
 
 

รายงานสรุปผลการรบัฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญตัิประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 

เผยแพร่บนเว็ปไซต์ของส ำนักงำน คปภ.  
http://www.oic.or.th/th/consumer/public-hearing 
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๒ 

 

 
 

 
 

จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง 
๑. จัดประชุมเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

จำกภำคธุรกิจจ ำนวน ๕ ครั้ง ได้แก่ เมื่อวันที่ ๕ ตลุำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๕๙ วันที ่๓๐ 
มีนำคม ๒๕๕๘ วันที่ ๑๙ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และวนัที่ ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๕  

 
๒. รับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนบนเว็ปไซต์ของส ำนักงำน คปภ. ก่อนเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติประกัน

ชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี  ในระหว่ำงวันที่ ๖ ตุลำคม ๒๕๖๐ ถึงวันที ่
๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐  

 
 
 
 
 
 



๓ 

 

สรุปผลการรับฟังความคิดเหน็ตามร่างพระราชบญัญัติประกันชีวิต (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
ก่อนน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

๑. ในร่ำงมำตรำ ๑๐/๑๑ สมำคมประกันชีวิตไทย มีควำมเห็นว่ำ 
ควรยกเลิกโทษอำญำ ส ำหรับบุคคลที่ถือหรอืมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัท
ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมตั้งแต่ร้อยละห้ำแล้วไม่รำยงำน 
กำรถือหุ้นให้นำยทะเบียนทรำบ โดยก ำหนดให้บุคคลดังกล่ำว
ด ำเนินกำรน ำส่วนที่เกินออกจ ำหน่ำยภำยในเกำ้สิบวัน และในกรณ ี
ที่ไม่จ ำหน่ำยหุน้ส่วนที่เกินภำยในก ำหนด ให้นำยทะเบียนร้องขอ 
ต่อศำลให้มีค ำสั่งให้ขำยหุ้นส่วนที่เกินดังกล่ำวได้แทน ประกอบกับ 
ผู้ถือหุ้นไม่อำจน ำหุ้นในส่วนทีถ่ือตั้งแต่ร้อยละห้ำมำใช้ยันต่อบริษัท 
รวมถึงบริษัทจะจ่ำยเงินปันผลและให้ออกเสียงลงคะแนน 
ในที่ประชุมผู้ถอืหุ้นมิได้ 
 

เห็นด้วยกับขอ้เสนอแนะของภาคธุรกิจ จงึได้ปรับปรุง
หลักการดังกลา่ว โดยยกเลิกก ำหนดโทษทำงอำญำส ำหรับ
กำรไม่รำยงำนกำรถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละห้ำให้นำยทะเบียนทรำบ 
แต่เพิ่มบทก ำหนดโทษอำญำในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่ำ 
มีผู้ที่ถือหุ้นเกินร้อยละห้ำและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบเพ่ือให้
รำยงำนต่อนำยทะเบียน แต่ผู้ถือหุ้นนั้นไม่รำยงำนให้ 
นำยทะเบียนทรำบ๒ ประกอบกับร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ยังเปิด
โอกำสให้พสิูจนไ์ดว่ำได้ใช้ควำมระมัดระวังดว้ยควำมรอบคอบ 
ในกำรตรวจสอบผู้ที่มีควำมสัมพันธ์แล้ว แต่ไม่สำมำรถทรำบ
และป้องกันมิให้เกิดกำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวได โดยไม่ให้ถือว่ำ
บุคคลดังกล่ำวกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ ๘๙/๒ วรรคสอง 

๒. ในร่ำงมำตรำ ๓๓ (๑๗)๓ สมำคมประกันชีวิตไทย มีควำมเห็นว่ำ 
ควรตัดค ำว่ำ “พนักงำน ลูกจ้ำง” ออก เนื่องจำกปัจจุบันบริษัท
สำมำรถให้กู้ยืมแก่พนักงำน หรือลูกจ้ำง รวมถึงผู้มีอ ำนำจ 
ในกำรจัดกำรได้ หำกร่ำงพระรำชบัญญัตินี้มผีลใช้บังคับจะท ำให้
สัญญำกู้ยืมเงินที่ท ำไว้ก่อนขัดต่อกฎหมำย ดังนั้น จึงควรก ำหนด 
บทเฉพำะกำลให้กำรกู้ยืมเงินดังกล่ำวสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ 

เห็นด้วยกับขอ้เสนอแนะของภาคธุรกิจ โดยปรับปรุง
บทบัญญัติใหม้ีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยก ำหนดเป็นข้อยกเว้น
ในร่ำงมำตรำ ๓๓ (๑๗)๔ 

                                                            
๑

 มาตรา ๘๙/๑  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐/๑ หรือมาตรา ๑๐/๒ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสอง
แสนบาท และถ้าเป็นกรณีกระท าความผิดต่อเนื่องให้ปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 

๒
 มาตรา ๘๙/๑  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐/๒ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และถ้า

เป็นกรณีกระท าความผิดต่อเนื่องให้ปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 
ผู้ใดไม่ด าเนินการตามที่บริษัทแจ้งตามมาตรา ๑๒ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และถ้า

เป็นกรณีกระท าความผิดต่อเนื่องให้ปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 
๓

 (๑๗) ให้กู้ยืม ค้ าประกัน หรือกระท าการอื่นใดที่มีผลท านองเดียวกับการให้กู้ยืม ค้ าประกัน แก่กรรมการ ผู้มีอ านาจในการ
จัดการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนประกาศ
ก าหนด หรือ 

๔
 (๑๗) ให้กู้ยืม ค้ าประกัน หรือกระท าการอื่นใดที่มีผลท านองเดียวกับการให้กู้ยืม ค้ าประกัน แก่กรรมการ ผู้มีอ านาจในการ

จัดการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่ เป็นการให้กู้ยืมเงินเพื่ อเป็น
สวัสดิการหรือเป็นการให้กู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยตามประกาศคณะกรรมการที่ออกตามความในมาตรา ๒๘ แก่บุคคลดังกล่าว 
หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 



๔ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

โดยไม่ขัดต่อกฎหมำย 
๓. ในร่ำงมำตรำ ๓๓ (๑๘)๕ สมำคมประกันชีวิตไทยมี ควำมเหน็
ว่ำ ควรตัดออก เนื่องจำกกำรก ำหนดข้อห้ำมควรมีขอบเขตที่
ชัดเจน 

เห็นด้วยกับขอ้เสนอแนะของภาคธุรกิจ 

๔. ในร่ำงมำตรำ ๓๕/๑๖ สมำคมประกันชีวิตไทย มีควำมเห็นว่ำ 
ควรก ำหนดระยะเวลำในกำรพิจำรณำค ำขอและเอกสำร 
ในกำรให้ควำมเห็นชอบกำรแต่งต้ังกรรมกำร หรือผู้มีอ ำนำจ 
ในกำรจัดกำรของบริษัท 

ยืนยันหลักการตามบทบัญญัติดังกล่าว เนื่องจำกเห็นว่ำ
ปัจจุบันหน่วยงำนของรัฐต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำง
รำชกำร และเห็นว่ำกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรพิจำรณำ 
ค ำขอ และเอกสำรในกำรใหค้วำมเห็นชอบสำมำรถน ำไป
ก ำหนดในกฎหมำยล ำดับรองได้ซึ่งมีควำมยืดหยุ่นกว่ำ 
กำรก ำหนดไว้ในกฎหมำยระดับพระรำชบัญญัติ และในกำร
ออกกฎหมำยล ำดับรองต้องมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำก 
ภำคธุรกิจอยู่แล้ว 

๕. ในร่ำงมำตรำ ๓๕/๒๗  สมำคมประกันชีวิตไทย มีควำมเหน็
ว่ำ ขอให้เปิดเผยเฉพำะผลประโยชน์และค่ำตอบแทนในฐำนะ
กรรมกำร ไม่รวมในฐำนะพนักงำน และเห็นว่ำ “ผู้มีอ ำนำจ 
ในกำรจัดกำร” ไม่ควรต้องเปิดเผยผลประโยชน์และค่ำตอบแทน 
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ยืนยันหลักการตามบทบัญญัติดังกล่าว เนื่องจำกเห็นว่ำ 
เป็นเรื่องรำยละเอียดซึ่งควรน ำไปก ำหนดในกฎหมำยล ำดบั
รอง และในกำรออกกฎหมำยล ำดับรองต้องมีกำรรบัฟัง 
ควำมคดิเห็นจำกภำคธุรกจิอยู่แล้ว 

๖. ในร่ำงมำตรำ ๓๕/๓ (๓)๘ สมำคมประกันชีวิตไทย มีควำมเห็น
ว่ำ ควรตัดออกเนื่องจำกมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรแก้ไขฐำนะ 
หรือกำรด ำเนินกำรของบริษัทอยู่แล้ว 

ยืนยันหลักการตามบทบัญญัติดังกล่าว เนื่องจำก 
เป็นกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรบริษัทเท่ำนั้น 

                                                            
๕

 (๑๘) กระท าการอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
๖

 มาตรา ๓๕/๑ การแต่งตั้งกรรมการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อน 
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งบุคคลใหม่หรือแต่งตั้งบุคคลเดิมให้ด ารงต าแหน่งต่อไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด  

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าบุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕ ให้นายทะเบียน
เพิกถอนการให้ความเห็นชอบท่ีได้ให้ไว้แล้ว 

เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ให้นายทะเบียนมีอ านาจตรวจสอบประวัติส่วนตัว ประวัติอาชญากรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
๗

 มาตรา ๓๕/๒  ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี บริษัทมีหน้าที่แจ้งหรือแสดงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับผลประโยชน์
และค่าตอบแทนที่กรรมการ และผู้มีอ านาจในการจัดการได้รับจากบริษัท และมีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงการเป็นกรรมการ
ในธุรกิจอ่ืนด้วย ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศก าหนด  

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการ มีหน้าที่แจ้งการเป็นกรรมการในธุรกิจอื่น  
แก่บริษัท 

๘
 มาตรา ๓๕/๓  ในการด าเนินกิจการของบริษัท กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง

ผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย และรับผิดชอบร่วมกันในการบริหารงานบริษัท ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้  



๕ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

๗. ในร่ำงมำตรำ ๓๕/๔ วรรคหนึ่ง๙ สมำคมประกันชีวิตไทย  
มีควำมเห็นว่ำ ควรให้นักคณิตศำสตร์ประกันภัยประจ ำบริษัท
สำมำรถท ำหน้ำที่ได้มำกกว่ำหนึ่งบริษัท เนือ่งจำกบุคคล 
มีคุณสมบัติเปน็นักคณิตศำสตร์ประกันภัยประจ ำบริษัทได้นั้น 
อำจมีไม่เพียงพอ 

ความเห็นของภาคธุรกิจเปน็ไปตามหลักการของ
บทบัญญัติดังกล่าวแล้ว อยำ่งไรก็ดี เพ่ือไม่ให้เกิด 
ควำมสับสนว่ำนักคณิตศำสตร์ประกันภัยประจ ำบริษัท 
(appointed actuary) สำมำรถท ำหน้ำที่ได้มำกกว่ำ 
หนึ่งบริษัทหรือไม่ จึงใช้ค ำว่ำ“นักคณิตศำสตร์ประกันภัย
แต่งต้ัง”๑๐ แทนค ำว่ำ “นักคณติศำสตร์ประกันภัยประจ ำ
บริษัท” ในทุกมำตรำ 

๘. ในร่ำงมำตรำ ๓๕/๔ วรรคสอง๑๑ สมำคมประกันชีวิตไทย  
มีควำมเห็นว่ำ ควรตัดออกทั้งวรรค เนื่องจำกบริษัทอำจ 
ไม่สำมำรถสรรหำนักคณิตศำสตร์ประกันภัยประจ ำบริษัทเข้ำมำ
แทนนักคณิตศำสตร์ประกันภยัประจ ำบริษทัที่ลำออกภำยใน
ระยะเวลำทีก่ ำหนด ประกอบกับกำรที่บริษัทไม่สำมำรถสรรหำ 
นักคณิตศำสตร์ประกันภัยประจ ำบริษัทได้นั้นไม่ได้เกิดจำกเจตนำ 
ที่จะกระท ำกำรฝ่ำฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมำย 

ยืนยันหลักการตามบทบัญญัติดังกล่าว เนื่องจำก 
นักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งตั้งมีหน้ำที่ต้องรับรอง 
รำยงำนทำงกำรเงิน และรำยงำนกำรด ำเนินกำรของบริษัท 
ซึ่งรำยงำนบำงรำยกำรในปัจจุบันก ำหนดให้บริษัทต้องมี 
กำรรำยงำนเป็นรำยไตรมำส ดังนั้น หำกบริษัทไม่สำมำรถ
จัดหำนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งต้ังได้ภำยในเก้ำสิบวัน 
ก็จะสง่ผลให้บริษัทไม่สำมำรถจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวได้ภำยใน
ระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 

๙. ในร่ำงมำตรำ ๓๕/๖๑๒ สมำคมประกันชีวิตไทย มีควำมเห็น
ว่ำ ควรตัดออกทั้งมำตรำ เนื่องจำก “บุคลำกรซึ่งมีควำมส ำคัญ

เห็นด้วยกับความเหน็ของภาคธุรกิจ โดยได้ตัด 
ร่ำงมำตรำดังกล่ำวออกแล้ว 

                                                                                                                                                                                  

... 
(๓) การให้บริษัทเรียกประชุมผู้ถือหุ้นภายในสามสิบวันเมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าเงินกองทุนของบริษัทลดลงต่ ากว่าเงินกองทุน

ที่ต้องด ารงไว้ตามมาตรา ๒๗ เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง และอาจให้  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุน หรือลดทุนด้วยก็ได้ 

๙
 มาตรา ๓๕/๔ วรรคหนึ่ง บริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งบุคคลเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ประจ าบริษัทจ านวนหนึ่งคนตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ทั้งนี้ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจ าบริษัทต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปน้ี  

(๑) มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๒) เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
๑๐

 มาตรา 35/4 บริษัทต้องจัดให้มีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้งจ านวนหนึ่งคนตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
ทั้งน้ี นักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี  

(๑) มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๒) เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
๑๑

 มาตรา ๓๕/๔  วรรคสอง ในกรณีที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจ าบริษัทลาออก ถูกบริษัทโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริษัทถอดถอน หรือขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง  
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจ าบริษัทใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจ าบริษัทลาออก ถูกถอดถอน หรือ
ขาดคุณสมบัติ 

๑๒
 มาตรา ๓๕/๖  การแต่งตั้งบุคลากรซึ่งมีความส าคัญต่อการด าเนินงานของบริษัท ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หัวหน้าหน่วยงานการปฏิบัติตามกฎหมาย หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง และนักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจ าบริษัท จะต้องได้รับ



๖ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท” ถูกรวมอยู่ในค ำนิยำมของ  
“ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร” อยู่แล้ว 
๑๐. ในร่ำง ๓๘ (๑๔)๑๓ สมำคมประกันชีวิตไทยมี ควำมเห็นว่ำ 
กำรเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ในกำรคุ้มครองผู้เอำประกันภัย 
ควรก ำหนดให้อยู่ภำยใต้กรอบมำตรฐำนสำกลในกำรก ำกบัดูแล
ธุรกิจประกันภัย ICPs 20 (กำรเปิดเผยข้อมูล) 

เห็นด้วยกับความเหน็ของภาคธุรกิจ โดยได้ปรับปรุง 
ร่ำงมำตรำดังกล่ำวให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกลในกำรก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ICPs 20 
(กำรเปิดเผยข้อมูล) แล้ว๑๔ 

๑๑. ในร่ำงมำตรำ ๔๓ วรรคสำม๑๕ สมำคมประกันชีวิตไทย  
มีควำมเห็นว่ำ ผู้สอบบัญชีควรท ำเป็นบัญชีรำยช่ือเท่ำน้ัน  
โดยไม่ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียน 

ยืนยันหลักการตามบทบัญญัติดังกล่าว เนื่องจำกเห็นว่ำ 
เป็นเรื่องรำยละเอียดซึ่งควรน ำไปก ำหนดในกฎหมำยล ำดับ
รอง และในกำรออกกฎหมำยล ำดับรองต้องมีกำรรับฟัง 
ควำมคิดเห็นจำกภำคธุรกิจอยู่แล้ว 

๑๒. ในร่ำงมำตรำ ๔๒/๒๑๖ สมำคมประกันชีวิตไทย มีควำมเห็นว่ำ 
ขอให้เพิ่มข้อควำมว่ำ “พร้อมทั้งส่งเอกสำรหรือพยำนหลักฐำน 
ที่เกี่ยวข้องให้นำยทะเบียนในทันท”ี และขอให้ขยำยควำม 
เหตุอันควรสงสัย 

ยืนยันหลักการตามบัญญัตดิังกล่าว โดยไม่เพิ่มเติม
ข้อความตามที่ภาคธุรกิจมีข้อสังเกตไว ้เนื่องจำกในกำร
ผู้สอบบัญชี ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรตรวจสอบ รับรอง  
หรือแสดงควำมเห็นเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ดังนั้น หำกบุคคล
ดังกล่ำวพบควำมผิดปกติในบริษัท แต่อำจมีเอกสำรหลักฐำน
ไม่เพียงพอหรือไม่อำจเข้ำถึงเอกสำรหรือหลักงำนที่มีเหต ุ
อันควรสงสัยว่ำมีกำรทุจริตได้ ก็จะท ำให้ไม่สำมำรถแจ้ง 
ต่อนำยทะเบียนได้ ประกอบกับกำรแจ้งเหตุอันควรสงสัย
ดังกล่ำวให้นำยทะเบียนทรำบนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 
นำยทะเบียนด ำเนินกำรตรวจสอบต่อไป 

๑๓. ในร่ำงมำตรำ ๔๘ (๔)๑๗ สมำคมประกันชีวิตไทย มีควำมเห็น
ว่ำ ควรตัดข้อควำม “ยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน” ออกเนื่องจำกไม่มี

ยืนยันหลักการตามบทบัญญัติดังกล่าว เนื่องจำก 
เป็นกำรยึดอำยัดทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบ 

                                                                                                                                                                                  

ความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งบุคคลใหม่หรือแต่งตั้งบุคคลเดิมให้ด ารงต าแหน่งต่อไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจ าบริษัทซึ่งได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งมีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๓๕/๔ ให้นายทะเบียนเพิกถอนการให้ความเห็นชอบที่ได้ให้ไว้แล้ว 

๑๓
 (๑๔) การเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 

๑๔
 (๑๔) การเปิดเผยข้อมูล 

๑๕
มาตรา 43 วรรคสาม ผู้สอบบัญชีต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่นายทะเบียนเห็นชอบ ทั้งนี้ นายทะเบียนอาจก าหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบด้วยก็ได้ 
๑๖

