
 
 

รายงานสรุปผลการรบัฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญตัิประกันวนิาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 

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

 

 
 

 
 

จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง 
๑. จัดประชุมเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... จำกภำคธุรกิจจ ำนวน ๕ ครั้ง ไดแ้ก่ เมื่อวันที่ ๕ ตุลำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๕๙ 
วันที่ ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๘ วันที่ ๑๙ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และวันที ่๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๕  

 
๒. รับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนบนเว็ปไซต์ของส ำนักงำน คปภ. ก่อนเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติประกัน

วินำศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี  ในระหว่ำงวันที่ ๖ ตุลำคม ๒๕๖๐ ถึง
วันที ่๖ พฤศจกิำยน ๒๕๖๐  

 
 
 
 
 
 



๓ 

 

สรุปผลการรับฟังความคิดเหน็ตามร่างพระราชบญัญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ก่อนน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

๑. ในร่ำงมำตรำ ๓๔/๑๑ บริษัทประกันวินำศภัย มีควำมเห็น
ดังนี้  

(๑) ในทำงปฏิบัติกำรแต่งต้ังผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรจำก
จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนนั้นจะมีควำมยุ่งยำก  

(๒) ควรก ำหนดขอบเขตหรือค ำอธิบำยของกำรได้รับ 
ควำมเห็นชอบว่ำเป็นกำรอนุมัติหรือเป็นเพียงกำรแจ้งให้ทรำบ  

(๓) กรณีทีผู่้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรเป็นชำวต่ำงชำติจะต้อง
ได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนหรือไม่ 

ยืนยันข้อบัญญัติดังกล่าว โดยไม่ปรับแก้ตามที ่
ภาคธุรกิจมีข้อสังเกตไว ้เนื่องจำกตำมมำตรฐำนสำกล
ก ำหนดให้ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทประกันภัยจะต้องมี
ควำมรู้และควำมเหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหนง่
ดังกล่ำว และหน่วยงำนก ำกับดูแลต้องมีอ ำนำจในกำร
ด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อให้บริษทัประกันภัยแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทหำกมีเหตุปรำกฏว่ำบุคคลดังกล่ำว
ขำดควำมเหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ำที่นั้น ดังนั้น จึงต้องให้
นำยทะเบียนให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้งผู้บริหำรระดับสูง
ของบริษัทประกันภัยเพื่อคัดกรองบุคคลผู้ที่มีควำมรู้และ
ควำมเหมำะสม และเมื่อบุคคลดังกล่ำวขำดควำมเหมำะสม 
นำยทะเบียนก็สำมำรถเพิกถอนกำรให้ควำมเห็นชอบได้ 

กรณีผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรเป็นชำวต่ำงชำติ หรือ
ผู้จัดกำรสำขำของบริษัทประกันวินำศภัยต่ำงประเทศก็ต้อง
ได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนเช่นเดียวกัน 

๒. ในร่ำงมำตรำ ๓๔/๒๒ บริษัทประกันวินำศภัย มีควำมเห็นว่ำ 
กรณีสำขำของบริษัทประกันวินำศภัยต่ำงประเทศซึ่งไม่มีกำร
ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทยังคงมีหน้ำที่ต้องแจ้งหรือแสดงผลประโยชน์
และค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผูม้ีอ ำนำจในกำรจัดกำรให้ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ในต่ำงประเทศทรำบหรือไม่ ทั้งนี้ 

ยืนยันหลักการตามบัญญัตดิังกล่าว เนื่องจำกสำขำ 
ของบริษัทประกันวินำศภัยต่ำงประเทศไม่ต้องด ำเนินกำร 
ตำมบทบัญญัตน้ีิ เนื่องจำกไม่ใช่บริษัทมหำชนจ ำกัดที่จะต้อง 
มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด 
ดังนั้น จึงไม่สำมำรถแจ้งข้อมูลดังกล่ำวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได ้

