
 
 

รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

   

 

ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

     กฎหมายใหม่                  แก้ไข/ปรับปรุง                  ยกเลิก 

 

หน่วยงานของรัฐผู้เสนอร่างกฎหมาย   

กระทรวงการคลังและส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 เนื่องจากหลักการของร่างพระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและ    

ความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิตและธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพและความสามารถ

ในการแข่งขันของธุรกิจประกันชีวิต ปรับโมเดลธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด     

ในอนาคต อันเป็นการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกต่อไป  

  สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศในเรื่องกฎหมาย 

เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับมาตั้งแต่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของพระราชบัญญัตินี้มาโดยตลอด ประกอบกับ

ภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงมาตรการ

ในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและประชาชนให้สอด

รับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงปรับปรุงมาตรการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ให้เป็นไปใน

ลักษณะเดียวกันกับหน่วยงานการก ากับสถาบันการเงินอื่น  และมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจ

ประกันภัยสากล (Insurance Core Principles : ICPS) เพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานการก ากับดูแล

ธุรกิจประกันภัยตามตามโครงการประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program – 

FSAP) ซึ่งหากธุรกิจประกันภัยของประเทศไทยผ่านการประเมินดังกล่าวจะสร้างความเชื่อมั่นต่อ

ประชาชน ภาคธุรกิจ นักลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ว่าธุรกิจประกันภัยระบบการก ากับ

ดูแลธุรกิจประกันภัยของประเทศไทยว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัตินี้จึงเกิด

จากการทบทวนกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้วและเห็นว่าไม่เหมาะสม และเป็นการปรับปรุงกฎหมายที่

ล้าสมัยให้เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

ส่วนที่ ๑ 
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เหตุผลความจ าเปน็ที่ต้องตรากฎหมายและผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากกฎหมาย 

   

 

๑. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา 

 ๑.๑ ปัญหาคืออะไร สาเหตุของปัญหาคืออะไร และผลกระทบของปัญหาคืออะไร 

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ในส่วนที่เกี่ยวกับการก ากับดูแลบริษัทประกันภัย 

ยังขาดบทบัญญัติส าคัญหลายประการเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของบริษัทตาม

หลักการของมาตรฐานการก ากับดูแลสากล ประกอบกับบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการในการก ากับดูแล

บริษัทประกันภัยที่มีปัญหาในการด าเนินการยังไม่เหมาะสม ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาการด าเนินการ

ของบริษัทไม่ทันการณ์ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยและประชาชน นอกจากนี้

กลไกและกระบวนการในการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินของบริษัทยังขาดความชัดเจน  

การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยจัดท าเป็นร่างพระราชบัญญัตินี้
จึงมีหลักการส าคัญโดยสรุปได้ ดังนี้  

๑.๑.๑ ปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เป็นไปตามหลักการของการ
ประกันภัย (Insurance Core Principles : ICPS) ที่ออกโดยสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย
นานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors : IAIS) 

๑.๑.๒ เสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของบริษัทตามหลักการของมาตรฐานการก ากับ
ดูแลสากล 

๑.๑.๓ แก้ไขปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน เกี่ยวกับมาตรการในการ
ก ากับดูแลบริษัทประกันภัยที่มีปัญหาในการด าเนินการยังไม่เหมาะสม รวมทั้ งกระบวนการในการ
แก้ไขปัญหาฐานะการเงินของบริษัทให้เป็นรูปธรรม ลดการใช้ดุลพินิจ 

๑.๑.๔ รองรับการประเมินมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยตามตามโครงการ
ประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program – FSAP)  

๑.๑.๕ ปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแลให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับหน่วยงานการก ากับ
สถาบันการเงินอื่น 

 
 ๑.๒ เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องนี้ 

เหตุผลที่ต้องมีการก ากับดูแลบริษัทประกันชีวิตเพื่อต้องการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปรงใส ชัดเจน และลดการใช้ดุลยพินิจของหน่วยงานก ากับดูแล 
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เสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานการก ากับดูแล

สากล นอกจากนี้ยังเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและประชาชนอีกด้วย  

 

๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซง 

 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซงคืออะไร 

เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของบริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องมีการมาตรการใน

การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ในเรื่องดังต่อไปน้ี  

 ๒.๑ การก าหนดให้กรรมการ และผู้มีอ านาจในการจัดการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

และไม่มีลักษณะต้องห้าม จะท าให้บุคคลที่มีหน้าที่ในการบริหารงานของบริษัทมีความรู้ความสามารถ 

ส่งเสริมให้การด าเนินงานของบริษัทมีระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี   

๒.๒ การก าหนดให้มีรายงานการถือหุ้นกรณีถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละห้า และขอรับความเห็นชอบ

การถือหุ้นกรณีถือหุ้นเกินร้อยละสิบ จะท าให้ทราบถึงแหล่งที่มาของเงินทุนที่ชัดเจนแน่นอนของ

บริษัท ความสามารถในการเพิ่มทุนของบริษัทเมื่อบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน โดยแหล่งที่มาของ

เงินทุนต้องมีความโปร่งใสด้วย 

๒.๓ การก าหนดให้บริษัทต้องด ารงเงินกองทุนขั้นต่ า และคณะกรรมการสามารถก าหนดให้

บริษัทด ารงเงินกองทุนเพิ่มเติมได้ในกรณีที่ปรากฏว่าบริษัทมีความเสี่ยงสูง หรือคาดว่าจะมีความเสี่ยง

เพิ่มขึ้นในอนาคต จะเสริมสร้างให้บริษัทมีความมั่นคงทางการเงิน มีความพร้อมในการแข่งขัน รวมถึง

ภาวะวิกฤติที่อาจต้องเผชิญในอนาคต 

 ๒.๔ การก าหนดให้บริษัทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด รวมถึงการก าหนดให้บริษัทต้องมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี       

ที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน จะส่งผลให้บริษัทมีความพร้อมของระบบงานและบุคลากรเป็นไป

ตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการบริหารกิจการที่ดีด้วย 

๒.๕ ปรับปรุงมาตรการก ากับดูแลบริษัทที่มีปัญหาให้เป็นรูปธรรม ลดการใช้ดุลยพินิจ เพื่อให้

เกิดความชัดเจนต่อภาคธุรกิจในการใช้อ านาจของรัฐ  

๑) กรณีขาดเงินกองทุนสามารถเข้าแทรกแซงได้ตามความร้ายแรงโดยแบ่งเป็นสามระดับ 

คือ ให้บริษัทเสนอโครงการเพื่อแก้ไขฐานะเงินกองทุน การเข้าควบคุมบริษัท และการสั่งปิดกิจการและ

เพิกถอนใบอนุญาต 
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๒) ก าหนดกรณีที่บริษัทมีฐานะหรือการด าเนินงานอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิด

ความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยไว้ในกฎหมายเพื่อความชัดเจน และให้อ านาจนายทะเบียนหรือ

คณะกรรมการ ในการสั่งการได้ตามความร้ายแรงตามสมควรแต่กรณี เช่น สั่งแก้ไขฐานะหรือการ

ด าเนินงาน สั่งห้ามขยายธุรกิจ สั่งเพิ่มทุนหรือลดทุน สั่งถอดถอนกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการ

จัดการ สั่งให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ หรือมีค าสั่งอายัดเงินหรือสั่งให้สถาบันการเงินหยุดการ

จ่ายเงิน เป็นต้น 

 

๓. การแก้ปัญหาในปัจจุบัน 

 ๓.๑ วิธีการแกป้ัญหาที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันคืออะไร 

บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ซึ่งยังไม่ครอบคลุมและสอดคล้องกับมาตรฐานการก ากับดูแล

ธุรกิจประกันภัยสากล (Insurance Core Principles : ICPS)  

 ๓.๒ ต่างประเทศแก้ปัญหานี้อย่างไร (ถ้ามี) และการด าเนินการดังกล่าวเหมาะสมกับ 

       สังคมไทยหรือไม่ อย่างไร 

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยสามารถออก

มาตรการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยสากล 

 

๔. การรับฟังความคิดเห็น 

         ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้ว 

  ได้น าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบแล้ว 

 

