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ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย
พ.ศ. ๒๕๕๖
ธุร กิจประกัน วิน าศภัย เป็น ธุร กิจที่บริษัท รับโอนความเสี่ย งภัย จากประชาชนและภาคธุร กิจ
มีความรับผิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยได้รับชําระเบี้ยประกันภัย
เป็นการตอบแทน เพื่อให้บริษัทสามารถจัดสรรสํารองประกันภัยให้เพียงพอต่อภาระผูกพันที่มีต่อเจ้าหนี้
ตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เพียงพอและ
สอดคล้องกับภาระผูกพันที่มีอยู่ สําหรับบริษัทที่มีศักยภาพ ระบบงาน บุคลากร และทรัพยากรเพียงพอ
บริษัทอาจประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเพื่อหาผลตอบแทนเพิ่มเติมได้
โดยระมัดระวังมิให้การประกอบธุรกิจอื่นดังกล่าวก่อความเสียหาย หรือเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงาน
ตามปกติของบริษัท ดังนั้น การลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท จึงเป็นธุรกรรมที่สําคัญต่อ
การดําเนินงานและความมั่นคงของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทต้องให้ความสําคัญในการกําหนดนโยบาย
การลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม รวมทั้งติดตามควบคุมการลงทุน
และการประกอบธุร กิจอื่น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดําเนิน การอย่างเหมาะสมเป็น ไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับภาระผูกพัน ความพร้อมของระบบงาน ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง แก้ไ ขเพิ่ มเติม โดยพระราชบั ญ ญัติ ประกัน วิน าศภั ย (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
และมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุร กิจประกัน ภัย
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
และครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย
(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
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(๓) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย
(ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
(๔) ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุน
ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
(๕) ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุน
ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกัน วิน าศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
“บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกันวินาศภัย และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
“คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย หรือคณะผู้บริหารที่มีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่เกี่ย วข้องในกรณีข องสาขาของบริษัท ประกัน วิน าศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุร กิจ
ประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบัน การเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน การเงิน
และให้หมายความรวมถึงธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นที่ประกอบธุรกิจภายในราชอาณาจักร
“บริษัท จํากัด ” หมายความว่า บริษัท จํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัท
มหาชนจํ ากั ด ตามกฎหมายว่า ด้ว ยบริ ษัท มหาชนจํา กัด และให้ ห มายความรวมถึ งนิ ติ บุค คลอื่น ที่ มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามรายชื่อที่นายทะเบียนประกาศกําหนด
“ตราสารหนี้” หมายความว่า ตราสารที่แสดงว่าผู้ออกตราสารมีภาระผูกพันทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมที่จะต้องจ่ายเงินสด หรือสินทรัพย์อื่น ให้แก่ผู้ถือตราสารตามจํานวนและเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้
โดยชัดเจนหรือโดยปริยาย ได้แก่ พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน สลากออมทรัพย์
หุ้นกู้ ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงประเภทคุ้มครองเงินต้น ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นกู้ หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นกู้ (DR) ตามกฎหมายว่าด้ว ยหลักทรัพ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงศุกูก หรือหลักทรัพย์อื่นตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด
“สลากออมทรัพย์” หมายความว่า สลากระดมเงินออมที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น มีการจ่ายผลประโยชน์เป็นดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนด และมีสิทธิได้รับเงินรางวัลเป็นงวด
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“ศุกูก” หมายความว่า ตราสารทางการเงินที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นใบทรัสต์ที่ออกโดยทรัสต์ผู้ออกศุกูก
(๒) มีการกําหนดโครงสร้างของการทําธุรกรรมของกองทรัสต์เพื่อนําเงินที่ได้จากการออกตราสาร
ไปหาประโยชน์ในรูปแบบที่เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม และ
(๓) มีการกําหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขการคืนเงินลงทุนและอัตรา หรือสัดส่วน
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทรัสต์จะได้รับจากผู้ระดมทุนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือตราสาร และมี
การกําหนดเงื่อนไขการคืนเงินลงทุนและอัตราหรือสัดส่วนการจ่ายผลประโยชน์ต อบแทนที่กองทรัสต์
จะจ่ายให้แก่ผู้ถือตราสารด้วย ซึ่งการกําหนดอัตราหรือสัดส่วนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว
เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม
“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน” หมายความว่า หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์อื่นตามที่นายทะเบียน
ประกาศกําหนด
“ตราสารทุน” หมายความว่า ตราสารที่แสดงว่าผู้ถือตราสารมีความเป็นเจ้าของในส่วนได้เสีย
คงเหลือของกิจการที่ไปลงทุน ได้แก่ หุ้น ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที่เกิด จากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) หรือใบแสดงสิท ธิในผลประโยชน์ที่เกิด จากหุ้นสามัญ (DR)
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์อื่นตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด
“หน่วยลงทุน” หมายความว่า หน่วยลงทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ใบทรัสต์
ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือใบทรัสต์ของกองทรัสต์อื่นตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
“สัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าขั้นพื้นฐาน (Plain Vanilla Derivatives)” หมายความว่า สัญ ญา
ซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่สามารถแยกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ และไม่มีการเพิ่มโครงสร้าง หรือเงื่อนไขอื่น ๆ
เข้าไปในสัญญา เช่น currency futures, cross currency swaps, interest rate futures, interest
rate swaps, equity futures หรือ equity options
“ตราสารหนี้ที่ มีลัก ษณะของสัญ ญาซื้อ ขายล่ว งหน้า แฝง” หมายความว่า ตราสารหนี้ที่ มี
ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ใ นประเทศ” หมายความว่ า ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย และ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“องค์การหรือรัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า องค์การหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
องค์การหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และหมายความรวมถึงองค์การบริหาร
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ส่วนจังหวัด เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
กําหนดให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรูปแบบพิเศษ
“องค์กรระหว่างประเทศ” หมายความว่า World Bank หรือ Asian Development Bank
(ADB) หรื อ International Finance Corporation (IFC) หรือ องค์ก รหรือ นิติ บุค คลตามรายชื่อ ที่
นายทะเบียนประกาศกําหนด
“ธนาคารต่างประเทศ” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
และมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร
“อันดับความน่าเชื่อถือ” หมายความว่า สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ
จากสถาบันจัด อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพ ย์
และตลาดหลักทรัพย์
“อัน ดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุน ได้ (investment grade)” หมายความว่า อัน ดั บ
ความน่าเชื่อถือที่แต่ละสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดว่าเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้
“สินทรัพย์ลงทุนของบริษัท” หมายความว่า สินทรัพย์ที่บริษัทอาจลงทุนได้ตามประกาศฉบับนี้
ตามราคาประเมินที่ปรากฏในรายงานการดํารงเงินกองทุน ณ สิ้นไตรมาสหรือสิ้นปีครั้งล่าสุด ที่บริษัท
เสนอต่อนายทะเบียนตามประกาศนายทะเบียนว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การจัดทํารายงานการดํารงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย แต่ไม่รวมถึงการออกหนังสือค้ําประกัน
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของโครงการต่าง ๆ ตามข้อ ๒๕ (๘)
ในกรณีที่บริษัทประสงค์จะใช้มูลค่าของสินทรัพย์ลงทุนในช่วงระยะเวลาระหว่างรอบรายงาน
การดํารงเงินกองทุนรายไตรมาสหรือรายปี ให้บริษัทจัดทํารายงานการดํารงเงินกองทุน ตามแบบและ
รายการตามประกาศนายทะเบียนว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทํา
รายงานการดํารงเงินกองทุนของบริ ษัทประกันวิ นาศภัย และมีผู้สอบบัญ ชีรับอนุญาตเป็น ผู้สอบทาน
พร้อมทั้งแสดงจํานวนความรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกัน ภัยตามประเภทของการประกัน วินาศภัย
ซึ่งรับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
“ราคาประเมิน” หมายความว่า ราคาประเมินทรัพย์สินของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท
ประกันวินาศภัย
“ผู้ที่รับผิด ชอบดูแลหน่ว ยงานการลงทุน” หมายความว่า ผู้จัด การ หรือหัว หน้าส่วนงาน
ของหน่วยงานการลงทุน ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการลงทุนให้มีอํานาจ
ตัดสินใจลงทุน และบริหารเงินลงทุนของบริษัท หรือผู้ที่ดํารงตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า
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“ภาระผูกพัน” หมายความว่า ข้อผูกพันที่เป็นเหตุให้เจ้าของสินทรัพย์จําต้องยอมรับการกระทํา
บางอย่างซึ่งกระทบกับสินทรัพย์นั้น หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีผลอยู่ในสินทรัพย์นั้น
“งานสนับสนุน” หมายความว่า งานปฏิบัติการซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจปกติ
หรืองานที่เอื้ออํานวยต่อการดําเนินงานปกติของบริษัท เช่น การจัดตั้งการบริหารกลุ่มรับเสี่ยงภัย (pool)
การให้คําปรึกษาเกี่ย วกับการจ่ายค่าสิน ไหมทดแทน งานบัญ ชีการเงิน งานธุรการ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานทรั พ ยากรบุ คคล งานตรวจสอบภายใน งานกํ ากั บดู แลการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
(compliance) หรืองานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานดังกล่าว หรืองานสนับสนุนอื่น ตามที่นายทะเบียน
ประกาศกําหนด
“งานเทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายความว่า งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็น งานสนับสนุน
การให้บริการด้านการประกันภัย เช่น งานด้านการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การพัฒนา
ระบบงานคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บข้อมูล
“งานติด ต่อหรือแนะนําบริการของบริษัท หลักทรัพ ย์หรือธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า
การให้บริการแนะนํา เผยแพร่ข้อมูลและบริการ ของบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารพาณิชย์ให้แก่ลูกค้า
และติดต่อชักชวนลูกค้าให้มาใช้บริการของบริษัทหลักทรัพ ย์หรือธนาคารพาณิชย์ เช่น การเปิดบัญ ชี
เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพ ย์ รวมถึงการแจก รวบรวม ตรวจสอบเอกสารคําขอ และ
หลักฐานประกอบในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
“สินทรัพย์รวมของบริษัท” หมายความว่า สินทรัพย์ของบริษัทตามราคาประเมินที่ปรากฏใน
รายงานการดํารงเงินกองทุน ณ สิ้นไตรมาสหรือสิ้นปีครั้งล่าสุด ที่บริษัทเสนอต่อนายทะเบียนตามประกาศ
นายทะเบียนว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํารายงานการดํารงเงินกองทุน
ของบริษัท ประกัน วิน าศภั ย แต่ไม่ร วมถึงการออกหนังสือค้ํา ประกัน เพื่อเป็น หลักประกัน การปฏิบั ติ
ตามสัญญาของโครงการต่าง ๆ ตามข้อ ๒๕ (๘)
ในกรณีที่บริษัทประสงค์จะใช้มูลค่าของสินทรัพย์รวม ในช่วงระยะเวลาระหว่างรอบรายงาน