 มาตรา ๔๓/๒  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นในบริษัทใด ให้ผู้สอบบัญชีแจ้งให้นายทะเบียน
ทราบในทันท ี

๑๗
 มาตรา ๔๘  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ 

ดังต่อไปน้ี  



๗ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

ควำมชัดเจนว่ำทรัพย์สินที่จะยดืหรืออำยัดนั้นได้แก่ทรัพย์สิน
ประเภทใดบ้ำง และกำรยึดหรอือำยัดทรัพย์สินนั้นโดยหลักกำรแล้ว
ควรเริ่มจำกมีกำรกระท ำควำมผิดเกิดขึ้นและได้ทรัพย์สินนั้นมำ 
หรือมีกำรใช้ทรัพย์สินนั้นในกำรกระท ำควำมผิด ประกอบกับ
ตำมมำตรำ ๔๘ แล้วมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในกำร
ตรวจสอบกิจกำรและฐำนะกำรเงินของบริษัทเท่ำนั้น จึงไมค่วร
ให้อ ำนำจนำยทะเบียนสำมำรถยึดหรืออำยัดทรัพย์สินได ้

กำรกระท ำอันเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยเท่ำน้ัน โดยไม่ได้ยึด 
หรืออำยัดเพ่ือให้ทรัพย์สินดังกล่ำวตกเป็นของแผ่นดิน  
และเมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นกจ็ะส่งคืนให้เจ้ำของทรัพย์สิน 

๑๔. ในร่ำงมำตรำ ๕๔/๑ (๕)๑๘ สมำคมประกันชีวิตไทย  
มีควำมเห็นว่ำ ควรตัดอนุมำตรำดังกล่ำวออกเนื่องจำกค ำว่ำ  
“กำรด ำเนินงำนในลักษณะทีผู่้ประกอบธุรกิจที่ดีไม่พึงปฏิบัติ
หรือไม่มีระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด”ี ไมม่ีควำมชัดเจน 
เนื่องจำกอนุมำตรำนี้เป็นโทษทำงปกครองจึงควรก ำหนด
ลักษณะควำมผิดให้มีควำมชดัเจน 

ยืนยันหลักการตามบทบัญญัติดังกล่าว เนื่องจำก 
ร่ำงมำตรำ ๓๘ (๑๕) ก ำหนดให้คณะกรรมกำรประกำศ
ก ำหนดเกี่ยวกับระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกรณ ี
ผู้ประกอบธุรกิจที่ดีไม่พึงปฏิบัติ ปัจจุบันได้มีประกำศก ำหนด
ลักษณะของกำรกระท ำดังกล่ำวไว้แล้ว ดังนั้น ทั้งสองกรณีนี้
จึงมีควำมชัดเจนอยู่แล้ว 

๑๕. ในร่ำงมำตรำ ๕๔/๑ (๖) และ (๗)๑๙ สมำคมประกันชีวิต
ไทย มีควำมเหน็ว่ำ ควรตัดอนุมำตรำดังกล่ำวออกเนื่องจำก 
เป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ของนักคณิตศำสตร์ประกันภัยและ 
ผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก ไม่ใช่เป็นกำรกระท ำควำมผิด 
ของบริษัท 

ยืนยันหลักการตามบัญญัติดังกล่าว เนื่องจำก 
นักคณิตศำสตร์ประกันภัย และผู้สอบบัญช ีปฏิบัติหน้ำที่
เกี่ยวกับกำรตรวจสอบ รับรอง หรือแสดงควำมเห็นเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงิน ดังนั้น หำกบุคคลดังกล่ำว 
ไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลหรือเอกสำรที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูล
หรือเอกสำรที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ ท ำให้ไม่อำจท ำหน้ำที่
ตรวจสอบ แสดงควำมเห็น หรือรับรองเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน
หรือฐำนะกำรเงินของบริษัทได้อย่ำงครบถ้วน หรือพบ 
ควำมผิดปกติในบริษัท กรณนีี้จึงเกิดจำกกำรกระท ำของ

                                                                                                                                                                                  

...  
(๔) ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน เอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระท าที่เป็นการ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือกฎหมายอื่นท่ีมีการก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือด าเนินคดี 
๑๘

 มาตรา ๕๔/๑  กรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าบริษัทมีฐานะหรือการด าเนินงานในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ 
ผู้เอาประกันภัย หรือประชาชน 

... 
(๕) บริษัท กรรมการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการมีการด าเนินงานในลักษณะที่ผู้ประกอบธุรกิจที่ดีไม่พึงปฏิบัติ หรือไม่มีระบบ

การก ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรา ๓๘ (๑๕) หรือมีการกระท าความผิดตามมาตรา ๑๑๕ 
๑๙

 (๖) ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินหรือรายงานทางการเงินของบริษัท หรือแสดงความเห็นว่า  
งบการเงินหรือรายงานทางการเงินของบริษัทไม่ถูกต้อง หรือแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข  

การแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขที่ถือว่าเป็นกรณีที่บริษัทมีฐานะหรือการด าเนินงานในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิด 
ความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย หรือประชาชน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  

(๗) นักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจ าบริษัทไม่จัดท า รับรอง หรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการของบริษัทตามมาตรา ๓๕/๕ 



๘ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

บริษัทจนท ำใหบุ้คคลดังกล่ำวไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ซึ่งมิได้
เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคคลดังกล่ำวโดยตรง ทั้งนี้  
ได้มีกำรปรับปรุงถ้อยค ำตำมมำตรำ ๕๔/๑ (๗)๒๐ เพื่อให้ 
เกิดควำมชัดเจนยิ่งขึ้น 

๑๖. ในร่ำงมำตรำ ๕๔/๑ (๙)๒๑ สมำคมประกันชีวิตไทย  
มีควำมเห็นว่ำ ควรตัดออก เนื่องจำกมีกำรก ำหนดโทษ 
ในกรณีที่มีกำรประวิงกำรชดใช้เงินไว้แล้ว 

ยืนยันหลักการตามบัญญัตดิังกล่าว เนื่องจำกตำม
พระรำชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ก ำหนดให้กำร
ประวิงกำรชดใช้เงินเป็นเหตุหนึ่งในกำรเพิกถอนใบอนุญำต
ประกอบธุรกิจประกันชีวิต โดยร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ได้ยกเลิก
มำตรำที่ก ำหนดเหตุในกำรเพิกถอนใบอนุญำตไป โดยให้เหตุ
ต่ำง ๆ นั้นถือเป็นกรณีที่บริษทัมีฐำนะหรือกำรด ำเนินงำน 
ในลักษณะที่อำจเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้เอำประกันภัย 
หรือประชำชน ซึ่งจะให้อ ำนำจนำยทะเบียนหรือให้อ ำนำจ
นำยทะเบียนโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสั่งกำรแก้ไข
กำรด ำเนินกำรก่อนน ำไปสู่กระบวนกำรปิดกจิกำรและเพกิถอน
ใบอนุญำต ซึ่งเป็นกำรใช้อ ำนำจอย่ำงเป็นล ำดับขั้นตอน 

๑๗. ในร่ำงมำตรำ ๕๔/๑ (๑๐)๒๒ สมำคมประกันชีวิตไทย  
มีควำมเห็นว่ำ ควรตัดออก เนื่องจำกกำรก ำหนดลักษณะของ 
กำรกระท ำควำมผิดควรอยู่ในกฎหมำยระดับพระรำชบัญญัติ
เท่ำนั้น ไม่ควรอยู่ในกฎหมำยล ำดับรอง 

เห็นด้วยกับขอ้เสนอแนะของภาคธุรกิจ 

๑๘. ในร่ำงมำตรำ ๘๓/๖๒๓ สมำคมประกันชีวิตไทย มีควำมเห็น
ว่ำ ควรตัดออกทั้งมำตรำ เนื่องจำกเป็นหน้ำที่ของพนักงำน 
ในบริษัททุกคน และควรเปน็ล ำดับขั้นตอนกำรตรวจสอบ ไม่ควร
แจ้งนำยทะเบียนในทันท ีและขอให้ขยำยควำมเหตุอันควรสงสัย 

ยืนยันหลักการตามบัญญัติดังกล่าว เนื่องจำกนักคณิตศำสตร์
ประกันภัยเป็นผู้ท ำหน้ำที่จัดท ำรำยงำน รับรอง หรือแสดง
ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรของบริษัท กำรท ำหน้ำที่
ดังกล่ำวจึงอำจท ำให้พบเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรทุจริต
เกิดขึ้นในบริษทัได้ ดังนั้น จึงมีกำรก ำหนดหน้ำที่ให้มีกำรแจ้ง
ให้นำยทะเบียนทรำบ เพ่ือนำยทะเบียนจะได้ด ำเนินกำร

                                                            
๒๐

 (๗) นักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้งไม่รับรองเกี่ยวกับการด าเนินการของบริษัทตามมาตรา ๓๕/๕ (๑) 
๒๑

 (๙) บริษัทประวิงการจ่ายเงินที่ต้องใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายหรือคืนโดยไม่มี
เหตุอันสมควร หรือจ่ายหรือคืนไปโดยไม่สุจริตตามมาตรา ๓๗ 

๒๒
 (๑๐) กรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

๒๓
 มาตรา ๘๓/๖  ในกรณีที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยพบเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นในบริษัทใด ให้นักคณิตศาสตร์

ประกันภัยแจ้งให้นายทะเบียนทราบในทันที  
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยผู้ซึ่งด าเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยสุจริตไม่ต้องรับผิดแม้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท เว้นแต่ เป็นการ

กระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 



๙ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

ตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้ ได้มีกำรปรับปรุงร่ำงมำตรำดังกล่ำวโดย
ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของนักคณติศำสตร์ประกันภัยแต่งตั้งเท่ำนัน้ 

๑๙. ในร่ำงมำตรำ ๘๓/๗๒๔ สมำคมประกันชีวิตไทย มีควำมเห็น
ว่ำ ขอให้อ้ำงอิงเรื่องจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพให้สอดคล้องกับ
สมำคมนักคณติศำสตร์ประกันภัย 

ยืนยันหลักการตามบัญญัตดิังกล่าว เนื่องจำกในกำร
ประกำศก ำหนดจรรยำบรรณ และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
ต้องสอดคล้องจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพของสมำคมนัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยอยู่แล้ว 

๒๐. ในร่ำงมำตรำ ๘๙/๑๒๕ สมำคมประกันชีวิตไทย มีควำมเห็นว่ำ 
ควรตัดออกทั้งมำตรำ เนื่องจำกเห็นว่ำ ควรใช้มำตรกำรบังคับ
ขำยหุ้น แทนกำรลงโทษทำงอำญำ 

ได้ปรับปรุงหลกัการดังกล่าว โดยยกเลิกก ำหนดโทษทำง
อำญำส ำหรับกำรไม่รำยงำนกำรถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละห้ำให ้
นำยทะเบียนทรำบ แต่เพิ่มบทก ำหนดโทษอำญำในกรณทีี่
บริษัทตรวจพบว่ำมีผู้ที่ถือหุน้เกินร้อยละห้ำและไดแ้จ้งให้ผู้ถือหุ้น 
ทรำบเพ่ือให้รำยงำนต่อนำยทะเบียน แต่ผู้ถือหุ้นนั้นไม่รำยงำน
ให้นำยทะเบียนทรำบ ประกอบกับร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ยังเปิด
โอกำสให้พิสูจนไ์ดว่ำได้ใช้ควำมระมัดระวังด้วยควำมรอบคอบ
ในกำรตรวจสอบผู้ที่มีควำมสัมพันธ์แล้ว แต่ไม่สำมำรถทรำบ
และป้องกันมิให้เกิดกำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวได โดยไม่ให้ถือว่ำ
บุคคลดังกล่ำวกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ ๘๙/๒ วรรคสอง 

๒๑. ในร่ำงมำตรำ ๙๙/๑๒๖ สมำคมประกันชีวิตไทย  
มีควำมเห็นว่ำ บทลงโทษหนักเกินไปเมื่อเทียบเคียงกับกรณีที่ 
นักคณิตศำสตร์ประกันภัยจัดท ำรำยงำน รับรอง หรือแสดง
ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรของบริษัทเป็นเท็จ 

เห็นด้วยกับขอ้เสนอแนะของภาคธุรกิจและได้ปรับแก ้
ตามความเห็นดังกล่าวแล้ว๒๗ 
 

การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (ส ำนักงำน คปภ.)  

ได้น ำข้อคัดค้ำนและควำมเห็นของภำคธุรกิจที่เกี่ยวข้องมำประกอบกำรพิจำรณำและปรับปรุงแก้ไข  

                                                            
๒๔

 มาตรา ๘๓/๗  นักคณิตศาสตร์ประกันภัยต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติงานตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

๒๕
 มาตรา ๘๙/๑  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐/๑ หรือมาตรา ๑๐/๒ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง 

สองแสนบาท และถ้าเป็นกรณีกระท าความผิดต่อเนื่องให้ปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู ่
๒๖

 มาตรา ๙๙/๑  ผู้สอบบัญชีผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๓/๑ หรือมาตรา ๔๓/๒ หรือนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๓/๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

๒๗
 มาตรา ๑๑๔/๒  นักคณิตศาสตร์ประกันภัยผู้ใด จัดท ารายงาน หรือรับรอง เกี่ยวกับการด าเนินการของบริษัทตามมาตรา 

๘๓/๑ อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๑๑๕ 
วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



๑๐ 

 

ร่ำงพระรำชบัญญัติประกนัชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้ว ซึ่งควำมเห็นในประเด็นที่ ๑. ๒. ๓. ๗. ๙. ๑๐. และ 
๑๗. ส ำนักงำน คปภ. เห็นด้วยกับภำคธุรกิจโดยได้ปรับปรุงร่ำงพระรำชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ตำมควำมเห็นดังกล่ำวแล้ว แต่ส ำหรับควำมเห็นของภำคธุรกิจในประเด็นอ่ืน ๆ ส ำนักงำน คปภ.  
ยังคงยืนยันตำมหลักกำรเดิมตำมเหตุผลที่ระบุในค ำช้ีแจงเหตุผลรำยประเด็นข้ำงต้น  

อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกร่ำงพระรำชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีหลักกำรและ
เนื้อหำโดยส่วนใหญ่เหมือนกับร่ำงพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ส ำนักงำน คปภ.  
จึงน ำข้อคัดค้ำนและควำมเหน็ของภำคธุรกิจที่มีต่อร่ำงพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
มำประกอบกำรพิจำรณำจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติประกันชวีิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วย 
 

๓. เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลกักำรของร่ำงพระรำชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ และเข้ำสู่กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมกำรกฤษฎีกำคณะที่ ๑๔ ได้พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสร็จสิ้นแลว้ ส ำนักงำน คปภ. จึงได้น ำร่ำงพระรำชบัญญัติประกันชีวิต 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ออกเผยแพร่เพื่อรับฟังควำมคิดเห็น
ผ่ำนบนเวบ็ไซต์ของส ำนักงำน คปภ. ในระหว่ำงวันที่ ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 
และได้มีกำรขยำยเวลำกำรรับฟังควำมคิดเห็นออกไปถึงวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๔ 
 

สรุปผลการรับฟังความคิดเหน็ตามร่างพระราชบญัญัติประกันชีวิต (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

ที่ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

๑. ขอให้มีกำรรับฟังควำมเห็นจำกภำคธุรกิจก่อนที่จะ
ประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำร
จะประกำศก ำหนดออกมำ เพื่อรองรับบทบัญญัติตำมมำตรำ
ต่ำงๆ ในร่ำงฉบับนี้  

ก่อนออกฎหมำยล ำดับรอง ส ำนักงำนต้องมีกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นจำกภำคธุรกิจอยู่แล้ว 

๒. นำยหน้ำประกันชีวิตประเภทนิติบุคคล (ธนำคำร) มี
ข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรเพิ่มนิยำมค ำว่ำ “ผู้มีอ ำนำจในกำร
จัดกำร”๒๘ ซึ่งส่งผลให้ต้องมีกำรแก้ไขมำตรำ ๗๒๒๙ ค ำนิยำม

นิยำมค ำว่ำ “ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร” ใช้กบับริษัท
ประกันชีวิตที่ได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันชีวิต
เท่ำนั้นซึ่งตำมมำตรำ ๗๒ เปน็กำรก ำหนดห้ำมบุคคลที่จะ

                                                            
๒๘“ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร” หมำยควำมว่ำ  
(๑) บุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนของบริษัทที่ด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำร รองผู้จัดกำร ผู้ช่วยผู้จัดกำร หรือผู้ซึ่งมีต ำแหน่ง

เทียบเท่ำที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น ...  



