
 

 
 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. .... 
.................................... 

 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
ครั้งที่ ../๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ……………………….. พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

           ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที ่3) พ.ศ. ....” 
 

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

        ข้อ 3  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 24/1  แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 
๒๕๕๖             

        “ข้อ 24/1  ให้บริษัทจัดท าและส่งรายงาน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและ
การประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่นายทะเบียน
ประกาศก าหนด” 

 

  ข้อ 4  ให้ยกเลิกความในข้อ 79  แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖  และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 79  บริษัทสามารถถือตราสารทุนตั้งแต่ร้อยละสิบขึ้นไปของจ านวนตราสารทุน           
ที่ออกจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ โดยนิติบุคคลนั้น  
ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย หรือประกอบธุรกิจหลักโดยการถือตราสารทุนในบริษัท
ประกันภัยต่างประเทศ โดยบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่                
นายทะเบียนประกาศก าหนด และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้              
นายทะเบียนอาจก าหนดเงื่อนไขใดๆ ด้วยก็ได้”  
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 ข้อ 5  ให้ยกเลิกความข้อ 81 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖  และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๘๑ การถือตราสารทุนของนิติบุคคลเพ่ือการประกอบธุรกิจอ่ืนตามข้อ ๗๙ และ 
ข้อ ๘๐ ให้เป็นไปตามเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑)  มูลค่ารวมของตราสารทุนที่บริษัทถือเพ่ือการประกอบธุรกิจอ่ืนทั้งหมดต้องไม่เกิน
ร้อยละสิบห้าของสินทรัพย์รวมของบริษัท 

(๒)  บริษัทต้องมีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีความสามารถในการให้การสนับสนุนทาง
การเงินแก่นิติบุคคลที่บริษัทถือตราสารทุนได้ตามสมควร 

(๓)  บริษัทต้องสามารถควบคุม ดูแล และติดตามฐานะและการด าเนินงานของ       
นิติบุคคลดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่บริษัทก าหนดอย่างสม่ าเสมอ 

(๔)  กรณีบริษัทถือตราสารทุนของนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ หรือไม่สามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได้ บริษัทต้องก าหนด
แนวทางและวิธีการที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนดังกล่าวอย่างชัดเจนเป็น            
ลายลักษณ์อักษร 

(๕)  บริษัทต้องส่งส าเนารายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงานที่ได้รับการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี (audited financial statement) ของนิติบุคคลที่บริษัทถือตราสารทุน
เพ่ือการประกอบธุรกิจอ่ืน ให้ส านักงานทุกครั้งที่นิติบุคคลนั้นได้จัดท า โดยจัดส่งให้ส านักงานภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลดังกล่าวมีมติรับรอง 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของนิติบุคคลดังกล่าว หรือท าให้เกิดความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะในกรณีที่อาจ
กระทบต่อฐานะและชื่อเสียงของบริษัท ให้รายงานส านักงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง” 

 

 ข้อ 6  ให้ยกเลิกความในข้อ 83 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖  และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 83  บริษัทสามารถประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1)  การจัดการกองทุนส่วนบุคคล  
(2)  เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  การค้าหลักทรัพย์   และการจัดจ าหน่าย

หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ใบทรัสต์ของทรัสต์ ที่มีลักษณะท านองเดียวกับกองทุนรวม หรือ
หลักทรัพย์อ่ืนที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก าหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มี
ลักษณะการลงทุนท านองเดียวกับหน่วยลงทุน 

(3)  เป็นที่ปรึกษาการลงทุน 
(4)  เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล 
(5)  เป็นตัวแทนด้านการตลาดของกองทุนส่วนบุคคล  
(6)  ท าธุรกิจงานติดต่อหรือแนะน าบริการของบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารพาณิชย์                  

ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน” 
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 ข้อ 7  ให้ยกเลิกความในข้อ 84 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๘๔  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามข้อ ๘๓ บริษัทต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศก าหนด และบริษัทต้องแจ้งให้   
นายทะเบียนทราบพร้อมเอกสารหลักฐานในระยะเวลา ดังต่อไปนี้ 

(1)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามข้อ 83 (1) (2) หรือ (3) ต้องแจ้งให้
นายทะเบียนทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(2)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามข้อ 83 (4) หรือ (5) ต้องแจ้งให้    
นายทะเบียนทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจตามกฎหมาย  
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(3)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามข้อ 83 (๖) ต้องแจ้งให้นายทะเบียน
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เริ่มด าเนินธุรกิจ 

ในกรณีที่การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งของบริษัทมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ หรือบริษัทได้รับค าสั่งให้กระท าการ งดเว้นกระท าการ ปรับปรุง แก้ไข 
เพิกถอนใบอนุญาต หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ บริษัทต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือวันทีไ่ด้รับทราบค าสั่ง  

ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามข้อ ๘๓ (๒) บริษัทต้องค านวณ
เงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงของหน่วยลงทุน หรือภาระผูกพันตามสัญญารับประกันการจ าหน่าย
หน่วยลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต” 

   
 

ประกาศ ณ วันที่    พ.ศ. ๒๕62 
 
 

(นายประสงค ์พูนธเนศ) 
ปลัดกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้  เพ่ือเปิดโอกาสให้บริษัทประกันชีวิต สามารถขยาย
ธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศในภูมิภาคอ่ืน นอกเหนือจากในประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) ขยาย
ขอบเขตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เพ่ือรองรับการออกและ
เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit  Linked) และให้บริษัทสามารถให้บริการแก่
ลูกค้าที่หลากหลาย และยกเลิกการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นตัวแทนสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 