การดํารงเงินกองทุนรายไตรมาสหรือรายปี ให้บริษัทจัดทํารายงานการดํารงเงินกองทุน ตามแบบและรายการ
ตามประกาศนายทะเบีย นว่าด้ว ยการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัด ทํารายงาน
การดํารงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย และมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้สอบทาน พร้อมทั้ง
แสดงจํานวนความรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัยตามประเภทของการประกันวินาศภัย ซึ่งรับรองโดย
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ข้อ ๕ ในการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท ให้บริษัทดําเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของประกาศฉบับนี้ โดยยึดถือหลักการ ดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการบริษัทต้องให้ความสําคัญในการกําหนดนโยบายการลงทุนและการประกอบ
ธุรกิจอื่นของบริษัท นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมกับ
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ความพร้อมของบริษัท รวมถึงติดตาม ควบคุมดูแลให้การลงทุนและการประกอบธุร กิจอื่นของบริษัท
มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยคํานึงถึงความมั่นคง สถานะทางการเงิน การดําเนินงานของบริษัท
รวมถึงหลักธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง
(๒) บริษัทต้องบริหารสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ประกัน
วินาศภัย และเหมาะสมต่อภาระผูกพันที่บริษัทมีต่อผู้เอาประกันภัย ทั้งในรูปกระแสเงินสด จํานวนเงิน
ระยะเวลา และสกุลเงิน
(๓) ในการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทจะต้องพิจารณาถึงความพร้อมทั้งด้านระบบงาน
ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร โดยคํานึงถึงความมั่นคง สภาพคล่อง และการกระจายความเสี่ยง
รวมทั้งความเสี่ย งในด้านต่ าง ๆ เช่น ความเสี่ย งด้านตลาด (market risk) ความเสี่ย งด้ านเครดิ ต
(credit risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (operational risk)
ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว (concentration risk) หรือความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (strategic risk)
ข้อ ๖ บริษัทต้องลงทุนและประกอบธุรกิจอื่น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทําการหรือ
งดเว้นการที่ต้องกระทําใด ๆ อันเป็นผลให้บริษัทต้องจ่ายเงินหรือสินทรัพย์อื่นมากกว่าจํานวนที่พึงจ่าย
หรือให้บริษัทได้รับเงินหรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆ น้อยกว่าจํานวนที่พึงได้รับ
ภาค ๑
การลงทุน
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๗ คณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู้แ ละความเข้าใจในธุร กิจประกันภัย สิน ทรัพ ย์ที่
บริษัทลงทุน และการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน และมีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติ
(ก) กรอบนโยบายการลงทุน
(ข) กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน
การพิจารณาอนุมัติตาม (๑) ให้หมายความรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ
(๒) จัดให้มีกระบวนการติดตามสอดส่องผลการดําเนินงานด้านการลงทุน ระบบการควบคุม
และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เพื่อให้การลงทุน ของบริษัทเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน
ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน และข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) จัด ให้มี ก ารทบทวนระดับ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บได้ (risk appetite) ของบริ ษัท และ
กระบวนการระบุค วามเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารทางการเงิน ในปัจจุบัน และจากตราสาร
ทางการเงินใหม่ ทั้งในและนอกงบแสดงฐานะการเงิน
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(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน
(๕) มอบหมายหน่วยงานที่เป็นอิสระจากหน่วยงานการลงทุนในการระบุและประเมินความเสี่ยง
ที่เกิดจากการลงทุน
ข้อ ๘ บริษัทต้องจัดให้มีคณะกรรมการลงทุน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน ประกอบด้วย
(๑) กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท และ
(๒) บุคคลที่มีค วามรู้ค วามเชี่ย วชาญและประสบการณ์เป็น เวลาไม่น้อยกว่าสามปีเกี่ย วกับ
การบริหารการลงทุน การบริหารความเสี่ยง หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งอาจเป็นกรรมการผู้บริหาร
ของบริษัท หรือบุคคลภายนอกก็ได้
ข้อ ๙ ในการลงทุนของบริษัท คณะกรรมการลงทุนมีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทํากรอบนโยบายการลงทุน เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
(๒) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนของบริษัท ที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน และ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม
(๓) กํากับดูแลการลงทุนของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงรวม ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน และข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๔) กํากับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนของบริษัท
(๕) กํา กั บ ดู แ ล ระบบงาน บุ ค ลากร และข้อ มู ล ที่ ใช้ ป ระกอบการลงทุ น ของบริ ษั ท ให้ มี
ความเพียงพอต่อการดําเนินงาน
(๖) บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
(๗) รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ําเสมอ
ข้อ ๑๐ บริษัทต้องจัดทํากรอบนโยบายการลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารความเสี่ย งรวม การออกแบบผลิต ภัณฑ์ การรับประกันภัย การทําสัญญาประกัน ภัย ต่อ
การบริหารทรัพย์สินและหนี้สิน ฐานะเงินกองทุน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผลตอบแทนที่คาดหวัง
ความพร้อมของระบบงานและบุคลากรในการรองรับการลงทุน โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ขอบเขตประเภทสินทรัพย์ที่บริษัทจะลงทุน (asset allocation)
(๒) จํานวนวงเงินลงทุนที่ผู้บริหารแต่ละระดับสามารถอนุมัติให้ลงทุนได้
(๓) เงื่อนไขการนําสินทรัพย์ลงทุนไปก่อภาระผูกพัน
(๔) เงื่อนไขการทําธุรกรรมยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ และการทําธุรกรรมซื้อหรือขายหลักทรัพย์
โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน (ถ้ามี)
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(๕) นโยบายการว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกให้ดําเนินการลงทุนแทนบริษัท ที่กําหนดคุณสมบัติ
และแนวทางการคัดเลือกนิติบุคคลภายนอก ข้อกําหนดให้นิติบุคคลที่บริษัทว่าจ้างปฏิบัติตามกรอบนโยบาย
การลงทุนของบริษัทที่ชัดเจน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของนิติบุคคลที่บริษัทว่าจ้าง
และการรายงานผลการปฏิบัติงานของนิติบุคคลดังกล่าวให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัททราบ
(๖) กรณีที่บริษัทมีการเข้าเป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง บริษัทต้องกําหนดแนวนโยบายหรือวัตถุประสงค์ของการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หรือลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (policy on the use of derivatives)
บริษัทต้องทบทวนกรอบนโยบายการลงทุนตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และจัดส่งให้
สํ านั กงานเป็ น ประจํ าทุ กปี ภายในเก้ าสิ บวั นนั บแต่ วั น สิ้ น ปี ปฏิ ทิ น และภายในสามสิ บวั นนั บแต่ วั น ที่
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๑ บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงทีเ่ กิดจากการลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยถือเป็นส่วนหนึ่ง ของนโยบายการบริหารความเสี่ย งรวมตามประกาศว่าด้ว ย หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารจัด การความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย
และต้องสอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน ประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ความสอดคล้องระหว่างทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถประเมิน บริหาร ควบคุม
และติดตาม ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน เช่น ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว หรือความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดโครงสร้างองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
หน่วยงานในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นอิสระจากหน่วยงานการลงทุน
(๒) การระบุประเภทความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ประเภทของความเสี่ยงที่บริษัทอาจมี
และการกํ าหนดระดับความเสี่ย งที่ย อมรับได้ โดยพิจารณาจากความมั่น คงทางการเงิน ของบริษั ท
ความพร้อมในการบริหารและรองรับความเสี่ยงดังกล่าว
(๓) วิธีการวัดและประเมินความเสี่ยงที่สามารถสะท้อนความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการลงทุน
แต่ละประเภทได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็วทันเวลา
(๔) แนวทางและวิธีการควบคุมความเสี่ยง บริษัทอาจกําหนดนโยบายให้มีการปิดความเสี่ยง
ที่ไม่มีระบบบริหารความเสี่ยงรองรับ หรือไม่สามารถบริหารความเสี่ยงนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ
กําหนดให้มีการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ แนวทางที่ใช้ต้องสอดคล้องกับลักษณะการลงทุน
ความพร้อมของระบบงาน บุคลากร และระบบข้อมูลที่บริษัทมี
(๕) การรายงานและติดตามความเสี่ยง บริษัทต้องจัดให้มีผู้ที่มีหน้าที่ดูแลบริหารความเสี่ย ง
คอยติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน และรายงานผลให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท
ทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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บริษัทต้องทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามวรรคหนึ่งอย่างสม่ําเสมอ และจัดส่งให้
สํานักงานภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
ข้อ ๑๒ บริษัท ต้องจัด ทําแผนการลงทุน ของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสอดคล้องกับ
กรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) สัด ส่ว นของสิ น ทรัพ ย์ลงทุ น แต่ละประเภท (limits for the allocation of assets)
ที่คํานึงถึงการกระจายการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ ผู้ออกตราสาร คู่สัญ ญา ประเภทธุรกิจ
ตลาดหรือประเทศที่จะลงทุน สกุลเงิน สภาพคล่อง และระยะเวลาการลงทุน
(๒) วิธีการคัดเลือกสินทรัพย์ที่จะลงทุน (policy on the selection of individual securities)
(๓) กรณีบริษัทมีการให้กู้ยืม การให้เช่าซื้อรถ และการออกหนังสือค้ําประกันเพื่อเป็นหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาของโครงการต่าง ๆ บริษัทต้องกําหนดนโยบายที่ครอบคลุมหลักเกณฑ์และกระบวนการ
ดังต่อไปนี้
(ก) การพิจารณาอนุมัติ กําหนดวงเงิน และระยะเวลาให้กู้ยืมที่เหมาะสมกับความเสี่ยง
ของคู่สัญญา และประเภทของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการกู้ยืม
(ข) การวิเคราะห์การให้กู้ยืม การให้เช่าซื้อรถ และการออกหนังสือค้ําประกัน
(ค) การประเมินมูลค่าหลักประกัน
(ง) การสอบทานและตรวจสอบเกี่ย วกับสถานะและการชําระเงิน คืนของลูกหนี้ และ
การใช้เงิน ตามวัตถุประสงค์การให้กู้ยืม ภายหลังจากการอนุมัติการให้กู้ยืม การให้เช่าซื้อรถ และ
การออกหนังสือค้ําประกัน แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ บริษัทอาจกําหนดหลักเกณฑ์ และกระบวนการพิจารณาการให้กู้ยืมแก่พนักงานของบริษัท
แตกต่างจากที่กําหนดไว้ใน (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ก็ได้
(๔) กรณีที่บริษัทมีการเข้าเป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของ
สัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง บริษัท ต้องกําหนดแผนงานการทําสัญ ญาซื้อขายล่ว งหน้า หรือลงทุน ใน
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายหรือวัตถุประสงค์ของ
การทําสัญ ญาซื้อขายล่ว งหน้า หรือลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสั ญ ญาซื้อขายล่ว งหน้าแฝง
โดยอาจแบ่งเป็น ประเภทต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น ประเภทธุร กรรม ประเภทตัว แปรหรื อ
สินทรัพย์อ้างอิง ประเภทของคู่สัญญา
บริษัทต้องทบทวนแผนการลงทุนตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และจัดส่งให้สํานักงาน
เป็นประจําทุกปีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
ลงทุนอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๓ บริษั ท ต้อ งจัด ให้มี ร ะบบการควบคุ มภายในและการตรวจสอบเกี่ย วกับการลงทุ น
โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
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(๑) การจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความรัดกุมใน
การปฏิบัติงาน และการติดตามดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัท
และข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๒) การตรวจสอบการปฏิบัติต ามระเบีย บวิธีปฏิบัติเกี่ย วกับการลงทุน โดยหน่ว ยงานอิสระ
ตามระเบียบ วิธีการ และความถี่ที่บริษัทกําหนด
(๓) การประเมินผลและการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท
ข้อ ๑๔ บริษัทต้องจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีรายละเอียด
การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการลงทุน การแบ่งแยกหน้าที่
(segregation of duty) ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดการสอบยันความถูกต้องระหว่างกัน
(checks and balances) การกําหนดอํานาจในการอนุมัติการลงทุน (authority) โดยมีรายละเอีย ด
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการขออนุมัติการลงทุน
(๒) รายละเอียดในการพิจารณาโครงสร้าง ความเสี่ย งของสินทรัพย์ และความสามารถใน
การรองรับความเสี่ยงดังกล่าวของบริษัท
(๓) ขั้นตอนการลงทุน และการรายงานผลการลงทุน
(๔) ขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน
(๕) บันทึกเหตุผลการตัดสินใจลงทุน และจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทต้องจัดทําให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และจัดส่งให้สํานักงานภายในสามสิบวัน นับแต่
วันที่ดําเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ บริษัทต้องทบทวนระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนอย่างสม่ําเสมอ
และจัดส่งให้สํานักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
ข้อ ๑๕ องค์ประกอบของหน่วยงานการลงทุน
(๑) บริษัท ต้องจัดให้มีหน่ว ยงาน ที่รับผิดชอบดูแลการลงทุน ของบริษัท โดยมีโครงสร้าง
ความพร้อมของบุคลากร ระบบงาน ข้อมูลต่าง ๆ ที่เพียงพอและสอดคล้องกับลักษณะและความซับซ้อน
ของการลงทุนของบริษัท รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินและติดตามอย่างสม่ําเสมอ
เช่น value at risk, position limit และกําหนดมาตรการดําเนินการที่เหมาะสมเพื่อบริหารความเสี่ยง
เช่น การกําหนด stop loss โดยรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการลงทุนทราบอย่างสม่ําเสมอ
(๒) ให้บริษัทมอบหมายให้บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการลงทุน เป็น ผู้ที่รับผิดชอบ
ดูแลหน่วยงานการลงทุน โดยมีประสบการณ์และคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่นายทะเบียนกําหนดให้เป็นหลักสูตรสําหรับผู้ที่รับผิดชอบ
ดูแลหน่วยงานการลงทุนของบริษัทประกันภัย
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(ข) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๑) เป็นบุคคลล้มละลาย
๒) เคยต้ อ งคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ ล งโทษจํ า คุ ก ในความผิ ด เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ ที่ ก ระทํ า
โดยทุจริต และ
(ค) มีคุณสมบัติ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๑) สอบผ่านหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือหลักสูตร Certified
Investment and Securities Analysts Program (CISA) ระดับ ๑ ขึ้นไป หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า
ตามที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ และมีประสบการณ์ทํางานด้านการบริหารเงินลงทุน การบริหาร
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน หรือการวิเคราะห์การลงทุน เป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสามปี
๒) จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาการเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการลงทุน และมีประสบการณ์ทํางานด้านการบริหารเงินลงทุน
การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน หรือการวิเคราะห์การลงทุน เป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสามปี
๓) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการลงทุน และมีประสบการณ์ทํางานด้านการบริหารเงินลงทุน
การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน หรือการวิเคราะห์การลงทุน เป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่าเจ็ดปี
๔) ได้รับวุฒิบั ต ร (ระดับ ๓) ตามหลักสูต ร Chartered Financial Analyst (CFA)
หรือหลักสูตร Certified Investment and Securities Analysts Program (CISA) หรือหลักสูตรอื่น
ที่เทียบเท่าตามที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ
๕) เป็น บุคคลที่มีร ายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณ สมบัติเป็น ผู้จัด การกองทุน ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด และมีประสบการณ์ทํางานด้านการบริหาร
เงิน ลงทุน การบริหารความเสี่ย งเกี่ย วกับการลงทุน หรือการวิเคราะห์การลงทุน นับแต่วัน ที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ภายในสองปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ บริษัทต้องดําเนินการให้มีบุคคลที่มีลักษณะ
ตาม (๒) ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุน
ให้บริษัท จัด ส่งรายชื่อของบุคคลที่ดํารงตําแหน่งเป็น ผู้ที่รับผิด ชอบดูแ ลหน่ว ยงานการลงทุน
พร้อมทั้งรายละเอียดคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวให้สํานักงานทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่แต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดให้ดํารงตําแหน่งผู้ที่รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุน
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผู้ที่รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุน ไม่มีลักษณะตามข้อ ๑๕ ให้บริษัท
ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ว่าจ้างหรือมอบหมายนิติบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุน โดยนําความใน ข้อ ๑๙
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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(๒) ลงทุนได้เฉพาะในสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้
(ก) ฝากเงินไว้กับสถาบันการเงิน
(ข) ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันโดยรัฐบาลไทย ธนาคาร
แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ค) ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันโดยสถาบัน การเงิน
หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทจํากัด องค์กรหรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
หรือของผู้ออกตราสาร ไม่ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้
(ง) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารตาม (ก) (ข) และ (ค)
(จ) ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
(ฉ) การให้กู้ยืมแก่พนักงานของบริษัท หรือ
(ช) สินทรัพย์อื่นตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด
ข้อ ๑๗ ตลอดเวลาการลงทุน บริษัทต้องประเมินราคายุติธรรมของตราสาร หรือมูลค่าการลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สิน
และหนี้สิน ของบริษัท ประกัน วิน าศภัย และต้องดํารงเงิน กองทุน เพื่อรองรับความเสี่ย งที่เกิดขึ้นจาก
การลงทุนได้ตามที่กฎหมายกําหนด
ข้อ ๑๘ การลงทุน ตามประกาศนี้ หากอยู่ในสกุลเงิน ตราต่างประเทศและมีกระแสเงินสด
รับจ่ายที่แน่นอน เช่น ตราสารหนี้ที่เสนอขายในสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้บริษัทดําเนินการป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจํานวน และให้แจ้งรายละเอียดการป้องกันความเสี่ยงให้นายทะเบียนทราบ
ในรายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที่จัดส่งให้นายทะเบียนประจํางวด
ข้อ ๑๙ บริษัทสามารถว่าจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นนิติบุคคลลงทุนแทนบริษัท
ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลภายนอกนั้นต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการลงทุน มีความพร้อมของระบบงาน
และบุคลากร
(๒) บริษัทต้องกําหนดคุณสมบัติ แนวทางการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ทําหน้าที่ลงทุนแทนบริษัท
ตามกรอบนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งกําหนดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และ
(๓) บริษัทต้องขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ นายทะเบียน
อาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้
การว่าจ้างหรือมอบหมายบุคคลภายนอก ซึ่งเป็น นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
จัดการกองทุนส่วนบุคคลจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในรูปของ
การจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลลงทุนแทนบริษัท ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน และให้บริษัท
แจ้งให้นายทะเบียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ว่าจ้างหรือมอบหมาย
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ข้อ ๒๐ ห้ามมิให้บริษัทให้กู้ยืม ให้เช่าซื้อรถ ค้ําประกัน แก่บุคคลดังต่อไปนี้ รวมทั้งซื้อ สลักหลัง
รับรอง หรือรับอาวัลตั๋วเงินที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย เว้นแต่ การให้กู้ยืมแก่พนักงานของบริษัท
(๑) กรรมการ
(๒) บุค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท เกิ น กว่ า ร้อ ยละยี่ สิ บ ของจํ า นวนหุ้ น ที่
ออกจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
(๓) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของบริษัทประกันวินาศภัย
บริษัทอาจขออนุญาตจากนายทะเบียนให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลตามวรรคหนึ่งได้ เฉพาะกรณีจําเป็น
และการดําเนินการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและความมั่นคงของบริษัท โดยต้องได้รับ
ความยินยอมจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนทราบ
ข้อ ๒๑ การลงทุน ในตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือตราสารหนี้ต้องได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือตามประกาศนี้ หากต่อมาผู้ออกตราสารหนี้หรือตราสารหนี้ถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือ
ต่ํากว่าเกณฑ์ที่สามารถลงทุนได้ตามประกาศนี้ ให้บริษัทจําหน่ายตราสารหนี้นั้นในโอกาสแรกที่สามารถ
กระทําได้
ข้อ ๒๒ การพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ออกสินทรัพย์เป็นนิติบุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย ให้ใช้อันดับความน่าเชื่อถือ
จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศไทย หากไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศไทย
ให้ใช้อันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่างประเทศ
(๒) ในกรณีผู้ออกสินทรัพย์เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ใช้อันดับความน่าเชื่อถือ
จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่างประเทศ หากไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในต่างประเทศ
ให้ใช้อันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศไทย
(๓) ในกรณีที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ (issue rating) ให้ใช้อันดับ
ความน่าเชื่อถือนั้น
(๔) ในกรณีที่ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ ให้ใช้อันดับความน่าเชื่อถือ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) อัน ดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหรือคู่สัญ ญา ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกหรือคู่สัญ ญา
เป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ให้หมายความรวมถึงอันดับความน่าเชื่อถือสนับสนุน (support credit)
ซึ่งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเมินจากแนวโน้มที่ธนาคารดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนทางการเงิน
จากรัฐบาลเมื่อมีกรณีจําเป็น
(ข) อัน ดับความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน โดย
การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ําประกันของบุคคลที่กําหนดต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัล
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ทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง
หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
(ค) ในกรณีมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมากกว่าหนึ่งอันดับ ให้ใช้อันดับความน่าเชื่อถือ
