
 

 

 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอรับและกำรออกใบอนุญำตประกอบธุรกิจ 
ประกันวินำศภัย ส ำหรับกำรประกันต่อ โดยตั้งเป็นสำขำของบริษัทประกันวินำศภัยต่ำงประเทศ 

_____________________ 
 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 รฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย 
“ผู้บริหารระดับสูง” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อ

จากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้
หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือ
เทียบเท่า 

“บุคลากรที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของบริษัท” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานการปฏิบัติตามกฎหมาย หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง และ            
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจ าบริษัท  

ข้อ 3  บริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ประสงค์จะตั้งสาขาของบริษัทตามมาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือประกอบธุรกิจประกันต่อ ส าหรับการประกันวินาศภัย            
ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้  

ข้อ 4  บริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ประสงค์จะตั้งสาขาของบริษัทเพ่ือประกอบธุรกิจ
ประกันต่อ ส าหรับการประกันวินาศภัย ที่มีสิทธิยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ส าหรับ
การประกันต่อ ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้  

(1) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัทประกันต่อ ส าหรับการประกันวินาศภัย ที่มีความเชี่ยวชาญ        
มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 

(2) มีระบบบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาลที่ด ี
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(3) มีฐานะการเงินและการด าเนินงานที่มั่นคง โดยมีเงินกองทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า
หนึ่งแสนล้านบาท  

(4) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ ากว่า A หรือเทียบเท่า จากสถาบันการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับ และมีเครือข่ายการประกอบธุรกิจในระดับสากล 

(5) หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศนั้น มีมาตรฐาน 
น่าเชื่อถือ และยินยอมใหข้้อมูลเพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลแก่ส านักงาน  

ข้อ 5  บริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ประสงค์จะตั้งสาขาของบริษัทเพ่ือประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัย ส าหรับการประกันต่อ ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีผ่านส านักงาน ตามแบบแนบท้าย
กฎกระทรวง พร้อมทั้งเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

(1) หนังสือจากหน่วยงานก ากับดูแลของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาต ที่ยินยอมให้จัดตั้งสาขาของบริษัท เพ่ือประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ส าหรับการประกันต่อ       
ในประเทศไทย 

(2) หนังสือของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ให้การรับรองในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
 (ก) รับรองว่าจะดูแลและด าเนินการให้สาขาของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

และนโยบายของประเทศไทย ทั้งท่ีมีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีข้ึนในอนาคต 
 (ข) รับรองว่าจะให้การสนับสนุนเงินทุน สภาพคล่อง และความสามารถทางการเงิน         

แก่สาขาของบริษัท ตลอดระยะเวลาประกอบธุรกิจ และจะเพ่ิมเงินทุนให้แก่สาขาของบริษัทโดยทันที           
ที่เงินกองทุน สภาพคล่อง และอัตราส่วนทางการเงินของสาขาของบริษัทลดลง หรือมีแนวโน้มว่าจะลดลงต่ า
กว่าเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด 

 (ค) รับรองว่าจะให้ข้อมูลแก่ส านักงานเมื่อร้องขอ 
(3) แผนการประกอบธุรกิจภายหลังจากได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ส าหรับการ

ประกันต่อ ที่มีระยะเวลาอย่างน้อยสามปี ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทยให้
เติบโต เสริมสร้างศักยภาพและการแข่งขันด้านการประกันต่อให้ประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยต้องประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(ก) กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย 
 ๑) วิสัยทัศน์ แนวทางและเป้าหมายหลักในการด าเนินธุรกิจ 
 ๒) กลุ่มฐานธุรกิจและประเภทการรับประกันภัย 
 ๓) กลุ่มฐานลูกค้าเป้าหมาย 
 ๔) กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
(ข) แผนธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย 

๑) เป้าหมายและการขยายธุรกิจ  
๒) การประกันต่อและการประกันต่อช่วง 
๓) การบริหารสินทรัพย์หนี้สิน และการลงทุน 
๔) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย  

