
ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. .... และ 
ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. .... 



ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. .... และ 
ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. .... 

หลักการ ร่างกฎหมายฉบับที่ Hearing ความเห็นของส านักงาน คปภ. /  

การแก้ไขร่าง   

ขอบเขตการประกอบ
ธุรกิจประกันวินาศภัย 
(บทนิยาม มาตรา ๕ 
ชีวิต/ มาตรา ๔ 
วินาศภัย) 

     “การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย” 
หมายความว่า การประกอบธุรกิจประกันภัยที่
ให้ความคุ้มครองความเสียหายอย่างใดๆ 
บรรดาที่พึงประมาณเป็นเงินได้ ความสูญเสีย
ในสิทธิ ผลประโยชน์ หรือรายได้ และให้
หมายความรวมถึง การประกอบธุรกิจ
ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการทุพพลภาพ
หรือเสียชีวิตของบุคคลจากอุบัติเหตุ และการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยต่อ 

     ภาคธุรกิจขอแก้ไขนิยาม เป็น 
     “การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย” 
หมายความรวมถึง การประกอบธุรกิจประกันภัยที่
ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวบุคคลตาม
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด และการประกอบธุรกิจประกันภัย
ต่อ 
     ประเด็นอภิปราย 
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ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. .... และ 
ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. .... 

หลักการ ร่างกฎหมายฉบับที่ Hearing ความเห็นของส านักงาน คปภ. /  

การแก้ไขร่าง   

นิยามผู้มีอ านาจใน
การจัดการ 
(บทนิยาม มาตรา ๕ 
ชีวิต/ มาตรา ๔ 
วินาศภัย) 
 

    “ผู้มีอ านาจในการจัดการ” หมายความว่า  
     (๑) ผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสูงสุดของ
บริษัทสี่ระดับแรกลงมา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่อ
อย่างไรก็ตาม และหมายความรวมถึงผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ
การเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือ
เทียบเท่า  
     ... 

     “ผู้มีอ านาจในการจัดการ” หมายความว่า  
     (๑) ผู้จัดการ และผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหาร
สี่รายแรกนับตั้งแต่จากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด ารง
ต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหาร
รายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับบริหารสูงสุด ในสายงานบัญชีหรือ
การเงิน  
     ทั้งนี้ ผู้จัดการ หมายความว่า บุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษัท ไม่ว่า
จะเรียกชื่ออย่างใดก็ตาม 
     ... 
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ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. .... และ 
ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. .... 

หลักการ ร่างกฎหมายฉบับที่ Hearing ความเห็นของส านักงาน คปภ. /  

การแก้ไขร่าง   

รูปแบบการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย 
(มาตรา ๙ ชีวิต/ 
มาตรา ๘ วินาศภัย) 
 

     - บริษัทมหาชนจ ากัด 
     - สาขาบริษัทประกันภัยต่างประเทศ 
     - บริษัทลูกของบริษัทต่างประเทศ 
     - บริษัทของที่ประเทศไทยมีความผูกพัน
ตามพันธกรณีภายใต้หลักต่างตอบแทน 
     - การประกอบธุรกิจประกันภัยในรูปแบบ
อื่น 
     - ส านักงานผู้แทนของบริษัทประกันภัย
ต่างประเทศ 

     - บริษัทมหาชนจ ากัด 
     - สาขาบริษัทประกันภัยต่างประเทศ 
     - ส านักงานผู้แทนของบริษัทประกันภัย
ต่างประเทศ 
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ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. .... และ 
ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. .... 

หลักการ ร่างกฎหมายฉบับที่ Hearing ความเห็นของส านักงาน คปภ. /  

การแก้ไขร่าง   

สัดส่วนผู้ถือหุ้น
ต่างชาต ิ
(มาตรา ๑๗ ชีวิต/ 
มาตรา ๑๖ วินาศภัย) 
 

     - ร้อยละ ๔๙ 
     - เกินกว่าร้อยละ ๔๙ กรณีที่มีเหตุ
จ าเป็นต้องแก้ไขฐานะการด าเนินการ หรือเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ของเจ้าหนี้ประกันภัย หรือ
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของบริษัทใด หรือ
เพื่อความมั่นคงของธุรกิจประกันภัย  
(รัฐมนตรีผ่อนผัน) 