ที่ดีที่สุดลําดับที่สอง (the second best rating)
ข้อ ๒๓ ห้ามมิให้บริษัทนําสินทรัพย์ลงทุนไปก่อภาระผูกพันใด ๆ เว้นแต่ กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การนําสิน ทรัพ ย์ลงทุน ไปวางเป็น ประกัน ต่อศาล หรือนําไปใช้เป็น หลักทรัพ ย์ประกัน
การออกหนังสือค้ําประกันจากสถาบันการเงินเพื่อนําไปวางเป็นประกันต่อศาล เพื่อขอทุเลาการบังคับคดี
ที่ศาลมีคําพิพากษาให้บริษัทชดใช้หนี้ต ามสัญ ญาประกันภัย หรือสัญ ญาประกันภัยต่อ ทั้งนี้ บริษัท
ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(๒) การทําธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหมวด ๔ ส่วนที่ ๙
(๓) การทําธุรกรรมซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน ตามหมวด ๔ ส่วนที่ ๑๐
(๔) กรณีอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนจะกําหนด
เงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้
ข้อ ๒๔ การดําเนินการลงทุนของบริษัท หากไม่เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน และระเบียบ
วิธีปฏิบัติเกี่ย วกับการลงทุน ของบริษัท หรือไม่สอดคล้องกับความพร้อมของระบบงานและบุคลากร
ฐานะความมั่นคงทางการเงินของบริษัท นายทะเบียนอาจสั่งให้บริษัทชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
และในกรณีที่ เห็น สมควร นายทะเบีย นอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้บริษั ท ปฏิบั ติ หรื อสั่งให้ร ะงั บ
การลงทุนดังกล่าว จนกว่าจะสามารถดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนดได้
หมวด ๒
ประเภทสินทรัพย์
ข้อ ๒๕ บริษัทสามารถลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสินทรัพย์หรือเข้าเป็นคู่สัญญาได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ฝากเงินไว้กับสถาบันการเงิน ตามหมวด ๔ ส่วนที่ ๑
(๒) ตราสารหนี้ ตามหมวด ๔ ส่วนที่ ๒
(๓) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตามหมวด ๔ ส่วนที่ ๓
(๔) ตราสารทุน ตามหมวด ๔ ส่วนที่ ๔
(๕) หน่วยลงทุน ตามหมวด ๔ ส่วนที่ ๕
(๖) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามหมวด ๔ ส่วนที่ ๖
(๗) ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ตามหมวด ๔ ส่วนที่ ๗
(๘) การให้ กู้ ยื ม การให้ เ ช่ า ซื้ อ รถ และการออกหนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น
การปฏิบัติตามสัญญาของโครงการต่าง ๆ ตามหมวด ๔ ส่วนที่ ๘
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(๙) การทําธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหมวด ๔ ส่วนที่ ๙
(๑๐) การทําธุรกรรมซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน ตามหมวด ๔ ส่วนที่ ๑๐
หมวด ๓
การกําหนดสัดส่วนการลงทุน
ส่วนที่ ๑
เงื่อนไขทั่วไป
ข้อ ๒๖ การคํานวณสัดส่วนการลงทุนของบริษัท ให้ใช้ราคาประเมิน
ส่วนที่ ๒
สัดส่วนการลงทุนตามผู้ออกสินทรัพย์หรือคู่สัญญา
ข้อ ๒๗ การคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามผู้ออกสินทรัพย์หรือคู่สัญญา ให้นับรวมมูลค่าของ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่คู่สัญญาแต่ละรายเป็นผู้ออก รับรอง รับอาวัล สลักหลัง ค้ําประกัน เงินฝาก
ส่วนที่เกินจากที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินฝาก เงินให้กู้ยืม เงินให้เช่าซื้อรถ
ภาระผูกพันที่เกิดจากการออกหนังสือค้ําประกัน สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ส่วนที่เกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่ได้รับจากคู่สัญญา ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
และสิทธิเรียกร้องและภาระผูกพันอื่นที่เกิด ขึ้นจากการลงทุน เว้นแต่ การลงทุนในหน่ว ยลงทุน และ
การให้กู้ยืมแก่พนักงานของบริษัท ที่บริษัทมีต่อคู่สัญญารายหนึ่งรายใด ไม่เกินมูลค่าที่กําหนดตามประเภท
ผู้ออกสินทรัพย์หรือคู่สัญญา ดังต่อไปนี้
(๑) รัฐบาลไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ไม่จํากัดสัดส่วน
(๒) สถาบันการเงิน แต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท
(๓) องค์การหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น บริษัทจํากัดภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ที่นํารายได้ทั้งจํานวนไปใช้ในโครงการของราชการ บริษัทจํากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ในและต่างประเทศ บริษัทจํากัด ที่อยู่ระหว่างการดําเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่
สามารถลงทุนได้ แต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท
(๔) บริ ษั ท จํ า กั ด ที่ อ อกตราสารหนี้ ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด อั น ดั บความน่ า เชื่ อ ถื อไม่ ต่ํ า กว่ าอั น ดั บ
ความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ แต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท ทั้งนี้
กรณีการลงทุนอื่นนอกจากตราสารหนี้ แต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละห้าของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท
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(๕) องค์กรระหว่างประเทศ แต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท
(๖) คู่สัญญาอื่น แต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละห้าของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท
ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้กับการซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือซื้อตราสารทุนอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การเพิ่มทุนของบริษัทจํากัดตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่ และให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) นับแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือบอกกล่าวให้ซื้อหุ้นเพิ่มทุน ห้ามมิให้บริษัทลงทุนใด ๆ ที่มีผล
ทําให้สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามประกาศนี้ เมื่อมีการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจํากัด
(๒) เมื่อบริษัทลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนแล้ว ให้นําส่วนของการลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนนับรวมกับส่วน
การลงทุนอื่น หากเป็นผลให้สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามประกาศนี้ ห้ามมิให้บริษัทลงทุนเพิ่มในกลุ่ม
การลงทุนที่เกินสัดส่วนนั้นอีก
ส่วนที่ ๓
สัดส่วนการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์
ข้อ ๒๘ การคํานวณสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้นับรวมมูลค่าของสินทรัพย์
หรือดัชนีที่กองทุน รวมนั้นถือครอง ณ วันที่คํานวณ ตามสัดส่วนมูลค่าหน่ว ยลงทุนที่บริษัทลงทุนใน
กองทุนรวมนั้น ตามที่กําหนดในรายงานประจําปีล่าสุดของกองทุนรวม หรือ fund fact sheet รวมกับ
สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์หรือดัชนีประเภทเดียวกันที่บริษัทได้ลงทุนหรือมีไว้ตามสัดส่วนที่กําหนดไว้
ในหมวดนี้ (look - through approach)
ข้อ ๒๙ บริษัทสามารถลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัลหรือ
ค้ําประกันโดยสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทจํากัด หรือองค์การหรือรัฐวิสาหกิจที่ไม่มี
กระทรวงการคลังค้ําประกัน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ออกโดยบริษัทจํากัด และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง รวมทั้งหมดได้ไม่เกินร้อยละหกสิบของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท
ข้อ ๓๐ บริษัทสามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งหมดได้ไม่เกิน
ร้อยละสามสิบของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท เว้นแต่ การลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจํากัดที่จดทะเบียน
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกําหนด
ทั้งนี้ บริษัทต้องดํารงเงินกองทุนเพิม่ เติมจากจํานวนทีต่ ้องดํารงตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการกําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย โดยคํานวณจากผลรวมของ
เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงด้านตลาด บวกด้วยผลรวมของเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว
หรือมูลค่าตราสารทุนที่ลงทุนเกินเงื่อนไขที่กําหนด แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ การดํารงเงินกองทุน
สําหรับการลงทุน ในตราสารทุนของบริษัทต้องไม่เกินมูลค่าของตราสารทุนที่บริษัท ลงทุนโดยตรงและ
ลงทุนผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุน
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ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้กับกรณีการซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือซื้อตราสารทุนอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การเพิ่มทุนของบริษัทจํากัดตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่ และให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้
ในข้อ ๒๗ วรรคสอง
ข้อ ๓๑ บริษัทสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ใบทรัสต์ของกองทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนจัดตั้ง
ในประเทศไทย รวมทั้งหมดได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท
ข้อ ๓๒ บริษัทสามารถเข้าเป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัยหรือจากสินทรัพย์ที่บริษัทลงทุน โดยมีผลรวมของสถานะถือครองสัญญาสุทธิ
รวมทั้งหมดได้ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่บริษัทมีอยู่
ข้อ ๓๓ บริษัทสามารถลงทุนโดยการให้กู้ยืมและให้เช่าซื้อรถ รวมทั้งหมดได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบ
ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท ทั้งนี้ ไม่นับรวมการให้กู้ยืมแก่พนักงานของบริษัท
ข้อ ๓๔ บริษัทสามารถออกหนังสือค้ําประกันเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของ
โครงการต่าง ๆ รวมทั้งหมดได้ไม่เกินร้อยละห้าของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท
ข้อ ๓๕ บริษัท สามารถลงทุน โดยการให้กู้ยืมแก่พ นักงานของบริษัท รวมทั้งหมดได้ไม่เกิน
ร้อยละห้าของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท
ข้อ ๓๖ บริ ษั ท สามารถลงทุ น ในเงิ น ฝากธนาคารต่ า งประเทศ ตราสารหนี้ ต่ า งประเทศ
ตราสารทุนต่างประเทศ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ และใบทรัสต์
ของกองทรัสต์ท่จี ดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ รวมทั้งหมดได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของสินทรัพย์ลงทุน
ของบริษัท ทั้งนี้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ใบทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ รวมกันทั้งหมดไม่เกินร้อยละห้าของสินทรัพย์ลงทุน
ของบริษัท
ข้อ ๓๗ บริษั ท สามารถลงทุ น ในสิน ทรั พ ย์ดั งต่ อไปนี้ รวมทั้ งหมดได้ไม่ เกิ น ร้อ ยละห้า ของ
สินทรัพย์ลงทุนของบริษัท
(๑) ตราสารหนี้ที่กําหนดให้ผู้ทรงตราสารหนี้มีสิทธิในการรับชําระหนี้ด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญทั่วไป
(๒) ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง เว้นแต่ ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงประเภทคุ้มครองเงินต้น ตามข้อ ๔๔ (๓)
(๓) ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ หรือไม่ได้อยู่ระหว่าง
การดําเนินการกระจายการถือหุ้น รายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย หรือไม่ได้
จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(๔) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ และสินทรัพย์หรือดัชนีที่บริษัทถือครองผ่าน
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ที่กําหนดนโยบายลงทุนในสินทรัพย์หรือดัชนีที่บริษัทลงทุน
ได้โดยตรง แต่มีการจัดสรรลงทุนบางส่วนในสินทรัพย์หรือดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคํา
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(๕) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตามข้อ ๔๙ หรือข้อ ๕๐ ที่บริษัทไม่สามารถแยกองค์ประกอบได้
หรือไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเภทการลงทุนของกองทุนรวมที่เพียงพอ
ส่วนที่ ๔
สัดส่วนการลงทุนตามผู้ออกสินทรัพย์
ข้อ ๓๘ บริษัทสามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือ ค้ําประกัน
โดยสถาบันการเงิน หรือที่ออกโดยบริษัทจํากัด หรือองค์การหรือรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีกระทรวงการคลัง
ค้ําประกัน หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง แต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้า
ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท ทั้งนี้ กรณีผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ แต่ละรายได้
ไม่เกินร้อยละห้าของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท
การลงทุน ในตราสารกึ่งหนี้กึ่ งทุ น ที่ ออกโดยบริษั ท จํ ากั ด รายเดี ย วกัน ให้นั บรวมในสัด ส่ว น
การลงทุนตามวรรคหนึ่งด้วย
ข้อ ๓๙ บริษัทสามารถลงทุนในตราสารทุนของผู้ออกแต่ละรายได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ตราสารทุนของบริษัทจํากัดที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ
หรือของบริษัทจํากัดที่อยู่ระหว่างการเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (initial public
offering: IPO) แต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท
(๒) ตราสารทุนอื่นนอกจาก (๑) แต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละห้าของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้กับกรณีการซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือซื้อตราสารทุนอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์
ในการเพิ่มทุนของบริษัทจํากัดตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่ และให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้
ในข้อ ๒๗ วรรคสอง
ข้อ ๔๐ บริษัท สามารถลงทุน ในหน่ว ยลงทุ น ของกองทุน รวมแต่ ละกองทุน รวม ได้ ไม่เกิ น
ร้อยละห้าของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท เว้นแต่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ใบทรัสต์
ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่
จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย แต่ละกองทุนรวมหรือกองทรัสต์ ได้ไม่เกินร้อยละสิบของสินทรัพย์ลงทุน
ของบริษัท
ข้อ ๔๑ บริษัทสามารถลงทุนโดยการให้กู้ยืม ให้เช่าซื้อรถ และออกหนังสือค้ําประกันเพื่อเป็น
หลั ก ประกัน การปฏิ บัติ ต ามสั ญ ญาของโครงการต่ าง ๆ อย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดแก่ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง
เมื่อรวมกัน แล้ว ให้บริษัทลงทุนแก่บุคคลนั้นได้ไม่เกินร้อยละห้าของสิน ทรัพ ย์ลงทุนของบริษัท เว้นแต่
การให้กู้ยืมแก่พนักงานของบริษัท
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หมวด ๔
ข้อกําหนดเกี่ยวกับลักษณะของตราสารและหลักเกณฑ์การลงทุน
ส่วนที่ ๑
ฝากเงินไว้กับสถาบันการเงิน
ข้อ ๔๒ การฝากเงิน ในประเทศ บริษัทต้องฝากไว้กับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
หรือสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้
ข้อ ๔๓ การฝากเงิน ในต่างประเทศ บริษัทต้องฝากไว้กับธนาคารต่างประเทศตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นธนาคารต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่สามารถลงทุนได้
(๒) เป็นการฝากเงินระยะสั้น ในธนาคารต่างประเทศ โดยธนาคารดังกล่าวตั้งอยู่ในประเทศ
ที่บ ริษั ท ได้ล งทุน หรื อมี ไว้ ซึ่ งทรัพ ย์สิ น ต่ า งประเทศ ทั้ง นี้ การฝากเงิ น ดั ง กล่ าวต้อ งมี วั ต ถุ ประสงค์
เพื่อการชําระราคา อํานวยความสะดวก หรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานในต่างประเทศของบริษัท
ส่วนที่ ๒
ตราสารหนี้
ข้อ ๔๔ บริษัทสามารถลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกัน โดยรัฐบาลไทย ธนาคาร
แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน บริษัท
สามารถลงทุนได้โดยไม่จํากัดจํานวน
(๒) ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกัน โดยสถาบันการเงิน หรือ
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทจํากัด องค์การหรือรัฐวิสาหกิจ บริษัทสามารถลงทุนได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ หรือของผู้ออกตราสารหนี้
หรือของผู้ค้ําประกัน ไม่ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ เว้นแต่ ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย
รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกัน โดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือตราสารหนี้ที่ออกโดย
องค์การหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ข) กรณีตราสารหนี้เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตั๋วแลกเงิน ต้องไม่มีข้อจํากัดความรับผิด
(๓) ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงตามหมวด ๔ ส่วนที่ ๗ ข้อ ๕๒
ประเภทคุ้มครองเงินต้น
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๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

กรณีต ราสารหนี้ต าม (๑) และ (๒) ที่เสนอขายในต่างประเทศ ให้ถือว่าเป็นตราสารหนี้
ในประเทศที่บริษัทสามารถลงทุนได้ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดใน (๑) และ (๒)
การรับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกัน ตาม (๑) และ (๒) ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัล
ทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง
หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
ข้อ ๔๕ บริษัทสามารถลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิที่ออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงาน
ของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ และต้องเป็นตราสารที่มีอัน ดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสาร หรือของผู้ออกตราสาร หรือของผู้ค้ําประกัน ไม่ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้
(๒) ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิท ธิที่ออกโดยนิติบุคคลที่จัด ตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ และต้องเป็นตราสารที่มีอัน ดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ํากว่าอันดับ
ความน่าเชื่อถือ ที่สามารถลงทุนได้
(๓) ตราสารหนี้ตาม (๑) และ (๒) ต้องเป็นตราสารหนี้ที่บริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
ตราสารหนี้ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ส่วนที่ ๓
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ข้อ ๔๖ บริษัทสามารถลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นตราสารที่ออกโดยบริษัทจํากัด ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารไม่ต่ํากว่าอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้
(๒) เป็นตราสารที่ขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(๓) เป็นตราสารที่มีราคาเหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตน
ต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื้อและรับซื้อตราสารนั้นในราคาดังกล่าว ตามจํานวนและวิธีการที่
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุ
ของตราสารนั้น หรือในกรณีที่เป็นตราสารที่มีการเสนอขายครั้งแรกต้องเป็นตราสารที่มีนักลงทุนสถาบัน
ไม่น้อยกว่าสามรายเป็นผู้ซื้อตราสารดังกล่าว
ส่วนที่ ๔
ตราสารทุน
ข้อ ๔๗ บริษัท สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศที่ออกโดยบริษัทจํากัดได้ต ามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
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(๑) ไม่เกินร้อยละสิบของจํานวนตราสารทุนที่ออกจําหน่ายทั้งหมดของบริษัทจํากัดนั้น เว้นแต่
การถือตราสารทุนเพื่อการประกอบธุรกิจอื่น และตราสารทุนที่ออกโดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จํากัด
(๒) กรณีต ราสารทุน ที่ไม่ได้จดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หรือไม่มีตลาดรองซื้อขายเป็นการทั่วไป หรือไม่ได้เป็นตราสารทุนที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับ
เป็น หลักทรัพ ย์จดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย์ในประเทศ ซึ่งผู้ออกตราสารทุน ดังกล่าวอยู่ร ะหว่าง
การดําเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย ต้องได้รับ
ความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้
ข้อ ๔๘ บริ ษั ท สามารถลงทุ น ในตราสารทุ น ต่ า งประเทศที่ อ อกโดยนิ ติ บุ ค คลที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น
ตามกฎหมายต่างประเทศได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) แต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละสิบของจํานวนตราสารทุนที่ออกจําหน่ายทั้งหมดของผู้ออกนั้น
(๒) กรณีตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ต้องเป็นตราสารทุนที่ซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission
(IOSCO) หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพ ย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federations of
Exchange (WFE) หรือที่อยู่ระหว่างการเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั้น และบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตราสารทุนดังกล่าวเป็น
ภาษาอังกฤษผ่านอินเตอร์เน็ต
(๓) กรณีตราสารทุนอื่นนอกจาก (๒) บริษัทสามารถลงทุนได้เฉพาะตราสารทุนที่ออกโดย
นิติบุคคล ดังต่อไปนี้ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียน
อาจกําหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้
(ก) นิติบคุ คลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย
จากหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั้น หรือที่ประกอบธุร กิจหลักโดยการถือหุ้น ในบริษัท ประกันภัย
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยดังกล่าว
(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนธุรกิจประกันภัย
(ค) นิติบุคคลที่จัด ตั้งขึ้น ตามความตกลงของประเทศในสมาคมประชาชาติแ ห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) หรือของคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค (Economic And Social Commission For Asia
And The Pacific : ESCAP) เพื่อประกอบธุรกิจเฉพาะการประกันต่อ
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ส่วนที่ ๕
หน่วยลงทุน
ข้อ ๔๙ บริษัทสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศได้
ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์หรือดัชนีประเภทและชนิดเดียวกับสินทรัพย์
ที่บริษัทอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ใบทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
สินค้าโภคภัณฑ์
(๒) กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน ต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ และมีมูลค่ากองทุนไม่ต่ํากว่าหนึ่งพัน
ห้าร้อยล้านบาท
ข้อ ๕๐ บริษัทสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศได้
ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) เป็น หน่ วยลงทุน ของกองทุ น รวมที่ อยู่ ภายใต้ การกํ ากั บดูแ ลของหน่ ว ยงานกํา กับ ดูแ ล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of
Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) หรือที่อยู่ระหว่าง
การเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั้น
(๒) เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์หรือดัชนีประเภทและชนิดเดียวกับสินทรัพย์
ที่บริษัทอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หรือกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์
(๓) เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
(๔) ไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์
(๕) กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน ต้องจดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย์ในต่างประเทศ และมีมูลค่ากองทุน ไม่ต่ํากว่า
หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท
(๖) กรณีกองทุน รวมสิน ค้ าโภคภัณ ฑ์ ต้องลงทุน สิน ค้าหรือดัชนีสิน ค้าโภคภัณ ฑ์ชนิด และ
ประเภทเดียวกับที่กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสามารถลงทุนได้
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ส่วนที่ ๖
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ข้อ ๕๑ บริษัทสามารถเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิใช่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าขั้นพื้นฐาน (plain vanilla derivatives)
บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกําหนด
(๒) เป็นไปเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จากการรับประกันภัยหรือจากสินทรัพย์ที่บริษัทลงทุน
โดยอ้างอิงสินทรัพย์หรือดัชนีตามภาระความเสี่ยงที่บริษัทมีอยู่ และมูลค่าของสัญญาต้องไม่เกินมูลค่า
ความเสี่ยงที่บริษัทมี
(๓) ไม่ทําให้การบริหารสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทเบี่ยงเบนไปจากกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัท
(๔) กระทําในบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ
ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด หรือในกรณีที่กระทํานอกศูนย์
