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บทน า 

 
 ประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆที่ได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดตั้งกองทุน
เพ่ือให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย โดยได้มีการจัดตั้งกองทุนประกันชีวิตและประกันวินาศภัย 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมา ถึงแม้ว่าจะยังมีข้อวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ้างในเรื่อง ขอบเขต และบทบาท
หน้าที่ของกองทุนที่จัดตั้งทั้งสองนี้ว่าควรจะครอบคลุมเรื่องใดบ้าง หรือในเรื่องขนาดของกองทุน 
รวมทั้งอัตราเรียกเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนที่เหมาะสม เป็นต้น 
 กองทุนประกันชีวิตจึงใคร่ขอน าเสนอผลการศึกษาพัฒนาการของกองทุนประกันภัย 
ในต่างประเทศ โดยรายงานฉบับนี้ขอเสนอการศึกษาการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยและการคุ้มครอง
ผู้เอาประกันภัยของประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและเสนอแนะ
เพ่ือให้เป็นข้อมูลแก่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิตทั้งในการพิจารณาแก้ไขกฎระเบียบการ
หาแนวทางพัฒนาคุณภาพ และการปรับปรุงขอบเขตการให้ความคุ้มครอง เพ่ือให้กองทุนประกันชีวิต
เป็นองค์กรที่สามารถให้ความคุ้มครองและสร้างเสถียรภาพให้แก่อุตสาหกรรมการประกันชีวิตได้  
อย่างแท้จริง 
 อย่างไรก็ดี การศึกษาเรื่องการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยและการคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
ของประเทศญี่ปุ่นนี้ กระท าโดยการค้นหาจากเอกสารที่ปรากฏในที่ต่างๆ จึงอาจจะขาดข้อมูลเชิงลึก 
รายละเอียดและประวัติศาสตร์การประกันภัยของฮ่องกงอยู่บ้าง จึงใคร่ขอค าแนะน าและข้อท้วงติง
จากท่านผู้รู้หรือมีประสบการณ์ตรงในกรณีที่รายงานการศึกษานี้มีข้อบกพร่อง เพ่ือน ามาแก้ไข
ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งๆขึ้น 
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การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยและการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยของประเทศญี่ปุ่น 
 
การก ากับดูแล 
 

 ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจประกันภัย (The Insurance Business Act : IBA) 
นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นถือว่ามีอ านาจเป็นผู้ควบคุมการประกันในภาพรวม แต่ได้มอบหมายให้ 
การออกใบอนุญาตและการยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยให้กับคณะกรรมการส านักงาน
บริหารการเงินของรัฐบาลญี่ปุ่น (The Commissioner of the Financial Services Agency of 
the Japanese Government : FSA) และผู้อ านวยการส านักงาน Local Finance Bureau (LFB) 
เป็นผู้ด าเนินการ 
  
บริษัทในเครือ/สาขา 
 

 บริษัทประกันภัยจากต่างประเทศและบริษัทประกันภัยต่อสามารถขออนุญาตท าธุรกิจ
ประกันภัยในประเทศญี่ปุ่นได้ โดยบริษัทได้รับใบอนุญาตจะต้องวางหลักทรัพย์ค้ าประกันเป็นเงินสด
จ านวน 200 ล้านเยนกับส านักงานรัฐบาล 
  
ทุนจดทะเบียนขั้นต่ า 
 

 บริษัทประกันภัย          ทุนจดทะเบียน 1 พันล้านเยน 
 บริษัทรับประกันภัยรายย่อย         ทุนจดทะเบียน 10 ล้านเยน บวก หลักทรัพย์ 

(Small amount and short-term          ทีว่างประกันไว้กับนายทะเบียน 10 ล้านเยน 
insurance business: SASTI)          (หรือมากกว่า)                                                        

          บริษัทประกันต่างประเทศ                  หลักทรัพย์ที่วางประกันไว้กับนายทะเบียน                
                                                           200 ล้านเยน  

นายหน้าประกันภัย         หลักทรัพย์ค้ าประกัน 40 ล้านเยน  
 
การด ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง 
 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจประกันภัย (IBA) มีการค านวณอัตราความสามารถ
ในการช าระหนี้  ดังนี้ 
            อัตราความสามารถในการช าระหนี้  (%)  = จ านวนเงินรวมของความสามารถในการช าระหนี้  / (จ านวน
เงินรวมของความเสี่ยงด้านต่างๆ  * 1/2 ) * 100 

จ านวนเงินรวมของความเสี่ยงด้านต่างๆจะถูกค านวณโดยใช้สูตรที่แตกต่างกันส าหรับ
ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยค านึงถึงความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นบัญชีหรือการ
เรียกร้องสิทธิตามกรมธรรม์ อัตราดอกเบี้ย การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ความเสี่ยงด้าน
เครดิต ความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงการรับประกันขั้นต่ า และความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติ 

อัตราความสามารถในการช าระหนี้ (Solvency margin ratio) :   
            -  200% หรือมากกว่า ถือว่าสภาพมั่นคง ไม่เสียหาย ไม่มีการแทรกแซงโดย FSA 
                    -  น้อยกว่า 200% แตไ่ม่น้อยกว่า 100%   
     FSA จะออก "ค าสั่งให้มีการแก้ไขปรับปรุง" 
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                    -  น้อยกว่า 100% แต่ไม่น้อยกว่า 0%    
     FSA จะออกค าสั่งให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการจ่ายค่าสินไหม การงดจ่ายเงินปันผล 
    ให้ผู้ถือหุ้นและหรือผู้ถือกรมธรรม์ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจใหม่ หรือ 
     ห้ามไม่ให้จ่ายโบนัสกรรมการ เป็นต้น 