๑๑ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

ดังกล่ำวจะน ำไปใช้กับนำยหน้ำประกันชีวิตประเภทนิติบุคคล
ด้วยหรือไม ่

ขอรับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิตเป็นกรรมกำร ผู้มี
อ ำนำจในกำรจัดกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของบริษัทประกัน
ชีวิต 

๓. สมำคมประกันชีวิต เสนอเพิ่มมำตรำ ดังนี ้
 “มำตรำ ๕/๔ ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจประกำศก ำหนด 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย
ข้อมูลธุรกิจประกันชีวิต เพื่อประโยชน์ในกำรคุ้มครองผู้เอำ
ประกันภัย หรือประชำชน (เพื่อประโยชน์สำธำรณะ) และเพื่อ
ประโยชน์ในกำรก ำกับและส่งเสริมธุรกิจประกนัชีวิต 

  ข้อมูลธุรกิจประกันชีวิตให้หมำยควำมรวมถึงข้อมูลกำร
ประกอบธุรกิจ ข้อมูลผู้เอำประกันภัย และข้อมูลตัวแทนประกัน
ชีวิตหรือนำยหน้ำประกันชีวิต”   

เพื่อให้สอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงแม้ในร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ จะมี
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วก็ตำม 
แต่บทบัญญัติดังกล่ำวยังไม่ครอบคลุมประเด็นทั้งหมดที่เกี่ยวกับ
กำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลธุ รกิจประกันชีวิต เพื่อ
ประโยชน์ในกำรคุ้มครองผู้เอำประกันภัย หรือประชำชน (เพื่อ
ประโยชน์สำธำรณะ) และเพื่อประโยชน์ในกำรก ำกับและส่งเสริม
ธุรกิจประกันชีวิต  

ประเด็นนี้อยู่นอกเหนือจำกหลักกำรที่ผ่ำนควำมเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตร ี

๔. ในร่ำงมำตรำ ๕/๒๓๐ สมำคมประกันชีวิตไทย มีควำมเห็น
ว่ำ เนื่องจำกปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตมีกำรรับประกันที่ให้ควำม
คุ้มครองในลักษณะ “กำรชดเชยรำยได้” หรือ กำรชดเชย
ค่ำใช้จ่ำย” ที่ไม่เกี่ยวข้องกับควำมเสียหำยต่อตัวบุคคล ดังนั้น 
เพื่อให้เกิดควำมชัดเจน จึงเสนอปรับข้อควำมให้ชัดเจนขึ้น  เป็น
ดังนี้  

“มำตรำ ๕/๒ ในกำรประกอบธุรกิจประกันชีวิต บริษัทอำจ

วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มเติมบทบัญญัตินี้ ตอ้งกำรให้เกิด
ควำมชัดเจนและสอดคล้องกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท
ประกันชีวิตในปัจจุบันที่มีกำรรับประกันภัยเกี่ยวกับกำร
ประกันอุบัติเหตุ กำรประกันสุขภำพ กำรประกันค่ำชดเชย
รำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันชีวิตอยู่
แล้ว และเพิ่มเติมให้บริษัทประกันชีวิตสำมำรถรับประกันภัย
ต่อส ำหรับควำมเสี่ยงภัยดงักล่ำวกับบริษัทประกันวินำศภัยได้

                                                                                                                                                                                  
๒๙

 มำตรำ ๗๒  บุคคลธรรมดำซึ่งจะขอรับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิตได้ต้องไม่เป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือเป็น

กรรมกำร ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของบริษัทใด ... 
๓๐ มำตรำ ๕/๒  ในกำรประกอบธุรกิจประกันชีวิต บริษัทอำจจัดให้มีกำรประกันภัยเพื่อคุ้มครองควำมเสียหำยต่อตัวบุคคลอัน

เนื่องมำจำกกำรประกันชีวิตร่วมด้วยก็ได้ ทั้งน้ี ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 



๑๒ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

จัดให้มีกำรประกันภัยเพื่อคุ้มครองควำมเสียหำยต่อตัวบุคคลหรือ
ชดเชยรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ อันเนื่องมำจำกกำรประกันชีวิต
ร่วมกับกำรประกันชีวิตด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ” 

- ประเด็นสอบถำมเพิ่มเติมว่ำ บริษัทประกันชีวิตสำมำรถรับ
ประกันภัยต่อจำกบริษัทประกันวินำศภัยได้หรือไม่ เช่น สัญญำ
สุขภำพ  

ด้วย ซึ่งค ำว่ำ “ควำมเสียหำยต่อตัวบุคคล” ครอบคลุมกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำวแล้ว 

๕. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำย สอบถำมว่ำร่ำงมำตรำ ๑๐/๑ 
ร่ำงมำตรำ ๑๐/๒ จะมีกำรบังคับใช้กับผู้ถือหุน้ซึ่งไม่มีสัญชำติ
ไทยหรือไม่อย่ำงไร 

กำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นภำยในโดยมีผู้ถือหุ้นรำยใหม่
ยังคงเป็นนิติบุคคลในกลุ่มเดยีวกัน รวมถึงกำรได้หุ้นเพิ่มมำใน
ภำยหลัง ต้องมีกำรรำยงำนกำรถือหุ้นและขออนุญำตกำรถือหุ้น
หรือไม ่

 
 
 
หลักกำรและเหตุผลที่มำในกำรก ำกับดูแลสัดส่วนกำรถือหุ้น 

และกำรครอบง ำกิจกำรบริษัทมีที่มำอย่ำงไร 
 

บทบัญญัติที่เกีย่วข้องกับสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละห้ำ และ
ร้อยละสิบ บังคับใช้กับผู้ถือหุน้ทั้งที่มีสัญชำติไทย และผู้ถือหุ้น
ที่ไม่มีสัญชำติไทย 

กำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นภำยในหำกมีกรณีที่ผู้ถือหุ้น
รำยใหม่แม้จะเป็นนิติบุคคลในกลุ่มเดียวกันหำกมีกำรถือหุ้น
ตั้งแต่รอ้ยละห้ำ หรือเกินร้อยละสิบ ก็ต้องมีกำรรำยงำนกำร
ถือหุ้น หรือขออนุญำตกำรถือหุ้น แล้วแต่กรณีด้วย 

กำรได้หุ้นเพิ่มทุนมำแต่ยังอยู่ในสัดส่วนเดิมที่เคยรำยงำน
กำรถือหุ้น หรือในสัดส่วนเดิมที่เคยได้รับอนุญำตแล้ว ก็ไม่ต้อง
รำยงำนกำรถือหุ้น หรือขออนุญำตกำรถือหุ้น 

หลักกำรรำยงำนกำรถือหุ้น และขออนุญำตกำรถือหุ้นเป็น
หลักกำรตำมมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยสำกล 
(ICPs 5 - 6) และมำตรฐำนสำกลด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (FATF RECOMMENDATION ๒๔) 
รวมถึงเป็นไปในแนวทำงเดียวกันกับกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจ
สถำบันกำรเงินด้วย 

๖. สมำคมประกันชีวิตไทย มีควำมเห็นว่ำ ควรยกเลิกโทษ
อำญำ ส ำหรับกำรฝ่ำฝืนต่อร่ำงมำตรำ ๑๐/๒๓๑ ซึ่งมีโทษตำมร่ำง
มำตรำ ๘๙/๑ วรรคหนึ่ง๓๒ ส ำหรับบุคคลทีถ่ือหรือมีไวซ้ึ่งหุ้นของ
บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ. ธุรกิจสถำบันกำรเงิน ซึ่งไม่ได้มี

ไม่ขัดข้องที่จะมีกำรยกเลิกโทษทำงอำญำในกรณีที่มีกำร
ถือหุ้นเกินร้อยละสิบ แตส่ ำหรับกรณีที่ไม่ด ำเนินกำรแก้ไขกำร
ถือหุ้นตำมที่บริษัทมีหนังสือแจ้งในขณะที่ตรวจพบตำมร่ำง
มำตรำ ๑๒/๑ เห็นควรคงโทษทำงอำญำไว้ เนื่องจำกแสดงให้

                                                            
๓๑ มำตรำ ๑๐/๒  ห้ำมมิให้บุคคลใดถือหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่งไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมเกินร้อยละสิบ

ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกนำยทะเบียน หรือเป็นกำรถือหรือมีไว้ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด  

๓๒ มำตรำ ๘๙/๑  ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๑๐/๒ ต้องระวำงโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำท และถ้ำ
เป็นกรณีกระท ำควำมผิดต่อเนื่องให้ปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบำทตลอดเวลำที่ยังฝ่ำฝืนอยู่ 



๑๓ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

กำรก ำหนดโทษอำญำไว้ และในทำงปฏิบัติผู้ถือหุ้นดังกล่ำวก็
ไม่ได้รับเงินปันผลและไม่มสีิทธิออกเสียงในที่ประชุมอยู่แล้ว 

บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำย สอบถำมว่ำ ว่ำ กำรขออนุญำตกำร
ถือหุ้นร้อยละสิบตำมร่ำงมำตรำ ๑๐/๒ จะขออนุญำตเมื่อไร 

เห็นว่ำมีเจตนำฝ่ำฝืนต่อกฎหมำย ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่ำวจะ
น ำไปพิจำรณำในกระบวนกำรตรำกฎหมำยในล ำดับถัดไป 

กำรขออนุญำตกำรถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละสิบขึ้นไปต้องขอ
อนุญำตก่อนกำรเข้ำถือหุ้น 

๗. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำย มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๑๐/๓๓๓ 
ว่ำ กำรจ ำหน่ำยหุ้นภำยใน ๙๐ วันอำจเป็นระยะเวลำที่น้อย
เกินไปท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้แล้วเสร็จ 

กำรซื้อหุ้นจำกกำรขำยทอดตลำดต้องปฏิบัติตำมมำตรำ ๑๐/๑ 
และมำตรำ ๑๐/๒ หรือไม ่และกำรขำยหุ้นด้วยวิธีขำยทอดตลำด
อำจกระทบต่อกำรก ำกับคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น ประกอบกับกำร
ขำยทอดตลำดมีระยะเวลำยำวนำนอำจเกิดควำมไม่ชัดเจน
เกี่ยวกับตัวผู้ถือหุ้น 

 
 
 
 
กำรนับสัดส่วนกำรถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม หำกมีกรณี

ที่นับรวมกันแล้วเกินกว่ำร้อยละสิบ ผู้ถือหุ้นจะต้องขำยหุ้นส่วน
ทำงตรงหรือทำงอ้อมออกไป 

ระยะเวลำกำรจ ำหน่ำยหุ้นส่วนที่ถือเกินเทียบเคียงมำจำก
กฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน  

 
กำรซื้อหรือได้มำซึ่งหุ้นของบริษัทไม่ว่ำด้วยวิธีกำรใดต้อง

ปฏิบัติตำมตำมมำตรำ ๑๐/๑ และมำตรำ ๑๐/๒ และผู้ซือ้หุ้น
ของบริษัทจำกกำรขำยทอดตลำดมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำม
กฎหมำยและท ำกำรตรวจสอบสัดส่วนกำรถือหุ้นของตนเอง
ก่อนกำรเข้ำซื้อหุ้นด้วย ทั้งนี้ ตรำบใดที่ผู้ถือหุ้นเกินกว่ำที่
กฎหมำยก ำหนดยังไม่จ ำหน่ำยหุ้นส่วนที่เกินออกไป บุคคลนั้น
ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ เพียงแต่ถูกจ ำกัดสิทธิในกำร
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิได้รับ
เงินปันผลเท่ำนั้น 

กรณีที่มีกำรถอืหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อมเกินกว่ำสัดส่วน
ที่กฎหมำยก ำหนด ผู้ถือหุ้นนั้นจะขำยหุ้นส่วนใดออกไปก็ได้
เพื่อให้มีสัดส่วนกำรถือหุ้นเป็นไปตำมกฎหมำย 

๘. นำยหน้ำประกันภัยประเภทนิติบุคคล (ธนำคำร) มี
ควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๑๐/๔๓๔ ว่ำ กรณีที่บริษัทมีกำรจ ำหน่ำย
หุ้นผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ เปน็กำรยุ่งยำก และเป็นภำระกับบริษัท

มำตรำ ๑๐/๔ เป็นกรณีที่กฎหมำยก ำหนดห้ำมบริษัทขำย
หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละสิบขึ้นไปโดยมีเจตนำ หำก
บริษัทไม่ได้มีเจตนำกระท ำกำรดังกล่ำวแล้วย่อมไม่เป็น

                                                            
๓๓ มำตรำ ๑๐/๓  บุคคลใดได้มำซึ่งหุ้นของบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่งจนเป็นเหตุให้จ ำนวนหุ้นที่ตนถือหรือมีไว้เป็นไปโดยฝ่ำฝืน

มำตรำ ๑๐/๒ บุคคลนั้นจะต้องน ำหุ้นในส่วนที่เกินออกจ ำหน่ำยแก่บุคคลอื่นภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหุ้นนั้นมำ เว้นแต่จะได้รับ
กำรผ่อนผันจำกนำยทะเบียนซึ่งจะผ่อนผันได้อีกไม่เกินเก้ำสิบวัน 

 ในกรณีที่บุคคลตำมวรรคหนึ่งไม่จ ำหน่ำยหุ้นในส่วนที่เกินภำยในเวลำที่ก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง นำยทะเบียนอำจร้องขอต่อศำล
ให้มีค ำสั่งให้ขำยหุ้นในส่วนที่เกินดังกล่ำวได้ และถ้ำศำลเห็นว่ำกำรถือหรือมีไว้ซึ่งหุ้นนั้นเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๐/๒ ให้ศำลมีอ ำนำจสั่ง
ให้ขำยทอดตลำดหรือขำยโดยวิธีอื่นได้ 

๓๔มำตรำ ๑๐/๔  ห้ำมมิให้บริษัทจ ำหน่ำยหุ้นของตนแก่บุคคลใดจนเป็นเหตุให้จ ำนวนหุ้นที่บุคคลนั้นถือหรือมีไว้เป็นไปโดยฝ่ำ
ฝืนมำตรำ ๑๐/๒ 
 กำรนับจ ำนวนหุ้นตำมวรรคหนึ่ง ให้นับรวมถึงหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลตำมวรรคหนึ่งถือหรือมีไว้ด้วย 
 ทุกครั้งที่มีกำรชี้ชวนให้เข้ำชื่อซื้อหุ้นของบริษัทใด ให้บริษัทน้ันระบุหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ตำมมำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๐/๑ 
มำตรำ ๑๐/๒ และมำตรำ ๑๐/๓ ไว้ในค ำชี้ชวนด้วย 



๑๔ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

ที่จะสำมำรถท ำกำรตรวจสอบได้ว่ำผู้ถือหุ้นรำยใดจะท ำกำรซื้อ
หุ้นของบริษัทเกินกว่ำร้อยละ ๑๐ ของหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมด และกำรฝ่ำฝืนมำตรำนี้บริษัทจะมคีวำมผิดต้องรับโทษ
ปรับอีกด้วย  

แต่หำกจะให้เป็นควำมรับผิดชอบโดยตรงของผู้ถือหุ้นที่ถือ
ครองหุ้นเกินกว่ำร้อยละ ๑๐ ของหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด
ตำมมำตรำ ๑๐/๒ น่ำจะเป็นเรื่องที่พอท ำได้ และสำมำรถจะ
ตรวจสอบได้ผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ หรอืตลำดหลักทรพัย์
แล้วแต่กรณ ี

ควำมผิด ทั้งในกำรเสนอขำยหุ้นผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ในทำง
ปฏบิัติจะมีกำรก ำหนดเป็นเงื่อนไขในกำรซือ้ขำยไว้ด้วยว่ำผู้ถือ
หุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละห้ำต้องมีกำรรำยงำนกำรถือหุ้นต่อ
นำยทะเบียน และในกรณีที่ถอืหุ้นเกินร้อยละสิบต้องขอ
อนุญำตต่อนำยทะเบียน ดังนั้น จึงเป็นหน้ำที่ของผู้ที่จะเข้ำมำ
ซื้อหุ้นในบริษทัต้องท ำกำรตรวจสอบสัดส่วนกำรถือหุ้นของ
ตนเองก่อนกำรเข้ำซื้อหุ้นด้วย 

๙. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำย มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๑๑๓๕ 
ว่ำ จะจัดกำรเงินปันผลในส่วนที่ไม่อำจจ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นในส่วน
ที่เกินอัตรำร้อยละ ๕ หรือ ๑๐ นั้นอย่ำงไร และในกรณีทีผู่้ถือหุ้น
ถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ ๕ แต่มิได้รำยงำนตำมมำตรำ ๑๐/๑ หำก
ต่อมำ ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวได้รำยงำนในภำยหลัง ผู้ถือหุ้นรำยนั้น
ยังคงมีสิทธิได้รับเงินปันผลในส่วนที่เกินอยู่หรือไม่ แม้ว่ำบริษัท
จะได้จ่ำยเงินปันผลไปก่อนแล้วก็ตำม 

บริษัทจะจัดกำรเงินปันผลในส่วนดังกล่ำวอย่ำงไรก็ได้ 
เพียงแต่ไม่อำจน ำเงินไปจ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นทีไ่ม่ได้รำยงำนกำร
ถือหุ้น หรือไมข่ออนุญำตกำรถือหุ้นดังกล่ำวได้ แม้จะมีกำร
รำยงำนหรือขออนุญำตในภำยหลังแล้วก็ตำมแต่ผู้ถือหุ้น
ดังกล่ำวยังคงไม่อำจได้รับเงินปันผลส ำหรับรอบกำรจ่ำยเงิน
ปันผลที่ผ่ำนมำแล้วได ้

๑๐. สมำคมประกันชีวิตไทย มีควำมเห็นว่ำ ควรปรับปรุง
แก้ไขร่ำงมำตรำ ๑๒๓๖ โดยเสนอให้มีกำรก ำหนดระยะเวลำกำร
แจ้งผลกำรตรวจสอบผู้ถือหุ้นต่อนำยทะเบียนไม่น้อยกว่ำ ๗ วัน 
หรือก่อนกำรประชุมก็เพียงพอแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับกำรส่ง
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยทั่วไป (ไม่น้อยกว่ำ ๗ 
วัน) และเพื่อให้เงื่อนเวลำยืดหยุ่นเพียงพอส ำหรับกำรจัดประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุน้ในกรณีฉุกเฉินที่ไม่สำมำรถรอได้ถึง ๑๔ วัน ตำม
พระรำชบัญญัติมหำชนจ ำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ไม่ขัดข้องหำกจะลดก ำหนดระยะเวลำกำรแจ้งผลกำร
ตรวจสอบทะเบียนผู้ถือหุ้นต่อนำยทะเบียนจำก ๑๔ วัน เป็น 
๗ วันก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น  

                                                            
๓๕ มำตรำ ๑๑  บุคคลใดถือหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทใดโดยฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๐/๑ หรือมำตรำ ๑๐/๒ บุคคลนั้นจะยก

เอำกำรถือหุ้นในส่วนที่เกินนั้นใช้ยันต่อบริษัทดังกล่ำวมิได้ และบริษัทน้ันจะจ่ำยเงินปันผลหรือผลตอบแทนอ่ืนใดให้แก่บุคคลนั้น หรือให้
บุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นในส่วนท่ีเกินมิได้ 

ในกรณีที่บุคคลตำมวรรคหนึ่งได้รับหุ้นมำโดยสุจริตจำกกำรรับมรดก หำกบริษัทนั้นได้ประกำศจ่ำยเงินปันผลในช่วงระยะเวลำ
เก้ำสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหุ้นมำ ให้มีสิทธิรับเงินปันผลในหุ้นส่วนท่ีเกินได้ แต่บุคคลนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำม
จ ำนวนหุ้นในส่วนที่เกินมิได้ 

๓๖ มำตรำ ๑๒  เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติตำมมำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๐/๑ และมำตรำ ๑๐/๒ ให้บริษัทตรวจสอบทะเบียนผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่ำสิบสี่วันก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้นทุกครำว และแจ้งผลกำรตรวจสอบต่อนำยทะเบียนตำมรำยกำรและภำยในระยะเวลำที่
นำยทะเบียนก ำหนด 



๑๕ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำย มีควำมเห็นว่ำ ควรแก้ไขระยะเวลำ
กำรตรวจสอบทะเบียนผู้ถือหุ้นตำมร่ำงมำตรำ ๑๒  โดยค ำนึงถึง
ทำงปฏิบัติที่บริษัทอำจมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเรียกประชุมผู้
ถือหุ้น กำรก ำหนดระยะเวลำ "ไม่น้อยกว่ำ ๑๔ วันก่อนกำร
ประชุมผู้ถือหุ้น" จึงอำจท ำให้บริษัทไม่สำมำรถจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ได้จนกว่ำจะครบก ำหนดเวลำดังกล่ำว 

