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ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. .... 

-------------------------------------------------- 
   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
๒๕๓๕และมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ครั้งที่ ../๒๕๖3 เมื่อวันที่ …. มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3 คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที ่4) พ.ศ. ....” 
 
ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 
ข้อ 3 ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า  “สถาบันการเงินต่างประเทศ” ระหว่างค าว่า  

“สถาบันการเงิน” และ “บริษัทจ ากัด” ” ในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖ 

““สถาบันการเงินต่างประเทศ” หมายถึง นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่
ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินในลักษณะเดียวกันกับท่ีก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงิน  ” 

 
ข้อ 4  ให้ยกเลิกนิยามค าว่า “ตราสารหนี้” ในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการ

ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกัน
ชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  ““ตราสารหนี้” หมายความว่า ตราสารที่แสดงว่าผู้ออกตราสารมีภาระผูกพันทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมที่จะต้องจ่ายเงินสด หรือสินทรัพย์อ่ืน ให้แก่ผู้ถือตราสารตามจ านวนและเงื่อนไข
ที่ได้ก าหนดไว้โดยชัดเจนหรือโดยปริยาย เช่น พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน สลาก
ออมทรัพย์ หุ้นกู้ ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงประเภทคุ้มครองเงินต้น 
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นกู้ (DR) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงศุกูก หรือหลักทรัพย์อ่ืนตามท่ี     
นายทะเบียนประกาศก าหนด” 

 



๒ 
 

 ข้อ 5  ให้ยกเลิกนิยามค าว่า  “ศุกูก”ในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 
๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  ““ศุกูก” หมายความว่า ศุกูกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” 
 

 ข้อ 6  ให้ยกเลิกนิยามค าว่า “ตราสารทุน” ในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกัน
ชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  ““ตราสารทุน” หมายความว่า ตราสารที่แสดงว่าผู้ถือตราสารมีความเป็นเจ้าของใน
ส่วนได้เสียคงเหลือของกิจการที่ไปลงทุน เช่น หุ้น ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการ
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนทีโ่อนสิทธิได้ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) หรือ
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญ (DR) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์อ่ืนตามที่นายทะเบียนประกาศก าหนด” 
 

 ข้อ 7 ให้ยกเลิกนิยามค าว่า “หน่วยลงทุน” ในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกัน
ชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  ““หน่วยลงทุน” หมายความว่า หน่วยลงทุน ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน 
ใบทรัสต์ หน่วยของกองโครงสร้างพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” 
 
  ข้อ 8 ให้เพิ่มนิยามค าว่า  “หน่วยของกองโครงสร้างพ้ืนฐาน” ระหว่างค าว่า “หน่วย
ลงทุน” และ “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า”  ในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ““หน่วยของกองโครงสร้างพ้ืนฐาน” หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน และใบทรัสต์ของกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายต่างประเทศ” 
   

  ข้อ ๙ ให้เพ่ิมนิยามค าว่า “กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity)” ระหว่างค าว่า  
“ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง” และ “หลักทรัพย์” ในข้อ 4 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของ
บริษัทประกนัชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖ 

““กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity)” หมายถึง นิติบุคคล ทรัสต์ หรือรูปแบบ
อ่ืนใด และมีลักษณะของกิจการ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

 (1) กิจการเงินร่วมลงทุนที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนด การจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล  

(2) กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีลักษณะ ครบถ้วนดังนี้  



๓ 
 

    (ก) มีวัตถุประสงค์เพ่ือการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่สองรายขึ้นไป ทั้งนี้ 
ต้องมิได้เป็นไปเพ่ือแสวงหาประโยชน์ จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใด
เป็นการเฉพาะ  

    (ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการ 
    (ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอ่ืนผ่านการเข้าท าสัญญา การลงทุนในหุ้นหรือ

การสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการนั้นในภายหลัง โดยมีส่วนใน
การก ากับดูแลแผนธุรกิจ การด าเนินงานหรือการปรับปรุงการด าเนินงาน หรือการด าเนินการอ่ืนใดใน
ลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการด าเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว” 

 
  ข้อ ๑0 ให้เพ่ิมนิยามค าว่า “ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”  และ ค าว่า 
“ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ระหว่างค าว่า “ธนาคารต่างประเทศ” และ “อันดับความน่าเชื่อถือ”  
ในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุน
ประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖ 

““ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายถึง ผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้
ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่า
ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”  

“ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายถึง ผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า”  
    