๕. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอื่น 

ร่างกฎหมายนี้มีความสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกฎหมายอื่นหรือไม่ อย่างไร 

- พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕  

- พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

- พระราชบัญญัตปิ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔ 

- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ

การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๖. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  

 ๖.๑ กฎหมายนีจ้ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือก่อให้เกิดหน้าที่หรือภาระอะไรแก่ใครบ้าง  

- บริษัทประกันชีวิต  

- ผู้สอบบัญชี  

- นักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

- กรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ รวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทประกันชีวิต 

- ผู้ถือหุ้น 

 

 ๖.๒ มีมาตรการป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง หรือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตาม ๖.๑ 

       อย่างไร 

การก าหนดให้บริษัทต้องด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทประกันชีวิตมีความมั่นคง

ทางการเงิน และมีเสถียรภาพในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการใช้มาตรการแทรกแซงต่าง ๆ เป็นไปเพื่อ

คุ้มครองประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและประชาชน ในการออกกฎหมายล าดับรองต่าง ๆ เพื่อบังคับ

การให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของร่างพระราชบัญญัตินี้จะด าเนินการตามหลักการของมาตรฐานการ

ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยสากล และเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการก ากับดูแลสถาบันการเงินอื่น

นอกจากนี้จะมีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบริษัทประกันชีวิตก่อนที่จะมี

การออกกฎหมายล าดับรองด้วย นอกจากนี้ในกรณีที่มีการใช้มาตรการแทรกแซงหรือใช้อ านาจทาง

ปกครองบริษัทประกันชีวิตก็สามารถอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองดังกล่าวได้ตามขั้นตอน 

การก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้สอบบัญชีมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบฐานะการเงิน

และกิจการของบริษัทที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง ประกอบกับการสอบบัญชีของธุรกิจประกันภัยมี

ความแตกต่างจากการสอบบัญชีของธุรกิจอื่นทั่วไป และมีมาตรฐานการบัญชีส าหรับธุรกิจประกันภัย

เป็นการเฉพาะ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงต้องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการสอบบัญชี

บริษัทประกันภัยด้วย เพื่อให้ระบบการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของบริษัทเกิดความ

น่าเชื่อถือซึ่งจะท าให้สามารถประเมินได้ว่าบริษัทนั้นมีฐานะการเงินและการด าเนินงานที่มั่นคง 

นอกจากนี้ การก าหนดหน้าที่ให้ผู้สอบบัญชีต้องแจ้งการพบเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นใน

บริษัทนั้น ยังมีมาตรการในการให้ความคุ้มครองในกรณีที่กระท าการโดยสุจริตให้ไม่ต้องรับผิดแม้

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสัญญาณให้หน่วยงานก ากับดูแลต้องมีการติดตาม

และตรวจสอบบริษัทดังกล่าวอย่างใกล้ชิด (whistleblower) อันเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความ

เสียหายหรือกระทบต่อผู้เอาประกันภัยและประชาชน  
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การก าหนดบทบาทหน้าที่ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัท

สามารถประเมินหนี้สินตามสัญญาประกันภัยหรือการด ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง         

การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย รวมถึงการประเมินฐานะการเงินของ

บริษัทเพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการด าเนินธุรกิจและสามารถเผชิญภาวะวิกฤตอันอาจเกิดขึ้นได้ใน

อนาคต โดยการก าหนดหน้าที่ให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยต้องแจ้งการพบเหตุอันควรสงสัยว่ามีการ

ทุจริตเกิดขึ้นในบริษัทนั้น ยังมีมาตรการในการให้ความคุ้มครองในกรณีที่กระท าการโดยสุจริตให้ไม่

ต้องรับผิดแม้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้หน่วยงานก ากับดูแล

ต้องมีการติดตามและตรวจสอบบริษัทดังกล่าวอย่างใกล้ชิด (whistleblower) อันเป็นการป้องกัน

ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อผู้เอาประกันภัยและประชาชน 

การก าหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัท

เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอ านาจในการบริหารจัดการงานของบริษัท ซึ่งมาตรฐานสากลด้านการ

ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยและมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ก าหนดให้ต้องมีมาตรการในการคัดกรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของของบุคคลดังกล่าว    