๑๑. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำย มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๑๒/๑๓๗ 
ว่ำ ควรก ำหนดให้สำมำรถขอขยำยระยะเวลำกำรจ ำหน่ำยได้ 
เพื่อควำมยืดหยุ่นในกรณีที่ไม่สำมำรถจ ำหนำ่ยได้ รวมถึงในทำง
ปฏิบัติ บริษัทอำจไม่สำมำรถตรวจพบกำรนับรวมบุคคลที่
เกี่ยวข้องได้ 

กำรก ำหนดระยะเวลำให้บริษัทแจ้งผู้ถือหุ้นเมื่อตรวจ
พบว่ำมีกำรถือหุ้นโดยฝ่ำฝืนกฎหมำย เป็นหลักกำรเดิมที่อยู่ใน
มำตรำ ๑๒ แห่งพระรำชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่
ก ำหนดให้ในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่ำมีผู้ถือหุ้นซึ่งไม่มีสญัชำติ
ไทยถือหุ้นโดยฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๐ ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นนั้นทรำบ
และให้ผู้นั้นด ำเนินกำรแก้ไขภำยในหนึ่งเดือน และในกำร
แก้ไขเพิ่มเติมรำ่งพระรำชบัญญัตินี้มีกำรก ำหนดให้ต้องมีกำร
รำยงำนกำรถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละห้ำ และขออนุญำตกำรถือหุ้น
เกินร้อยละสิบ จึงใช้มำตรกำรเดียวกันในกำรที่จะให้บริษทั
แจ้งผู้ถือหุ้น และให้ผู้ถือหุ้นแก้ไขกำรถือหุ้นของตน อย่ำงไรก็
ดี จะรับข้อเสนอแนะดังกล่ำวไว้พิจำรณำอีกครั้ง 

๑๒.  บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำย มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๑๓๓๘ 
ว่ำ กำรก ำหนดยกเว้นหน้ำที่ของสำขำของบริษัทประกันชีวิต
ต่ำงประเทศ อำจก่อให้เกิดควำมไม่เสมอภำคในกำรก ำกับดูแล 

สำขำของบริษัทประกันชีวิตต่ำงประเทศไม่มีผู้ถือหุ้น 
ดังนั้น จึงไม่สำมำรถน ำบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลผู้ถือ
หุ้นไปใช้ได้ 

๑๓.  นำยหน้ำประกันภัยประเภทนิติบุคคล (ธนำคำร) มี
ควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๒๖/๑๓๙ ว่ำ กรณีที่บริษัทไม่สำมำรถ

ตำมร่ำงมำตรำ ๕๓๔๐ ของพระรำชบัญญัตินี้มีกำร
ก ำหนดให้นำยทะเบียนมีอ ำนำจในกำรออกหนังสือเตือน มี

                                                            
๓๗ มำตรำ ๑๒/๑  ในกรณีที่บริษัทพบว่ำมีจ ำนวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นถือหุ้นโดยฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๐ ให้บริษัทแจ้งให้ผู้นั้นทรำบภำยในสิบ

ห้ำวันนับแต่วันที่ตรวจพบและให้ผู้นั้นด ำเนินกำรแก้ไขภำยในสำมสิบวันนับแต่วันรับแจ้ง 
 ในกรณีที่พบว่ำมีจ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือหุ้นโดยฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๐/๑ หรือมำตรำ ๑๐/๒  ให้บริษัทมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นนั้น

และนำยทะเบียนทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ตรวจพบและให้ผู้ถือหุ้นนั้นด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๐/๑ หรือมำตรำ ๑๐/๓ แล้วแต่
กรณี 

 กำรที่ผู้ถือหุ้นถือหุ้นโดยฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๐/๒ ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นพ้นควำมรับผิดตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติน้ี 
๓๘ มำตรำ ๑๓  บทบัญญัติมำตรำ ๙ มำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๐/๑ มำตรำ ๑๐/๒ มำตรำ ๑๐/๓ มำตรำ ๑๐/๔ มำตรำ ๑๑ มำตรำ 

๑๒ และมำตรำ ๑๒/๑ มิให้ใช้บังคับแก่บริษัทที่เป็นสำขำของบริษัทประกันชีวิตต่ำงประเทศตำมมำตรำ ๘ 
๓๙ มำตรำ ๒๖/๑  บริษัทต้องด ำรงเงินกองทุนให้มีจ ำนวนขั้นต่ ำตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศ

ก ำหนด 



๑๖ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

ด ำรงเงินกองทุนขั้นต่ ำตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด และเพิ่มทุน
ไม่ได้ หรือเพ่ิมทุนไม่ได้ตำมระยะเวลำที่นำยทะเบียนก ำหนด 
หำกจะมีบทลงโทษควรเริ่มต้นจำกโทษสถำนเบำไปหำหนัก เช่น 
เริ่มด้วยกำรมีหนังสือเตือนให้เร่งด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่
ก ำหนดอีกครั้ง หำกยังท ำไม่ได้อีกจึงเป็นกำรพิจำรณำพักใช้
ใบอนุญำต ก่อนจะมีค ำสั่งปิดกิจกำร และเพิกถอนใบอนุญำต ซึ่ง
น่ำจะเป็นกำรลงโทษที่พอสมควรแก่กรณีกบับริษัท 

บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำย มีควำมเห็นว่ำ กำรเพิ่มทุนตำมร่ำง
มำตรำ ๒๖/๑ ผู้ถือหุ้นที่ได้หุน้มำตำมมำตรำดังกล่ำวมีหน้ำที่
รำยงำนตำมมำตรำ ๑๐/๑ หรือขออนุญำตตำมมำตรำ ๑๐/๒ 
หรือไม่ หรือจะได้รับยกเว้นหน้ำที่ตำมมำตรำทั้งสองดังกล่ำว 

ค ำสั่งห้ำมกระท ำกำร หรือมคี ำสั่งถอดถอนกรรมกำรหรือผู้มี
อ ำนำจในกำรจัดกำรในกรณทีี่บริษัทมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยได้อยู่แล้วตำมควำมร้ำยแรงของกำรกระท ำ ซึ่ง
ก่อนที่จะมีค ำสัง่เพ่ิมทุน สั่งปิดกิจกำร หรือสั่งเพิกถอน
ใบอนุญำตต้องผ่ำนกระบวนกำรดังกล่ำวมำก่อนแล้ว 

 
 
ผู้ถือหุ้นยังคงมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

๑๔.  บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำย มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๓๐๔๑ 
ว่ำ ไม่ควรจ ำกัดกำรที่บริษัทสำมำรถก ำหนดอัตรำเบ้ียประกันภัย
ได้เองแต่เฉพำะกำรประกันภัยแบบกลุ่ม ควรครอบคลุมไปถึง

กำรก ำหนดให้อัตรำเบ้ียประกันภัยต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกนำยทะเบียนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เบี้ยประกันภัย
สอดคล้องกับควำมคุ้มครองที่ผู้เอำประกันภัยได้รับ ท ำให้ให้

                                                                                                                                                                                  

ในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนขั้นต่ ำตำมวรรคหนึ่งได้ ให้นำยทะเบียนมีค ำสั่งให้บริษัทเพิ่มทุนภำยในระยะเวลำที่
นำยทะเบียนก ำหนด ถ้ำบริษัทไม่ด ำเนินกำรหรือด ำเนินกำรไม่ได้ตำมก ำหนด ให้นำยทะเบียนโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรมีค ำสั่งปิด
กิจกำรและเสนอรัฐมนตรีเพิกถอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทนั้น  

เมื่อรัฐมนตรีได้รับแจ้งค ำสั่งปิดกิจกำรตำมวรรคสอง ให้มีค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันชีวิตโดยไม่ชักช้ำ 
๔๐ มำตรำ ๕๓  ในกรณีที่บริษัท กรรมกำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรได้กระท ำกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

หรือข้อก ำหนดหรือประกำศที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจแห่งพระรำชบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในค ำสั่งหรือใบอนุญำต ให้นำย
ทะเบียนมีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมสมควรแห่งควำมร้ำยแรงของกำรกระท ำ ดังต่อไปนี้  

(๑) มีหนังสือเตือนไปยังบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ระงับกำรกระท ำอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือให้ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือ
ข้อก ำหนดหรือประกำศที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจแห่งพระรำชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในค ำสั่งหรือใบอนุญำต 

(๒) มีค ำสั่งห้ำมกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนหรือให้ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือข้อก ำหนดหรือประกำศที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจแห่ง
พระรำชบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในค ำสั่งหรือใบอนุญำต 

(๓) มีค ำสั่งถอดถอนกรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรคนหนึ่งคนใดหรือทุกคน และจะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้ำไปด ำรงต ำแหน่ง
แทนก็ได้ โดยให้ถือว่ำค ำสั่งดังกล่ำวเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

๔๑มำตรำ ๓๐ มำตรำ ๓๐  อัตรำเบี้ยประกันภัยที่บริษัทก ำหนดจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียน 
ในกรณีที่เป็นกำรประกันภัยแบบกลุ่มหรือกำรประกันภัยในลักษณะเดียวกัน ให้บริษัทสำมำรถก ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัยได้ 

โดยต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่นำยทะเบียนโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
และให้ถือว่ำเป็นกรณีที่นำยทะเบียนได้ให้ควำมเห็นชอบแล้ว 

อัตรำเบี้ยประกันภัยที่นำยทะเบียนเห็นชอบไว้แล้วตำมวรรคหนึ่งหรือถือว่ำนำยทะเบียนได้ให้ควำมเห็นชอบตำมวรรคสอง เมื่อ
นำยทะเบียนเห็นสมควรหรือบริษัทร้องขอ นำยทะเบียนจะส่ังให้เปลี่ยนอัตรำเบี้ยประกันภัยนั้นใหม่ก็ได้  ท้ังนี้ กำรเปลี่ยนอัตรำเบี้ย
ประกันภัยใหม่ไม่มีผลกระทบกระเทือนกรมธรรม์ประกันภัยท่ีได้ก ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัยที่นำยทะเบียนได้ให้ควำมเห็นชอบหรือถือว่ำ
ได้ให้ควำมเห็นชอบไว้ก่อนแล้ว 



๑๗ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

กรมธรรม์ประเภทอื่นด้วย  
อำจก ำหนดให้นักคณิตศำสตร์ประกันภัยเข้ำมำมีส่วนร่วมใน

กำรรับรองกำรค ำนวณอัตรำเบี้ยประกันภัยประกอบกำรย่ืนขอ
ควำมเห็นชอบด้วย เพื่อให้เกิดควำมยืดหยุ่นอีกประกำรหน่ึง 

หำกนำยทะเบียนพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบอัตรำเบี้ย
ประกันภัยแล้ว  ต่อมำมีกำรสัง่แก้ไขเปลี่ยนแปลง นำยทะเบียน
อำจต้องรับผิดจำกกำรใช้อ ำนำจดังกล่ำว หำกเกิดควำมเสียหำย
ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

พิจำรณำแก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๒๙ ในท ำนองเดียวกันกับร่ำง
มำตรำ ๓๐ วรรคสำม และควรครอบคลุมไปถึงกรมธรรม์
ประเภทอื่นด้วย โดย คปภ. อำจก ำหนดหลักเกณฑ์มำตรฐำนขั้น
ต่ ำของกรมธรรม์เพื่อประโยชน์ในกำรคุ้มครองผู้เอำประกันภัย 
โดยค ำนึงถึงข้อก ำหนดที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้เอำประกันภัย 
และย้ ำเตอืนอ ำนำจในกำรแทรกแซงเพ่ือเปลี่ยนแปลงขอ้ควำม 
หำก คปภ. เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรตำมสัญญำประกันภัย ไม่เกิด
ควำมเป็นธรรม 

 
 
สมำคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษำกำรเงิน มีควำมเห็น

ว่ำ กำรก ำหนดเบี้ยประกันภัยแบบกลุ่มที่เปน็ไปตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขที่นำยทะเบียนโดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรก ำหนดขอให้มีกำรพิจำรณำเป็นกำรเฉพำะรำย 

เบี้ยประกันภัยไม่แพงเกินไป อันเป็นกำรคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของผู้เอำประกันภัยและประชำชน ดังนั้น กำรผอ่น
คลำยกำรก ำกับอัตรำเบ้ียประกันภัยจึงสำมำรถท ำได้ในกลุ่มผู้
เอำประกันภัยที่มีศักยภำพ มีอ ำนำจต่อรอง มีควำมรู้เพียงพอ 
ที่จะสำมำรถพจิำรณำเรื่องดังกล่ำวได้เท่ำนั้น ในกำรแก้ไข
เพิ่มเติมร่ำงพระรำชบัญญัตินี้จึงก ำหนดให้เฉพำะกำร
ประกันภัยแบบกลุ่มซึ่งกลุ่มองค์กรสำมำรถเป็นผู้แทนของ
สมำชิกในกำรพิจำรณำเพื่อประโยชน์ของสมำชิก ทั้งนี้ ใน
ปัจจุบันส ำนักงำนได้ก ำหนดให้บริษัทต้องใช้นักคณิตศำสตร์
ประกันภัยในกำรก ำหนดอัตรำเบ้ียประกันภัยอยู่แล้ว 

ในกรณีที่นำยทะเบียนใช้อ ำนำจในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำ
เบี้ยประกันภัยที่ได้รับควำมเห็นชอบไปแล้วจะไม่มีผลกับ
สัญญำประกันภัยที่เกิดขึ้นก่อนที่นำยทะเบียนเปลี่ยนแปลง 
ทั้งนี้ กำรใช้อ ำนำจดังกล่ำวเป็นไปเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ของผู้เอำประกันภัยและประชำชน 

อย่ำงไรก็ดี ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ไม่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๒๙ ซึ่งเป็นเรื่องแบบและข้อควำมกรมธรรม์ประกนัภัย 

นำยหน้ำประกันภัยประเภทนิติบุคคล (ธนำคำร) มีควำมเห็น
ต่อร่ำงมำตรำ ๓๐ วรรคสำม ว่ำกรณีเปลี่ยนแปลงอัตรำเบี้ย
ประกันภัยใหม่ที่นำยทะเบียนได้ให้ควำมเห็นชอบ หรือถือว่ำได้
ให้ควำมเห็นชอบไว้แล้ว ควรที่จะก ำหนดช่วงเวลำที่อัตรำเบี้ย
ประกันภัยที่เปลี่ยนแปลงใหม่น้ันจะมีผลบังคับใช้ไว้เป็นเวลำ
พอสมควรที่จะให้บริษัทสำมำรถประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ หรือ
บอกกล่ำวให้กับผู้สนใจ หรือผู้ขอเอำประกันภัยได้รับทรำบ และ
ให้มีเวลำเพียงพอที่บริษัทจะสำมำรถเปลี่ยนแปลงข้อมูล/
แบบฟอร์ม/สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงเบี้ย

เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำเบ้ียประกันภัยส่งผล
กระทบทั้งระบบงำนของบริษัท รวมถึงผู้เอำประกันภัยและ
ประชำชน ปัจจุบันในทำงปฏิบัติส ำนักงำนจะมีกำรให้
ระยะเวลำภำคธุรกิจในกำรปรับตัว รวมถึงประชำสัมพันธ์ให้
ประชำชนได้รับทรำบอยู่แล้ว 

 
 
 

 



๑๘ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

ประกันภัยนั้นได้ด้วย  
๑๕. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยสอบถำมตำมร่ำงมำตรำ ๓๒๔๒ 

ว่ำเมื่อบริษัทปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรประกำศ
ก ำหนดในเรื่องกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว บริษทัต้องมี
กำรขอควำมเห็นชอบอีกหรือไม ่

 

กำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ถือหุน้ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑท์ี่
คณะกรรมกำรก ำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมกำรอำจก ำหนดให้ต้อง
ได้รับควำมเห็นชอบเพื่อเป็นกำรสอบทำนควำมถูกต้อง
เกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนก็ได้ เพรำะหำก
จ่ำยเงินปันผลออกไปแล้วแต่พบว่ำบริษัทปฏิบัติไม่เปน็ไปตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ หรือส่งผลให้บรษิัทมีฐำนะกำรเงินไม่
มั่นคง ก็เป็นกำรยำกที่บริษัทจะเรียกเงินคืนจำกผู้ถือหุ้นได ้

 
  
 
 

๑๖. สมำคมประกันชีวิตไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำงมำตรำ 
๓๓ (๓)๔๓ ว่ำหำกมีกำรแก้ไขกำรลงทุนประกอบธุรกิจอื่นตำมที่
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนดตำมมำตรำ ๒๘  ควรเปิดให้มีกำร
ฝำกเงินในต่ำงประเทศได้เช่นเดียวกับกำรฝำกเงินกับสถำบัน
กำรเงินในประเทศ เพื่อเปิดโอกำสในกำรฝำกเงินหำผลตอบแทน
ในต่ำงประเทศมำกขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย ที่ได้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์กำรฝำกเงินในต่ำงประเทศ
มำกขึ้น 

กำรเปิดโอกำสให้บริษัทประกนัชีวิตฝำกเงินในสถำบัน
กำรเงินต่ำงประเทศเพื่อกำรลงทุนนั้น ต้องไปด ำเนินกำรแก้ไข
ประกำศที่ออกตำมควำมในมำตรำ ๒๘ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ
หลักกำรของร่ำงพระรำชบัญญัตินี ้

๑๗. สมำคมประกันชีวิตไทย เสนอให้มีกำรปรับปรุงแก้ไข
ข้อควำมในมำตรำ ๓๓ (๑๕)๔๔ เป็นดังนี้  

“(๑๕) ตั้งหรือมอบหมำยบุคคลอื่นนอกจำกตัวแทนประกัน

ไม่ขัดข้องกับข้อเสนอดังกล่ำว หำกทำงภำคธุรกิจแสดงให้
เห็นได้ว่ำมีกำรก ำกับดูแล อบรมให้ควำมรูแ้ก่พนักงำนหรือ
ลูกจ้ำงของบริษัทได้เทียบเทำ่กับตัวแทนประกันภัยและ

                                                            
๔๒

 มำตรำ ๓๒  เพื่อประโยชน์ในกำรก ำกับกำรด ำเนินธุรกิจประกันภัย ให้คณะกรรมกำร มีอ ำนำจประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท  ท้ังนี้ ในกำรก ำหนดดังกล่ำวต้องไม่เป็นกำร
ก ำหนดให้เกิดผลกระทบหรือควำมเสียหำยแก่ผู้ถือหุ้นและบริษัทเกินสมควรแก่กำรประกอบธุรกิจตำมปกติ 