                                                            
๑

 มาตรา ๓๔/๑  การแต่งตั้งกรรมการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ก่อน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งบุคคลใหม่หรือแต่งตั้งบุคคลเดิมให้ด ารงต าแหน่งต่อไป ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าบุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๔ ให้นายทะเบียน
เพิกถอนการให้ความเห็นชอบท่ีได้ให้ไว้แล้ว 

เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ให้นายทะเบียนมีอ านาจตรวจสอบประวัติส่วนตัว ประวัติอาชญากรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
๒

 มาตรา ๓๔/๒  ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี บริษัทมีหน้าที่แจ้งหรือแสดงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับผลประโยชน์
และค่าตอบแทนท่ีกรรมการ และผู้มีอ านาจในการจัดการได้รับจากบริษัท และมีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงการเป็นกรรมการ
ในธุรกิจอ่ืนด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศก าหนด  

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการ 

มีหน้าที่แจ้งการเป็นกรรมการในธุรกิจอ่ืนแก่บริษัท 



๔ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

ในกรณีที่ต้องมีกำรรำยงำนควรก ำหนดหลักเกณฑ์ให้เป็นไปใน
แนวทำงเดียวกับบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์กล่ำวคือ
เปิดเผยในรูปแบบของกำรเหมำจ่ำย และในกรณีที่ไม่ต้อง
รำยงำนควรก ำหนดให้ชัดเจนว่ำกรณีของสำขำของบริษัทบริษัท
ประกันวินำศภัยต่ำงประเทศไม่ต้องแจ้งหรือแสดงผลประโยชน์
และค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผูม้ีอ ำนำจในกำรจัดกำร 
๓. ในร่ำงมำตรำ ๓๔/๔๓ บริษัทประกันวินำศภัย มีควำมเห็นว่ำ 
นักคณิตศำสตร์ประกันภัยประจ ำบริษัท ไม่จ ำเป็นต้องประจ ำที่
บริษัทตลอดเวลำ และเห็นว่ำนักคณิตศำสตร์ประกันภัยประจ ำ
บริษัทควรท ำหน้ำที่ได้มำกกว่ำหนึ่งบริษัท 

ยืนยันหลักการตามบัญญัตดิังกล่าว เนื่องจำกควำมเห็น
ของบริษัทประกันวินำศภัยเป็นไปตำมหลักกำรของบทบัญญัติ
ดังกล่ำวแล้ว กล่ำวคือ วัตถุประสงค์ของร่ำงพระรำชบัญญัตินี้
ก ำหนดให้ต้องมีนักคณติศำสตร์ประกันภัยแต่งตั้ง เพื่อท ำ
หน้ำที่รับรอง วิเครำะห์ และแสดงควำมเห็นเกี่ยวกับฐำนะ
และ 
กำรด ำเนินกำรของบริษัทในภำพรวม โดยมิได้ก ำหนดให้
บุคคลดังกล่ำวต้องอยู่ประจ ำที่บริษัทตลอดเวลำ เพียงแต่
ก ำหนดให้บริษัทต้องมีนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งตั้งเพื่อ 
ท ำหน้ำที่ดังกล่ำวเท่ำนั้น โดยบุคคลดังกล่ำวนี้อำจท ำหน้ำที่ 
มำกกว่ำหนึ่งบริษัทก็ได ้อย่ำงไรก็ด ีเพื่อไม่ใหเ้กิดควำมสับสน
ว่ำนักคณิตศำสตร์ประกันภัยประจ ำบริษทั (appointed 
actuary) สำมำรถท ำหน้ำที่ได้มำกกว่ำหนึ่งบริษัทหรือไม่  
จึงใช้ค ำว่ำ“นักคณิตศำสตรป์ระกันภัยแต่งต้ัง”๔ แทนค ำว่ำ 
“นักคณิตศำสตร์ประกันภัยประจ ำบริษัท” ในทุกมำตรำ 

                                                            
๓

 มาตรา ๓๔/๔  บริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งบุคคลเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจ า
บริษัทจ านวนหนึ่งคนตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ทั้งนี้ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจ าบริษัทต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปน้ี  

(๑) มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๒) เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