-  น้อยกว่า 0%   
   FSA จะสั่งระงับการท าธุรกรรมบางส่วนหรือทั้งหมด 
   

การคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 
 

ประเทศญี่ปุ่นมีหน่วยงานคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 2 หน่วยงาน คือ บรรษัทคุ้มครองผู้เอา
ประกันชีวิต (กองทุนประกันชีวิตของประเทศญี่ปุ่น ) และบรรษัทคุ้มครองผู้เอาประกันวินาศภัย 
(กองทุนประกันวินาศภัยของประเทศญี่ปุ่น) 
 โดยจะให้ความคุ้มครองสูงสุดร้อยละ 90 ของสิทธิที่ผู้รับประกันภัยจะไดร้ับและอาจจะ 
                -  ให้ความช่วยเหลือทางการเงินส าหรับกรมธรรม์ที่ถูกถ่ายโอน หรือการช าระเงินคืน
ตามสัญญาประกันในกรณีบริษัทประกันล้มละลาย 
                -  รับช่วงการประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยของบริษัทประกันภัยทีล่้มละลาย 
                -  รับซ้ือสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันทีล่้มละลาย 
 ส าหรับทุนในการด าเนินงานและเงินกองทุนนั้น กองทุนทั้ง 2 แห่ง ได้รับเงินจากการเรียกเก็บ
เงินสมทบจากบริษัทประกันที่เป็นสมาชิก 
 
ความเป็นมาของกองทุนคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  
 

บรรษัทคุ้มครองผู้เอาประกันชีวิตและผู้เอาประกันวินาศภัยของประเทศญี่ปุ่น (PPCJ) นั้น 
ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2541 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเตรียมการให้ความคุ้มครองแก่
บรรดาผู้ถือกรมธรรม์ในกรณีที่บริษัทประกันประสบกับปัญหา ไม่สามารถช าระหนี้ ได้ โดย 
บริษัทประกันชีวิตทุกแห่งที่มีการด าเนินการในประเทศญี่ปุ่นจะต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิก  

ภารกิจของ PPCJ คือ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเมื่อกรมธรรม์ได้ถูกถ่ายโอนจาก 
บริษัทประกันภัยที่ล้มละลาย หรือเมื่อจ าเป็นต้องมีการเรียกร้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน เป็นระบบ
ความช่วยเหลือ 2 ทาง คือ เพ่ือผลประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทประกันชีวิต และบริษัทที่
ประสบปัญหา 

นอกจากนี้  PPCJ ท าหน้าที่ ในนามของผู้ถือกรมธรรม์ในขั้นตอนการฟ้ืนฟูกิจการของ 
บริษัทประกันภัยที่ล้มละลาย ซึ่งรวมถึงการด าเนินการทั้งปวง เช่น การออกเสียงลงคะแนนโดย 
การรับมอบฉันทะในการประชุมผู้มีส่วนได้เสียในการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาแผนการปรับโครงสร้าง 
โดยคณะกรรมการปรับโครงสร้างองค์กร 
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รูปแบบการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เอาประกันภัย 
 

a) ในกรณีที่บริษัทที่มารับช่วงต่อ รับโอนสัญญาประกันของบริษัทประกันภัย 
ที่ล้มละลาย 
- จัดหาความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัทประกันภัยที่มารับช่วงต่อ           
  ซ่ึงสัญญากรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทที่ล้มละลายจะถูกโอนย้ายไป 

 

                       

              

                            
                           

            

                  
             

                 
                

     

                                 
                           

                                        
                                   

                  
        

                              

                                           
            

 
 

 

b) ในกรณีที่ไม่สามารถควบรวมกิจการ หรือไม่มีผู้ประสงค์จะเข้าซื้อกิจการ  
- โอนสัญญากรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทที่ล้มละลายไปยัง “บริษัทประกันภัยเชื่อม  
  (bridge-insurance company)” ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก PPCJ 

 

                       

              

                            
                           

            

                  
             

                 
                

     

           

                                        
                                   

                  
        

                     

                                           
                            

 
 

 
 
 

ส่งต่อสัญญากรมธรรม์                        
การควบรวมหรือซ้ือกิจการ 

การ 

ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

การ 

ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ส าหรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

 

 

การ 

จ่ายค่าสินไหมทดแทน 
หรือเงินชดเชย 

 

จ่ายค่าสินไหมทดแทน 
หรือเงินชดเชย 

 

จ่ายค่าสินไหมทดแทน 
หรือเงินชดเชย 

 

ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ส าหรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

 

 

การ 

ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน  
โดยการการให้กู้ 

การ 
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c) ในกรณีที่ PPCJ เข้ารับโอนกรมธรรม์ 
- บรรษัทคุ้มครองผู้เอาประกันภัยจะเข้ามาด าเนินการกับสัญญากรมธรรม์ต่างๆ 
  ของบริษัทประกันภัยที่ล้มละลาย  
 

                       

              

                            
                           

            

                       
        

                    
                  

           

                                          
                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ่ายค่าสินไหมทดแทน 
หรือเงินชดเชย 

 

ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
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