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ประกาศนายทะเบียน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การถือตราสารทุนของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. …
………………………………………………..
อาศัยอานาจตามความในข้อ 80 (5) (ค) แห่งประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 นายทะเบียนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การถือตราสารทุน
ของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัย ของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วย
การประกันชีวิต และหมายความรวมถึง สาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
“นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย
“นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัย” หมายความว่า
นิติบุคคลที่ประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์
หรือบริการของธุรกิจประกันภัย หรือธุรกิจที่เป็นการสนับสนุนการประกันภัย อาทิ การให้บริการระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นตัวกลางระหว่างบริษัทและผู้ เอาประกันภัย การให้บริการระบบข้อมูล การให้คาแนะนา
การเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการด้านการประกันภัย หรือ การใช้ Data Analytics ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการลดต้นทุน การสนับสนุน และยกระดับธุรกิจประกันภัย เป็นต้น
ข้อ 4 บริษัทจะถือตราสารทุนของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์
ต่อธุรกิจประกันภัยได้ ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ก่อนการถือตราสารทุน
ในนิติบุคคลดังกล่าว ติดต่อกันสี่ไตรมาสล่าสุดไม่ต่ากว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบ และต้องดารงอัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนไว้ไม่ต่ากว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบตลอดระยะเวลาที่ถือตราสารทุน ทุกกรณี

-๒(2) มีอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อเงินสารองประกันภัยก่อนการถือตราสารทุนในนิติบุคคลดังกล่าว
ติดต่อกันสี่ไตรมาสล่าสุดไม่ต่ากว่าร้อยละหนึ่งร้อยสิบ และต้องดารงอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อเงินสารองประกันภัยไว้
ไม่ต่ากว่าร้อยละหนึ่งร้อยสิบตลอดระยะเวลาที่ถือตราสารทุน ทุกกรณี
(3) ต้องจัดสรรสินทรัพย์ไว้สาหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ตามมาตรา 27/4
แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งก่อนการถือ
ตราสารทุนติดต่อกันสี่ไตรมาสล่าสุด และต้องดารงไว้ตลอดเวลาที่ถือตราสารทุน
(4) มีเงินกองทุนส่วนเกินไม่น้อยกว่ามูลค่าการลงทุนในตราสารทุนของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัย ทุกนิติบุคคลรวมกัน
(5) มีการจัดทานโยบายการประกอบธุรกิจอื่น ตามข้อ 63 แห่ง ประกาศคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วย การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต ที่ครอบคลุมการถือ
ตราสารทุนของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
(6) มีความพร้อมของระบบงาน บุคลากร การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการ
ติดตามและควบคุมดูแลการดาเนินการของนิติบุคคลนั้น
ข้อ 5 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่บริษัทเข้าถือตราสารทุนของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจ
เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัย ให้บริษัทแจ้งต่อนายทะเบียน พร้อมแสดงข้อมูลรายละเอียด และเอกสาร
หลักฐาน อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการอื่นที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
ให้อนุมัติการถือตราสารทุนดังกล่าว
ในกรณีที่ คณะกรรมการอื่นเป็นผู้อนุมัติให้ถือตราสารทุน ให้บริษัทส่งรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายอานาจการอนุมัติ
(2) แผนงานการถือตราสารทุนในนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์
ต่อธุรกิจประกันภัยของนิติบุคคลที่บริษัทจะเข้าถือตราสารทุน ซึ่งแสดงการวิเคราะห์โอกาส ข้อจากัด ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการถือตราสารทุนดังกล่าว รวมถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานของบริษัท
(3) รายละเอียดความพร้อมของบริษัทเกี่ยวกับระบบงาน บุคลากร ระบบการบริหารจัดการ ระบบ
การบริหารความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการติดตามและควบคุมดูแลการดาเนินงานของนิติบุคคลที่บริษัทจะเข้าถือตราสารทุน
(4) แนวทาง วิธีการ และสมมติฐานที่จะใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนดังกล่าว
(5) ข้อมูลแผนการดาเนินธุรกิจของนิติบุคคลที่บริษัทจะเข้าถือตราสารทุน ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
ก. ลักษณะโครงสร้างและขอบเขตการประกอบธุรกิจ
ข. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากหน่วยงานกากับดูแลในประเทศที่จัดตั้ง ฉบับล่าสุด
ค. โครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างผู้บริหาร ในปัจจุบันและภายหลังการเข้าถือตราสารทุน
ง. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) การประมาณการผลการดาเนินงาน
การเข้าถือตราสารทุนจนถึงจุดคุ้มทุน (Feasibility Analysis) รวมถึงจัดทาการวิเคราะห์ความเสี่ยง Worst Case
Scenario Analysis และแผนการรองรับกรณีดังกล่าว
จ. ผลการดาเนินการที่ผ่านมา และงบการเงินล่าสุดของนิติบุคคลที่บริษัทจะเข้าถือตราสารทุนที่ได้รับ
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และงบการเงินได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีย้อนหลังสองปี (ถ้ามี)