เพื่อไม่ให้มีการบริหารบริษัทในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยและประชาชน

รวมถึงท าให้บริษัทประกันภัยเป็นเครื่องมือส าหรับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การ

ก่อการร้าย อย่างไรก็ดี มีมาตรการในการให้ความคุ้มครองในกรณีที่มีการสั่งถอดถอนกรรมการ หรือ  

ผู้มีอ านาจในการจัดการ เนื่องจากได้กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ

ข้อก าหนดหรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในค าสั่ง

หรือใบอนุญาต หากต่อมาปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวสามารถพิสูจน์ได้ว่ามิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ

รับผิดชอบในการกระท าดังกล่าว และบุคคลนั้นอาจได้รับการแต่งต้ังเข้าด ารงต าแหน่งเดิมได้ 

การก าหนดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องมีหน้าที่ในการรายงานการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละห้า 

หรือขออนุญาตการถือหุ้นเกินร้อยละสิบ เนื่องจากผู้ที่ถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวมีอ านาจในการก าหนด

แนวทางและนโยบายธุรกิจของบริษัท ความสามารถในการเพิ่มทุนในอนาคตในกรณีที่บริษัทประสบ

ปัญหาฐานการเงินหรือการด าเนินงาน นอกจากนี้มาตรฐานสากลด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย

และมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ก าหนดให้ต้องมีมาตรการในการ

คัดกรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้น ให้มีความโปร่งใสทั้งในเรื่องของแหล่งที่มาของ

เงินทุน ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ และไม่มีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อย่างไรก็ดี มีมาตรการในการให้ความคุ้มครองในกรณีผู้ถือหุ้น

ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีการรายงานการถือหุ้นหรือขออนุญาตการถือหุ้นก็สามารถถือในใน
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บริษัทได้ต่อไป นอกจากนี้ในกรณทีี่บุคคลที่ได้รับหุ้นมาโดยสุจริตจากการรับมรดก ให้ มีสิทธิรับเงินปัน

ผลในหุ้นส่วนที่เกินได้  

 

 ๖.๓ กฎหมายนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ สังคม หรือประชาชนอย่างไร 

ร่างพระราชบัญญัตินี้จะท าให้บริษัทมีเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน มีความ

พร้อมของระบบงานและบุคลากร มีระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

กระบวนการในการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินของบริษัทให้เป็นรูปธรรมลดการใช้ดุลพินิจ อีกทั้งยังช่วย

ท าให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นในธุรกิจประกันภัย 

 

๗. ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 ๗.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

กระทรวงการคลังและส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย 

 ๗.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย

       อย่างไร 

ร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เนื่องจากต้องมีการออกกฎหมายล าดับรองเพื่อให้การบังคับ

ใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น  

       และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกหรือลดขั้นตอนและค่าใช้จ่าย 

       ในการด าเนินการหรือไม ่

มีการจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยเพื่อประโยชน์ในการบริการข้อมูล 

ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัยหรือ

ผู้รับประโยชน์จากสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยหรือผู้มีส่วนได้เสียกับสัญญาประกันภัย

และกรมธรรม์ประกันภัย 

 

 ๗.๓ มีแนวทางและระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน 

       ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร 

ร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนั้น จึงมีระยะเวลาเพียงพอที่จะท าความเข้าใจกับภาค
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ธุรกิจประกันภัยและประชาชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับตลอดระยะเวลาในการจัดท า

ร่างพระราชบัญญัตินี้ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด นอกจากนี้ในการ

จัดท ากฎหมายล าดับรองก็ต้องมีการจัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หลักเกณฑ์การ

ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยสามารถบังคับใช้ได้ในทางปฏิบัติและเป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วย 

 

 ๗.๔ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่คาดว่าต้องใช้ในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไป 

        ตามกฎหมายในระยะ ๓ ปีแรก เป็นจ านวน..........บาท อัตราก าลังที่ต้องใช้...........อัตรา 

        อัตราก าลังที่มอียู่แล้ว...........อัตรา อัตราก าลังทีต่้องเพิ่มขึ้น...........อัตรา   