     - ร้อยละ ๒๕ 
     - ไม่เกินร้อยละ ๔๙ กรณีที่มีเหตุอันสมควร  
(คณะกรรมการ คปภ. อนุญาต) 
     - เกินกว่าร้อยละ ๔๙ กรณีที่บริษัทมีฐานะหรือ
การด าเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน 
หรือเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของบริษัทใด หรือ
เพื่อความมั่นคงของธุรกิจประกันชีวิต  
(รัฐมนตรีผ่อนผัน) 
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ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. .... และ 
ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. .... 

หลักการ ร่างกฎหมายฉบับที่ Hearing ความเห็นของส านักงาน คปภ. /  

การแก้ไขร่าง   

การรายงานและการ
ขออนุมัติการถือหุ้น 
(มาตรา ๑๘ และ
มาตรา ๑๙ ชีวิต/ 
มาตรา ๑๗ และ
มาตรา ๑๘ วินาศภัย) 
 

     - ร้อยละ ๕ ให้รายงานต่อนายทะเบียน 
     - ร้อยละ ๑๐ ขออนุญาตจากนายทะเบียน 
(รวมการถือหุ้นของผู้ที่มีความสัมพันธ์ด้วย) 

     ภาคธุรกิจขอแก้ไขสัดส่วนที่ต้องรายงานและ
ขออนุญาต 
     ประเด็นอภิปราย 
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ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. .... และ 
ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. .... 

หลักการ ร่างกฎหมายฉบับที่ Hearing ความเห็นของส านักงาน คปภ. /  

การแก้ไขร่าง   

การให้ความเห็นชอบ
กรรมการและผู้มี
อ านาจในการจัดการ 
(มาตรา ๒๖ ชีวิต/ 
มาตรา ๒๕ วินาศภัย) 
 

     - กรรมการและผู้มีอ านาจในการจัดการ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

     - ภาคธุรกิจขอตัดเรื่องการให้ความเห็นชอบผู้มี
อ านาจในการจัดการบริษัทออก 
     - ยืนยันตามหลักการเดิม เนื่องจากได้มีการ
แก้ไขบทนิยามผู้มีอ านาจในการจัดการแล้ว 
ประกอบกับตามมาตรฐานสากลด้านการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยก าหนดให้บุคคลที่มีอ านาจใน
การควบคุมบริษัทต้องมีความเหมาะสมกับหน้าที่
และความรับผิดชอบ 
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ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. .... และ 
ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. .... 

หลักการ ร่างกฎหมายฉบับที่ Hearing ความเห็นของส านักงาน คปภ. /  

การแก้ไขร่าง  

นักคณิตศาสตร์
ประกันภัยประจ า
บริษัท 
(มาตรา ๓๖ ชีวิต/ 
มาตรา ๒๕ วินาศภัย) 
 

     - บริษัทประกันภัยต้องมีนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยประจ าบริษัทตลอดเวลาที่ประกอบ
ธุรกิจ และสามารถท างานให้แก่บริษัทได้เต็ม
เวลา 

     - ยืนยันตามหลักการเดิม โดยได้มีการปรับ
ถ้อยค าให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจ าบริษัท
ไม่จ าเป็นต้องท างานให้บริษัทเต็มเวลา 
     - ปรับชื่อ “นักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจ า
บริษัท” เป็น “นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่บริษัท
แต่งตั้ง” 
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9 

ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. .... และ 
ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. .... 

      มาตรา ๓๖ (ชีวิต / มาตรา ๓๕ วินาศภัย) คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งบุคคลเปน็นกั
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่บริษัทแต่งตั้งจ านวนหนึง่คนตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต/วินาศภัย 
ทั้งนี้ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่บริษัทแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

     (๑) มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

     (๒) มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

     ในกรณทีี่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่บริษัทแต่งตั้งลาออก หรือถูกบริษัทถอดถอน ให้บริษัทแต่งตั้ง
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่บริษัทแต่งตั้งใหม่ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่
บริษัทแต่งตั้งลาออก หรือถูกถอดถอน 

     เมื่อบริษัทแต่งตั้งหรือถอดถอนนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่บรษิัทแต่งตั้ง ให้บริษัทแจ้งให้ 
นายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันแต่งตั้งหรือถอดถอน ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทถอดถอน 
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่บริษัทแต่งตั้ง  ให้แจ้งเหตุผลในการถอดถอนให้นายทะเบียนทราบด้วย 

 



ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. .... และ 
ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. .... 