(ค) ธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย  
(ง) ระบบปฏิบัติการทางด้านบัญชี การเงิน ฐานข้อมูล การรับประกันภัย การจ่ายค่าสินไหม

ทดแทน การให้บริการลูกค้า  



-3- 
 

 

(จ) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้ในการจัดตั้งสาขาของบริษัท และการเตรียมการจนถึง
ขั้นที่สามารถด าเนินการได้ทันที หากได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ส าหรับการประกันต่อ 
พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบ  

(ฉ) เบี้ยประกันภัยที่คาดว่าจะได้รับในระยะแรก รวมถึงแหล่งที่มา  
(ช) แผนการบริหารเงินกองทุน และข้อมูลทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย 
 ๑) แผนการบริหารเงินกองทุน และระดับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน

เป้าหมาย รวมถึงแผนงานในกรณีที่ระดับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ ากว่าระดับเป้าหมาย 
 ๒) ประมาณการงบการเงินและประมาณการอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของ

บริษัทอย่างน้อยสามปี พร้อมแสดงรายละเอียดของสมมติฐานในการจัดท าประมาณการดังกล่าว 
(ซ) การวิเคราะห์ภาวะแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วย 

๑) การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมประกันภัย  
๒) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ 

(4) รายชื่อ ประวัติการท างาน และคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการสาขา 
ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการประกันภัย 

(5) โครงสร้างองค์กร ที่เป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาล สอดคล้องและเอ้ือต่อการด าเนินการตาม
แผนการด าเนินธุรกิจ 

(6) เอกสารที่แสดงว่าบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ ที่ประสงค์จะตั้งสาขาของบริษัทเพ่ือ
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ส าหรับการประกันต่อ ที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาต มีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 
4 ซึ่งประกอบด้วยเอกสารอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ เช่น โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจ
และขององค์กร ความเชี่ยวชาญ รายงานประจ าปี ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา งบการเงินที่ผ่านการรับรองจาก
ผู้สอบบัญชีย้อนหลังสามปี เป็นต้น 

(ข) ข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือย้อนหลังสามปี โดยสถาบันการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับ และรายงานผลการจัดอันดับครั้งล่าสุด  

(ค) หลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในต่างประเทศ เช่น ส าเนาใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย หนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือแสดงการเป็นนิติบุคคลที่ประกอบ
ธุรกิจประกันวินาศภัย ที่รับรองโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือ      
โนตารีพับลิค หรือบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่อย่างเดียวกันกับโนตารีพับลิค เป็นต้น 

ข้อ 6  บริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ประสงค์จะตั้งสาขาของบริษัทเพ่ือประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัย  ส าหรับการประกันต่อ ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อรัฐมนตรีผ่ านส านักงาน ภายใน 
………………………..….…..…. นับแต่วันที่ ……………………………….. พ.ศ. ๒๕๖๒  

การยื่นค าขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง บริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศต้องยื่นพร้อมกับเอกสาร
ประกอบการพิจารณาตามข้อ ๕ และจัดท าส าเนาเอกสารอีกจ านวนสองชุด 
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ข้อ 7  ให้ส านักงานเสนอค าขอรับใบอนุญาต  พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาต่อ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา ก่อนเสนอความเห็นในการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันต่อ ส าหรับการ
ประกันวินาศภัยต่อรัฐมนตรี  

คณะกรรมการจะพิจารณาและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งภายในสองเดือนนับแต่
วันที่ส านักงานได้รับค าขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วน  

ข้อ 8  ในการพิจารณาตามกฎกระทรวงนี้ ส านักงานหรือกระทรวงการคลัง อาจให้บริษัทประกัน
วินาศภัยต่างประเทศที่ยื่นค าขออนุญาต เข้ามาชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการ หรือรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีได้ หากมิได้ด าเนินการตามที่ก าหนด ให้ถือ
ว่าไม่มีความประสงค์จะยื่นค าขออนุญาตตามกฎกระทรวงนี้อีกต่อไป 

