันภัยตอ (e) บริการใหคําปรึกษา คณิตศาสตร
ประกันภัย การประเมินความเสี่ยง สวน Mode 3 จะมีขั้นตอนและเงื่อนไขตามหลักการ
รักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน
---------------------------------สํานักการคาบริการและการลงทุน
สิงหาคม 2561

เวียดนาม
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