ซื้อ ขายสั ญ ญาซื้ อขายล่ว งหน้า คู่สั ญ ญาอี กฝ่ ายหนึ่ งต้ องเป็ น ธนาคารพาณิ ชย์ ในประเทศที่มี อัน ดั บ
ความน่าเชื่อถือไม่ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้
(๕) มีสินค้าหรือตัวแปร อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) หลักทรัพย์
(ข) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
(ค) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(ง) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ หรือของผู้ออกตราสารหนี้
(จ) ดัชนีทางการเงินที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
๑) เกิดจากการคํานวณโดยใช้ตัวแปรอ้างอิงที่กําหนดไว้ตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง)
๒) พัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ
๓) นิยมแพร่หลายในตลาดการเงินไทยหรือสากล
๔) มีการเสนอราคาอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกวันผ่านสื่อที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์
๕) มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยระบุแหล่งข้อมูลของตัวแปรและปัจจัย
ที่นํามาใช้ในการคํานวณ ซึ่งต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระ โดยไม่มีบุคคลใดสามารถ
มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของตัวแปร ปัจจัย หรือดัชนีทางการเงินนั้นได้
ทั้งนี้ บริษัทจะต้องจัดทําเอกสารหลักฐานแสดงถึงการพิจารณาคุณสมบัติดัชนีทางการเงินนั้นไว้
ที่บริษัท เพื่อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบ หรือจัดส่งให้สํานักงานเมื่อสํานักงานร้องขอ
(ฉ) สินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงอื่น ตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด
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(๖) การส่งมอบสินค้าเมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นสินทรัพย์ที่บริษัท
สามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
เว้นแต่ กรณีการรับชําระหนี้ที่เกิดจากคู่สัญญาผิดนัดชําระหนี้ ให้บริษัทจําหน่ายทรัพย์สินนั้นในโอกาสแรก
ที่สามารถกระทําได้
(๗) มีการวางแผนการบริหารสภาพคล่องให้เพียงพอตามวันครบกําหนดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(๘) ห้ามมิให้บริษัทเข้าเป็นคู่สัญญาออปชันที่ผูกพันบริษัทในฐานะผู้ให้สัญญา (option writer)
(๙) การเข้าเป็นคู่สัญญาของบริษัทต้องไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามข้อกําหนดใด ๆ
เกี่ยวกับสัดส่วนการลงทุน การประเมินราคา และการคํานวณเงินกองทุนของบริษัท
(๑๐) ต้องใช้ สัญ ญามาตรฐานตามที่ กํา หนดโดย International Swaps and Derivatives
Association (ISDA) หรือสัญญารูปแบบอื่นที่ใช้มาตรฐานทางธุรกิจ
(๑๑) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้กระทํานอกศูน ย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัท ต้อง
จัดให้มีข้อตกลงในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(ก) ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือบุคคลที่สามที่ได้รับการแต่งตั้งจากคู่สัญญาคํานวณมูลค่า
ยุติธรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ สิ้นวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน และแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ให้บริษัททราบในวันดังกล่าว หรือวันทําการแรกที่สามารถกระทําได้
(ข) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้บริษัททราบทันที
(ค) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อบริษัทร้องขอได้
ส่วนที่ ๗
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
ข้อ ๕๒ บริษัท สามารถลงทุน ในตราสารหนี้ ที่มีลั กษณะของสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้าแฝงได้
ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ทําให้การบริหารสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทเบี่ยงเบนไปจากกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัท
(๒) ในกรณีการซื้อตราสารดังกล่าวมีผลทําให้บริษัทต้องรับมอบสินทรัพย์ สินทรัพย์ดังกล่าว
ต้องเป็นประเภทที่บริษัทสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และไม่ทําให้สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าว
เกินกว่าที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ เว้นแต่ กรณีการรับชําระหนี้ที่เกิดจากคู่สัญญาผิดนัดชําระหนี้ ให้บริษัท
จําหน่ายสินทรัพย์นั้นในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้
(๓) เป็นไปเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัยหรือจากสินทรัพย์ที่บริษัทลงทุน หรือ
เพื่อเพิ่มผลตอบแทนของบริษัทภายใต้ระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้
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(๔) เป็นตราสารที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร หรือ
ของผู้ออกตราสาร ไม่ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้
(๕) เป็นตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับสิน ค้าหรือตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(ก) หลักทรัพย์
(ข) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
(ค) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(ง) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ หรือของผู้ออกตราสารหนี้
(จ) ทองคํา
(ฉ) ดัชนีทางการเงิน ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
๑) เกิดจากการคํานวณโดยใช้ตัวแปรอ้างอิงที่กําหนดไว้ตาม (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ)
๒) พัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ
๓) นิยมแพร่หลายในตลาดการเงินไทยหรือสากล
๔) มีการเสนอราคาอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกวันผ่านสื่อที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ และ
๕) มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยระบุแหล่งข้อมูลของตัวแปรและปัจจัย
ที่นํามาใช้ในการคํานวณ ซึ่งมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระ โดยไม่มีบุคคลใดสามารถ
มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของตัวแปร ปัจจัย หรือดัชนีทางการเงินนั้นได้
ทั้งนี้ บริษัทจะต้องจัดทําเอกสารหลักฐานแสดงถึงการพิจารณาคุณสมบัติดัชนีทางการเงินนั้นไว้
ที่บริษัท เพื่อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบ หรือจัดส่งให้สํานักงานเมื่อสํานักงานร้องขอ
(ช) สินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงอื่น ตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด
(๖) ในกรณีตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงประเภทไม่คุ้มครองเงินต้น
บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ
ไว้ด้วยก็ได้
ส่วนที่ ๘
การให้กู้ยืม การให้เช่าซื้อรถ
และการออกหนังสือค้ําประกันเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของโครงการต่าง ๆ
ข้อ ๕๓ บริษัทสามารถลงทุนให้กู้ยืมแก่พนักงานของบริษัท ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ก้ยู ืมแต่ละรายได้ไม่เกินหนึ่งล้านบาท
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(๒) มีพนักงานของบริษัทเดียวกัน คนเดียว หรือหลายคนซึ่งมีเงินเดือนรวมกันสูงกว่าเงินเดือน
ของผู้กู้ยืมเป็นผู้ค้ําประกัน พนักงานของบริษัทคนหนึ่งให้ค้ําประกันได้ไม่เกินหนึ่งราย หรือมีข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ค้ําประกัน
(๓) กําหนดระยะเวลาชําระเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยตามนโยบายการให้กู้ยืมของบริษัท หรือ
ระเบียบว่าด้วยการให้กู้ยืมแก่พนักงานของบริษัท แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕๔ บริษัทสามารถลงทุนให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจํานองหรือจํานําเป็นประกัน ตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) ทรัพย์สินที่ใช้จํานองหรือจํานําเป็นประกันการกู้ยืม ต้องเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(ก) ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกัน โดยรัฐบาลไทย ธนาคาร
แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ตามข้อ ๔๔ (๑)
(ข) ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกัน โดยสถาบัน การเงิน
หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทจํากัด หรือองค์กรหรือรัฐวิสาหกิจ ตามข้อ ๔๔ (๒)
(ค) ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ ตามข้อ ๔๗
(ง) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตามข้อ ๔๙
(จ) อสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
(๒) ให้กู้เฉพาะในประเทศ ในสกุลเงินบาท
(๓) กําหนดระยะเวลาชําระเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายงวด ไม่น้อยกว่าปีละครั้ง เว้นแต่
นโยบายการให้กู้ยืมของบริษัท มีการกําหนดระยะเวลาปลอดการชําระเงิน ต้น และดอกเบี้ย คืน และ
ระยะเวลาดังกล่าวไม่เกินหนึ่งในสี่ของระยะเวลาให้กู้ยืม
(๔) กรณีผู้กู้ยืมเป็นบุคคลธรรมดา ให้กู้ยืมแต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของราคาประเมิน
ของทรัพย์สิน หรือของราคาซื้อขายของโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัย ที่ผู้กู้ยืมนํามาจํานองหรือจํานําเป็นประกัน
และกรณีผู้กู้ยืมเป็นนิติบุคคล ให้กู้ยืมแต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของราคาประเมินของทรัพย์สินที่
ผู้กู้ยืมนํามาจํานองหรือจํานําเป็นประกัน
(๕) การจํานองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างนั้นจะต้องมีการประกันวินาศภัย
และให้บริษัทเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยตลอดระยะเวลาตามสัญญากู้ยืม
(๖) การให้กู้ยืมโดยมีต ราสารทุนที่จดทะเบีย นซื้อขายในตลาดหลักทรัพ ย์ในประเทศ หรือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม จํานําเป็นประกัน ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้
นายทะเบียนจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้
ข้อ ๕๕ บริษัทสามารถลงทุนให้กู้ยืมโดยมีสถาบันการเงิน ธนาคารต่างประเทศ หรือองค์กร
ระหว่างประเทศค้ําประกันได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
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(๑) สถาบันการเงิน ธนาคารต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ ที่ค้ําประกัน ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้
(๒) ให้กู้ยืมในสกุลเงินบาท
ข้อ ๕๖ บริษัทสามารถลงทุนให้เช่าซื้อรถได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
(๒) ผู้เช่าซื้อรถมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
(๓) ให้เช่าซื้อแต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของราคาตลาดของรถนั้น
(๔) รถที่ ให้ เช่า ซื้อ ต้องจัด ให้ มีการประกั น วิ น าศภัย โดยให้ บริษั ท เป็น ผู้รับ ประโยชน์ ต าม
กรมธรรม์ประกันภัยตลอดระยะเวลาการเช่าซื้อ
ข้อ ๕๗ บริษัทสามารถออกหนังสือค้ําประกันเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของ
โครงการต่าง ๆ แก่บุคคลใดได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ จํานองหรือจํานําเป็นประกัน
(ก) ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกัน โดยรัฐบาลไทย ธนาคาร
แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ตามข้อ ๔๔ (๑)
(ข) ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกัน โดยสถาบัน การเงิน
หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทจํากัด องค์กรหรือรัฐวิสาหกิจ ตามข้อ ๔๔ (๒)
(ค) ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ ตามข้อ ๔๗
(ง) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตามข้อ ๔๙
(จ) อสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
(๒) จํากัด วงเงินการออกหนังสือค้ําประกันให้แก่บุคคล แต่ละรายไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของ
ราคาประเมินของทรัพย์สินที่นํามาจํานองหรือจํานําเป็นประกัน
(๓) การออกหนังสือค้ําประกัน เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของโครงการต่าง ๆ
โดยมีตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
จํานําเป็นประกัน ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนจะกําหนด
เงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้
ส่วนที่ ๙
การทําธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ข้อ ๕๘ บริษัทสามารถทําธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) คู่สัญญาของการทําธุรกรรมเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการ
การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เว้นแต่ คู่สัญญาเป็นบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
หรือธนาคารแห่งประเทศไทย