ข้อ 9  เมื่อรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีได้อนุญาตให้บริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ         
ต้ังสาขาของบริษัทเพ่ือประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ส าหรับการประกันต่อแล้ว ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) วางเงินประกันหรือให้สถาบันการเงินออกหนังสือค้ าประกันต่อส านักงานเป็นเงินจ านวน      
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของเงินโอนจากส านักงานใหญ่เพ่ือเป็นการด ารงทรัพย์สินไว้ในประเทศไทย และเป็น
หลักประกันว่าบริษัทจะต้องด าเนินการจัดตั้งสาขาบริษัทในประเทศไทย และยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัย ส าหรับการประกันต่อ ต่อรัฐมนตรี 

(2) ด าเนินการจัดตั้งสาขา  
(3) วางหลักทรัพย์ประกันตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  
(4) มีเงินสดโอนจากส านักงานใหญ่เพ่ือเป็นการด ารงทรัพย์สินไว้ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า     

หนึ่งพันล้านบาท  
(๕) จัดให้มีระบบงานและบุคลากรส าหรับการประกอบธุรกิจ 
บริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศต้องด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่

วันที่รัฐมนตรีอนุญาต  
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร บริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศอาจขอขยายระยะเวลาการ

ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ต่อคณะกรรมการได้ก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง โดยคณะกรรมการจะ
ขยายระยะเวลาการด าเนินการดังกล่าวให้ได้อีกไม่เกินหนึ่งปี 

ในกรณีที่สาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาตามวรรคสอง หรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี ให้การอนุญาตให้จัดตั้งสาขาของบริษัทเพ่ือ
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ส าหรับการประกันต่อ เป็นอันสิ้นสุดลงทันที โดยส านักงานจะไม่คืนเงินวาง
ประกันหรือด าเนินการบังคับตามสัญญาค้ าประกันตาม (๑)  

ข้อ 10  เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศได้ด าเนินการตามข้อ ๙ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีก าหนดแล้ว ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานการด าเนินการดังกล่าวต่อรัฐมนตรี
ภายในระยะเวลาตามข้อ ๙ วรรคสองหรือวรรคสามแล้วแต่กรณี   

รัฐมนตรีจะด าเนินการออกใบอนุญาตให้สาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ เมื่อได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศได้ด าเนินการตามข้อ ๙ และปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนใดที่รัฐมนตรี
ก าหนดครบถ้วนถูกต้องแล้ว 
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ข้อ ๑1  ภายหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ส าหรับการประกันต่อ 
สาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศต้องประกอบธุรกิจภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ด าเนินธุรกิจภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต หากไม่ด าเนินธุรกิจภายในระยะเวลา
ดังกล่าวให้ถือว่าการอนุญาต และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ส าหรับการประกันต่อ เป็นอัน
สิ้นสุดลง โดยส านักงานจะไม่คืนเงินวางประกันหรือด าเนินการบังคับตามสัญญาค้ าประกันตามข้อ ๙ (๑)  

ภายหลังจากที่สาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศด าเนินธุรกิจแล้วสามารถขอคืนเงิน
ประกันหรือถอนหนังสือค้ าประกันที่วางไว้กับส านักงานตามข้อ ๙ (๑) ได ้

(2) สาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศจะต้องด ารงทรัพย์สินไว้ในประเทศไทย           
ให้คงอยู่จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งพันล้านบาท ตลอดระยะเวลาประกอบธุรกิจ 

(3) การเปลี่ยนแปลงผู้จัดการสาขา และผู้บริหารระดับสูง ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน  
(4) การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ อย่างมีนัยส าคัญ หรือการ

เปลี่ยนแปลงใดๆท่ีมีผลกระทบต่อโครงสร้างของสาขาบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ ให้รายงานส านักงาน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อ 12 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้ ณ วันที่  

 
 

 
              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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ใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันวินำศภัย ส ำหรับกำรประกันต่อ 

ใบอนุญำตฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่ำ 

 

บริษัท.............................................................. ...................................จ ากัด สาขาประเทศไทย 

ได้รับอนุญาตให้ตั้งสาขาในประเทศไทย  โดยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย         

ส าหรับการประกันต่อ ประเภท........................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................. 

ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 

ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้...........................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................ 

.................................................................................................. ........................................................... 

 

 ให้ไว้ ณ วันที่ ........................................... พ.ศ. .............. 

 

............................................................................... 

              รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลัง 

 

 

  

เลขที่…..… /……..… 
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แบบค ำขอรับใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันวินำศภัย ส ำหรับกำรประกันต่อ 
โดยตั้งเป็นสำขำของบริษัทประกันวินำศภัยต่ำงประเทศ 

 
ข้อพึงปฏิบัติ 

บริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
ส าหรับการประกันต่อ โดยตั้งเป็นสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ สามารถยื่นแบบค าขอฯได้ที่  

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
       22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โดยต้องน าส่งแบบค าขอฯ ฉบับสมบูรณ์ และส าเนาจ านวน 2 ชุด พร้อมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ 
Microsoft Word ทั้งนี้ ระยะเวลาในการด าเนินการพิจารณาแบบค าขอฯ ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
ข้อมูล  

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 

 แบบค าขอฯ ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับและการออก
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ส าหรับการประกันภัยต่อ โดยตั้งเป็นสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย
ต่างประเทศ ออกตามความในมาตรา 7 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

แบบค าขอฯประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลของสาขาบริษัทประกันวินาศภัยตา่งประเทศ เพ่ือประกอบธุรกิจประกันภัยต่อ รายใหม่ 

ส่วนที่ 3 เอกสารประกอบค าขอ 

ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครทั้ง 3 ส่วนในข้างต้นให้ครบถ้วน ถ้าหากส่วนใดไม่มีข้อมูล ให้ระบุว่า “ไม่มี
ข้อมูล” ข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร ควรเป็นข้อมูลที่สะท้อนถึงกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการด าเนินงาน และ
การคาดการณ์และแผนงานที่จะเกิดขึ้นใน 3 ปีขา้งหน้า  
 

  

  



-8- 
 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทประกันวินำศภัยต่ำงประเทศ 

๑) ข้อมูลทั่วไปของบริษัทประกันวินำศภัยต่ำงประเทศ 
 ชื่อผู้ยื่นค าขอ (ชื่อบริษัท)  

(ภาษาไทย)       ………………………………………………………………………………………………….. 
(ภาษาอังกฤษ)   ………………………………………………………………………………………………….. 

 ที่ตั้งส านักงานใหญ่   
………………….……………………………………………………………………………………………………….. 
………………….……………………………………………………………………………………………………….. 

 เบอร์โทรศัพท์  …………………………………………………… โทรสาร ……………………………………. 
 ประเทศที่จัดตั้ง ……………………………………………………………………………………………………… 
 รายละเอียดการจดทะเบียน1  …………………………………………………………………………………… 
 เว็บไซต์  ………………………………………………………………………………………………………………...

  
 

๒) ชื่อผู้ประสำนงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ระดับสูงที่สำมำรถตอบข้อสงสัยในใบสมัครได้ 
 ชื่อ – นามสกุล  

(ภาษาไทย)       ………………………………………………………………………………………………….. 
(ภาษาอังกฤษ)   ………………………………………………………………………………………………….. 

 ต าแหน่ง     …………………………………………………………………………………………………… 
 เบอร์โทรศัพท์   …………………………………………………………………………………………………… 
 อีเมล    …………………………………………………………………………………………………… 

 
๓) รำยละเอียดของหน่วยงำนก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศของท่ำน 

 ชื่อหน่วยงาน ………………………………………………………………………………………………………. 
(ภาษาไทย)       ………………………………………………………………………………………………….. 
(ภาษาอังกฤษ)   ………………………………………………………………………………………………….. 