-๓(6) ข้อมูลการถือตราสารทุนเพื่อการประกอบธุรกิจอี่นของบริษัทในปัจจุบัน โดยแสดงเป็นรายนิติบุคคล
(7) ข้อมูลแสดงคุณสมบัติการเข้าถือตราสารทุนตามข้อ 4
ทั้งนี้ นายทะเบียนอาจให้บริษัทเข้าชี้แจง ทาคาชี้แจงเพื่ออธิบายหรือขยายความการเข้าถือตราสารทุน
ในนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัย จัดทา หรือส่งเอกสารหรือ
ข้อมูลอื่นเพิ่มเติมได้
ข้อ 6 บริษัทที่ถือตราสารทุนของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์
ต่อธุรกิจประกันภัย ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) บริษัทต้องดาเนินตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ ตลอดจนติดตาม
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของนิติบุคคลดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ และต้องรายงานให้สานักงานทราบอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง
(2) บริษัทต้องส่งสาเนางบการเงินทีผ่ ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Audited financial
statement) ของนิติบุคคลที่ดังกล่าว ให้นายทะเบียนทุกครั้งที่นิติบุคคลนั้นได้จัดทา โดยจัดส่งให้นายทะเบียนภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลนั้นมีมติรับรอง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจกระทบต่อ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของนิติบุคคลดังกล่าว หรือทาให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ โดยเฉพาะ
ในกรณีที่อาจกระทบต่อฐานะและชื่อเสียงของบริษัทให้รายงานให้สานักงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี
การเปลี่ยนแปลง
(3) ให้บริษัทรายงานการถือตราสารทุนของนิติบุคคลดังกล่าว ต่อนายทะเบียนทุกไตรมาสที่สอง และ
ทุกสิ้นปี ตามแบบรายงานที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยนาส่งให้นายทะเบียนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาสและสิ้นปี
(4) บริษัทต้องจัดทาระบบบัญชี รายงาน ระบบการจัดเก็บข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจของนิติบุคคลดังกล่าว ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย และเพียงพอสามารถตรวจสอบได้ หรือจัดส่ง
ให้นายทะเบียน เมื่อร้องขอ
(5) บริษัทต้องจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ กรณีนิติบุคคลดังกล่าวมีสถานะเป็นบริษัทย่อย บริษัทต้องจัดทางบการเงินรวมด้วย
(6) บริษัทต้องจัดให้มีระบบควบคุมและตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของนิติบุคคลทีด่ ังกล่าว
จะไม่โอน หรือส่งผลกระทบต่อบริษัท
(7) ห้ามมิให้บริษัทให้กู้ยืม ให้เช่าซื้อ ค้าประกันแก่นิติบุคคลดังกล่าว หรือกระทาการอื่นใดที่มีผลใน
ทานองเดียวกับการให้กู้ยืม ให้เช่าซื้อ หรือค้าประกัน
ข้อ 7 การจัดส่งรายงานตามข้อ 6 (1) และ ข้อ 6 (2) ข้อ 6 (3) ให้บริษัทดาเนินการจัดส่งใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามระบบทีน่ ายทะเบียนกาหนด
การจัดส่งรายงานในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง หากข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบจากระบบตามที่
นายทะเบียนกาหนด ให้ถือว่าบริษัทมิได้จัดส่งรายงาน
ข้อ 8 กรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ หรือกระทาการใด
อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นายทะเบียนอาจมี
คาสั่งให้บริษัทชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง หรือสั่งให้บริษัทแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือ
กาหนดเงื่อนไขใดๆ ให้บริษัทต้องปฏิบัติเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ได้ หากบริษัทไม่ดาเนินการหรือดาเนินการ

-๔ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด นายทะเบียนอาจทบทวนการให้บริษัทถือตราสารทุนในนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัย
ประกาศ ณ วันที่

(นายสุทธิพล ทวีชัยการ)
เลขาธิการ
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
นายทะเบียน

-๕หมายเหตุ : เหตุผลที่การออกประกาศฉบับนี้ เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ได้เพิ่มประเภทนิติบุคคล
ที่บริษัทสามารถเข้าถือตราสารทุนตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของตราสารทุนที่ออกจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
คือ นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัย โดยการเข้าถือตราสารทุน
ดังกล่าว ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศกาหนด จึงจาเป็นต้องออกประกาศนี้

-๖เอกสารแนบท้าย
แบบรายงานการถือตราสารทุนของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต
บริษัท..................................
สินทรัพย์ลงทุน ณ ไตรมาส 2/4 ………………………………

สินทรัพย์รวม ณ ไตรมาส 2/4 …………………..
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย./31 ธ.ค. พ.ศ. ……….