   ข้อ ๑1 ให้เพ่ิมนิยามค าว่า “การประกอบกิจการสถานพยาบาล” และค าว่า 
“กิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิง” ระหว่างค าว่า “งานเทคโนโลยีสารสนเทศ” และ “งาน
ติดต่อหรือแนะน าบริการของบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารพาณิชย์” ในข้อ 4 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของ
บริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ““กิจการสถานพยาบาล” หมายความว่า การประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้บริการ
เพ่ือการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ หรือการประกอบวิชาชีพทันตกรรมตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพทันตกรรม ทั้งนี้ โดยกระท าเปนปกติธุระ ไมว่าจะไดรับประโยชนตอบแทน
หรือไม แตไมรวมถึงการประกอบกิจการขายยาตามกฎหมายวาดวยยา ซึ่งประกอบธุรกิจการขายยา
โดยเฉพาะ” 

“กิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิง” หมายถึง การประกอบกิจการเกี่ยวกับ
การให้บริการดูแล ส่งเสริม ฟ้ืนฟูสุขภาพ หรือการประคับประคองผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่มี
ปัญหาด้านสุขภาพโดยวิธีการจัดกิจกรรมในระหว่างวัน หรือการช่วยเหลือในการด ารงชีวิต หรือการ
จัดสถานที่เพ่ือพ านักอาศัยหรือสถานที่บริบาลดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิง รวมถึงการจดแจ้งการ
จัดบริการของหน่วยงานภาครัฐตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด และ
ก าหนดยกเว้นในกรณีที่เป็นการด าเนินการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล”  



๔ 
 

ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกนิยามค าว่า “สินทรัพย์ลงทุนของบริษัท” ในข้อ 4 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  ““สินทรัพย์ลงทุนของบริษัท” หมายความว่า สินทรัพย์ที่บริษัทอาจลงทุนได้ตาม
ประกาศฉบับนี้ ตามราคาประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย แต่ไม่รวมถึงการ
ออกหนังสือค้ าประกันเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของโครงการต่าง ๆ ตามข้อ ๒๕ 
(๘)” 
 
  ข้อ 13  ให้ยกเลิกความในข้อ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 
๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 
  “ข้อ ๑8  การลงทุนตามประกาศนี้ หากอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศและมีกระแส
เงินสดรับจ่ายที่แน่นอน เช่น ตราสารหนี้ที่เสนอขายในสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้บริษัทด าเนินการ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่ากระแสเงินสดรับจ่าย และ
ให้แจ้งรายละเอียดการป้องกันความเสี่ยงให้นายทะเบียนทราบในรายงานผลการด าเนินงานและฐานะ
การเงินที่จัดส่งให้นายทะเบียนประจ างวด” 
 
  ข้อ 14  ให้ยกเลิกความในข้อ 22 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 
๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๒๒  เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในประกาศนี้ การพิจารณาอันดับความ
น่าเชื่อถือตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

  (1) เป็นอันดับความน่าเชื่อถือครั้งล่าสุดที่ได้รับการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ 

  (2) ในกรณีผู้ออกสินทรัพย์เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ใช้อันดับ
ความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศไทย หากไม่มีการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในประเทศไทย ให้ใช้อันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่างประเทศ 

  (3) ในกรณีผู้ออกสินทรัพย์เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ใช้อันดับ
ความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่างประเทศ หากไม่มีการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในต่างประเทศ ให้ใช้อันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศ
ไทย 

  (4) เป็นอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ (issue rating) เว้นแต่
ในกรณีที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ ให้ใช้อันดับความน่าเชื่อถือ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

       (ก) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหรือคู่สัญญา (issuer rating)  ทั้งนี้ ใน
กรณีที่ผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ให้หมายความรวมถึงอันดับความ



๕ 
 

น่าเชื่อถือสนับสนุน (support credit) ซึ่งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเมินจากแนวโน้มที่
ธนาคารดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลเมื่อมีกรณีจ าเป็น 
   (ข) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ า
ประกันโดยการรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ าประกันของบุคคลที่ก าหนดต้องเป็นการรับรอง
ตลอดไป รับอาวัลทั้งจ านวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจ านวนแบบไม่มีเงื่อนไข” 
 
  ข้อ ๑5  ให้ยกเลิกความใน (๖) ของข้อ 27 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกัน วินาศภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕8 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๖) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่จดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศไทย แต่ละกองทุนรวมหรือกองทรัสต์ ได้ไม่เกินร้อยละสิบของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท”  
 
  ข้อ ๑6  ให้ยกเลิกความในข้อ 31 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 
๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๓๑  บริษัทสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
ใบทรัสต์ของกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือหน่วยของกองโครงสร้างพ้ืนฐานที่จด
ทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ รวมทั้งหมดได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของสินทรัพย์
ลงทุนของบริษัท” 
 