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(๒) ทําสัญญายืมและให้ยืมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีลักษณะและสาระสําคัญตามหลักเกณฑ์ที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพย์กําหนด เว้นแต่กรณีทําธุร กรรมให้ยืม
ตราสารหนี้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ทําสัญญาตามรูปแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(๓) หลักทรัพ ย์ที่ยืมหรือให้ยืมต้องเป็น หลักทรัพ ย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ข องศูน ย์
รับฝากหลักทรัพย์ หรือที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
(๔) กรณีที่คู่สัญญาเป็นผู้ดูแลรักษาหลักทรัพย์ของลูกค้า (custodian) หากต้องการยืมหลักทรัพย์
จากบริษัท หรือต้องการนําหลักทรัพย์ของบริษัทไปให้บุคคลอื่นยืม ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท
เป็นลายลักษณ์อักษร
(๕) การให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทต้องดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ จากผู้ยืมหลักทรัพย์เพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์
(ก) เงินสด
(ข) ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกัน โดยรัฐบาลไทย ธนาคาร
แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ตามข้อ ๔๔ (๑)
(ค) ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกัน โดยสถาบัน การเงิน
หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทจํากัด องค์การหรือรัฐวิสาหกิจ ตามข้อ ๔๔ (๒)
(ง) หลักทรัพย์อื่นตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด
(๖) การวางหรื อเรี ย กหลั ก ประกั น จากผู้ยื ม หลั ก ทรั พ ย์ต าม (๕) บริ ษั ท ต้ องดํ า เนิ น การ
ดังต่อไปนี้
(ก) ให้บริษัท มีกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน หรือดําเนินการโดยวิ ธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษั ท
สามารถบังคับชําระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
(ข) ห้ามมิให้บริษัทนําหลักประกันตาม (๕) ที่บริษัทมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อ เว้นแต่
เป็นการบังคับชําระหนี้ตามข้อตกลงธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
(ค) ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งร้อยของมูลค่าหลักทรัพย์
ที่ให้ยืม
(๗) ให้นับหลักทรัพย์ที่บริษัทให้ยืม และหลักทรัพย์ที่บริษัทนําไปวางไว้กับคู่สัญญาเพื่อเป็น
หลักประกันการยืม ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของบริษัทในหลักทรัพย์ดังกล่าว
ส่วนที่ ๑๐
การทําธุรกรรมซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน
ข้อ ๕๙ บริษัทสามารถทําธุรกรรมซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนได้ตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
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(๑) เป็นการทําธุรกรรมกับคู่สัญญา ดังต่อไปนี้
(ก) สถาบันการเงิน
(ข) บริษัทหลักทรัพย์
(ค) บริษัทประกันภัย
(ง) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(จ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ฉ) กองทุนบําเหน็จบํานาญ
(ช) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ซ) กองทุนรวม
(ฌ) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ญ) ส่วนราชการ หรือองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ
(ฎ) บริษัท จํากั ด ที่ได้รับการจัด อัน ดั บความน่ าเชื่อถือไม่ต่ํากว่าอั น ดับความน่าเชื่อถื อ
ที่สามารถลงทุนได้
(๒) เป็นการทําธุรกรรมซื้อหรือขายโดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนตราสารหนี้ ที่ขึ้นทะเบียนใน
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในประเภทและชนิดเดียวกับสินทรัพย์ที่บริษัทอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ หรือ
ตราสารอื่นตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด
(๓) ทําสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยต้องเป็นสัญญามาตรฐานที่ได้รับ
การยอมรับจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เว้นแต่ เป็นสัญญาที่บริษัททํากับธนาคารแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ จะมีเอกสารแนบท้า ยสัญ ญาด้ว ยก็ไ ด้ โดยธุร กรรมดังกล่าวให้ทํา ได้เ ฉพาะสกุ ลเงิ น บาทและ
มีระยะเวลาการขายและซื้อคืนไม่เกินหนึ่งปี
(๔) การคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์ให้คํานวณตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในตลาดตราสารหนี้
(market convention) ในการทําธุรกรรมซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนที่ได้รับ
การยอมรับจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(๕) การทําธุรกรรมซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืน ให้ราคาซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญาต่ํากว่า
มูลค่าหลักทรัพย์ โดยมีส่วนลดในอัตราที่เหมาะสม และสะท้อนความเสี่ยงของคู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา
และหลักทรัพย์ที่ใช้ทําธุรกรรมนั้น ในระหว่างที่สัญญามีผลใช้บังคับบริษัทต้องดํารงมูลค่าหลักทรัพ ย์
ณ สิ้นวัน ไม่น้อยกว่าราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการทําธุรกรรมนับแต่วันเริ่มต้นสัญญา
จนถึงวันที่คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์คูณด้วย (1+อัตราส่วนลดหลักทรัพย์) หากมูลค่าไม่เป็นไปตามที่กําหนด
บริษัทต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนเงินหรือโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ให้บริษัทเพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์
ที่ทําธุรกรรมและสินทรัพย์ที่โอนมาดังกล่าว เป็นไปตามที่กําหนดภายในวันทําการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์
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เปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่ ได้มีการกําหนดส่วนต่างขั้นต่ําที่บริษัทไม่ต้องเรีย กให้คู่สัญ ญาโอนเงิน หรือ
โอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ไว้ โดยการกําหนดส่วนต่างดังกล่าวต้องคํานึงถึงปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
(๖) ให้นับหลักทรัพ ย์ที่ข ายโดยมีสัญ ญาซื้อคืน ในการคํานวณสัด ส่ว นการลงทุนของบริษัท
ในหลักทรัพย์ดังกล่าว
ภาค ๒
การประกอบธุรกิจอื่น
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖๐ ในการประกอบธุรกิจอื่น บริษัทต้องให้ความสําคัญกับฐานะความมั่นคงทางการเงิน
ของบริษัท และการดําเนินธุรกิจการรับประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจหลักเป็นอันดับแรก รวมทั้งต้องคํานึงถึง
หลักธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง การประกอบธุร กิจอื่น ต้องเป็น ไปเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ
การประกอบธุร กิจประกัน ภัย หรือเพื่อเป็น การใช้ท รัพ ยากรหรือความเชี่ย วชาญที่บริษัท มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสําคัญต่อบริษัท
ข้อ ๖๑ ในการประกอบธุรกิจอื่น คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติ
(ก) นโยบายการประกอบธุรกิจอื่น
(ข) กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการประกอบธุรกิจอื่น
การพิจารณาอนุมัติตาม (๑) ให้หมายความรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ
(๒) จัดให้มีกระบวนการติดตามสอดส่องผลการดําเนินงานของการประกอบธุรกิจอื่น ระบบ
การควบคุมและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เพื่อให้การประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย
การประกอบธุรกิจอื่น และข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) แต่งตั้งคณะกรรมการอื่นหรือมอบหมายคณะกรรมการลงทุน เพื่อทําหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) กํากับดูแลการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายการประกอบธุรกิจอื่น
นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม และข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
หรือเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการตามปกติของบริษัท
(ข) กํากับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท
(ค) รายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ําเสมอ
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ข้อ ๖๒ บริษัทต้องจัดทํานโยบายการประกอบธุรกิจอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม ความพร้อมของระบบงาน บุคลากร และทรัพยากรของบริษัท ฐานะ
เงินกองทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ขอบเขตและประเภทการประกอบธุรกิจอื่นที่บริษัทจะดําเนินการ
(๒) นโยบายการประกอบธุรกิจอื่น ในแต่ละประเภท
(๓) ขอบเขตอํานาจในการอนุมัติ และการตัดสินใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอื่น
(๔) กลยุทธ์ แผนงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอื่น เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการดําเนินงาน
(๕) ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ ในการประกอบ
ธุรกิจอื่น
(๖) การคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการกับลูกค้า
บริษัทต้องทบทวนนโยบายการประกอบธุรกิจอื่นตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และ
จัดส่งให้สํานักงานเป็นประจําทุกปีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๖๓ บริษัท ต้ องจัด ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ย งที่ เกิดจากการประกอบธุร กิจอื่ น
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย
และต้องสอดคล้องกับนโยบายการประกอบธุรกิจอื่น เพื่อให้บริษัทสามารถประเมิน บริหาร ควบคุม
และติดตาม ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจอื่นได้อย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดโครงสร้างองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
หน่วยงานในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นอิสระจากหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบการประกอบธุรกิจอื่น
(๒) การระบุประเภทความเสี่ยงที่เกิดจากการประกอบธุรกิจอื่น ประเภทของความเสี่ย งที่
บริษัทอาจมี และการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาจากความมั่น คงทางการเงิน
ของบริษัท ความพร้อมในการบริหารและรองรับความเสี่ยงดังกล่าว
(๓) วิธี ก ารวัด และประเมิ น ความเสี่ ย งที่ สามารถสะท้ อ นความเสี่ย งทั้ ง หมดที่ เ กิด ขึ้ น จาก
การประกอบธุรกิจอื่นแต่ละประเภทได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็วทันเวลา
(๔) แนวทางและวิธีก ารควบคุ มความเสี่ ย งที่สอดคล้อ งกั บลัก ษณะการประกอบธุ ร กิ จอื่ น
ความพร้อมของระบบงาน บุคลากร และระบบข้อมูลที่บริษัทมี
(๕) การรายงานและติดตามความเสี่ยง บริษัทต้องจัดให้มีผู้ที่มีหน้าที่ดูแลบริหารความเสี่ย ง
คอยติด ตามความเสี่ย งที่เกิดขึ้น จากการประกอบธุร กิจอื่น และรายงานผลให้ผู้บริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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บริษัทต้องทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามวรรคหนึ่งอย่างสม่ําเสมอ และจัดส่งให้
สํานักงานภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
ข้อ ๖๔ บริษัทต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอื่น
โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิด
ความรัดกุมในการปฏิบัติงาน และการติดตามดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการประกอบ
ธุรกิจอื่นของบริษัท และข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอื่นโดยหน่วยงานอิสระ
ตามระเบียบ วิธีการ และความถี่ที่บริษัทกําหนด
(๓) การประเมินผลและการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท
ข้อ ๖๕ บริษั ท ต้ องแยกแสดงรายได้จ ากการประกอบธุ ร กิจ อื่น แต่ล ะประเภทให้ค รบถ้ว น
และถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป
ข้อ ๖๖ บริษัท ต้องตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติต ามมาตรฐานการบัญ ชี กฎหมาย หรือ
กฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ข้อ ๖๗ การประกอบธุรกิจอื่น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามข้อกําหนดใด ๆ
เกี่ย วกับสัดส่ว นการลงทุน การประเมินราคา และการคํานวณเงิน กองทุนของบริษัท กฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ อันอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท
ข้อ ๖๘ กรณีการประกอบธุรกิจอื่นที่มีหน่วยงานกํากับเป็นการเฉพาะ บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
ข้อ ๖๙ การดําเนินการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท หากไม่เป็นไปตามนโยบายการประกอบ