หลักการ ร่างกฎหมายฉบับที่ Hearing ความเห็นของส านักงาน คปภ. /  

การแก้ไขร่าง   

หน้าที่ของนัก
คณิตศาสตร์
ประกันภัยประจ า
บริษัท 
(มาตรา ๓๗ ชีวิต/ 
มาตรา ๒๖ วินาศภัย) 
 
 

     - การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ความ
เหมาะสมและความพร้อมในการเผชิญ
เหตุการณ์ต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
     - การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ประกันภัย 
     - การเสนอแนะ การรายงานความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัทในเรื่องผลิตภัณฑ์
ประกันภัย นโยบายการประกันภัยต่อ 
นโยบายการลงทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
หรือเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัท 
    - การด าเนินการของบริษัทอื่นใดตามที่
ประกาศก าหนด 

     - รับรองการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ความ
เหมาะสมและความพร้อมของบริษัทในการเผชิญ
เหตุการณ์ต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
     - แสดงความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทใน
เรื่องนโยบายผลิตภัณฑ์ประกันภัย นโยบายการ
ประกันภัยต่อ นโยบายการลงทุน นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล 
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ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. .... และ 
ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. .... 

      มาตรา ๓๗ (ชีวิต / มาตรา ๓๖ วินาศภัย) คณะกรรมการ หรือนายทะเบียน อาจก าหนดให้การ
ด าเนินการของบริษัทตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องรับรอง หรือแสดงความเห็นโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่บริษัทแต่งตั้ง เว้นแต่ ในกรณีดังต่อไปนี้ ต้องด าเนินการโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่
บริษัทแต่งตั้ง 

     (๑) รับรองการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ความเหมาะสมและความพร้อมของบริษัทในการเผชิญ
เหตุการณ์ต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

     (๒) แสดงความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องนโยบายผลิตภัณฑ์ประกันภัย นโยบายการ
ประกันภัยต่อ นโยบายการลงทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๖๕ มา
ใช้บังคับแก่กรณีดังกล่าวโดยอนุโลม 

 



ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. .... และ 
ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. .... 

หลักการ ร่างกฎหมายฉบับที่ Hearing ความเห็นของส านักงาน คปภ. /  

การแก้ไขร่าง  

การจัดท าบัญชี 
(มาตรา ๕๕ ชีวิต/ 
มาตรา ๕๕ วินาศภัย) 
 
 

     - คณะกรรมการอาจประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์การจัดท าบัญชี ให้แตกต่างจาก
มาตรฐานการบัญชีก็ได้  

     - ตัดกรณีประกาศก าหนดให้แตกต่างจาก
มาตรฐานการบัญชี 

12 



ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. .... และ 
ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. .... 

หลักการ ร่างกฎหมายฉบับที่ Hearing ความเห็นของส านักงาน คปภ. /  

การแก้ไขร่าง   

การควบรวมกิจการ 
(มาตรา ๗๐ ชีวิต/ 
มาตรา ๗๐ วินาศภัย) 
 

     - ลดอุปสรรคในการโอนกรมธรรม์
ประกันภัย เนื่องจากการเปลี่ยนตัวลูกหนี้ผู้รับ
ประกันภัย โดยแก้ไขจากที่ต้องท าเป็นหนังสือ
ระหว่างผู้เอาประกันภัยกับบริษัทผู้รับโอน
กรมธรรม์ประกันภัย เป็นการแจ้งไปยังผู้เอา
ประกันภัยเพื่อใช้สิทธิคัดค้านภายใน
ก าหนดเวลา  บริษัทที่รับโอนกิจการเข้าสวม
สิทธิเป็นคู่ความแทนบริษัทที่โอนกิจการในคดี
ที่มีการฟ้องร้องในศาลได้ สวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้
หรือลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ กรณีมีค า
พิพากษาบังคับตามสิทธิเรียกร้องแล้ว  

     - ยืนยันตามหลักการเดิม 

13 



ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. .... และ 
ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. .... 