ใช้อัตราก าลังคนตามเดิม เนื่องจากมีสายงานที่รับผิดชอบก ากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตให้

ปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้ว 

 

๘. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  

 ๘.๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมให้บริษัทมีเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน มีความพร้อมของระบบงาน

และบุคลากร มีระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานสากล กระบวนการในการแก้ไข

ปัญหาฐานะการเงินของบริษัทให้เป็นรูปธรรมลดการใช้ดุลพินิจ อีกทั้งยังช่วยท าให้ประชาชนเกิดความ

เชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัย 

 ๘.๒ ผลกระทบต่อสังคม 

บริษัทมีเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินมากยิ่งขึ้น ท าให้ประชาชนเกิดความ

เชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัยและใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการ

ด าเนินชีวิต 

 ๘.๓ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ 

 - 

 ๘.๔ ผลกระทบอื่นที่ส าคัญ 

 - 

 

 

 

 

  



๙ 
 

ส่วนที่ ๒ 

เหตุผลความจ าเปน็ในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ 

การก าหนดโทษอาญา และการใหเ้จ้าหน้าที่ของรัฐมีดลุพินิจ 

   

 

๙. เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบอนุญาต 

สืบเนื่องจากธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจการเงิน ซึ่งมีการระดมเงินจากประชาชนที่มีความเสี่ยง

ในลักษณะเดียวกันในรูปของเบี้ยประกันภัย ดังนั้น ในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัยใน

บางเรื่อง มีความจ าเป็นต้องใช้ระบบอนุญาต ในการให้หน่วยงานก ากับดูแลมีการพิจารณากลั่นกรอง

การด าเนินการของบริษัทก่อน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัยและประชาชน โดยเรื่องที่

ต้องมีการใช้ระบบอนุญาตมี ดังนี ้

(๑) การอนุญาตการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบในบริษัท เนื่องจากผู้ที่ถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าว

มีอ านาจในการก าหนดแนวทางและนโยบายธุรกิจของบริษัท ความสามารถในการเพิ่มทุนในอนาคตใน

กรณีที่บริษัทประสบปัญหาฐานการเงินหรือการด าเนินงาน นอกจากนี้มาตรฐานสากลด้านการก ากับ

ดูแลธุรกิจประกันภัยและมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ก าหนดให้

ต้องมีมาตรการในการคัดกรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้น ให้มีความโปร่งใสทั้งใน

เรื่องของแหล่งที่มาของเงินทุน ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ และไม่มีความเกี่ยวข้องกับ

การฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๒) การอนุญาตให้บริษัทใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว 

เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยและประชาชนว่า อัตราเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยและ

ประชาชนจะต้องช าระนั้นเป็นจ านวนที่เหมาะสม มีกระบวนการพิจารณากลั่นกรองและค านวณอย่าง

ถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

(๓) การอนุญาตการขาย ให้ หรือให้เช่าทรัพย์สินใด ๆ แก่กรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ 

หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว หรือรับซื้อ หรือเช่าทรัพย์สินใด ๆ 

จากบุคคลดังกล่าว ในมูลค่าสูงเกินกว่าที่ก าหนด เนื่องจากเพื่อเป็นการป้องกันการขัดกันของ

ผลประโยชน์ในการท าธุรกรรมกับผู้บริหารบริษัท 

(๔) การอนุญาตการการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัท เนื่องจาก

บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอ านาจในการบริหารจัดการงานของบริษัท ซึ่งมาตรฐานสากลด้านการก ากับ

ดูแลธุรกิจประกันภัยและมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ก าหนดให้

ต้องมีมาตรการในการคัดกรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของของบุคคลดังกล่าว เพื่อไม่ให้มีการ



๑๐ 
 

บริหารบริษัทในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยและประชาชนรวมถึงท าให้

บริษัทประกันภัยเป็นเครื่องมือส าหรับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๕) การอนุญาตการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประกันภัย เนื่องจากการสอบบัญชีของ

ธุรกิจประกันภัยมีความแตกต่างจากการสอบบัญชีของธุรกิจอื่นทั่วไป และมีมาตรฐานการบัญชีส าหรับ