 ที่อยู่ ………………………………………………………………………………………………………. 
 ชื่อผู้ประสานงาน  ……………………………………………………………………………………………….. 
 อีเมลของผู้ประสานงาน  ……………………………………………………………………………………… 
 เบอร์โทรศัพท์  …………………………………………… โทรสาร  ……………………………………..… 

 
 
 
 
 
 
                                                           
1

 ระบุรายละเอียด เช่น ทุนจดทะเบียน วันที่จดทะเบียน และเลขที่จดทะเบียน 
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๔) โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น  
 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศท่ียื่นค าขอรับใบอนุญาตฯ         

(รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันยื่นค าขอ) 
 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น 
ประเภทบุคคล      
ของผู้ถือหุ้น2 

ประเภทธุรกิจ     
ของผู้ถือหุ้น     
(กรณีเป็นนิติ

บุคคล) 

ร้อยละของหุ้นที่
จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทั้งหมด  

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    

 
5) รำยชื่อกรรมกำร รวมถึงประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และ/หรือ ประธำนเจำ้หน้ำที่

บริหำร ผู้จัดกำร หรือผู้ซึ่งมีต ำแหน่งเทียบเท่ำที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน ของบริษัทประกันวินำศภัย
ต่ำงประเทศ 
 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง สัญชำติ 
มีอ ำนำจกระท ำกำร
แทนบริษัทประกัน
วินำศภัยหรือไม่ 

    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
                                                           
2

 บุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบคุคล สมาคม สหกรณ์ และกิจการเจ้าของคนเดียว  
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6) โปรดอธิบำย ประวัติควำมเปน็มำ ประสบกำรณ์และควำมช ำนำญในกำรด ำเนินธุรกิจประกนัภัยต่อโดยย่อ  
 ............................................................................................................................. ................................... 
 ............................................................................................................................................................... .
 ............................................................................................................................. ................................... 

 ............................................................................................................................. ................................... 
 ............................................................................................................................. ................................... 
 .............................................................................................. .................................................................. 
 

7) ฐำนะและผลกำรด ำเนนิงำนของบริษัทประกันวินำศภัยต่ำงประเทศ  
ข้อมูลฐานะทางการเงินย้อนหลัง 3 ปี ก่อนวันยื่นค าขออนุญาตจัดตั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ .....................) 

(หน่วย: ล้านบาท) 
รำยกำร ปี 25...... ปี 25...... ปี 25...... 

สินทรัพย์รวม    

ขนาดเงินกองทุน    
ก าไรก่อนหักภาษี    
ก าไรสุทธิ    

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน
(CAR) (%) 

   

 
8) ข้อมูลกำรจัดอันดับ 3 ปี ย้อนหลัง โดยสถำบันกำรจัดอันดับที่น่ำเชื่อถือ พร้อมแนบรำยงำนผลกำรจัด

อันดับครั้งล่ำสุด  
 

สถำบันกำรจัดอันดับ ปี 25...... ปี 25...... ปี 25...... 
A.M.BEST    
Moody’s    
S&P    
Fitch    
อ่ืนๆ (ระบุ)    
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9) รำยละเอียดเครือข่ำยทั่วโลกของบริษัทประกันวินำศภัยต่ำงประเทศที่ย่ืนค ำขออนุญำตจัดตั้ง  
 

 
จ ำนวน
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

รำยละเอียดเครือข่ำย 5 อันดับแรก 
ที่ตั้ง 

(เมืองและประเทศ) 
ขนำดสินทรัพย์ 

(ล้ำนดอลลำร์ สรอ.) 
บริษัทประกันภัย 
ที่เป็นบริษัทลูก 

 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

สาขา  1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

ส านักงานผู้แทน 
(ถ้ามี) 

 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

Joint Venture 
(ถ้ามี)3 

 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

 
10)  กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทประกันวินำศภัยตำ่งประเทศ 

โปรดระบุ รายละเอียดกระบวนการดูแลและบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย
ต่างประเทศ รวมถึงการติดตาม ดูแล หรือตรวจสอบสาขาหรือบริษัทประกันภัยที่เป็นบริษัทลูกที่เข้า
ไปเปิดด าเนินการในประเทศอ่ืน 

 .................................................................................................................................. .............................. 
 ............................................................................................................................. ................................... 
 .............................................................................................. .................................................................. 
 ............................................................................................................................. ................................... 
 ............................................................................................................................. ................................... 