๔๓ (๓) ฝำกเงินไว้ที่อ่ืนนอกจำกท่ีสถำบันกำรเงินและสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ ในกรณีที่เป็นกำรฝำกเงินไว้ที่สถำบันกำรเงิน
ต่ำงประเทศให้กระท ำได้เฉพำะเพื่อเป็นกำรลงทุนประกอบธุรกิจอื่นตำมท่ีคณะกรรมกำรประกำศก ำหนดตำมมำตรำ ๒๘ 

๔๔ (๑๕) ตั้งหรือมอบหมำยบุคคลอ่ืนนอกจำกตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทไปชักชวน ชี้ช่องหรือจัดกำรให้บุคคลท ำสัญญำ
ประกันชีวิตกับบริษัท ท้ังนี้ เว้นแต่เป็นกำรตั้งหรือมอบหมำยกรรมกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของบริษัทเพื่อให้กระท ำกำรในนำมบริษัท 
โดยบุคคลดังกล่ำวต้องผ่ำนกำรอบรมจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผ่ำนกำรอบรม
ตำมหลักสูตรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยประกำศก ำหนด 



๑๙ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

ชีวิตของบริษัทไปชักชวนชี้ช่องหรือจัดกำรให้บุคคลท ำสัญญำ
ประกันชีวิตกับบริษัท ทั้งนี้ เวน้แต่เป็นกำรต้ังหรือมอบหมำย
กรรมกำร พนกังำน หรือลูกจ้ำงของบริษัทเพ่ือให้กระท ำกำรใน
นำมบริษัท” 

เนื่องจำกกรรมกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของบริษัท กระท ำ
กำรภำยใต้กำรก ำกับดูแลของบริษัทประกันภัย มีกระบวนกำร
กำรท ำงำนที่เป็นระบบและสำมำรถตรวจสอบคุณภำพได้อยู่แล้ว 

สมำคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ไม่เห็น
ด้วยกับกำรก ำหนดให้กรรมกำร พนกังำน หรือลูกจ้ำงของบริษัท
ต้องผ่ำนกำรอบรมจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกับและส่งเสรมิ
กำรประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผ่ำนกำรอบรมตำมหลักสูตรที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกับและส่งเสรมิกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัยประกำศก ำหนด โดยขอให้เป็นเฉพำะตัวแทนประกัน
ชีวิตที่ต้องผ่ำนกำรอบรม เพรำะหำกท ำผิด กไ็ม่ได้มีบทลงโทษใด 
ๆ ที่ชัดเจน เช่น  เรื่องกำรตัดใบอนุญำตตัวแทน เมื่อไม่ใช่
ตัวแทนประกันชีวิตก็จะไม่เข้ำใจวัฒนธรรมของกำรท ำงำนของ
ตัวแทนประกันชีวิต 

นำยหน้ำประกันภัย ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่ำวจะน ำไปพิจำรณำ
ในกระบวนกำรตรำกฎหมำยในล ำดับถัดไป 

๑๘. สมำคมประกันชีวิตไทย เสนอให้มีกำรปรับปรุงแก้ไข
ข้อควำมในมำตรำ ๓๓ (๑๖)๔๕ เป็นดังนี ้

“(๑๖) ขำย ให้ หรือให้เช่ำทรพัย์สินใด ๆ แก่กรรมกำร ผู้มี
อ ำนำจในกำรจดักำรหรือผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว หรือรับซื้อหรือ เช่ำทรัพย์สินใด ๆ 
จำกกรรมกำร ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร หรือ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว ที่มีมูลค่ำรวมกัน
สูงกว่ำที่นำยทะเบียนก ำหนด เว้นแต่เป็นกำรเช่ำหรือให้เช่ำที่
เป็นรำยกำรธุรกิจปกติ ยึดหลักกำรค้ำที่มีรำคำและเงื่อนไขที่เป็น
ธรรม หรือได้รบัควำมยินยอมจำกคณะกรรมกำรบริษัทและได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ

ไม่ขัดข้องกับข้อเสนอดังกล่ำว ทั้งนี้ จะน ำไปพิจำรณำใน
กระบวนกำรตรำกฎหมำยในล ำดับถัดไป 

                                                            
๔๕ (๑๖) ขำย ให้ หรือให้เช่ำทรัพย์สินใด ๆ แก่กรรมกำร ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่

เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว หรือรับซื้อ หรือเช่ำทรัพย์สินใด ๆ จำกกรรมกำร ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว ที่มีมูลค่ำรวมกันสูงกว่ำที่นำยทะเบียนก ำหนด เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมจำกคณะกรรมกำรบริษัท
และได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียน  ท้ังนี้ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทให้เป็นไปตำมที่นำยทะเบียนประกำศก ำหนด 



๒๐ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

บริษัทให้เป็นไปตำมที่นำยทะเบียนประกำศก ำหนด” 
เนือ่งจำกบริษัทประกันชีวิตอำจมีกำรเช่ำทรัพย์สินหรือให้เช่ำ

ทรัพย์สินกับกจิกำรที่มีควำมเกี่ยวข้องกัน เช่น เช่ำพื้นที่ส ำนักงำน
จำกบริษัทแม่ซึง่มีสถำนที่ตั้งของกิจกำรอยู่ในอำคำรเดียวกัน หรือ
เป็นกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ตำมประกำศกำรลงทุนประกอบ
ธุรกิจอื่น จึงเห็นสมควรยกเว้นธุรกรรมประเภทดังกล่ำวส ำหรับ
รำยกำรที่เป็นธุรกิจปกติและมีรำคำและเงื่อนไขที่เป็นธรรม 

 
๑๙. สมำคมประกันชีวิตไทย เสนอให้มีกำรปรับปรุงแก้ไข

ข้อควำมในมำตรำ ๓๓ (๑๗)๔๖ เป็นดังนี้  
“(๑๗) ให้กู้ยืม ค้ ำประกัน หรอืกระท ำกำรอื่นใดที่มีผล

ท ำนองเดียวกับกำรให้กู้ยืมค้ ำประกัน แก่กรรมกำรผู้มีอ ำนำจใน
กำรจัดกำร หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท และหมำยรวมถึงผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว หรือแก่พนักงำนหรือลูกจ้ำง เว้นแต่
เป็นกำรให้กู้ยืมเงินตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด หรือ
เป็นกำรให้กู้ยืมเงินตำมกรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่เป็นกำรให้
กู้ยืมเงินเพื่อเป็นสวัสดิกำรหรือเป็นกำรให้กู้ยืมเงินตำมกรมธรรม์
ประกันภัยตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนดแก่บุคคล
ดังกล่ำว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทให้เป็นไปตำมที่นำย
ทะเบียนประกำศก ำหนด” 

เนื่องจำกข้อควำมที่ว่ำ “ตำมที่คณะกรรมกำรประกำศ
ก ำหนด” จะขยำยเฉพำะกรณีที่เป็น “กำรให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็น
สวัสดิกำร” เท่ำนั้น โดยไม่รวมถึงกำรกู้ยืมเงินตำมกรมธรรม์
ประกันภัย ประกอบกับปัจจุบันตำมประกำศที่ออกตำมควำมใน
มำตรำ ๒๘ พนักงำน หรือลูกจ้ำง อำจมีกำรกู้ยืมเงินบริษัทได้ใน 
๒ ลักษณะ คือ กำรกู้ยืมเงินเพื่อเป็นสวัสดิกำร และกำรกู้ยมืเงิน
แบบปกติ ดังนั้น หำกต้องกำรให้พนักงำนหรือลูกจ้ำงกู้ยืมเงิน
จำกบริษัทเฉพำะกรณีเพื่อเป็นสวัสดิกำรเท่ำนั้นต้องมีบทเฉพำะ

ไม่ขัดข้องกับข้อเสนอดังกล่ำว เนื่องจำกในปัจจุบัน 
กรรมกำร พนกังำน และลูกจ้ำงของบริษัท สำมำรถกู้เงินจำก
บริษัทได้ ๒ กรณี คือ กำรกูย้ืมเงินเพื่อเป็นสวัสดิกำร และกำร
กู้ยืมเงินแบบปกติ ซึ่งกำรกูย้ืมเงินทั้ง ๒ กรณีต้องเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์วิธีกำรที่ก ำหนดในประกำศที่ออกตำมควำมใน
มำตรำ ๒๘ ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่ำวจะน ำไปพิจำรณำใน
กระบวนกำรตรำกฎหมำยในล ำดับถัดไป 

                                                            
๔๖ (๑๗) ให้กู้ยืม ค้ ำประกัน หรือกระท ำกำรอื่นใดที่มีผลท ำนองเดียวกับกำรให้กู้ยืม ค้ ำประกัน แก่กรรมกำร ผู้มีอ ำนำจในกำร

จัดกำร หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท และหมำยรวมถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว หรือแก่พนักงำนหรือลูกจ้ำง เว้นแต่เป็นกำรให้
กู้ยืมเงินเพื่อเป็นสวัสดิกำรหรือเป็นกำรให้กู้ยืมเงินตำมกรมธรรม์ประกันภัยตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนดแก่บุคคลดังกล่ำว ทั้งนี้ 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทให้เป็นไปตำมที่นำยทะเบียนประกำศก ำหนด 



๒๑ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

กำลรองรับกรณีที่มีกำรท ำสญัญำกู้ก่อนร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

๒๐. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยได้มคีวำมเห็นต่อรำ่งมำตรำ ๓๕  
ว่ำ กำรก ำหนดวุฒิกำรศึกษำของกรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจในกำร
จัดกำรว่ำต้องไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี เนื่องจำกอำจท ำให้ผู้ทีม่ี
ประสบกำรณ์ในธุรกิจประกันภัยถูกจ ำกัดสิทธิไป และกำร
ก ำหนดให้บุคคลที่เคยเป็นกรรมกำรหรือผู้มอี ำนำจในกำรจัดกำร
ในช่วงเวลำก่อนที่บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญำต รวมถึงหนึ่งปีก่อน
วันที่บริษัทนั้นถูกควบคุมและต่อมำถูกเพิกถอนใบอนุญำต เป็น
กำรจ ำกัดสิทธิของบุคคลอย่ำงไม่เป็นธรรม และอำจเป็นกำร
ละเมิดเสรีภำพในกำรประกอบอำชีพของบุคคลอย่ำงไม่เหมำะสม 
กับทั้งยังอำจเป็นกำรเลือกปฏิบัติซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญอีกดว้ย 
 
 
 

สมำคมประกันชีวิตไทย มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๓๕ (๓)๔๗ โดย
เสนอให้ใช้ข้อควำมที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี ดังนี้  
   “(๓) เคยเป็นกรรมกำรบริหำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร
บริษัทประกันภัยในช่วงเวลำที่บริษัทนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญำต
ประกอบธุรกิจประกันชีวิตหรือใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกัน
วินำศภัย เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งนำยทะเบียนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
เช่นว่ำนั้นในช่วงเวลำดังกล่ำว” 

เนื่องจำกควรก ำหนดช่วงเวลำที่กรรมกำรบรหิำร หรือผู้มี
อ ำนำจในกำรจัดกำร ที่อยู่ในต ำแหน่งในขณะที่บริษัทถูกเพิก
ถอนใบอนุญำตเท่ำน้ัน ไม่ควรรวมถึงกรรมกำรบริหำร หรือผู้มี
อ ำนำจในกำรจัดกำร ในชุดก่อนๆ ที่พ้นต ำแหน่งไปแล้ว เพื่อให้
เกิดควำมเป็นธรรมกับทุกฝ่ำย 

บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยมีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๓๓ (๓) 
ว่ำ “ในช่วงเวลำก่อนที่บรษิัทนัน้ถูกเพิกถอนใบอนุญำต” มีระยะเวลำ

บริษัทประกันภัยถือเป็นสถำบันกำรเงินประเภทหนึ่งที่น ำ
เงินของประชำชนมำบริหำรจัดกำรหำผลประโยชน์เพื่อให้ได้
ค่ำตอบแทนตำมที่สัญญำไว้ ดังนั้น บุคคลทีจ่ะเข้ำมำเป็น
กรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรในบริษัทจึงต้องเป็นผู้ที่
มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมอันกระทบ
ต่อควำมเช่ือมั่นของผู้เอำประกันภัยและประชำชน โดย
พระรำชบัญญัตินี้ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีเหตุผลและควำม
จ ำเป็นในกำรจ ำกัดสิทธแิละเสรีภำพของบุคคลตำม
พระรำชบญัญัตินีเ้พื่อเสริมสรำ้งเสถียรภำพและควำมมั่นคงของ
บริษัทประกันชีวิตและเพิ่มมำตรกำรก ำกับดูแลที่เหมำะสม อนั
จะเป็นประโยชน์ในกำรรักษำควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศ และป้องกันควำมเสียหำยอันจะเกิดแก่ประชำชน
และสำธำรณะ 

วัตถุประสงค์ของกำรแก้ไขเพิ่มเติม คือ ต้องกำรให้บุคคลที่
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรในขณะที่
บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญำต มีลักษณะต้องห้ำมและไม่อำจ
เป็นกรรมกำรในบริษัทอื่นได้อีก ดังนั้น จึงไม่ขัดข้องหำกจะ
แก้ไขถ้อยค ำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
๔๗ (๓) เคยเป็นกรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรของบริษัทหรือบริษัทประกันวินำศภัยในช่วงเวลำก่อนที่บริษัทน้ันถูกเพิก

ถอนใบอนุญำต เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งนำยทะเบียนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งเช่นว่ำนั้นในช่วงเวลำดังกล่ำว 



๒๒ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

ที่กว้ำงเกินไป และอำจเป็นกำรจ ำกัดสิทธขิองบุคคลอย่ำงไม่เป็นธรรม 
จึงเสนอใหใ้ช้ถอ้ยค ำให้ชัดเจนว่ำ "เคยเป็นกรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจใน
กำรจัดกำรของบริษัทหรือบรษิทัประกันวินำศภัยในช่วงเวลำกอ่นที่
บริษัทนัน้ถูกเพกิถอนใบอนญุำต และเหตแุห่งกำรเพิกถอนใบอนุญำต
นั้น เกิดขึ้นในระหว่ำงที่บุคคลนั้นด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผู้มี
อ ำนำจในกำรจดักำรในบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญำต" 

สมำคมประกันชีวิตไทย มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๓๓ (๔)๔๘ ว่ำ
ไม่ควรรวมถึงกรรมกำรหรือผูม้ีอ ำนำจในกำรจัดกำรของบริษัทที่
ไม่มีส่วนร่วมในกำรท ำให้เกดิควำมเสียหำยดังกล่ำว” เพื่อให้เกิด
ควำมเป็นธรรม 

 
 
บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยมีควำมเห็นต่อรำ่งมำตรำ ๓๔ (๔) วำ่ 

“ภำยในหนึ่งปกี่อนวันที่บริษทันั้นถกูควบคุม” อำจเปน็กำรจ ำกัด
สิทธิของบคุคลอย่ำงไม่เป็นธรรม จึงเสนอใหใ้ช้ถ้อยค ำให้ชัดเจนว่ำ 
“เคยเป็นกรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรของบริษัทหรอืบริษัท
ประกันวินำศภยัภำยใน ๑ ปีกอ่นที่บริษทันั้นถกูถูกควบคมุ ... และ
เหตุแห่งกำรควบคุมนั้นเกิดขึ้นในระหว่ำงที่บคุคลนัน้ด ำรงต ำแหน่ง
เป็นกรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรในบริษัททีค่วบคมุ” 

บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยเห็นว่ำลักษณะต้องห้ำมตำมร่ำงมำตรำ 
๓๓ (๓) (๔) ควรจ ำกัดเพียงกรรมกำรที่มีอ ำนำจจัดกำรอย่ำงแทจ้ริง
เท่ำนั้น ไม่ควรรวมถึงกรรมกำรที่ไม่มีอ ำนำจจดักำร เช่น กรรมกำร
อิสระซึ่งได้ปฏบิัติหน้ำที่ที่ตนพึงปฏิบัติตำมต ำแหน่งที่ตนด ำรงอยู่ใน
ขณะนัน้ครบถ้วนแล้ว 

 
 
 
 
 
 
กำรเป็นกรรมกำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร ย่อมมี

ส่วนในกำรบรหิำรงำนในกิจกำรของบริษัท ดังนั้น เมื่อบริษัทมี
กำรกระท ำที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อประชำชนจนถูกเพิก
ถอนใบอนุญำต กรรมกำรและผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรของ
บริษัททุกคนจงึต้องมีส่วนรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนที่
ผิดพลำดน้ัน 

วัตถุประสงค์ของกำรแก้ไขเพิ่มเติม คือ ต้องกำรให้บุคคลที่
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรในช่วงเวลำ
หนึ่งปีก่อนที่บริษัทนั้นจะถูกสั่งให้ควบคุมบริษัท มีลักษณะ
ต้องห้ำมและไม่อำจเป็นกรรมกำรในบริษัทอื่นได้อีก ดังนั้น จึง
ไม่ขัดข้องหำกจะแก้ไขถ้อยค ำให้ชดัเจนย่ิงขึ้น  

 
 
บุคคลที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรไม่ว่ำจะเป็นกรรมกำรที่มี

อ ำนำจในกำรจัดกำรอย่ำงแท้จริงหรือไม่ ลว้นเป็นกลุ่มบุคคล
ที่มีส่วนในกำรก ำหนดนโยบำย หรือกำรบริหำรงำนในบริษัท
ผ่ำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำร หำกกำรบริหำรงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัทผิดพลำดจนท ำให้บริษทัเกิดปญัหำบุคคล
ที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทุกคนจึงต้องมีส่วนรับผิดชอบ  

อย่ำงไรก็ดี ประเด็นดังกล่ำวข้ำงต้นจะน ำไปพิจำรณำใน
กระบวนกำรตรำกฎหมำยในล ำดับถัดไป 

 
                                                            

๔๘ (๔) เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรของบริษัทหรือบริษัทประกันวินำศภัยภำยในหนึ่งปีก่อนวันท่ี
บริษัทนั้นถูกควบคุม หรือบริษัทประกันวินำศภัยถูกควบคุมหรือถูกสั่งหยุดรับประกันวินำศภัยเป็นกำรชั่วครำว และรัฐมนตรีมีค ำสั่งเพิก
ถอนใบอนุญำตบริษัทหรือบริษัทประกันวินำศภัยนั้น เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งนำยทะเบียนแต่งตั้งหรือเป็นกรรมกำรควบคุมบริษัทตำม
พระรำชบัญญัตินี้ หรือเป็นผู้ซึ่งนำยทะเบียนแต่งตั้งตำมกฎหมำยว่ำด้วยประกันวินำศภัย 