หลักการ ร่างกฎหมายฉบับที่ Hearing ความเห็นของส านักงาน คปภ. /  

การแก้ไขร่าง   

กระบวนการช าระ
บัญชีกรณีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต 
(มาตรา ๑๐๓ ชีวิต/ 
มาตรา ๙๔ วินาศภัย) 
 

     - ก าหนดให้กองทุนเป็นผู้ช าระบัญชี       - ก าหนดให้คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกองทุน
เป็นผู้ช าระบัญชีก็ได้ 

14 



ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. .... และ 
ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. .... 

หลักการ ร่างกฎหมายฉบับที่ Hearing ความเห็นของส านักงาน คปภ. /  

การแก้ไขร่าง  

บุคลากรที่เป็นคน
กลางประกันภัย 
(มาตรา ๑๑๒ ชีวิต/ 
มาตรา ๑๐๓ วินาศ
ภัย) 
 

     - ตัวแทนประกันภัย 
     - นายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดา 
     - นายหน้าประกันภัยนิติบุคคล 
     - บุคคลของที่ประเทศไทยมีความผูกพัน
ตามพันธกรณีภายใต้หลักต่างตอบแทน 
     - บุคคลที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 

     - ตัวแทนประกันภัย 
     - นายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดา 
     - นายหน้าประกันภัยนิติบุคคล 

15 



ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. .... และ 
ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. .... 

หลักการ ร่างกฎหมายฉบับที่ Hearing ความเห็นของส านักงาน คปภ. /  

การแก้ไขร่าง  

การสังกัดนิติบุคคล
ของนายหน้า
ประกันภัยบุคคล
ธรรมดา 
(มาตรา ๑๑๗ ชีวิต/ 
มาตรา ๑๐๘ วินาศ
ภัย) 
 

     - ก าหนดให้นายหน้าประกันภัยบุคคล
ธรรมดาต้องสังกัดนายหน้าประกันภัยนิติ
บุคคล 
      

     - ตัดหลักการดังกล่าวออก 

16 



ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. .... และ 
ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. .... 

หลักการ ร่างกฎหมายฉบับที่ Hearing ความเห็นของส านักงาน คปภ. /  

การแก้ไขร่าง   

การก ากับดูแลคน
กลางประกันภัย 
(มาตรา ๑๒๖ ชีวิต/ 
มาตรา ๑๑๗ วินาศ
ภัย) 
 

     - การก าหนดจ านวนบริษัทที่นายหน้า
ประกันภัยต้องท าการชี้ช่องหรือจัดการให้
บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท   
     - การเปิดเผยข้อมูล    

     - ก าหนดในกฎหมายระดับอนุบัญญัติ 

17 



ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. .... และ 
ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. .... 

หลักการ ร่างกฎหมายฉบับที่ Hearing ความเห็นของส านักงาน คปภ. /  

การแก้ไขร่าง   

การอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้สอบบัญชี
และนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยประจ า
บริษัท 
 

     - ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน    
     - ให้เข้าถึงบัญชี งบการเงิน ทะเบียน 
รายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท 
ข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับ
กิจการของบริษัท 
     - ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และแสดงความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการ
ของบริษัทในที่ประชุมได้ 

     - ตัดหลักการดังกล่าวออก 

18 



ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. .... และ 
ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. .... 

หลักการ ร่างกฎหมายฉบับที่ Hearing ความเห็นของส านักงาน คปภ. /  

การแก้ไขร่าง   

การน าส่งเงิน/ค่า
สินไหมทดแทนที่ล่วง
พ้นอายุความเข้า
กองทุน 
(มาตรา ๑๔๕ ชีวิต/ 
มาตรา ๑๔๓ วินาศ
ภัย) 
 