ในกรณีที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจ าบริษัทลาออก ถูกบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทถอดถอน หรือ
ขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจ าบริษัทใหม่
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจ าบริษัทลาออก ถูกถอดถอน หรือขาดคุณสมบัติ 

เมื่อบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังหรือถอดถอนนักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจ าบริษัท ให้บริษัท
แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันแต่งตั้งหรือถอดถอน ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
ถอดถอนนักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจ าบริษัท ให้บริษัทแจ้งเหตุผลในการถอดถอนให้นายทะเบียนทราบด้วย 

๔
 มาตรา ๓๔/๔  บริษัทต้องจัดให้มีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้งจ านวนหนึ่งคนตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 

ทั้งน้ี นักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี  
(๑) มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 



๕ 

 

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

ได้น ำข้อคัดค้ำนและควำมเหน็ของภำคธุรกิจที่เกี่ยวข้องมำประกอบกำรพิจำรณำและปรับปรุงแก้ไข 
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกันวนิำศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้ว ซึ่งควำมเหน็ในประเด็นที่ ๓. ส ำนักงำน คปภ.  
ได้ปรับปรุงร่ำงพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนยิ่งขึ้น 
แต่ส ำหรับควำมเห็นของภำคธุรกิจในประเด็นอ่ืน ๆ ส ำนักงำนยังคงยืนยันตำมหลักกำรเดิมตำมเหตุผลที่
ระบุในค ำช้ีแจงเหตผุลรำยประเด็นข้ำงต้น  

อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกร่ำงพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีหลักกำรและ
เนื้อหำโดยส่วนใหญ่เหมือนกับร่ำงพระรำชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ส ำนกังำน คปภ.  
จึงน ำข้อคัดค้ำนและควำมเหน็ของภำคธุรกิจที่มีต่อร่ำงพระรำชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
มำประกอบกำรพิจำรณำจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วย 

 
๓. เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลกักำรของร่ำงพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ และเข้ำสู่กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมกำรกฤษฎีกำคณะที่ ๑๔ ไดพ้ิจำรณำ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกันวนิำศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสร็จสิ้นแล้ว ส ำนักงำน คปภ. จึงได้น ำ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกันวนิำศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
ออกเผยแพร่เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนบนเว็บไซต์ของส ำนักงำน คปภ. ในระหว่ำงวันที่ ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๔  
ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๔ และได้มีกำรขยำยเวลำกำรรับฟังควำมคิดเห็นออกไปถึงวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๔ 
 

สรุปผลการรับฟังความคิดเหน็ตามร่างพระราชบญัญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ที่ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

๑. สมำคมประกันวินำศภัย ไทย และบริษัท  ไทยรับ
ประกันภัยต่อ จ ำกัด (มหำชน) มีข้อสังเกตให้ 

(๑) กำรก ำหนดหลักกำรในกำรออก พรบ. ไม่ควรลง

แนวทำงกำรปรับปรุงพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้พิจำรณำโดยเทียบเคียงกับกฎหมำยว่ำด้วย
ธุรกิจสถำบันกำรเงินแล้ว โดยได้มีกำรปรับปรุงให้สอดคลอ้ง

                                                                                                                                                                                  

(๒) เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

การแต่งตั้งหรือถอดถอนนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท และให้
บริษัทแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันแต่งตั้งหรือถอดถอน ทั้งนี้ ในกรณีถอดถอน ให้บริษัทแจ้งเหตุผลในการถอดถอน
ให้นายทะเบียนทราบด้วย 

ในกรณีที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้ง ตาย ลาออก ถูกถอดถอน หรือขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดให้มีนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้งใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้ง ตาย ลาออก ถูกถอดถอน หรือขาด
คุณสมบัต ิ



๖ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

รำยละเอียดเกี่ยวกับแนวทำงกำรปฏิบัติลงมำใน พรบ. เนื่องจำก
จะกลำยเป็นกำรเขียนแบบ Rule-Based ซึ่งอำจไม่เหมำะสมกับ
บริบทกำรประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว แต่ควร
น ำไปเขียนก ำหนดในประกำศระดับรองลงมำแทน จะเหมำะสม
กว่ำ 