๒๓ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

๒๑. สมำคมประกันชีวิตไทย มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๓๕/๑๔๙ 
ว่ำเห็นด้วยในหลักกำรที่ต้องขอควำมเห็นชอบกรรมกำรบริหำร
สำขำ ผู้จัดกำรสำขำ เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับที่ดี ส่วน
ต ำแหน่งอื่นหำกต้องขอควำมเห็นชอบทั้งหมดอำจท ำให้ไม่เกิด
ควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินธุรกิจ 
 
 

หลักกำรดังกล่ำวนี้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรก ำกับดูแล
ธุรกิจประกันภัยสำกลที่ต้องมีกำรก ำกับดูแลคุณสมบัติและ
ควำมเหมำะสมของกรรมกำร และผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร 
รวมถึงเพื่อให้กำรก ำกับดูแลบริษัทประกันชีวิตที่เป็นสำขำของ
บริษัทประกันชีวิตต่ำงประเทศเป็นไปในแนวทำงเดียวกันกับ
กำรก ำกับดูแลบริษัทประกันชีวิตที่จัดต้ังขึ้นในรูปของบริษัท
มหำชนจ ำกัด 

 
๒๒. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำย ได้สอบถำมว่ำตำมร่ำงมำตรำ ๓๕/๑ 

ว่ำ กำรแต่งต้ังกรรมกำรคนเดิมเมื่อครบวำระจะต้องขอควำม
เห็นชอบจำกนำยทะเบียนหรือไม่ 

กำรแต่งตั้งกรรมกำรของบริษัททุกกรณแีม้จะเป็นกำร
แต่งต้ังกรรมกำรเดิมที่พ้นวำระแล้วเข้ำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได้
ขอควำมเห็นชอบด้วยเช่นเดียวกัน 

๒๓. สมำคมประกันชีวิตไทย มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๓๕/๒๕๐ 
โดยเสนอให้เปิดเผยเฉพำะผลประโยชน์และค่ำตอบแทนในฐำนะ
กรรมกำร ไม่รวมในฐำนะพนักงำน และไม่ควรให้มีกำรเปิดเผย
ผลประโยชน์และค่ำตอบแทนของผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร
เนื่องจำกอำจส่งผลต่อกำรเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว 

กำรเปิดเผยผลประโยชน์และค่ำตอบแทนตำมร่ำงมำตรำ 
๓๕/๒ ที่ต้องมีกำรออกกฎหมำยล ำดับรองนั้น ในเบื้องต้นมี
หลักกำรดังนี้  

๑. กรรมกำรทีไ่ม่เป็นลูกจ้ำงของบริษัท ให้มกีำรเปิดเผย
โดยแสดงเป็นรำยบุคคล 

๒. กรรมกำรทีเ่ป็นลูกจ้ำงของบริษัท ใหม้ีกำรเปิดเผยดังนี้  
(๑) เปิดเผยผลประโยชน์ที่ได้รับในฐำนะที่เป็น

กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
(๒) เปิดเผยผลประโยชน์ที่ได้รับในฐำนะเป็นลูกจ้ำง

ของบริษัทให้สำมำรถแสดงเป็นยอดรวมได้ 
๓. กำรเปิดเผยในฐำนะผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร ให้

สำมำรถแสดงเป็นยอดรวมได้ 
๒๔. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยได้มคีวำมเห็นต่อรำ่งมำตรำ ๓๕/๓ 

ว่ำกำรก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทต้องให้ควำมส ำคัญกับประโยชน์
ตำมร่ำงมำตรำ ๓๕/๓ เป็นกำรก ำหนดเพื่อให้กรรมกำร

และผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม

                                                            
๔๙ มำตรำ ๓๕/๑  กำรแต่งตั้งกรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรของบริษัทต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียน ไม่ว่ำ

จะเป็นกำรแต่งตั้งบุคคลใหม่หรือแต่งตั้งบุคคลเดิมให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไป 
...   
๕๐ มำตรำ ๓๕/๒  ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี ให้บริษัทมีหน้ำที่ ดังต่อไปน้ี 
 (๑) แจ้งหรือแสดงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบเก่ียวกับผลประโยชน์และค่ำตอบแทนท่ีกรรมกำรและผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรที่

ได้รับจำกบริษัท 
... 



๒๔ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

ของเจ้ำหนี้ตำมสัญญำประกนัภัย อำจท ำให้เกิดปัญหำในกรณีที่
ผลประโยชน์ของเจ้ำหนี้ตำมสัญญำประกันภัยกับผู้ถือหุ้นของ
บริษัทขัดกัน ซึ่งหำกกรรมกำรบริษัทเลือกให้ควำมส ำคัญกับ
ประโยชน์ของเจ้ำหนี้ตำมสัญญำประกันภัยตำมร่ำง พ.ร.บ. นี้
แล้ว อำจท ำใหก้รรมกำรบริษทัมีควำมรับผิดตำม พ.ร.บ. บริษัท 
มหำชนจ ำกัด หรือ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ได้ 

ทั้งนี้ อำจก ำหนดข้อยกเว้นไว้ในบทบัญญัตมิำตรำนี้ให้
กรรมกำรบริษทั ซึ่งค ำนึงถึงประโยชน์ของเจ้ำหนี้ตำมสัญญำ
ประกันภัยตำมมำตรำนี้ ไม่ต้องรับผิดต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตำม 
พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด หรือ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย ์

ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังผลประโยชน์ของเจ้ำหนี้ตำม
สัญญำประกันภัยหรือประชำชนด้วย ไม่ใช่ปฏิบัติหน้ำที่เพียง
เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเท่ำนั้น ทั้งน้ี กำรปฏิบัติตำม
บทบัญญัติดังกล่ำวต้องไม่เป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยอ่ืนใดด้วย 

๒๕. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยได้มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ 
๔๓ (๒)๕๑ ว่ำใช้ถ้อยค ำค ำว่ำรอบปีบัญชี (เหมือนกับวรรคท้ำย
ของมำตรำน้ี) แทนกำรใช้ค ำว่ำรอบระยะเวลำบัญชีเพ่ือลดปัญหำ
กำรตีควำม อีกทั้งยังเป็นกำรใช้ถ้อยค ำใหส้อดคล้องกับ พ.ร.บ. 
บริษัทมหำชนฯ อีกด้วย 

ค ำว่ำ “รอบระยะเวลำบัญช”ี เป็นถ้อยค ำตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรบัญช ี

๒๖. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยได้มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ 
๔๓/๑๕๒ ว่ำควรใช้ถ้อยค ำให้ตรงกับมำตรฐำนกำรสอบบัญชีของ
สภำวิชำชีพบัญชี 

ร่ำงมำตรำ ๔๓/๑  มีกำรใช้ถอ้ยค ำให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรสอบบัญชีของสถำวิชำชีพบัญชีแล้ว 

๒๗. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยได้มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ 
๔๓/๒๕๓ ว่ำควรให้ผู้สอบบญัชีแจ้งคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือ
หน่วยงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ตำมประกำศว่ำ
ด้วยกำรบริหำรกิจกำรที่ดีของบริษัท และกำรตรวจสอบและกำร
ควบคุมภำยใน เนื่องจำกมีหลกัเกณฑ์ก ำหนดให้บริษัทต้องมี
กลไกกำรตรวจสอบและกำรควบคุมภำยในอยู่แล้ว 

กำรแจ้งคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือหน่วยงำนก ำกับดูแล
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของบริษัทเป็นกระบวนกำรภำยใน
ของบริษัทที่พึงปฏิบัติอยู่แล้ว แต่กำรก ำหนดให้ต้องมีกำรแจ้ง
ให้นำยทะเบียนทรำบเป็นกลไกกำรแจ้งกำรกระท ำที่ผิดปกติที่
เกิดขึ้นภำยในบริษัทต่อหน่วยงำนก ำกับดูแล 
(whistleblower)  

                                                            
๕๑ มำตรำ ๔๓ (๒) งบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่ล่วงมำที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงควำมเห็นแล้ว 
๕๒ มำตรำ ๔๓/๑  ผู้สอบบัญชีต้องเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ให้ควำม

เห็นชอบตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนตำมหลักเกณฑ์ที่นำยทะเบียน
ประกำศก ำหนด 

๕๓ มำตรำ ๔๓/๒  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรทุจริตเกิดขึ้นในบริษัทใด ให้ผู้สอบบัญชีแจ้งให้นำยทะเบียนทรำบ
พร้อมทั้งส่งเอกสำรหรือพยำนหลักฐำนท่ีเกี่ยวข้องให้แก่ 
นำยทะเบียนในทันที 



๒๕ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

๒๘. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยได้มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ 
๔๓/๓๕๔ ว่ำกำรใช้ค ำว่ำ “โดยสุจริต” อำจไม่เพียงพอ แต่ควร
ต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำนของวิชำชีพผู้สอบบัญชีด้วย จึงจะได้รับ
กำรยกเว้นควำมรับผิดตำมมำตรำน้ี 

กำรจะพิจำรณำว่ำเป็นปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริตหรือไม่นั้น 
จะต้องพิจำรณำตำมมำตรฐำนวิชำชีพที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
อยู่แล้ว 

๒๙. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยได้มคีวำมเห็นต่อรำ่งมำตรำ ๔๖/๒ 
มำตรำ ๔๖/๓ มำตรำ ๔๖/๔ มำตรำ ๔๖/๕ มำตรำ ๔๖/๖ 
มำตรำ ๔๖/๗ มำตรำ ๔๖/๘ มำตรำ ๔๖/๙ และมำตรำ ๔๖/๑๐ 
ว่ำ กำรก ำหนดหน้ำที่ให้บริษัทต้องให้ควำมร่วมมือเพ่ือประโยชน์
ในกำรให้บริหำรข้อมูลแก่ประชำชนนั้นอำจไม่มีควำมชัดเจน และ
ควรก ำหนดให้รองรับกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรข้อมูลกำรประกันภัย
ด้วย รวมถึงให้บุคคลทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้ 
นอกจำกนี้กำรก ำหนดให้ผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นบุคคลที่ล่วงรู้กจิกำร
ของบริษัทเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ก ำหนดไว้เท่ำนั้นอำจท ำให้
บริษัทไม่ทรำบข้อมูลนั้นได ้

 

บทบัญญัตใินร่ำงมำตรำดังกล่ำวเป็นกำรก ำหนดเพื่อ
รองรับกำรจัดท ำฐำนข้อมูลของธุรกิจประกันภัยเพื่อประโยชน์
ในกำรส่งเสริมและก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของส ำนักงำน 
รวมถึงเพื่อประโยชน์ของผู้เอำประกันภัยและผู้มีส่วนได้เสยีใน
กำรขอตรวจสอบข้อมูลดังกล่ำวเป็นหลัก บุคคลทั่วไปไม่อำจ
เข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้ โดยบทบัญญัติดังกล่ำวได้พิจำรณำ
ตำมมำตรฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว 
อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกบริษัทเป็นเจ้ำของข้อมูลที่ผู้สอบบัญชี
และผู้ช ำนำญกำรเฉพำะด้ำนใช้ในกำรตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทอยู่แล้ว ประกอบกับบริษัทเป็นผู้จ้ำง
บุคคลดังกล่ำวด้วย ดังนั้น บริษัทจึงสำมำรถทรำบและเข้ำถึง
ควำมเห็นของบุคคลดังกล่ำวได้โดยตรง โดยไม่ต้องเขียน
กฎหมำยรองรับ 

๓๐. นำยหน้ำประกันภัยประเภทนิติบุคคล (ธนำคำร) มี
ควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๔๘/๑๕๕ ว่ำ เป็นบทบัญญัติทีม่ีควำม
ซ้ ำซ้อนกับมำตรำ ๔๘ (๔)๕๖ ซึ่งบทบัญญัติตำมมำตรำดังกล่ำวได้
ระบุไว้แล้วถึงอ ำนำจของนำยทะเบียนที่จะสัง่ให้บุคคลใดทีม่ีเหตุ
อันควรสงสัยว่ำกระท ำกำรหรือเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำกำรที่เป็น

ร่ำงมำตรำ ๔๘/๑ และร่ำงมำตรำ ๔๘ ไม่ไดซ้้ ำซ้อนกัน 
เนื่องจำกร่ำงมำตรำ ๔๘ (๔) จะไม่ใช้บังคับกับส่วนรำชกำร 
องค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ รวมถึงสถำบัน
กำรเงิน ประกอบกับร่ำงมำตรำ ๔๘/๑ ไม่มีบทก ำหนดโทษ
หำกมีกำรฝ่ำฝนื เป็นเพียงกำรให้อ ำนำจนำยทะเบียนในกำร

                                                            
๕๔ มำตรำ ๔๓/๓  ผู้สอบบัญชีซึ่งด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๔๓/๑ วรรคสำม และมำตรำ ๔๓/๒ โดยสุจริต ไม่ต้องรับผิดแม้ก่อให้เกิดควำม

เสียหำยแก่บริษัท เว้นแต่เป็นกำรกระท ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง 
๕๕ มำตรำ ๔๘/๑  เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบฐำนะกำรเงินหรือกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้นำยทะเบียนมีอ ำนำจแจ้งเป็น

หนังสือให้ส่วนรำชกำร องค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ ส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกำรและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท รวมถึง
แจ้งเป็นหนังสือให้สถำบันกำรเงินส่งส ำเนำหรือแสดงบัญชี เอกสำร หรือหลักฐำนทำงกำรเงินของบริษัทหรือธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจกำรของบริษัท เพื่อตรวจสอบธุรกรรมทำงกำรเงินที่มีเหตุอันควรสงสัยและมีพยำนหลักฐำนอันสมควรว่ำเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำ
ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

๕๖ มำตรำ ๔๘ (๔) สั่งให้บุคคลใดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำกระท ำกำรหรือเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำกำรที่เป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือบุคคลอื่นที่มีธุรกรรมต่อเนื่องไปจำกบุคคลดังกล่ำวทุก ๆ ทอด หรือบุคคลใด ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ มำให้ชี้แจงหรือให้ถ้อยค ำ หรือส่งส ำเนำหรือแสดงบัญชี เอกสำร หลักฐำน หรือวัตถุใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือจ ำเป็น 



๒๖ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยฉบับนี้ หรือบุคคลใดๆ ที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งตำม
ข้อควำมที่ขีดเส้นใต้นั้น อำจหมำยรวมถึงกรณีของสถำบัน
กำรเงินที่จะต้องส่งหลักฐำนเก่ียวกับหลักฐำนทำงกำรเงินหรือ
ธุรกรรมของบริษัทให้นำยทะเบียน ตำมที่มีกำรแก้ไขในมำตรำ 
๔๘/๑ ด้วย 

ขอข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ได้เท่ำนั้น 

๓๑. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยได้มคีวำมเห็นต่อรำ่งมำตรำ ๕๓๕๗ 
ว่ำ ควรก ำหนดให้อ ำนำจนำยทะเบียนโดยให้ค ำนึงถึงควำม
ร้ำยแรงในระดับที่บริษัทมฐีำนะหรือกำรด ำเนินกำรอยู่ใน
ลักษณะอันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำย และเพื่อควำมชัดเจน
ควรก ำหนดเพ่ิมเติมว่ำ “นำยทะเบียนอำจถอดถอนบุคคลที่นำย
ทะเบียนแต่งต้ังตำมมำตรำ ๕๓ (๓) และแต่งตั้งบุคคลเดิมเข้ำ
ด ำรงต ำแหน่งเดิมได้” นอกจำกนี้ในกรณีทีน่ำยทะเบียนพิสูจน์
ไม่ได้ว่ำบุคคลดังกล่ำวมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ให้นำยทะเบียนแต่งต้ังบุคคล
ดังกล่ำวเข้ำด ำรงต ำแหน่งเดิมได้ เพื่อให้ภำระกำรพิสูจน์เป็นของ
ฝ่ำยที่กล่ำวหำ เนื่องจำกกำรพิสูจน์ว่ำตนไม่มีส่วนเก่ียวข้องอำจ
กระท ำได้ยำกในทำงปฏิบัติ 

ตำมร่ำงมำตรำ ๕๓ เป็นกรณนีี้ที่ปรำกฏต่อนำยทะเบียน
ว่ำบริษัท กรรมกำร หรือผู้มอี ำนำจในกำรจัดกำรกระท ำกำร
ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย นำยทะเบียนจึงใช้อ ำนำจ
ตำมที่ก ำหนดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มีควำมเสียหำยร้ำยแรงถึงขั้น
มีลักษณะอันอำจเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้เอำ
ประกันภัยหรือประชำชน หำกบริษัท กรรมกำร หรือผูม้ี
อ ำนำจในกำรจัดกำรกระท ำกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำยจนถึงขั้นมีลักษณะอนัอำจเป็นเหตุให้เกิดควำม
เสียหำยฯ แล้ว จะมีมำตรกำรเป็นกำรเฉพำะแล้วตำมร่ำง
มำตรำ ๕๔  

ทั้งนี้ ในกำรใชอ้ ำนำจของนำยทะเบียนตำมร่ำงมำตรำ ๕๓ 
นี้ต้องปรำกฏต่อนำยทะเบียนหรือนำยทะเบียนสำมำรพิสูจน์
ได้แล้วว่ำ บริษัท กรรมกำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร
กระท ำกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ดังน้ัน หำก
กรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรกล่ำวอ้ำงว่ำตนไม่ไม่
ส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดดังกล่ำวจึงต้องเป็นฝ่ำย

                                                            
๕๗ มำตรำ ๕๓  ในกรณีที่บริษัท กรรมกำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรได้กระท ำกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

หรือข้อก ำหนดหรือประกำศที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจแห่งพระรำชบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในค ำสั่งหรือใบอนุญำต ให้นำย
ทะเบียนมีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมสมควรแห่งควำมร้ำยแรงของกำรกระท ำ ดังต่อไปนี้  

(๑) มีหนังสือเตือนไปยังบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ระงับกำรกระท ำอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือให้ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือ
ข้อก ำหนดหรือประกำศที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจแห่งพระรำชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในค ำสั่งหรือใบอนุญำต 

(๒) มีค ำสั่งห้ำมกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนหรือให้ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือข้อก ำหนดหรือประกำศที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจแห่ง
พระรำชบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในค ำสั่งหรือใบอนุญำต 