 
                                                           
3

 ระบุชื่อผู้ร่วมลงทุนกับผู้ยื่นค าขออนุญาตจัดตั้ง 



-12- 
 

 

11)  ประวัติกำรกระท ำควำมผิดของบริษัทประกันวินำศภัยต่ำงประเทศ ที่มีผลกระทบทำงลบต่อชื่อเสียง            
ในวงกว้ำงย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ำมี)  
โปรดระบุ รายละเอียดหากบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ (รวมถึงบริษัทประกันภัยในกลุ่มท่ี
จัดตั้ง  ในประเทศอ่ืนๆ) ที่ยื่นค าขออนุญาตจัดตั้ง เคยมีประวัติการกระท าความผิดทางกฎหมาย การ
ฟ้องร้องคดี หรือถูกปฏิเสธค าขอจัดตั้งบริษัทประกันภัยจากหน่วยงานก ากับดูแลในประเทศอ่ืน ในช่วง 
3 ปีที่ผ่านมา 

 ............................................................................................................................. ................................... 
 ............................................................................................................................................................... . 
 ............................................................................................................................. ................................... 
 ............................................................................................................................. ................................... 
 ............................................................................................................................. ................................... 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลของสำขำบริษัทประกันวินำศภัย เพื่อประกอบธุรกิจประกันต่อ รำยใหม่ 

    1) รำยละเอียดสำขำบริษัทประกันวินำศภัย เพื่อประกอบธุรกิจประกันต่อ รำยใหม่ 

 ชื่อสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศรายใหม่ ………………………………………….….…. 
  (ภาษาไทย)       …………………………………………………………………………………………………….…. 
  (ภาษาอังกฤษ)   …………………………………………………………………………………………………….…. 
  (ภาษาต่างประเทศอ่ืน)   ……………………………………………………………………………………….…… 

 
2) โครงสร้ำงองค์กร และกำรก ำกับดูแลสำขำประเทศไทย 

 ............................................................................................................................. ................................... 
 ............................................................................................................................. ................................... 
 .............................................................................................. .................................................................. 
 ............................................................................................................................. ................................... 
 ....................................................................................................................................................... ......... 
 ........................................................................................................................ ........................................ 
 

3) รำยชื่อ บุคคลที่จะได้รับเปน็ผู้จัดกำรสำขำ ผู้บริหำรระดบัสูง และบุคคลที่มีควำมส ำคัญในกำรควบคุม 
    บริษัทของสำขำบริษัทประกันวินำศภัยในประเทศไทย (พร้อมแนบประวัติโดยละเอียด) 
 

ต ำแหน่ง รำยช่ือ สัญชำติ 
   
   
   
   

 
4)  แผนงำนและกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจโดยย่อ ของสำขำของบริษัทประกันภัยวินำศภยัต่ำงประเทศ 

รวมทั้ง แนวทำงกำรสนับสนนุกำรพัฒนำธรุกิจประกนัวินำศภัยของประเทศไทยใหเ้ติบโต เสริมสร้ำง
ศักยภำพ และกำรแข่งขันด้ำนกำรประกันภัยต่อให้ประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย 

 ............................................................................................................................. ................................... 
 ............................................................................................................................. ................................... 
 .............................................................................................. .................................................................. 
 ............................................................................................................................. ................................... 
 ....................................................................................................................................................... ......... 
 ........................................................................................................................ ........................................ 
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5) กำรประมำณกำรเบี้ยประกนัภัยที่คำดว่ำจะได้รับรวมทั้งแหล่งที่มำแยกตำมประเภทกำรรับประกันภัย 
         (หน่วย: ล้านบาท) 

ประเภท 
กำรประกันภัย 

เบี้ยประกันภัยรับ เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

1. กำรประกันอัคคีภัย       
2. กำรประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง       
  2.1) การประกันภัยตัวเรือ       
  2.2) การประกันภัยสินค้า       
  รวม       
3. กำรประกันภัยรถยนต์       
  3.1) การประกันภัยรถโดยข้อบังคับแห่ง
กฎหมาย 

      