  ข้อ 17  ให้ยกเลิกความข้อ 36 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๓๖  บริษัทสามารถลงทุนในเงินฝากธนาคารต่างประเทศ ตราสารหนี้
ต่างประเทศ ตราสารทุนต่างประเทศ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ 
ใบทรัสต์ของกองทรัสต์ที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ และหน่วยของกองโครงสร้างพ้ืนฐานที่จด
ทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ กิจการเงินร่วมลงทุน รวมทั้งหมดได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของสินทรัพย์
ลงทุนของบริษัท” 
 
   ข้อ 18 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (๖) ของข้อ 37 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศ
ภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  “(6) นิติบุคคลหรือกองทรัสต์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการประกอบกิจการเงินร่วม
ลงทุน” 



๖ 
 

 
  ข้อ 19 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 37 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกัน
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  “ทั้งนี้บริษัทลงทุนในสินทรัพย์ตาม (๖) ได้ไม่เกินร้อยละหนึ่งของสินทรัพย์ลงทุนของ
บริษัท” 
 
  ข้อ  ๒0 ให้ยกเลิกความในข้อ 40 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 
๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๔๐  บริษัทสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวม ได้
ไม่เกินร้อยละห้าของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท เว้นแต่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
ใบทรัสต์ของกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ใบทรัสต์ของกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย 
แต่ละกองทุนรวมหรือกองทรัสต์ ได้ไม่เกินร้อยละสิบของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท” 
 

ข้อ 21  ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 41 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกัน วินาศภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕8 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒) การให้กู้ยืมแก่กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพ่ือการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย แต่ละกองทรัสต์ ให้กู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ
สิบของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท”  

 
ข้อ 22  ให้ยกเลิกความในข้อ 44 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 
๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕8 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๔๔  บริษัทสามารถลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ าประกัน โดยรัฐบาลไทย 

ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง องค์การรัฐวิสาหกิจ หรือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน บริษัทสามารถลงทุนได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  
               (๒) ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ าประกัน โดยสถาบัน
การเงินหรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทจ ากัด องค์การหรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดย
กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน  หรือ



๗ 
 

กองทรัสต์อ่ืนที่นายทะเบียนประกาศก าหนดที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะ 
ดังต่อไปนี้  

 (ก) มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ หรือของผู้ออกตราสารหนี้ ไม่ต่ า
กว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ หรือ 

(ข) มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน 
ไม่ต่ ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ เว้นแต่ ตราสารหนี้ที่บริษัทเป็นผู้รับอาวัล หรือ 

(ค) ตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์การหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
หรือตราสารหนี้ที่บริษัทเป็นผู้รับอาวัล 

 (ง) กรณีตราสารหนี้เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตั๋วแลกเงิน ต้องไม่มีข้อจ ากัดความ
รับผิด 

 (จ) กรณีตราสารหนี้ที่ออกโดยกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือกองทรัสต์อ่ืนที่นายทะเบียนประกาศก าหนดที่จด
ทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ หรือของผู้ออกตราสารหนี้ 
ไม่ต่ ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ 

 (๓) ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงตามหมวด ๔ ส่วนที่ ๗ 
ข้อ ๕๒ ประเภทคุ้มครองเงินต้น  

กรณีตราสารหนี้ตาม (๑) และ (๒) ที่เสนอขายในต่างประเทศ ให้ถือว่าเป็นตราสารหนี้ใน
ประเทศที่บริษัทสามารถลงทุนได้ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน (๑) และ (๒)  

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ าประกัน ตาม (๑) และ (๒) ต้องเป็นการรับรอง
ตลอดไป รับอาวัลทั้งจ านวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจ านวนแบบไม่มีเงื่อนไข” 

 
ข้อ ๒3 ให้ยกเลิกความในข้อ 45 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๔๕  บริษัทสามารถลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ าประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงาน

ของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ ต้องเป็นตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสาร หรือของผู้ออกตราสาร หรือของผู้ค้ าประกัน ไม่ต่ ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุน
ได ้

(๒) ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ ากว่าอันดับความ
น่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ 
  (๓) ตราสารหนี้ตาม (๑) และ (๒) ต้องเป็นตราสารหนี้ที่บริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูล
เกี่ยวกับตราสารหนี้ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เน็ต” 

 



๘ 
 

ข้อ 24 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 49 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒) กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน ต้องจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ และมีมูลค่ากองทุนไม่ต่ ากว่าหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท” 