ธุร กิจอื่น ของบริษัท หรือไม่สอดคล้องกับความพร้อมของระบบงานและบุคลากร ฐานะความมั่น คง
ทางการเงินของบริษัท นายทะเบียนอาจสั่งให้บริษัทชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และในกรณี
ที่เห็นสมควร นายทะเบียนอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้บริษัทปฏิบัติ หรือสั่งให้ระงับการประกอบธุรกิจดังกล่าว
จนกว่าจะสามารถดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนดได้
หมวด ๒
ประเภทการประกอบธุรกิจอื่น
ข้อ ๗๐ บริษัทสามารถประกอบธุรกิจอื่นได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ตามหมวด ๓ ส่วนที่ ๑
(๒) ประกอบธุรกิจให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บุคคลอื่น ตามหมวด ๓ ส่วนที่ ๒
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(๓) ถือตราสารทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจอื่น ตามหมวด ๓ ส่วนที่ ๓
(๔) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ตามหมวด ๓ ส่วนที่ ๔
หมวด ๓
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจอื่น
ส่วนที่ ๑
การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ข้อ ๗๑ อสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทนําออกให้เช่าได้ ต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) อสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทใช้เป็นสถานที่สําหรับดําเนินธุรกิจ ตามมาตรา ๓๑ (๑๐) (ก)
ซึ่งยังมิได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เช่น สถานที่ทําการ ที่จอดรถ
(๒) อสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทต้องจําหน่าย ตามมาตรา ๓๓
ข้อ ๗๒ บริษัทสามารถนําอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ ๗๑ ออกให้เช่าได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นการเช่าเพื่อป้องกันการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อป้องกันเสื่อมสภาพ
(๒) มีการทําสัญญาเช่าเป็นหนังสือ
(๓) ไม่ทําสัญญาเช่าที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้พื้นที่ และการจําหน่ายของบริษัท
(๔) ให้เช่าไม่เกินกว่าระยะเวลาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย
(๕) กําหนดเงื่อ นไขในการให้เช่า ค่าเช่า และผลประโยชน์ที่เหมาะสมตามสภาวะตลาด
และเป็นปกติทางการค้า
(๖) บริษัทอาจปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ ๗๑ ได้ตามความจําเป็น แต่มีค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงได้แ ห่งละไม่เกินสามล้านบาท เว้นแต่ ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบีย น
ทั้งนี้ นายทะเบียนจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้
ส่วนที่ ๒
การประกอบธุรกิจให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บุคคลอื่น
ข้อ ๗๓ บริษัทสามารถประกอบธุรกิจให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บุคคลอื่นได้ตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดขอบเขตและระบุรายละเอียดของประเภทงานสนับสนุนแก่บุคคลอื่น ในนโยบาย
การประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงประเภทการให้บริการ
หรือนโยบาย ให้จัดส่งให้สํานักงานภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเปลี่ยนแปลง

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง

หน้า ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๒) ประเมินศักยภาพและความเพียงพอของทรัพยากรของบริษัท เพื่อให้บริษัทใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และช่วยลดต้นทุน โดยระมัดระวังไม่ให้ปริมาณของงานให้บริการมีมากเกินบทบาท
ของงานด้านการรับประกันภัยหรือเกินความสามารถของบริษัท
(๓) จัด ให้มีสัญ ญาที่กําหนดรายละเอีย ด ประเภทของการให้บริการ ขั้น ตอนหรือวิธีการ
ดําเนินการ ขอบเขตความรับผิดชอบ การคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการระหว่างกัน และระบบการรักษา
ความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทและของผู้ใช้บริการ
ข้อ ๗๔ การให้บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคคลอื่น บริษัทต้องมีความพร้อมของ
ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลของบริษัท โดยต้องมีการแยก
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว้นแต่ สามารถพิสูจน์ได้ว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทมีความปลอดภัย
และประสิทธิภาพเพียงพอ
ส่วนที่ ๓
การถือตราสารทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจอื่น
ข้อ ๗๕ บริษัทสามารถถือตราสารทุนตั้งแต่ร้อยละสิบขึ้นไปของจํานวนตราสารทุนที่ออกจําหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ โดยนิติบุคคลนั้นต้องได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบธุร กิจประกัน ภัย หรือประกอบธุร กิจหลักโดยการถือหุ้น ในบริษัท ประกัน ภัยต่างประเทศ
ในประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East
Asian Nations หรือ ASEAN) โดยได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียน
อาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้
ข้อ ๗๖ บริษัทสามารถถือตราสารทุนตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของจํานวนตราสารทุนที่ออกจําหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคล ซึ่งมีลักษณะและประกอบกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) บริษัทจํากัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยโดยส่วนรวม
โดยได้รับความเห็นชอบเป็น หนังสือจากนายทะเบีย น ทั้งนี้ นายทะเบีย นอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ
ไว้ด้วยก็ได้
(๒) บริษัทจํากัดที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย เฉพาะในส่วนนายหน้าประกันชีวิต
ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยการประกั น ชี วิต หรือ จัด ตั้งขึ้ น เพื่อ ขอรับใบอนุญ าตเป็น นายหน้าประกัน ชีวิ ต
ตามกฎหมายว่าด้ ว ยการประกั น ชีวิ ต โดยได้รั บความเห็น ชอบเป็น หนังสื อจากนายทะเบีย น ทั้ง นี้
นายทะเบียนอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้
(๓) บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เฉพาะการประกันภัยต่อ สามารถ
ซื้อตราสารทุนของบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกัน ชีวิต เฉพาะการประกัน ภัย ต่อ โดยได้รับความเห็นชอบเป็น หนังสือจากนายทะเบีย น ทั้งนี้
นายทะเบียนอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง

หน้า ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๔) บริษัท ประกัน ชี วิต ตามกฎหมายว่ าด้ว ยการประกัน ชี วิต หรื อบริ ษัท ประกั น วิน าศภั ย
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขฐานะการเงินหรือการดําเนินกิจการ
โดยได้รับความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ และให้บริษัท ลดสัดส่วนการถือครองตราสารทุน ให้เหลือ
ไม่เกิน ร้อยละสิบของจํานวนตราสารทุนที่ออกจําหน่ายทั้งหมด ภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วัน ที่ซื้อ
ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาขยายระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกินห้าปี เมื่อบริษัทร้องขอก่อนสิ้นระยะเวลา
โดยมีเหตุผลอันสมควร
ข้อ ๗๗ การถือตราสารทุนของนิติบุคคลเพื่อการประกอบธุรกิจอื่นตามข้อ ๗๕ และ ข้อ ๗๖
ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) มูลค่ารวมของตราสารทุนที่บริษัทถือเพื่อการประกอบธุรกิจอื่นทั้งหมดต้องไม่เกินร้อยละ
สิบห้าของสินทรัพย์รวมของบริษัท
(๒) บริษัทต้องมีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีความสามารถในการให้การสนับสนุนทางการเงิน
แก่นิติบุคคลที่บริษัทถือตราสารทุนได้ตามสมควร
(๓) บริษัทต้องสามารถควบคุม ดูแล และติดตามฐานะและการดําเนินงานของนิติบุคคลดังกล่าว
ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่บริษัทกําหนดอย่างสม่ําเสมอ
(๔) กรณีบริษัท ถือตราสารทุน ของนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบีย นซื้อขายในตลาดหลักทรัพ ย์
ในประเทศและต่างประเทศ หรือไม่สามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได้ บริษัทต้องกําหนดแนวทาง
และวิธีการที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารทุนดังกล่าวอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
(๕) บริษัทต้องแจ้งให้สํานักงานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่กระทบต่อฐานะการเงินและ
การดําเนินการของนิติบุคคลดังกล่าว หรือทําให้เกิด ความเสี่ย งเพิ่มขึ้น อย่างมีนัย สําคัญ โดยเฉพาะ
ในกรณีที่อาจกระทบต่อฐานะและชื่อเสียงของบริษัท
(๖) บริษัทต้องจัดเตรีย มข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือตราสารทุนเป็นรายนิติบุคคล และ
ในภาพรวมอย่างเพียงพอ เพื่อให้สํานักงานสามารถเข้าตรวจสอบ หรือจัดส่งให้สํานักงานเมื่อร้องขอได้
เช่น งบการเงิน ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญ
ข้อ ๗๘ บริษัทต้องกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงของนิติบุคคลที่บริษัทถือตราสารทุน
เพื่อการประกอบธุรกิจอื่น โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการประกอบ
ธุรกิจอื่นของบริษัทตามข้อ ๖๓ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) การระบุประเภทความเสี่ย งที่สําคัญ ของการถือตราสารทุน เพื่อการประกอบธุร กิจอื่ น
ในภาพรวมและรายนิติบุคคล
(๒) วิธีการวัดและประเมินความเสี่ยงของการถือตราสารทุนของนิติบุคคลเพื่อการประกอบธุรกิจอื่น
(๓) แนวทางและวิ ธีการควบคุมความเสี่ย ง เช่น การกําหนดขอบเขตการมอบอํานาจใน
การตัดสินใจของผู้มีอํานาจอย่างชัดเจน
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ส่วนที่ ๔
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์
ข้อ ๗๙ บริษัท สามารถประกอบธุรกิจเกี่ย วกับหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้ว ยหลักทรัพ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(๒) เป็นตัวแทนด้านการตลาดของกองทุนส่วนบุคคล
(๓) ทําธุรกิจงานติดต่อหรือแนะนําบริการของบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารพาณิชย์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
ข้อ ๘๐ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามข้อ ๗๙ บริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศกําหนด และได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ
จากนายทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้
ภาค ๓
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๘๑ การลงทุนของบริษัทตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
ของบริษัทประกันวินาศภัย และประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ว่าด้ว ยการลงทุ น ประกอบธุร กิจ อื่น ของบริษัท ประกัน วิน าศภัย ที่ออกก่อ นวัน ที่ป ระกาศนี้ ใช้บังคั บ
แต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้บริษัทดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) การลงทุนในตราสารทุน ของนิติบุคคล ซึ่งมีลักษณะและประกอบกิจการแตกต่างจากที่
กําหนดไว้ในข้อ ๗๕ และข้อ ๗๖ เกิน ร้อยละสิบของจํานวนตราสารทุนที่ออกจําหน่ายทั้งหมดของ
นิติบุคคลนั้น ให้บริษัทถือตราสารทุนดังกล่าวต่อไปได้ แต่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของนิติบุคคลนั้นมิได้ จนกว่า
สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนของนิติบุคคลดังกล่าวจะลดลงเหลือไม่เกินร้อยละสิบของจํานวนตราสารทุน
ที่ออกจําหน่ายทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
(๒) การลงทุนอื่น นอกจาก (๑) ให้บริษัทดําเนินการต่อไปได้ เพียงสิ้นภาระหรือสิ้นระยะเวลา
ที่ผูกพันไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงนั้น
ในกรณีที่บริษัทเคยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนให้ลงทุนได้ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้ ว ยการลงทุ น ประกอบธุร กิ จอื่ น ของบริษัท ประกัน วิน าศภั ย และประกาศคณะกรรมการกํ ากั บ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย
ที่ออกก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และบริษัทยังไม่ได้ลงทุนหรือได้ลงทุนแล้วแต่เพียงบางส่วน ให้บริษัท
สามารถลงทุนต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
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ข้อ ๘๒ การประกอบธุร กิจอื่ น ของบริษั ท ตามประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ว่าด้ว ยการลงทุ น
ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย และประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย ที่ออกก่อนวันที่ประกาศนี้
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