(๒)  ไม่ควรก ำหนดกำรด ำเนินกำรภำยในของบริษัท
ประกันภัย เนื่องจำกโครงสร้ำงในกำรก ำกับดูแลและกำร
ด ำเนินงำนของแต่ละบริษัทมีควำมแตกต่ำงกัน และกำร
ด ำ เ นิ น ง ำนภำย ในมี ก ำ รปรั บ เ ปลี่ ย น ให้ เ หม ำะสมกั บ
สภำพแวดล้อมในกำรประกอบธุรกิจอยู่เสมอ และอำจเปลี่ยนเร็ว
กว่ำกฎหมำยที่ได้ออกมำบังคับใช้ 

(๓) กำรก ำหนดนิยำมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ควรสอดคล้องกับ
ค ำนิยำมที่อยู่ในกฎหมำยที่ใช้บังคับโดยส ำนักงำน คปภ. เป็น
หลัก รวมถึงกฎหมำยก ำกับสถำบันกำรเงิน โดยเฉพำะกฎหมำย
ของ กลต ด้วย 

กับรูปแบบธุรกิจประกันวินำศภัย  

๒. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นต่อบทนิยำม  
“ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร”๕ ว่ำ โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของ
แต่ละบริษัทมีควำมแตกต่ำงกัน และผู้มีอ ำนำจสูงสุดของบริษัท
ควรเป็นผู้บริหำรระดับสูง จึงควรก ำหนดเฉพำะผู้บริหำรสี่รำย
แรกเท่ำนั้น และเพื่อให้สอดคล้องกับมำตรำ ๓๔/๑ ที่มีกำร
ก ำหนดให้จะต้องขออนุญำตจำกนำยทะเบียน จึงเสนอปรับ
ข้อควำมให้ชัดเจนขึ้น  เป็นดังนี ้

“(๑) บุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนของบริษัทที่ด ำรง
ต ำแหน่งผู้จัดกำร (ผู้บริหำรสูงสุด) และผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ
บริหำรสี่รำยแรกนับจำกผู้จัดกำรลงมำ รองผู้จัดกำร ผู้ช่วย
ผู้จัดกำร หรือผู้ซึ่งมีต ำแหน่งเทียบเท่ำที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น ในกรณี
สำขำของบริษัทประกันวินำศภัยต่ำงประเทศที่ได้รับอนุญำต

เนื่องจำกโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของแต่ละบริษัทมี
ควำมแตกต่ำงกันดังนั้น ในกำรพิจำรณำว่ำบุคคลใดมีอ ำนำจ
ในกำรจัดกำรจึงก ำหนดให้บุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำร
บริหำรงำนของบริษัทที่ด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำร และผู้ที่ด ำรง
ต ำแหน่งในล ำดับถัดลงไปอีกสองล ำดับคือ รองผู้จัดกำร และ
ผู้ช่วยผู้จัดกำร หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำไม่ว่ำจะเรียกช่ือว่ำ
อะไรก็ตำม เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร หำกก ำหนดให้ผู้มี
อ ำนำจจัดกำรหมำยถึงบุคคลที่มีอ ำนำจบริหำรสูงสุดสี่รำย
แรกอำจมีกรณทีี่บริษัทมีกำรแต่งต้ังผู้ที่มีอ ำนำจในกำร
บริหำรงำนของบริษัทจนครบสี่รำยก็จะไม่รวมบุคคลทีม่ี
อ ำนำจบริหำรในล ำดับถัดลงไป แต่หำกบริษัทใดมีกำรแต่งต้ัง
ผู้มีอ ำนำจในกำรบรหิำรสูงสุดไม่เกินสี่รำยแล้วก็จะมีกำรนับ