     - ให้น าส่งจ านวนเงิน/ค่าสินไหมทดแทน
ตามที่ประกาศก าหนด 

     - ประเด็นอภิปราย 

19 
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ประเด็นอภิปราย 

      ๑. ขอบเขตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
 

      “การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย” หมายความว่า การประกอบธุรกิจประกันภัยที่ให้ความ
คุ้มครองความเสียหายอย่างใดๆ บรรดาที่พึงประมาณเป็นเงินได้ ความสูญเสียในสิทธิ ผลประโยชน์ 
หรือรายได้ และให้หมายความรวมถึง การประกอบธุรกิจประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการทุพพลภาพ
หรือเสียชีวิตของบุคคลจากอุบัติเหตุ และการประกอบธุรกิจประกันภัยต่อ 

 

     “การประกอบธุรกิจประกันชีวิต” หมายความรวมถึง การประกอบธุรกิจประกันภัยที่ให้ความ
คุ้มครองความเสียหายต่อตัวบุคคลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด และการประกอบธุรกิจประกันภัยต่อ 

 

๑. ขอบเขตการประกอบธุรกจิประกันวนิาศภัย 

     “การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย”  
     หมายความว่า การประกอบธุรกิจประกันภัยที่ให้
ความคุ้มครองความเสียหายอย่างใดๆ บรรดาที่พึง
ประมาณเป็นเงินได้ ความสูญเสียในสิทธิ ผลประโยชน์ 
หรือรายได้ และให้หมายความรวมถึง การประกอบ
ธุรกิจประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการทุพพลภาพ
หรือเสียชีวิตของบุคคลจากอุบัติเหตุ และการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยต่อ 

     “การประกอบธุรกิจประกันชีวิต”  
     หมายความรวมถึง การประกอบธุรกิจประกันภัยที่
ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวบุคคลตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด และการประกอบธุรกิจประกันภัยต่อ 



21 

ประเด็นอภิปราย 

      ๑. ขอบเขตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
 

      “การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย” หมายความว่า การประกอบธุรกิจประกันภัยที่ให้ความ
คุ้มครองความเสียหายอย่างใดๆ บรรดาที่พึงประมาณเป็นเงินได้ ความสูญเสียในสิทธิ ผลประโยชน์ 
หรือรายได้ และให้หมายความรวมถึง การประกอบธุรกิจประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการทุพพลภาพ
หรือเสียชีวิตของบุคคลจากอุบัติเหตุ และการประกอบธุรกิจประกันภัยต่อ 

 

     “การประกอบธุรกิจประกันชีวิต” หมายความรวมถึง การประกอบธุรกิจประกันภัยที่ให้ความ
คุ้มครองความเสียหายต่อตัวบุคคลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด และการประกอบธุรกิจประกันภัยต่อ 

 

๒. การรายงานและการขออนุมัตกิารถือหุ้น 

มาตรา ๑๘ (ชีวิต / มาตรา ๑๗ วินาศภัย)  
     บุคคลใดถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทแห่งใด
แห่งหนึ่งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ
ห้าขึ้นไปของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บุคคลนั้น
ต้องรายงานการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นดังกล่าวให้นาย
ทะเบียนทราบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
นายทะเบียนประกาศก าหนด  
     จ านวนหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงหุ้นของผู้ที่มี
ความสัมพันธ์กับบุคคลตามวรรคหนึ่งตามที่นาย
ทะเบียนประกาศก าหนดถืออยู่หรือมีไว้ด้วย  
     หุ้นตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงหุ้นบุรมิสิทธิที่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียง 

มาตรา ๑๙ (ชีวิต / มาตรา ๑๘ วินาศภัย)  
     ห้ามมิให้บุคคลใดถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบรษิัท
แห่งใดแห่งหนึ่ง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกิน
ร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน หรือเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียน
ประกาศก าหนด 
     จ านวนหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงหุ้นของผู้ที่มี
ความสัมพันธ์กับบุคคลตามวรรคหนึ่งตามที่นาย
ทะเบียนประกาศก าหนดถืออยู่หรือมีไว้ด้วย 
     หุ้นตามวรรคหนึ่งไมรวมถึงหุ้นบุรมิสิทธิที่ไมมีสิทธิ
ออกเสียง 
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ประเด็นอภิปราย 