 
ข้อ 25 ให้ยกเลิกความใน (4) และ (8) ของข้อ 51 แห่งประกาศคณะกรรมการ

ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกัน
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๔) กระท าในบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ่ืนตามที่นายทะเบียนประกาศก าหนด หรือในกรณีที่กระท า
นอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
ขึ้น ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้” 

“(๘) ห้ามมิให้บริษัทเข้าเป็นคู่สัญญาออปชันที่ผูกพันบริษัทในฐานะผู้ให้สัญญา 
(option writer) เว้นแต่เป็นสัญญาออปชันที่มีข้อผูกพันให้ส่งมอบสินค้าที่บริษัทมีอยู่แล้วอย่าง
เพียงพอตามข้อผูกพันนั้นในขณะเข้าเป็นคู่สัญญาดังกล่าว” 

 
ข้อ 26 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (12) ของข้อ 51 แห่งประกาศคณะกรรมการ

ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกัน
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖  

“(12) ในกรณีที่บริษัทเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาออปชันตามข้อ 51 (8) ให้บริษัท
ด าเนินการให้มีการด ารงสินค้าตามสัญญาดังกล่าวไว้อยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญานั้น” 

 
ข้อ 27 ให้ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 52 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกัน วินาศภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๔) เป็นตราสารที่ออกโดยสถาบันการเงิน หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ ที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร หรือของผู้ออกตราสาร ไม่ต่ ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถ
ลงทุนได”้ 

 
ข้อ 28 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (5) ของข้อ 76 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศ
ภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(5) บริษัทจ ากัดที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 

(ก) กิจการสถานพยาบาลในประเทศไทย 



๙ 
 

(ข) กิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิงในประเทศไทย 
    (ค) กิจการที่ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวข้องกับการประกันภัย”
              

          ข้อ 29 ให้ยกเลิกความในข้อ 77 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การ
ลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๓) และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน  

“ข้อ 77 การถือตราสารทุนของนิติบุคคลเพื่อการประกอบธุรกิจอ่ืนตามข้อ 75 
และ ข้อ 76 ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(1) มูลค่ารวมของตราสารทุนตามข้อ 76 (5) (ก) และ (ข) ต้องไม่เกินร้อยละสี่ของ
สินทรัพย์ลงทุนของบริษัท  

(2) มูลค่ารวมของตราสารทุนตามข้อ 76 (5) (ค) ต้องไม่เกินร้อยละหนึ่งของ
สินทรัพย์ลงทุนของบริษัท 

(๓) มูลค่ารวมของตราสารทุน ที่บริษัทถือเพ่ือการประกอบธุรกิจอ่ืนทั้งหมดต้องไม่
เกินร้อยละสิบห้าของสินทรัพย์รวมของบริษัท   

(๔) บริษัทต้องมีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีความสามารถในการให้การสนับสนุน
ทางการเงิน แก่นิติบุคคลที่บริษัทถือตราสารทุนได้ตามสมควร   

(๕) บริษัทต้องสามารถควบคุม ดูแล และติดตามฐานะและการด าเนินงานของนิติ
บุคคล ดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่บริษัทก าหนดอย่างสม่ าเสมอ   

(๖) กรณีบริษัทถือตราสารทุนของนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ หรือไม่สามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได้ บริษัทต้องก าหนด
แนวทางและวิธีการที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนดังกล่าวอย่างชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร   

(๗) บริษัทต้องส่งส าเนารายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงานที่ได้รับการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี (audited financial statement) ของนิติบุคคลที่
บริษัทถือตราสารทุน เพ่ือการประกอบธุรกิจอ่ืน ให้ส านักงานทุกครั้งที่นิติบุคคลนั้นได้จัดท า โดยจัดส่ง
ให้ส านักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลดังกล่าวมีมติรับรอง ในกรณีที่
มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ นิติบุคคลดังกล่าว 
หรือท าให้เกิดความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะในกรณีที่อาจกระทบต่อฐานะและชื่อเสียง
ของบริษัท ให้รายงานส านักงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง”  

 
ประกาศ ณ วันที่                       พ.ศ. 2563 

 
 

(นายประสงค์ พูนธเนศ) 
ปลัดกระทรวงการคลัง 

ประธานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 



๑๐ 
 

หมายเหตุ :  เพ่ือเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยไทยและการตอบสนองต่อ
ภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงเปิดโอกาสให้บริษัทประกันภัยสามารถมีการลงทุนที่หลากหลายสอดคล้องกับ
ลักษณะของความเสี่ยงและภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัย 
 
 