(๓) มีค ำสั่งถอดถอนกรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรคนหนึ่งคนใดหรือทุกคน และจะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้ำไปด ำรงต ำแหน่ง
แทนก็ได้ โดยให้ถือว่ำค ำสั่งดังกล่ำวเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่กรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรถูกถอดถอนตำม (๓) หำกปรำกฏต่อมำว่ำบุคคลดังกล่ำวมิได้มีส่วนเก่ียวข้องหรือ
รับผิดชอบในกำรกระท ำดังกล่ำว นำยทะเบียนอำจแต่งตั้งบุคคลนั้นเข้ำด ำรงต ำแหน่งเดิมได้ 



๒๗ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

พิสูจน์ต่อนำยทะเบียน 
๓๒. สมำคมประกันชีวิตไทย มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๕๔ (๔)๕๘ 

โดยเสนอให้มกีำรก ำหนดระยะเวลำแต่งต้ังบุคคลที่จะเข้ำด ำรง
ต ำแหน่งแทนกรรกำรหรือผู้มอี ำนำจในกำรจัดกำร ให้มี
ระยะเวลำไม่เกิน ๓ ปี ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเป็น ดังนี้  

“(๔) มีค ำสั่งถอดถอนกรรมกำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร
คนหนึ่งคนใดหรือทุกคนและจะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้ำไปด ำรง
ต ำแหน่งแทนกไ็ด้และให้มีระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งไม่เกิน ๓ ปี 
โดยให้ถือว่ำค ำสั่งดังกล่ำวเป็นมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้น” 

เนื่องจำกเพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนในทำงปฏิบัติว่ำผู้ที่เข้ำมำ
ด ำรงต ำแหน่งจะอยู่ในต ำแหน่งกี่ปีเพ่ือให้บริษัท สำมำรถหำคน
มำทดแทนได้ทนัท่วงที 

กำรก ำหนดระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร 
หรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรที่ได้รับกำรแต่งต้ังจำกนำย
ทะเบียนเพื่อแก้ไขฐำนะหรือกำรด ำเนินกำรของบริษัท อำจท ำ
ให้ไม่มีควำมยดืหยุ่นและอำจไม่สอดคล้องกับสภำวกำรณ์และ
ปัญหำที่เกิดขึน้ในแต่ละบริษทั ทั้งในกำรแต่งต้ังบุคคลเข้ำ
ด ำรงต ำแหน่งแทนบุคคลที่ถูกถอดถอน นำยทะเบียนต้องมี
กำรก ำหนดระยะเวลำไว้เป็นกำรเฉพำะตำมแต่กรณีอยู่แลว้ 
ซึ่งบริษัทจะสำมำรถล่วงรู้ระยะเวลำได้ว่ำ เมื่อใดบุคคลที่นำย
ทะเบียนแต่งต้ังจะหมดหน้ำที่ดังกล่ำว และบริษัทต้องแต่งตั้ง
บุคคลเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งแทนเมื่อใด 

๓๓. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยได้มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ 
๕๔/๒ วรรคสอง๕๙ ว่ำควรห้ำมเฉพำะกำรประกอบธุรกิจของ
บริษัทเท่ำนั้น ไม่ควรรวมไปถึงเรื่องอ่ืน ๆ ด้วย เช่น กำรใช้สิทธิใน
ฐำนะผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นต้น 

กำรที่นำยทะเบียนใช้อ ำนำจถอดถอนกรรมกำรหรือผู้มี
อ ำนำจในกำรจัดกำรตำมร่ำงมำตรำ ๕๓ (๓) หรือมำตรำ ๕๔ 
(๔) ต้องปรำกฏข้อเท็จจริงต่อนำยทะเบียน หรือนำยทะเบียน
สำมำรถพิสูจนไ์ด้แล้วแล้วว่ำบุคคลดังกล่ำวกระท ำกำรฝ่ำฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยจึงใช้อ ำนำจในกำรถอดถอนบุคคล
ดังกล่ำวออกจำกต ำแหน่งเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลดังกล่ำว
กระท ำกำรอื่นใดอีกไม่ว่ำทั้งทำงตรงและทำงอ้อมท ำให้บริษัท 
ผู้เอำประกันภัย หรือประชำชนได้รับควำมเสียหำยเพ่ิมเติมอัน
เกิดจำกกำรกระท ำของบุคคลดังกล่ำวอีก ซึ่งหลักกำรนี้เป็น
หลักกำรเดิมที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันตำมมำตรำ ๕๔ วรรคห้ำ 
แห่งพระรำชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓๔.  นำยหน้ำประกันภัยประเภทนิติบุคคล (ธนำคำร) มี
ควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๕๕๖๐ และร่ำงมำตรำ ๕๕/๑๖๑ ว่ำ กรณี

กรณีตำมร่ำงมำตรำ ๕๕ หมำยควำมว่ำ บริษัทมี
เงินกองทุนเหลือเพียงร้อยละหกสิบของจ ำนวนเงินกองทุนที่

                                                            
๕๘ (๔) มีค ำสั่งถอดถอนกรรมกำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรคนหนึ่งคนใดหรือทุกคน และจะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้ำไปด ำรง

ต ำแหน่งแทนก็ได้ โดยให้ถือว่ำค ำสั่งดังกล่ำวเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
๕๙ มำตรำ ๕๔/๒ วรรคสอง ห้ำมมิให้บุคคลตำมวรรคหนึ่งเข้ำไปเกี่ยวข้องหรือด ำเนินกำรใด ๆ ในบริษัทนั้น ไม่ว่ำโดยทำงตรง

หรือทำงอ้อม 
๖๐ มำตรำ ๕๕  วรรคหนึ่ง ในกรณีที่เงินกองทุนของบริษัทใดลดลงต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบของเงินกองทุนที่ต้องด ำรงไว้ตำมมำตรำ 

๒๗ ให้นำยทะเบียนโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรมีค ำสั่งเข้ำควบคุมบริษัทนั้น 



๒๘ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

มำตรำ ๕๕ เงนิกองทุนของบริษัทลดลงต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ ของ
เงินกองทุนที่ต้องด ำรงตำมมำตรำ ๒๗ นำยทะเบียนโดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรมีค ำสั่งเข้ำควบคุมบริษัท ในขณะที่
มำตรำ ๕๕/๑ เงินกองทุนของบริษัทลดลงต่ ำกว่ำร้อยละ ๓๕ 
ของเงินกองทุนที่ต้องด ำรงตำมมำตรำ ๒๗ นำยทะเบียนโดย
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร มีค ำสั่งปดิกิจกำรและเสนอ
รัฐมนตรีเพิกถอนใบอนุญำต เหตุใดกำรด ำรงเงินกองทุนที่ลดลง
ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ ตำมมำตรำ ๕๕ จึงมมีำตรกำรแก้ไขที่ดจูะเบำ
กว่ำกรณีกำรด ำรงเงินกองทุนที่ลดลงต่ ำกว่ำร้อยละ ๓๕ ตำม
มำตรำ ๕๕/๑ 

บริษัทต้องด ำรงไว้ตำมกฎหมำย และกรณีตำมร่ำงมำตรำ ๕๕/
๑ หมำยควำมว่ำ บริษัทมีเงินกองทุนเหลือเพียงร้อยละสำมสิบ
ห้ำของจ ำนวนเงินกองทุนที่บริษัทต้องด ำรงไว้ตำมกฎหมำย 
ดังนั้น กรณีตำมมำตรำ ๕๕/๑ จึงมีควำมร้ำยแรงกว่ำ 

๓๕. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยได้มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ 
๕๕/๒๖๒ ว่ำควรให้มีกำรรำยงำนไปที่นำยทะเบียนบริษัทมหำชน
ด้วยในกรณีที่มีค ำสั่งให้บริษทัลดทุน เพิ่มทนุ หรือเปลี่ยนแปลง
กรรมกำร และให้นำยทะเบียนบริษัทมหำชนรับจดทะเบียนตำมที่
ได้รับรำยงำนดังกล่ำว เพ่ือลดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ร่ำงมำตรำ ๕๕/๒ ที่ก ำหนดให้เมื่อมีค ำสั่งให้บริษัทลดทุน 
เพิ่มทุน ถอดถอนกรรมกำร หรือควบคุมบริษัท หรือ
เปลี่ยนแปลงค ำสั่งดังกล่ำวต้องมีกำรรำยงำนรัฐมนตรีทรำบ
นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐมนตรีในฐำนะผู้ออกใบอนุญำต
ประกอบธุรกิจประกันชีวิตได้ทรำบว่ำมีบริษัทใดที่ประสบ
ปัญหำหรืออยู่ในลักษณะอันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแกผู่้
เอำประกันภัยหรือประชำชน และในกรณีที่ต้องมีกำรปิด
กิจกำร และเสนอรัฐมนตรีเพิกถอนใบอนุญำตของบริษัท
ดังกล่ำว รัฐมนตรีจะพิจำรณำได้โดยเร็วเนื่องจำกได้ทรำบ
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของบริษัทนั้นมำก่อนแล้ว 

ทั้งนี้ บทบัญญัติดังกล่ำวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดขั้นใน
กำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัท
มหำชน บริษัทยังคงต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยดังกล่ำว 
หำกท ำกำรปรับปรุงแก้ไขตำมที่เสนอต้องมีกำรรับฟังควำม
คิดเห็นจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้วย 

                                                                                                                                                                                  
๖๑ มำตรำ ๕๕/๑  ในกรณีที่เงินกองทุนของบริษัทใดลดต่ ำลงกว่ำร้อยละสำมสิบห้ำของเงินกองทุนท่ีต้องด ำรงไว้ตำมมำตรำ ๒๗ 

ให้นำยทะเบียนโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรมีค ำสั่งให้บริษัทปิดกิจกำรและเสนอรัฐมนตรีเพิกถอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิตของบริษัทน้ัน 

๖๒ มำตรำ ๕๕/๒  เมื่อนำยทะเบียนโดยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรมีค ำสั่งให้บริษัทลดทุน เพิ่มทุน มีค ำสั่งให้ถอดถอน
กรรมกำร หรือมีค ำสั่งให้ควบคุมบริษัทตำมหมวดน้ี หรือเปลี่ยนแปลงค ำสั่งดังกล่ำว ให้นำยทะเบียนรำยงำนต่อรัฐมนตรีเพื่อทรำบโดยไม่
ชักช้ำ 



๒๙ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

๓๖. นำยหน้ำประกันภัยประเภทนิติบุคคล (ธนำคำร) มี
ควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๕๗๖๓ ว่ำองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรควบคุมบริษัท ในสัดส่วนของกรรมกำรควบคุม
บริษัทอื่นที่ไมน่้อยกว่ำ ๔ คนแต่ไม่เกิน ๘ คนนั้น มีกำรระบุถึง
คุณสมบัติ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ที่ควรจะต้องผ่ำน
กำรประกอบวิชำชีพด้ำนธุรกิจประกันชีวิตมำแล้วเป็นอย่ำงดี 
และที่ส ำคัญควรต้องมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรกิจกำรในธุรกิจ
ประกันชีวิตให้ประสบควำมส ำเร็จตำมที่ส ำนักงำน คปภ. มุ่งหวัง
ได้ จึงควรที่จะได้ระบุถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้
ในร่ำงกฎหมำยฉบับนี้ด้วย  

ในทำงปฏิบัติที่ผ่ำนมำกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรควบคุม
ต้องมีกำรพิจำรณำถึงคุณสมบัติและควำมเหมำะสม รวมถึง
ประสบกำรณ์ของผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเพื่อเข้ำมำช่วยแก้ไข
ปัญหำของบริษัทประกันภัยอยู่แล้ว อย่ำงไรก็ดี หำกมีกำร
ก ำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมกำรควบคมุไว้ในกฎหมำย
ระดับพระรำชบัญญัติอำจท ำให้ไม่มีควำมยดืหยุ่นและ
สอดคล้องกับสภำพปัญหำของแต่ละบริษัท 

๓๗. นำยหน้ำประกันภัยประเภทนิติบุคคล (ธนำคำร) มี
ควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๖๐ (๒)๖๔ ว่ำกรณีที่ให้อ ำนำจ
คณะกรรมกำรควบคุมบริษัท สั่งให้บุคคลใดๆ มำให้ถ้อยค ำ หรือ
ให้แสดง หรือส่งบัญชี เอกสำร ดวงตรำ หรือหลักฐำนอื่นอัน
เกี่ยวกับกิจกำรและทรัพยส์ินของบริษัทที่ถูกควบคุมนั้น เห็นว่ำ 
เป็นกำรให้อ ำนำจแก่คณะกรรมกำรควบคมุบริษัทมำกจนเกินไป 
และอำจซ้ ำซ้อนกับอ ำนำจของนำยทะเบียน หรือพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ ๔๘ (๔) 

ร่ำงมำตรำ ๖๐ (๒) เป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรควบคุม 
และร่ำงมำตรำ ๔๘ (๔) เป็นอ ำนำจของนำยทะเบียน 
บทบัญญัติทั้งสองมำตรำจึงไม่ได้ซ้ ำซ้อนกัน 

๓๘. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยได้มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ 
๖๐/๒๖๕ ว่ำควรให้คณะกรรมกำรควบคุมมีอ ำนำจเพิกถอนกำร
ฉ้อฉล โดยให้ใช้กระบวนกำรเหมือนที่ก ำหนดไว้ตำมกฎหมำยว่ำ

ร่ำงมำตรำ ๖๐/๒ ก ำหนดให้คณะกรรมกำรควบคุมมี
อ ำนำจท ำควำมตกลงเพื่อยกเลิกหรือลดภำระที่เกิดขึ้นกับ
สัญญำอื่นใดทีไ่ม่ใช่สัญญำประกันภัย แต่ก่อภำระให้แก่บรษิัท

                                                            
๖๓

 มำตรำ ๕๗  เมื่อมีกรณีท่ีต้องด ำเนินกำรควบคุมบริษัทใด ให้นำยทะเบียนโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตั้ง

คณะกรรมกำรควบคุมบริษัทนั้นซึ่งประกอบด้วยประธำนกรรมกำรควบคุมบริษัทหน่ึงคนและกรรมกำรควบคุมบริษัทอ่ืนอีกไม่น้อยกว่ำสี่
คนแต่ไม่เกินแปดคน โดยให้มีกรรมกำรควบคุมบริษัทที่มำจำกกองทุนเสนอชื่ออย่ำงน้อยหนึ่งคน  ทั้งนี้ มิให้น ำควำมในมำตรำ ๓๕ (๕) 
และ (๘) มำใช้บังคับ 

๖๔ มำตรำ ๖๐  ในกำรควบคุมบริษัท ให้คณะกรรมกำรควบคุมบริษัทมีอ ำนำจดังต่อไปน้ี 
 ... 
(๒) เรียกให้บุคคลใด ๆ มำให้ถ้อยค ำ หรือให้แสดง หรือส่งบัญชี เอกสำร ดวงตรำและหลักฐำนอ่ืนอันเก่ียวกับกิจกำรและ

ทรัพย์สินของบริษัทท่ีถูกควบคุม 
๖๕ มำตรำ ๖๐/๒  ในกรณีที่คณะกรรมกำรควบคุมบริษัทเห็นว่ำ ควำมผูกพันตำมสัญญำที่ไม่ใช่สัญญำประกันภัย กรมธรรม์

ประกันภัยหรือท่ีเกี่ยวข้องกับสัญญำหรือกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทท่ีถูกควบคุมซึ่งมีภำระมำกกว่ำประโยชน์ที่จะพึงได้ 
คณะกรรมกำรควบคุมบริษัทอำจท ำควำมตกลงกับเจ้ำของทรัพย์สิน คู่สัญญำ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อลดภำระดังกล่ำว หรือตกลงเลิก
สัญญำนั้นก็ได้ 



๓๐ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

ด้วยล้มละลำย เพื่อให้คณะกรรมกำรควบคมุสำมำรถใช้อ ำนำจ
เพิกถอนธุรกรรมที่ท ำขึ้นโดยฉ้อฉลอย่ำงเป็นรูปธรรม 

มำกกว่ำประโยชน์ที่พึงจะได้รับ ซึ่งเป็นหลกักำรเดียวกันกับ
กฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน ประกอบกับกำรที่บริษัท
ถูกควบคุมนี้อำจยังไม่ได้อยู่ในฐำนะมีทรัพย์สนิน้อยกว่ำหนี้สิน
เหมือนดังเช่นกฎหมำยว่ำด้วยล้มละลำย 

๓๙. นำยหน้ำประกันภัยประเภทนิติบุคคล (ธนำคำร) มี
ควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๖๑/๑ วรรคสอง๖๖ กรณีที่ต้องกำรจะ
คุ้มครองประโยชน์ของเจ้ำหนี้ผู้มีสิทธิรับช ำระหนี้ที่เกิดจำกกำร
เอำประกันภัย เมื่อคณะกรรมกำรควบคุมบริษัทจัดหำบริษทัอื่น
เพื่อรับโอนหนี้สินและภำระผูกพันตำมสัญญำประกันภัยทั้งหมด
หรือบำงส่วนได้แล้ว ภำยหลังนำยทะเบียนได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรและมีกำรปิดกิจกำรแล้ว หำกคณะกรรมกำร
ควบคุมบริษัทต้องแจ้งให้ผู้เอำประกันภัยทรำบ ก็ควรจะต้องแจ้ง
ให้เจ้ำหนี้ได้รับทรำบเรื่องนี้ด้วย ทั้งนี้ จึงจะเป็นกำรคุ้มครอง
ประโยชน์ของเจ้ำหนี้ตำมวัตถุประสงค์ของกฎหมำยมำตรำนี้ 

กรณีตำมมำตรำ ๖๑/๑ เป็นกรณีที่คณะกรรมกำรควบคุม
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำบริษัทไม่อำจด ำเนินกิจกำรต่อไปได้ และ
เพื่อเป็นกำรคุ้มครองเจ้ำหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช ำระหนี้ที่เกิดจำก
กำรเอำประกันภัย จึงจัดหำบริษัทอื่นมำรบัโอนภำระหนี้สิน
และภำระผูกพันตำมสัญญำประกันภัยได้ และเมื่อมีกำรโอน
ภำระหนี้สินและภำระผูกพันตำมสัญญำประกันภัยแล้วจึงต้อง
มีกำรแจ้งกำรโอนดังกล่ำวให้ผู้เอำประกันภัยทรำบด้วย ทั้งนี้
คณะกรรมกำรควบคุมไม่มีอ ำนำจในกำรโอนหนี้สินอ่ืนของ
บริษัท 

นอกจำกนี้ เมื่อมีกำรปิดกิจกำรของบริษัทแล้วจะต้องมี
กำรประกำศให้สำธำรณชนได้ทรำบโดยทั่วกันอยู่แล้วโดยไม่
จ ำกัดเฉพำะเจ้ำหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช ำระหน้ีที่เกิดจำกกำรเอำ
ประกันภัย หรือเจ้ำหน้ีอื่นของบริษัท 