                                                            
๕“ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร” หมำยควำมว่ำ  

(๑) บุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนของบริษัทที่ด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำร รองผู้จัดกำร ผู้ช่วยผู้จัดกำร หรือผู้ซึ่งมีต ำแหน่ง
เทียบเท่ำที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น ในกรณีสำขำของบริษัทประกันวินำศภัยต่ำงประเทศที่ได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันวินำศภัยใน
รำชอำณำจักรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้หมำยถึงกรรมกำรบริหำรสำขำ ผู้จัดกำรสำขำ รองผู้จัดกำรสำขำ ผู้ช่วยผู้จัดกำรสำขำ หรือผู้ซึ่งมี
ต ำแหน่งเทียบเท่ำที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรสูงสุดในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงิน  



๗ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

ประกอบธุ รกิ จประกันวิ นำศภั ย ในรำชอำณำจั ก รตำม
พระรำชบัญญัตินี้ ให้หมำยถึงกรรมกำรบริหำรสำขำ ผู้จัดกำร
สำขำ รองผู้จัดกำรสำขำ ผู้ช่วยผู้จัดกำรสำขำ หรือผู้ซึ่งมีต ำแหน่ง
เทียบเท่ำที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น” และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ด ำรง
ต ำแหน่งระดับบริหำรสูงสุดในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงิน” 

เนื่องจำก โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของแต่ละบริษัทมี
ควำมแตกต่ำงกัน และผู้มีอ ำนำจสูงสุดของบริษัทควรเป็น
ผู้บริหำรระดับสูง จึงควรก ำหนดเฉพำะผู้บริหำรสี่รำยแรกเท่ำนั้น 
และเพื่อให้สอดคล้องกับมำตรำ ๓๔/๑ ที่มีกำรก ำหนดให้จะต้อง
ขออนุญำตจำกนำยทะเบียน 

บุคคลที่มีอ ำนำจในกำรบริหำรในล ำดับถัดลงไปด้วย ก็จะ
ส่งผลให้มีกำรก ำกับดูแลที่ไมเ่ท่ำเทียมกัน  

๓. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นว่ำ ควรตัดบท
นิยำมค ำว่ำ “เงินกองทุน” ๖ ออก เนื่องจำกอำจไม่สอดคล้องกับ
กำรเปลี่ยนแปลงของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงบัญชีและกำรเงิน 
IFRS 17 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในอนำคต กำรก ำหนดค ำนิยำมและ
รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องในประกำศกฎหมำยลูกน่ำจะมีควำม
เหมำะสมกว่ำ 

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ำกัด (มหำชน) มีควำมเห็นว่ำ 
ควรตัดนิยำมค ำว่ำ “เงินกองทุน” ออก เนื่องจำกก ำหนดค ำ
นิยำมของ “เงินกองทุน” อำจไม่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงบัญชีและกำรเงิน IFRS 17 ซึ่งจะมี
ผลบังคับใช้ในอนำคต กำรก ำหนดค ำนิยำมและรำยละเอียดที่
เกี่ยวข้องในประกำศล ำดับรองน่ำจะมีควำมเหมำะสมกว่ำ 

กำรก ำหนดลักษณะของเงินที่จะสำมำรถนับเป็น
เงินกองทุน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนกับบริษัท 
จึงมีกำรก ำหนดลักษณะหรือมำตรฐำนของเงินที่จะสำมำรถ
นับเป็นเงินกองทุนได้ในกฎหมำย เช่น ทุนช ำระแล้ว ส่วนเกิน
มูลค่ำหุ้น ก ำไรสะสม ส ำรองอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น ส ำหรับ
กรณีเพื่อให้เกิดควำมยืดหยุ่นและรองรับกำรเปลี่ยนแปลงใน
อนำคต ก็จะให้เป็นอ ำนำจคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
อย่ำงไรก็ดี จะรับควำมเห็นดังกล่ำวไปประกอบกำรพิจำรณำ
ในกระบวนกำรตรำกฎหมำยในล ำดับถัดไป 

๔. สมำคมประกันวินำศภัยไทยให้ควำมเห็นเกี่ยวกับบท
นิยำม “บริษัทลูก” “บริษัทร่วม” “บริษัทแม่”๗ ว่ำ หำกจะ

แนวทำงกำรปรับปรุงพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้พิจำรณำโดยเทียบเคียงกับกฎหมำยว่ำด้วย

                                                            
๖“เงินกองทุน” หมำยควำมว่ำ เงินในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) ทุนช ำระแล้วจำกกำรออกหุ้นสำมัญหรือเงินทุนท่ีได้รับจำกส ำนักงำนใหญ่กรณีเป็นสำขำของบริษัทประกันภัยต่ำงประเทศ  
(๒) ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
(๓) ก ำไรสะสม 
(๔) ส ำรองอ่ืนในส่วนของผู้ถือหุ้น 
(๕) เงิน ตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้ ตรำสำร หรือทรัพย์สินอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด  
๗““บริษัทลูก” หมำยควำมว่ำ  

(๑) นิติบุคคลหรือบริษัทที่มีนิติบุคคลหรือบริษัทอื่นเป็นบริษัทแม่ 



๘ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

เทียบเคียงกับพระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ควรมีข้อควำมที่สอดคล้องกันทั้งหมด 

 

ธุรกิจสถำบันกำรเงินแล้ว ซึ่งกำรพิจำรณำนิยำมค ำว่ำ 
“บริษัทลูก” “บริษัทร่วม” “บริษัทแม”่  ไดม้ีกำรปรับปรุงให้
สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจประกันวินำศภัยแล้ว 

๕. สมำคมประกันวินำศภัย ไทย และบริษัท  ไทยรับ
ประกันภัยต่อ จ ำกัด (มหำชน) ขอให้อธิบำยเจตนำรมณ์และ
ควำมหมำยของค ำว่ำ “ควำมเสียหำยต่อตัวบุคคล” ตำมร่ำง
มำตรำ ๔/๒๘ ว่ำหมำยถึงควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัย
ในเรื่องใด  

 

วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มเติมบทบัญญัตินี้ ตอ้งกำรให้เกิด
ควำมชัดเจนและสอดคล้องกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท
ประกันวินำศภัยในปัจจุบันทีม่ีกำรรับประกันภัยเกี่ยวกับกำร
ประกันอุบัติเหตุ ที่ให้ควำมคุม้ครองกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุ  
ประกอบกับเพื่อให้บริษัทประกันวินำศภัยสำมำรถรับ
ประกันภัยต่อหรือเอำประกันภัยต่อส ำหรับควำมเสี่ยงภัย
ดังกล่ำวกับบริษัทประกันชีวิตได้ด้วย  

๖. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นว่ำ ร่ำงมำตรำ ๔/
๓๙ ซ้ ำซ้อนกับค ำนิยำมในมำตรำ ๔ ที่เพิ่มขึ้นมำ ไม่ควรก ำหนด
รำยละเอียดเพ่ิมเติมจำกค ำนิยำม 
 

กรณีน้ีเป็นกำรก ำหนดเพ่ือให้มีกำรก ำกับดูแลบุคคลซ่ึงมี
อ ำนำจบริหำรในสำขำของบริษัทประกันวินำศภัย
ต่ำงประเทศที่ได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันวินำศ
ภัยตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกันกับ
บริษัทมหำชนจ ำกัดที่ได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกัน
วินำศภัยตำมพระรำชบัญญัตินี ้โดยบทบัญญัติดังกล่ำวนี้
ไม่ได้เป็นกำรซ้ ำซ้อนกันแต่อย่ำงใด 

๗. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำง ค ำว่ำ “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” มีกำรก ำหนดนิยำมไว้แล้วตำมร่ำง

                                                                                                                                                                                  

(๒) นิติบุคคลหรือบริษัทลูกของนิติบุคคลหรือบริษัทตำม (๑) ต่อไปทุกทอด 
“บริษัทร่วม” หมำยควำมว่ำ  นิติบุคคลหรือบริษัทลูกท่ีมีบริษัทแม่ร่วมกัน 
“บริษัทแม”่ หมำยควำมว่ำ  นิติบุคคลหรือบริษัทที่มีอ ำนำจควบคุมกิจกำรของบริษัทไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในลักษณะ

อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ 
(๑) ถือหุ้นในนิติบุคคลหรือบริษัทเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบของหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลหรือบริษัทนั้น  
(๒) มีอ ำนำจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหรือบริษัทนั้น  
(๓) มีอ ำนำจควบคุมกำรแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรหรือกรรมกำรตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมกำรทั้งหมดในนิติ

บุคคลหรือบริษัทน้ัน 
กำรมีหุ้นในนิติบุคคลหรือบริษัทตำมวรรคหนึ่งต้ังแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ

ทำงอ้อม ให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำมีอ ำนำจควบคุมกิจกำร เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ำมิได้มีอ ำนำจควบคุมกิจกำร  
๘ มำตรำ ๔/๒  ในกำรประกอบธุรกิจประกันวินำศภัย บริษัทอำจจัดให้มีกำรประกันภัยเพื่อคุ้มครองควำมเสียหำยต่อตัวบุคคล

อันเนื่องมำจำกกำรประกันวินำศภัยร่วมด้วยก็ได้  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนดในรำชกิจจำ
นุเบกษำ 

๙ มำตรำ ๔/๓  เพื่อประโยชน์ในกำรก ำกับควบคุมธุรกิจประกันภัยตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้กรรมกำรของบริษัทหมำยควำม

รวมถึงผู้จัดกำรสำขำและคณะกรรมกำรบริหำรสำขำของบริษัทประกันวินำศภัยต่ำงประเทศที่ได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกัน
วินำศภัยในรำชอำณำจักรตำมพระรำชบัญญัตินี้ด้วย 



๙ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

มำตรำ ๙/๑๑๐ ว่ำ มีควำมคล้ำยคลึงกับพระรำชบัญญัติ 
หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรพัย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ ๒๔๖ แต่ร่ำง
ในข้อ ๙/๑ วรรคสอง ก ำหนดรวมไปถึงหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลตำมวรรคหนึ่งถืออยู่หรือมีไว้ด้วย ซึ่งเงื่อนไขดังกล่ำวไม่มี
กำรขยำยควำมเพิ่มเติมว่ำคือใครบ้ำง ส่วนในพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์ฯ มกีำรระบุเอำไว้ชัดเจนในมำตรำ ๒๕๘ ดังนั้น 
อำจจะต้องเพิ่มเติมเรื่อง วิธีกำรก ำกับดูแลบริษัทประกันที่มี
บริษัทแม่เป็นบริษัทต่ำงชำติ เพรำะปัจจุบันมีกฎหมำยรองรับ
สัดส่วนกำรถือหุ้น ๗๕:๒๕ /๕๑:๔๙ ซึ่งส ำนักงำนเป็นผู้
ก ำหนดให้ต่ำงชำติสำมำรถถือหุ้นได้ 

มำตรำ ๔ เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนและเป็นไปในแนวทำง
เดียวกันกับกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน 

อย่ำงไรก็ดี ส ำหรับบริษัทที่มีบริษัทแม่เป็นบริษัท
ต่ำงประเทศนอกจำกจะต้องปฏิบัติตำมมำตรำ ๙ แห่ง
พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมแล้ว ตอ้งมีกำรรำยงำนกำรถือหุ้นตำมร่ำงมำตรำ ๙/
๑ และมีกำรขออนุญำตกำรถือหุ้นตำมร่ำงมำตรำ ๙/๒ 
แล้วแต่กรณีด้วย 