      ๑. ขอบเขตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
 

      “การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย” หมายความว่า การประกอบธุรกิจประกันภัยที่ให้ความ
คุ้มครองความเสียหายอย่างใดๆ บรรดาที่พึงประมาณเป็นเงินได้ ความสูญเสียในสิทธิ ผลประโยชน์ 
หรือรายได้ และให้หมายความรวมถึง การประกอบธุรกิจประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการทุพพลภาพ
หรือเสียชีวิตของบุคคลจากอุบัติเหตุ และการประกอบธุรกิจประกันภัยต่อ 

 

     “การประกอบธุรกิจประกันชีวิต” หมายความรวมถึง การประกอบธุรกิจประกันภัยที่ให้ความ
คุ้มครองความเสียหายต่อตัวบุคคลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด และการประกอบธุรกิจประกันภัยต่อ 

 

๓. การปฏบิัตติามกฎหมายของสาขาบริษัทประกันภัยต่างประเทศ 

     มาตรา ๒๗ (ชีวิต / มาตรา ๒๖ วินาศภัย)   
     ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี บริษัทมีหน้าที่แจ้ง
หรือแสดงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ และผู้มี
อ านาจในการจัดการได้รับจากบริษัท และมีหน้าที่แจ้ง
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงการเป็นกรรมการในธุรกิจ
อื่นด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
นายทะเบียนประกาศก าหนด  
     เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  
ให้กรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการมีหน้าที่แจ้ง
การเป็นกรรมการในธุรกิจอื่นแก่บริษัท 
 

     มาตรา ๒๘ (ชีวิต / มาตรา ๒๗ วินาศภัย)   
     ในการด าเนินกิจการของบริษัท กรรมการของ
บริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และต้องรับผิดชอบ
ร่วมกันในการบริหารงานบริษัทนั้น ซึ่งรวมถึงเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 
     ... 
     (๓) การให้บริษัทเรียกประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง
เดือนเมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าเงินกองทุนของบริษัท
ลดลงต่ ากว่าเงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้ตามมาตรา ๘๒ 
เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง และอาจให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุน หรือลดทุนด้วยก็ได้  
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      ๑. ขอบเขตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
 

      “การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย” หมายความว่า การประกอบธุรกิจประกันภัยที่ให้ความ
คุ้มครองความเสียหายอย่างใดๆ บรรดาที่พึงประมาณเป็นเงินได้ ความสูญเสียในสิทธิ ผลประโยชน์ 
หรือรายได้ และให้หมายความรวมถึง การประกอบธุรกิจประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการทุพพลภาพ
หรือเสียชีวิตของบุคคลจากอุบัติเหตุ และการประกอบธุรกิจประกันภัยต่อ 

 

     “การประกอบธุรกิจประกันชีวิต” หมายความรวมถึง การประกอบธุรกิจประกันภัยที่ให้ความ
คุ้มครองความเสียหายต่อตัวบุคคลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด และการประกอบธุรกิจประกันภัยต่อ 

 

๔. การน าส่งเงนิ/ค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความเข้ากองทุน 

     มาตรา ๑๔๗  (ชีวิต) 
     จ านวนเงินที่เจ้าหนี้ประกันภัยมีสิทธิได้รับตาม
สัญญาประกันภัย หากมิได้เรียกร้องจากบริษัทจนล่วง
พ้นอายุความแล้ว ให้บริษัทน าส่งเงินดังกล่าวเข้า
กองทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันทีค่รบก าหนดอายุ
ความ 
     จ านวนเงินที่บริษัทต้องน าส่งตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 

     มาตรา ๑๔๖ (วินาศภัย) 
     ค่าสินไหมทดแทนที่เจ้าหนี้ประกันภัยมีสิทธิได้รับ
ตามสัญญาประกันภัย  หากมิได้เรียกร้องจากบริษัท
จนล่วงพ้นอายุความแล้ว ให้บริษัทน าส่งเงินดังกล่าว
เข้ากองทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ครบก าหนด
อายุความ 
     ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทต้องน าส่งตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 



ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
น าเสนอร่างพระราชบัญญัติทั้ง
สองฉบับต่อที่ประชุม คปภ. 

เพ่ือพิจารณา 

ภายในไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๙  
เสนอต่อกระทรวงการคลังเพื่อ

เข้าสู่กระบวนการออก
กฎหมายต่อไป 
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การด าเนินการภายหลังการประชุม CEO Forum 