๔๐. หลักสูตรคณิตศำสตร์ประกันภัย ภำควิชำคณิตศำสตร์ 
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และภำควิชำ
คณิตศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล มีควำมเห็น
ต่อร่ำงมำตรำ ๘๓/๓๖๗ ว่ำ กำรก ำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับ

ตำมวัตถุประสงค์ของร่ำงมำตรำ ๘๓/๓ (๓) ที่มีกำร
ก ำหนดคุณวุฒิ ประสบกำรณ ์และกำรปฏิบัติงำนนั้น เพื่อ
ต้องกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศกึษำทำงด้ำนคณิตศำสตร์
ประกันภัยในประเทศไทยใหม้ีควำมเท่ำเทียมกับหลักสูตรเฟลโล

                                                            
๖๖ มำตรำ ๖๑/๑ วรรคสอง  เพื่อเป็นกำรคุ้มครองประโยชน์ของเจ้ำหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช ำระหนี้ที่เกิดจำกกำรเอำประกันภัย 

คณะกรรมกำรควบคุมบริษัทอำจเสนอให้จัดหำบริษัทอื่นเพื่อรับโอนหนี้สินและภำระผูกพันตำมสัญญำประกันภัยทั้งหมดหรือบำงส่วน
ของบริษัทน้ันเม่ือได้มีค ำสั่งปิดกิจกำรไปพร้อมกับรำยงำนตำมวรรคหนึ่งได้ ถ้ำนำยทะเบียนโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
เห็นชอบให้ด ำเนินกำร ให้คณะกรรมกำรควบคุมบริษัทด ำเนินกำรโดยเร็วและแจ้งกำรโอนดังกล่ำวให้แก่ผู้เอำประกันภัยทรำบ ทั้งนี้ ในกำร
โอนหนี้สินและภำระผูกพันตำมสัญญำประกันภัยนั้นจะก ำหนดให้มีกำรรับโอนโดยมีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขควำมคุ้มครองตำมสัญญำ
ประกันภัยมิได้  
เว้นแต่ได้รับควำมยินยอมจำกผู้เอำประกันภัย 

๖๗
 มำตรำ ๘๓/๓  ผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นนักคณิตศำสตร์ประกันภัยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปน้ี 

  (ก) คุณสมบัติ 
(๑) บรรลุนิติภำวะ และ 

(๒) เป็นสมำชิกระดับเฟลโลของสมำคมนักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่นำยทะเบียนประกำศก ำหนด หรือ  



๓๑ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

คุณวุฒิ ประสบกำรณ์ และปฏิบัติงำนนี้จะต้องมีควำมเท่ำเทียม 
หรือเทียบเคียงกันได้กับกำรเป็นสมำชิกระดับเฟลโล มิเช่นนั้น
กำรท ำงำนในระยะเวลำห้ำปีจะไม่สำมำรถเทียบเคียงกับกำรมี
คุณวุฒิในระดับเฟลโลได้ กล่ำวคือ กำรใช้ข้อควำมใด ๆ ที่
เทียบเคียงคุณสมบัติในกำรเป็นนักคณิตศำสตร์ประกันภัยจะต้อง
มีคุณสมบัติตำม (๒) หรือ (๓) สำมำรถแปลควำมหมำยได้ว่ำ (๒) 
และ (๓) จะต้องแสดงถึงคุณสมบัติของนักคณิตศำสตร์ในระดับที่
ใกล้เคียงกัน 

สมำคมนักคณติศำสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย มี
ควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๘๓/๓ (ก) (๒) ว่ำ นอกจำกกำรมี
คุณสมบัติเปน็เฟลโลแล้ว ควรมีประสบกำรท ำงำนด้ำน
คณิตศำสตร์ประกันภัยไม่น้อยกว่ำห้ำปีด้วย และร่ำงมำตรำ ๘๓/
๓ (ก) (๓) ว่ำควรมีกำรขยำยควำมด้ำนประสบกำรณ์ของบุคคล
ดังกล่ำวให้ชัดเจนขึ้น เช่น ด้ำนกำรลงทุน หรือกำรบริหำรควำม
เสี่ยง ทั้งนี้ อำจจะน ำหน้ำที่ควำมรับผิดชอบไปอยู่ในกฎหมำย
ล ำดับรองเพ่ือควำมยืดหยุ่น 

 
 
 
 
สมำคมนักคณติศำสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย มี

ควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๘๓/๓ วรรคสอง๖๘ ประกอบกับบท
เฉพำะกำลร่ำงมำตรำ ๘๒๖๙ ว่ำ กำรก ำหนดระยะเวลำไว้เพียง

ในต่ำงประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

ในมำตรำ ๘๓/๓ (๒)๗๐ แห่งพระรำชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติประกันชีวิต 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก ำหนดให้ ผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นนัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยต้องเป็นสมำชิกระดับเฟลโลของ
สมำคมนักคณติศำสตร์ประกันภัยที่นำยทะเบียนประกำศ
ก ำหนด โดยไม่ได้มีกำรก ำหนดให้ต้องมีประสบกำรณ์แต่อย่ำง
ใด ซึ่งตำมร่ำงมำตรำ ๘๓/๓ (ก) (๒) ก็ยังคงเป็นหลักกำรเดิม
ที่ใช้อยู่ในปัจจบุัน ส ำหรับประสบกำรณ์ตำมร่ำงมำตรำ ๘๓/๓ 
(ก) (๓) คณะกรรมกำรต้องมีกำรออกประกำศก ำหนด
รำยละเอียดประสบกำรณ์ของบุคคลที่จะมำขอรับใบอนุญำต
เป็นนักคณิตศำสตร์ประกันภัยภำยหลังจำกที่กฎหมำยมีผลใช้
บังคับอยู่แล้ว 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะดังกล่ำว ทั้งนี้ จะน ำไปพิจำรณำใน
กระบวนกำรตรำกฎหมำยในล ำดับถัดไป 

                                                                                                                                                                                  

(๓) มีคุณวุฒิ ประสบกำรณ์ และปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด โดยอย่ำงน้อย
ต้องปฏิบัติงำนด้ำนคณิตศำสตร์ประกันภัยหรือสถิติที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันภัยมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี 

๖๘
 ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมำคมนักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่นำย

ทะเบียนประกำศก ำหนดและสถำบันกำรศึกษำภำยในประเทศที่มีหลักสูตรกำรสอนที่เกี่ยวข้อง ก ำหนดคุณสมบัติตำมวรรคหนึ่ง (ก) (๓)  
ทั้งนี้ ในกำรก ำหนดนั้นต้องค ำนึงถึงควำมรู้ควำมสำมำรถที่จะเทียบเท่ำกับระดับควำมรู้ในกำรเป็นสมำชิกระดับเฟลโลของสมำคมนัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย 

๖๙
 มำตรำ ๘๒  ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๘๓/๓ วรรค

สอง แห่งพระรำชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปีนับแต่วันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 



๓๒ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

หนึ่งปีส ำหรับกำรจัดท ำหลักสูตรระหว่ำงส ำนักงำน สมำคมนัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยไทย และสถำบันกำรศึกษำ อำจไม่
เพียงพอ 

๔๑. สมำคมประกันชีวิตไทย มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๘๓/๗ 
วรรคสอง๗๑ โดยเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขระยะเวลำกำรแจ้งให ้
นำยทะเบียนทรำบเมื่อมีกำรแต่งตั้งหรือถอดถอนนักคณิตศำสตร์
ประกันภัยแต่งตั้งจำก ๗ วัน เป็น ๑๕ วันท ำกำร 

ไม่ขัดข้องกับข้อเสนอดังกล่ำว ทั้งนี้ จะน ำไปพิจำรณำใน
กระบวนกำรตรำกฎหมำยในล ำดับถัดไป 

๔๒. สมำคมประกันชีวิตไทย มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๘๓/๘ 
วรรคหนึ่ง๗๒ มีควำมเห็นว่ำ นักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งตั้ง ไม่
จ ำเป็นต้องเป็นสมำชิกระดับเฟลโลก็ได้ โดยเสนอปรับปรุงแก้ไข
เป็นดังนี้  

“มำตรำ ๘๓/๘ นักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งตั้งต้องเป็นนัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งได้รับใบอนุญำตเป็นคณิตศำสตร์
ประกันภัย โดยใช้คุณสมบัติกำรเป็นสมำชิกระดับเฟลโลตำม
มำตรำ ๘๓/๓ วรรคหนึ่ง (ก) (๒) และมีประสบกำรณ์เกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนธุรกิจประกันชีวิตในด้ำนดังต่อไปนี้ รวมกันแล้วไม่
น้อยกว่ำห้ำปี ตำมหลักเกณฑ์และระยะเวลำที่คณะกรรมกำร
ประกำศก ำหนดตำมหลักเกณฑ์และระยะเวลำที่คณะกรรมกำร
ประกำศก ำหนดรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี ในด้ำนดังต่อไปนี้” 

นอกจำกนี้เห็นว่ำในกรณีที่ไม่อำจแก้ไขตำมที่สมำคมประกัน
ชีวิตเสนอ ควรเพิ่มระยะเวลำผ่อนผันกำรบังคับใช้ตำมที่ก ำหนด
ไว้ในบทเฉพำะกำลมำตรำ ๘๓ ของร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ด้วย 

กำรก ำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีนักคณิตศำสตร์ประกันภัย
แต่งต้ังมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งต้ัง
เข้ำมำท ำหน้ำที่ดูแล บรหิำร จัดกำร เกี่ยวกับควำมเสี่ยงและ
ควำมมั่นคงทำงกำรเงินของบริษัทในภำพรวม ประกอบกับใน
ปัจจุบันพระรำชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติประกนัชีวิต (ฉบับที่ ๒) 
ก ำหนดให้บริษทัประกันชีวิตต้องมีนักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่
มีคุณสมบัติเปน็สมำชิกระดับเฟลโลอยู่แล้ว ดังนั้น นัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งต้ังซึ่งมีส่วนในกำรให้ควำมเห็นที่
เกี่ยวข้องกับนโยบำยกำรประกอบธุรกิจที่ส ำคัญ และรับรอง
รำยงำนทำงคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ส ำคัญ จึงควรต้องมี
คุณสมบัติไม่ต่ ำกว่ำสมำชิกระดับเฟลโลด้วย 

                                                                                                                                                                                  
๗๐

 พระรำชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มำตรำ ๘๓/๓   ผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นนักคณิตศำสตร์ประกันภัยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้    
... 
(๒) เป็นสมำชิกระดับเฟลโลของสมำคมนักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่นำยทะเบียนประกำศก ำหนด 
๗๑ มำตรำ ๘๓/๗ วรรคสอง กำรแต่งตั้งหรือถอดถอนนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งตั้ง ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรของบริษัท และให้บริษัทแจ้งรำยชื่อของนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งต้ังให้นำยทะเบียนทรำบภำยในเจ็ดวันนับแต่วันท่ี
แต่งตั้ง 

๗๒ มำตรำ ๘๓/๘  วรรคหนึ่ง นักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งตั้งต้องเป็นนักคณิตศำสตร์ประกันภัยซึ่งได้รับใบอนุญำตโดยใช้
คุณสมบัติกำรเป็นสมำชิกระดับเฟลโลตำมมำตรำ ๘๓/๓ วรรคหนึ่ง (ก) (๒) และมีประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนธุรกิจประกันชีวิต
ในด้ำนดังต่อไปนี้ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และระยะเวลำที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 



๓๓ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

๔๓. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยได้มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ 
๘๓/๑๐๗๓ ว่ำ ห้ำมมิให้นักคณติศำสตร์ประกันภัยแต่งต้ังปฏิบัติ
หน้ำที่ให้แก่บรษิัทอื่นในเวลำเดียวกัน" ค ำว่ำ "บริษทั" ในที่นี้ 
หมำยถึงเฉพำะบริษัทประกันชีวิต โดยไม่รวมถึงบริษัทประกัน
วินำศภัยใช่หรือไม่ เนื่องจำกในทำงปฏิบัติ นักคณิตศำสตร์
ประกันภัยอำจปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่บริษัทประกันชีวิตและประกัน
วินำศภัย ที่อยู่ในกลุ่มบรษิัทเดียวกัน หำกรวมถึงบริษัทประกัน
วินำศภัยด้วยนั้น เสนอให้ปรับปรุงให้นักคณิตศำสตร์ประกันภัย
แต่งต้ังของบริษัทประกันชีวิต สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่บริษัท
ประกันวินำศภัยได้ด้วย 

เนื่องจำกนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งต้ังสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลของบริษทัเชิงนโยบำย กำรบริหำรงำน ควำมเสี่ยง กำร
ลงทุน และผลติภัณฑ์ประกันภัย ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดกำร
ขัดกันทำงผลประโยชน์ (conflict of interest) จึงก ำหนด
ห้ำมนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งต้ังที่ปฏิบัติหน้ำที่ในบริษทั
ประกันชีวิตใดแล้ว ห้ำมไปเปน็นักคณิตศำสตร์ประกันภัย
แต่งต้ังในบริษัทประกันชีวิตอื่นด้วย อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำก
บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินำศภัย มีกำรประกอบ
ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ประกันภัยบำงประเภทเหมือนกัน เช่น 
กำรประกันอุบัติเหตุและสุขภำพ กำรให้นักคณิตศำสตร์
ประกันภัยแต่งตั้งในบริษัทประกันชีวิตไปปฏิบัติงำนเป็นนัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งต้ังในบริษัทประกันวินำศภัยได้อำจ
เกิดกำรขัดกันทำงผลประโยชน์ได้เช่นเดียวกันซึ่งไม่เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของกฎหมำย โดยประเด็นนี้จะน ำไปพิจำรณำใน
กระบวนกำรตรำกฎหมำยในล ำดับถัดไป 

๔๔. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยได้มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ 
๘๓/๑๑๗๔ ว่ำควรก ำหนดให้นักคณิตศำสตร์ประกันภัยแจ้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือหน่วยงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย ตำมประกำศว่ำด้วยกำรบริหำรกิจกำรที่ดีของ
บริษัท และกำรตรวจสอบและกำรควบคุมภำยใน เนื่องจำกมี
หลักเกณฑ์ก ำหนดให้บริษัทต้องมีกลไกกำรตรวจสอบและกำร
ควบคุมภำยในอยู่แล้ว 

ตำมร่ำงมำตรำ ๘๓/๑๑ ก ำหนดให้นักคณิตศำสตร์
ประกันภัยแต่งตั้งต้องแจ้งต่อบริษัทอยู่แล้ว โดยกำรแจ้งต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือหน่วยงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยของบริษัทเป็นกระบวนกำรภำยในของบริษัทที่
พึงปฏิบัติอยู่แล้ว แต่กำรก ำหนดให้ต้องมีกำรแจ้งให้นำย
ทะเบียนทรำบเป็นกลไกกำรแจ้งกำรกระท ำที่ผิดปกติที่เกิดขึ้น
ภำยในบริษัทต่อหน่วยงำนก ำกับดูแล (whistleblower) 

๔๕. สมำคมประกันชีวิตไทย มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๑๐๑ 
ว่ำ ตำมร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ไม่มีมำตรำ ๔๘ (๖)  

ปรับแก้ค ำผิดตำมที่เสนอ  
มำตรำ ๑๐๑  ผู้ใดขัดขวำงนำยทะเบียนหรือพนักงำน

เจ้ำหน้ำที่ซึ่งปฏิบัติงำนตำมมำตรำ ๔๘ (๑) (๒) หรือ (๕) ตอ้ง
ระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำท 

                                                            
๗๓ มำตรำ ๘๓/๑๐ นักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งต้ังต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่บริษัทท่ีได้แต่งตั้งตนตลอดระยะเวลำที่ได้รับแต่งตั้ง

เท่ำนั้น ห้ำมมิให้ปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่บริษัทอื่นในเวลำเดียวกัน 
... 
๗๔ มำตรำ ๘๓/๑๑  ในกรณีที่นักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งตั้งพบเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรทุจริตเกิดขึ้นในบริษัทท่ีตนได้รับ

แต่งตั้ง ให้แจ้งให้บริษัทด ำเนินกำรแก้ไขในทันที และให้แจ้งนำยทะเบียนทรำบไปพร้อมกันด้วย 
... 



๓๔ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
๔๖. สมำคมประกันชีวิตไทย มีควำมเห็นต่อบทเฉพำะกำล

มำตรำ ๗๖ ของร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ว่ำ เนือ่งจำกได้มีกำรเสนอ
ให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขร่ำงมำตรำ ๓๓ (๑๕) แล้ว หำกไม่สำมำรถ
แก้ไขตำมที่เสนอได้ จึงขอให้มีกำรปรับปรุงร่ำงมำตรำ ๗๖ เป็น
ดังนี้  

“มำตรำ ๗๖ ในระหว่ำงที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยยังมิได้ด ำเนินกำร
จัดกำรอบรมหรือก ำหนดหลักสูตรตำมมำตรำ ๓๓ (๑๕) แห่ง
พระรำชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตำม
พระรำชบัญญัตินี้ ให้กรรมกำรพนักงำน หรือลูกจ้ำงของบริษัท
สำมำรถด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๓๓ (๑๕) ดังกล่ำวได้ แต่ไม่เกิน
เก้ำสิบวันนับแต่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจประกันภัยจัดให้มีหลักสูตรหรือเริ่มจัดกำรอบรม

ตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๓๓ (๑๕)” 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนำ ๒๐๑๙ หรือเหตุอื่นอันมิอำจคำดหมำยได้ในอนำคต ท ำให้
ไม่สำมำรถอบรมไม่ได้ตำมระยะเวลำก ำหนด ดังนั้น ควรอนุญำต
ให้กรรมกำรพนักงำนหรือลูกจ้ำงของบริษัทสำมำรถด ำเนินกำร
ตำมมำตรำ ๓๓ (๑๕) ได้ จนกว่ำจะสำมำรถจัดกำรอบรมได ้

ประเด็นดังกล่ำวจะน ำไปพิจำรณำในกระบวนกำรตรำ
กฎหมำยในล ำดับถัดไป 

 
การน าผลการรบัฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจดัท าร่างกฎหมาย 

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) 
จะน าข้อคัดค้านและความเห็นของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขร่าง
พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในกระบวนการตรากฎหมายในล าดับถัดไป  

อย่างไรก็ดี เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีหลักการและ
เนื้อหาโดยส่วนใหญ่เหมือนกับร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ส านักงาน คปภ. 
จะน าข้อคัดค้านและความเหน็ของภาคธุรกิจที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไป
ประกอบการพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในกระบวนการ
ตรากฎหมายในล าดับถัดไปด้วย 
 