ตารางที่ 1 รายงานการถือตราสารทุนของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัย
รายละเอียดนิตบิ ุคคลที่จดั ตั้งขึน้ เพือ่ ประกอบธุรกิจเทคโนโลยี
ที่เป็นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจประกันภัย
ชื่อ
เลขนิตบิ คุ คล
ประเทศที่
ลักษณะ
ของ (1) จดทะเบียนจัดตั้ง การดาเนินธุรกิจ
ของนิตบิ ุคคล
(1)

(2)

(3)

(4)

รายละเอียดการลงทุน
จานวนหุน้
ที่ลงทุน
(หน่วย)

ราคา
ต่อหุน้
สกุลเงินอืน่
(ถ้ามี)

ราคา
ต่อหุน้
(บาท)

(5)

(6)

(7)

จานวนเงิน
ที่ลงทุนใน (1)
(5) x (6)
สกุลเงินอืน่
(ถ้ามี)
(8)

จานวนเงิน
ที่ลงทุนใน (1)
(5) x (7)
(บาท)

สัดส่วน
การลงทุนใน
(1)
(ร้อยละ)

วันที่ซื้อ
(วัน/เดือน/พ.ศ.)

อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ซื้อ

(9)

(10)

(11)

(12)

1.
2.
3.
หมายเหตุ: 1. สินทรัพย์รวมและสินทรัพย์ลงทุน ณ งวดที่รายงานข้อมูล ให้ใช้ ณ สิ้นไตรมาสที่รายงานข้อมูล
2. ให้รายงานมูลค่าการลงทุนแยกเป็นรายธุรกรรม
3. ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง ให้ใส่ชื่อภาษาไทยแบบเต็ม เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น
4. ลักษณะการดาเนินธุรกิจของนิติบุคคล เช่น พัฒนาระบบการชาระเงิน ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล
5. ราคาหุ้นต่อหุ้นให้ใช้มูลค่าต้นทุน และในกรณีมิใช่สกุลเงินบาท ให้รายงานมูลค่าหุ้นในสกุลเงินดังกล่าว พร้อมทั้งคานวณเป็นมูลค่าในสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ซื้อ
6. สัดส่วนการลงทุนในนิติบุคคลดังกล่าว ให้รายงานสัดส่วนตราสารทุนที่บริษัทถือเทียบกับจาหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

-๗ตารางที่ 2 รายงานสัดส่วนการลงทุนในนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัย
สัดส่วนการลงทุนตามประกาศ คปภ. ว่าด้วยเรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
ชื่อนิตบิ คุ คล
(1)

มูลค่าลงทุน
สกุลเงินอืน่ (ถ้ามี)
(2)

มูลค่าลงทุน
(บาท)
(3)

อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ รายงาน
(4)

สัดส่วนการลงทุนใน
ทั้งหมดเทียบกับสินทรัพย์
ลงทุน
(ร้อยละ)
(5)

1.
2.
3.
มูลค่ารวม
หมายเหตุ: 1. ให้รายงานมูลค่าลงทุนแยกเป็นรายบริษัท โดยใช้ราคาประเมิน ณ วันรายงาน
2. ในกรณีที่มูลค่าลงทุนไม่ได้อยู่ในสกุลเงินบาท ให้รายงานมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั้งคานวณเป็นมูลค่าในสกุลเงินบาท
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันรายงาน

การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจกระทบต่อฐานะทางการเงินและการดาเนินงานของนิติบุคคลที่บริษัทเข้าไป
ถือตราสารทุน รวมถึง การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (เช่น การแตกพาร์) การลดทุน การจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นสามัญ ของนิติบุคคลที่บริษัท
เข้าไปลงทุน โดยให้ระบุรายละเอียดการเปลีย่ นแปลง เหตุผล และผลกระทบ เช่น จานวนหุ้น ราคาต่อหุ้น เป็นต้น

ชื่อผู้จัดทา .................................

ตาแหน่ง ...........................................................

โทร ...........................................

Email address ………………………………………….

-๘คาอธิบายเพิ่มเติม
1. กรณี บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนในนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์
ต่อธุรกิจประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต โดยนิติบุคคลนั้นถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทประกันชีวิต
พ.ศ. 2552 บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อนการเพิ่มทุน พร้อมทั้ง ให้บริษัทจัดส่งเอกสารในสถานะ
ล่าสุด ตามข้อ 5 ข้อ 6 (1) ข้อ 6 (2) และ ข้อ 6 (3) ของประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การถือตราสารทุนของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยของ
บริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2563 รวมถึง เอกสาร หลักฐานอื่นใด ตามที่นายทะเบียนร้องขอ เพื่อประกอบการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
2. การจัดส่งเอกสารในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่นายทะเบียนกาหนด
2.1 เอกสารและรายงานและที่บริษัทต้องนาส่งนายทะเบียน ตาม ข้อ 5 ข้อ 6 (1) และ ข้อ 6 (2) ให้
บริษัทนาส่งในรูปแบบ PDF file ยกเว้น Feasibility Analysis และ Worst case scenario analysis ในข้อ 5 (ง) ให้
บริษัทส่งในรูปแบบ excel file
2.2 เอกสารและรายงานและที่บริษัทต้องนาส่งนายทะเบียน ตาม ข้อ 6 (3) ให้บริษัทส่งในรูปแบบ
excel file
ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดส่งในช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email: Life_investment@oic.or.th) และช่องทาง/
ระบบอื่นใดที่นายทะเบียนกาหนด