ธุรกิจประกันภัยเป็นการเฉพาะ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงต้องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับ

การสอบบัญชีบริษัทประกันภัยด้วย เพื่อให้ระบบการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของบริษัท

เกิดความน่าเชื่อถือซึ่งจะท าให้สามารถประเมินได้ว่าบริษัทนั้นมีฐานะการเงินและการด าเนินงานที่

มั่นคง ประกอบกับเพื่อให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทประกันภัยมีมาตรฐานเดียวกับบริษัทมหาชนที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

(๖) การอนุญาตโครงการเพื่อแก้ไขฐานะเงินกองทุน ในกรณีที่เงินกองทุนของบริษัทลดต่ าลง

กว่าเงินกองทุนที่กฎหมายก าหนด เนื่องจากเป็นกรณีที่บริษัทด าเนินธุรกิจจนประสบปัญหาฐานะทาง

การเงินจนถึงในระดับที่หน่วยงานก ากับดูแลต้องเข้าไปก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด ดังนั้น ในการจัดท า

แผนงานหรือโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาฐานะทางการเงินดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลจึงต้องพิจารณา

ถึงความเป็นไปได้ของแผนงานหรือโครงการดังกล่าวว่าจะสามารถแก้ไขฐานะการเงินของบริษัทได้

หรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการคุ้มครองประโยชนแ์ก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน 

(๗) การอนุญาตให้บุคคลที่ประสงค์จะเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย เนื่องจากนักคณิตศาสตร์

ประกันภัยเป็นบุคคลากรที่มีความส าคัญในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย โดยมีบทบาทหน้าที่

ในการประเมินหนี้สินตามสัญญาประกันภัยหรือการด ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง การบริหาร

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย รวมถึงการประเมินฐานะการเงินของบริษัท

เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการด าเนินธุรกิจและสามารถเผชิญภาวะวิกฤตอันอาจเกิดขึ้นได้ใน

อนาคต ดังนั้น ผู้ที่จะมาท าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด  

 

๑๐. เหตผุลความจ าเป็นในการใช้ระบบคณะกรรมการ 

 - 

 

๑๑. เหตผุลความจ าเป็นในการก าหนดโทษอาญา 

สืบเนื่องจากธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจการเงิน ซึ่งมีการระดมเงินจากประชาชนที่มีความเสี่ยง

ในลักษณะเดียวกันในรูปแบบของเบี้ยประกันภัย ดังนั้น หากผู้ประกอบธุรกิจมีการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย

นอกจากจะกระทบต่อฐานะหรือการด าเนินงานของบริษัทแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงด้วย 



๑๑ 
 

โดยการลงโทษผู้ที่กระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายนี้ จะช่วยให้สามารถบังคับใช้กฎหมาย

เพื่อให้บริษัทมีเสถียรภาพ และมีความมั่นคงทางการเงิน และเป็นการป้องปรามไม่ให้มีผู้ที่กระท าการ

ฝ่าฝืนกฎหมายอีก 

 

๑๒. เหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกค าสั่งทางปกครอง   

      หรือด าเนินกิจการทางปกครอง 

เนื่องจากการก าหนดมาตรการทางปกครองต่าง ๆ ของหน่วยงานก ากับดูแลจะต้องค านึงถึง

ลักษณะ และความร้ายแรงของการกระท า และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยและ

ประชาชนเป็นส าคัญ การใชม้าตรการทางปกครองจึงต้องพิจารณาตามหลักสัดส่วนระหว่างผลกระทบ

ของบริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนซึ่งอาจได้รับความเสียหายหรือผลกระทบจาก

การด าเนินงานของบริษัทประกันภัย 

นอกจากนี้ ในร่างกฎหมายนี้ มีกรอบและแนวทางในการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

และนายทะเบียน ในการสั่งการเมื่อบริษัทมีฐานะหรือการด าเนินงานอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้

เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้มีกรอบการใช้ดุลยพินิจในการใช้

อ านาจทางปกครองที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
และวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้ว 
 
 

ลงชื่อ ................................................................. 
(นายสุทธิพล ทวีชัยการ) 

เลขาธิการ 
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

.... ธันวาคม ๒๕๖๔ 
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