  3.2) การประกันภัยรถโดยความสมัครใจ       
  รวม       
4. กำรประกันภัยเบ็ดเตล็ด       
  4.1) การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด 
(Industrial all risks) 

      

  4.2) การประกันภัยทรัพย์สิน (Property)       
  4.3) การประกันภัยความรับผิดตาม
กฎหมาย 

      

  4.4) การประกันภัยอุบัติเหตุ       
  4.5) การประกันภัยสุขภาพ       
  4.6) การประกันภัยการเดินทาง       
  4.7) การประกันภัยวิศวกรรม       
  4.8) การประกันภัยอากาศยาน       
  4.9) การประกันภัยด้านการเงิน 
(Financial) 

      

  4.10) การประกันภัยอิสรภาพ       
  4.11) การประกันภัยประเภทอ่ืน นอกจาก 
4.1 - 4.10 

      

  รวม       
รวมกำรรับประกันภัยทุกประเภท       
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6) ประมำณกำรงบกำรเงินและอัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน  
(หน่วย: ล้านบาท) 

รำยกำร ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
สินทรัพย์รวม     
หนี้สินรวม    
เงินโอนจากส านักงานใหญ่    
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
    
รำยได้    
เบี้ยประกันภัยรวม    
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้    
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย    
ก าไรจากการรับประกันภัย    
รายได้จากการลงทุนสุทธิ    
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน    
ก าไรก่อนภาษีเงินได้    
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ     
    
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน     
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) (%)    
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย  
(Combined Ratio) (%) 

   

 

ประมำณกำรอัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน 

(หน่วย: ล้านบาท) 
รำยกำร ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

เงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมด (TCA)    
เงินกองทุนที่ต้องด ารงตามกฎหมาย (TCR)    
อัตราความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) (%)     
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7) กำรวำงแผนก ำลังคนของส ำนักงำนสำขำในประเทศไทย 
 

ก ำลังคน ก่อนกำรจัดตั้ง 
สิ้นปีหลังกำรจัดตั้ง 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

ระดับบริหาร     

ระดับผู้เชี่ยวชาญ     

รวมทั้งหมด     

 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ แบบค ำขอฯฉบับนี้ พร้อมข้อมูลที่เปิดเผยในแบบค ำขอฯ (รวมถึง
เอกสำรประกอบท่ีแนบมำพร้อมนี้) เป็นควำมจริงและถูกต้องสมบูรณ์ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ปฏิเสธกำรขอรับ
ใบอนุญำตฯนี้ หำกพบว่ำมีข้อเท็จจริงที่ถูกบิดเบือนและเปน็เท็จ ขำ้พเจำ้ยินยอมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำร
ขอรับใบอนุญำตฯเพิ่มเติม หำกได้รับกำรร้องขอจำกผู้มีอ ำนำจ 
 
 
ลงนาม ……………………………………………………………………….  วันที่ ………………………………………………….. 
 
ชื่อ – นามสกุล  …………………………………………………………………………………………………….........................  
ต าแหน่ง          ……………………………………………………………………………………………………......................... 
 เบอร์โทรศัพท ์  ………………………………………… อีเมล ……………………………………………………................... 
 
 
 ประทับตรา (ถ้ามี)  
 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 3 เอกสำรประกอบค ำขอ 

บริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ประสงค์จะตั้งสาขาเพ่ือประกอบธุรกิจประกันต่อ จะต้องมี
เอกสารแสดงรายละเอียด อย่างน้อยดังต่อไปนี้  

  (1) หนังสือจากหน่วยงานก ากับดูแลของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาต  
ที่ยินยอมให้จัดตั้งสาขาของบริษัท เพ่ือประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ส าหรับการประกันต่อ ในประเทศไทย 

(2) หนังสือของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศท่ีให้การรับรองในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
   (ก) รับรองว่าจะดูแลและด าเนินการให้สาขาของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
นโยบายของประเทศไทย ทั้งท่ีมีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีข้ึนในอนาคต 
   (ข) รับรองว่าจะให้การสนับสนุนเงินทุน สภาพคล่อง และความสามารถทางการเงินแก่สาขา
ของบริษัท ตลอดระยะเวลาประกอบธุรกิจ และจะเพ่ิมเงินทุนให้แก่สาขาของบริษัทโดยทันที ที่เงินกองทุน 
สภาพคล่อง และอัตราส่วนทางการเงินของสาขาของบริษัทลดลง หรือมีแนวโน้มว่าจะลดลงต่ ากว่าเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนด 
   (ค) รับรองว่าจะให้ข้อมูลแก่ส านักงานเม่ือร้องขอ 
 (3) แผนการประกอบธุรกิจภายหลังจากได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ส าหรับการ
ประกันต่อ ที่มีระยะเวลาอย่างน้อยสามปี ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทย          
ให้เติบโต เสริมสร้างศักยภาพและการแข่งขันด้านการประกันต่อให้ประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยต้องประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

  (ก) กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย 
  ๑) วิสัยทัศน์ แนวทางและเป้าหมายหลักในการด าเนินธุรกิจ 
  ๒) กลุ่มฐานธุรกิจและประเภทการรับประกันภัย 
  ๓) กลุ่มฐานลูกค้าเป้าหมาย 
  ๔) กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
  (ข) แผนธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย 
   ๑) เป้าหมายและการขยายธุรกิจ 

   ๒) การประกันต่อและการประกันต่อช่วง 
   ๓) การบริหารสินทรัพย์หนี้สิน และการลงทุน 
   ๔) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
 (ค) ธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 (ง) ระบบปฏิบัติการทางด้านบัญชี การเงิน ฐานข้อมูล การรับประกันภัย การจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน และการให้บริการลูกค้า 

 (จ) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้ในการจัดตั้งสาขาของบริษัท และการเตรียมการจนถึงขั้น
ที่สามารถด าเนินการได้ทันที หากได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ส าหรับการประกันต่อ พร้อม
ทั้งรายละเอียดประกอบ 

 (ฉ) เบี้ยประกันภัยที่คาดว่าจะได้รับในระยะแรก รวมถึงแหล่งที่มา 
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 (ช) แผนการบริหารเงินกองทุน และข้อมูลทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย 
 ๑) แผนการบริหารเงินกองทุน และระดับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเป้าหมาย 

รวมถึงแผนงานในกรณีที่ระดับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ ากว่าระดับเป้าหมาย 
 ๒) ประมาณการงบการเงินและประมาณการอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของ

บริษัทอย่างน้อยสามปี พร้อมแสดงรายละเอียดของสมมติฐานในการจัดท าประมาณการดังกล่าว 
 (ซ) การวิเคราะห์ภาวะแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วย 

 ๑) การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมประกันภัย  
 ๒) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ 

(4) รายชื่อ ประวัติการท างาน และคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการสาขา 
ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการประกันภัย 
 (5) โครงสร้างองค์กร ที่เป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาล สอดคล้องและเอ้ือต่อการด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินธุรกิจ 
 (6) เอกสารที่แสดงว่าบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ ที่ประสงค์จะตั้งสาขาของบริษัทเพ่ือประกอบ
ธุรกิจประกันวินาศภัย ส าหรับการประกันต่อ ที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตมีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ 
ซึ่งประกอบด้วยเอกสารอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

  (ก) รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ เช่น โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจ
และขององค์กร ความเชี่ยวชาญ รายงานประจ าปี ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา งบการเงินที่ผ่านการรับรองจาก
ผู้สอบบัญชีย้อนหลังสามปี เป็นต้น 

  (ข) ข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือย้อนหลังสามปี โดยสถาบันการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับ และรายงานผลการจัดอันดับครั้งล่าสุด 
 (ค) หลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในต่างประเทศ เช่น ส าเนาใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย หนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือแสดงการเป็นนิติบุคคลที่ประกอบ
ธุรกิจประกันวินาศภัย ที่รับรองโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือโนตารี
พับลิค หรือบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่อย่างเดียวกันกับโนตารีพับลิค เป็นต้น 

(7) ข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาให้ใบอนุญาตฯ 

 