๘. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำง
มำตรำ ๙/๒๑๑ ว่ำ กำรจ ำกัดกำรถือหุ้นไม่เกินร้อยละ ๑๐ โดย
กำรจะต้องขอควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนก่อให้เกิดปัญหำ
และอุปสรรคในกำรปฏิบัติ เนื่องจำกบริษัทประกันภัยส่วนใหญ่
มิได้เป็นบริษัทจ ำกัดมหำชนที่อยู่ในตลำดหลักทรัพย์ ดังนั้น กำร
ถือหุ้นส่วนใหญ่จึงเป็นกลุ่มผูก้่อตั้งหรือผู้ถือหุ้นด้ังเดิม ประกอบ
กับกำรได้มำซึ่งหุ้นโดยวิธีรับโอนมรดก หรือรับช ำระหนี้ จะส่งผล
ให้ผู้ถือหุ้นบำงรำยถือหุ้นเกินร้อยละ ๑๐ ได้ ซึ่งเป็นกำรจ ำกัด
สิทธิของผู้ถือหุน้มำกเกินควร ส ำหรับบริษัทประกันภัยที่ไม่ได้อยู่
ในตลำดหลักทรัพย ์

 

หลักกำรรำยงำนกำรถือหุ้น และขออนุญำตกำรถือหุ้น
เป็นหลักกำรตำมมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
สำกล (ICPs 5 - 6) และมำตรฐำนสำกลด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (FATF RECOMMENDATION 24) 
รวมถึงเป็นไปในแนวทำงเดียวกันกับกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจ
สถำบันกำรเงินด้วย อย่ำงไรก็ดี ส ำหรับผู้ถอืหุ้นที่ถือหุ้นเกิน
กว่ำร้อยละสิบก่อนที่ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้มผีลใช้บังคับ ไดม้ี
บทเฉพำะกำรรองรับให้สำมำรถถือหุ้นได้ต่อไป ส ำหรับกรณ
ที่จะมีกำรถือหุน้เพิ่มขึ้นในภำยหลังจำกที่ร่ำงพระรำชบัญญัติ
นี้มีผลใช้บังคับก็สำมำรถมำขออนุญำตต่อนำยทะเบียนได้
ตำมร่ำงมำตรำ ๙/๒ ซึ่งรวมถงึกรณีที่ได้หุ้นมำจำกกำรรับ
มรดกหรือกำรรับช ำระหนี้ด้วย 

๙. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำย สอบถำมว่ำร่ำงมำตรำ ๙/๑ ร่ำง บทบัญญัติที่เกีย่วข้องกับสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละห้ำ 

                                                            
๑๐ มำตรำ ๙/๑  บุคคลใดถือหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่ง ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมตั้งแต่ร้อยละห้ำขึ้นไปของหุ้น

ที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด บุคคลนั้นต้องรำยงำนกำรถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นดังกล่ำวให้นำยทะเบียนทรำบตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข 
และระยะเวลำที่นำยทะเบียนประกำศก ำหนด  

จ ำนวนหุ้นตำมวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลตำมวรรคหนึ่งถืออยู่หรือมีไว้ด้วย  
หุ้นตำมวรรคหนึ่งไม่รวมถึงหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่มีสิทธิออกเสียง 
๑๑ มำตรำ ๙/๒  ห้ำมมิให้บุคคลใดถือหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบรษิัทแห่งใดแห่งหนึ่งไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อมเกินร้อยละสิบของ

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด เวน้แต่ได้รับอนุญำตจำกนำยทะเบียน หรอืเป็นกำรถือหรือมีไว้ตำมหลักเกณฑ์ วธิีกำร และเงื่อนไขที่
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด  

จ ำนวนหุ้นตำมวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลตำมวรรคหนึง่ถือหรือมีไว้ด้วย 
หุ้นตำมวรรคหนึ่งไม่รวมถึงหุ้นบุริมสิทธิที่ไมม่ีสิทธิออกเสียง 



๑๐ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

มำตรำ ๙/๒ จะมีกำรบังคับใช้กับผู้ถือหุ้นซึง่ไม่มีสัญชำติไทย
หรือไม่อย่ำงไร 

กำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นภำยในโดยมีผู้ถือหุ้นรำยใหม่
ยังคงเป็นนิติบุคคลในกลุ่มเดยีวกัน รวมถึงกำรได้หุ้นเพิ่มมำใน
ภำยหลัง ต้องมีกำรรำยงำนกำรถือหุ้นและขออนุญำตกำรถือหุ้น
หรือไม ่

 
 
 
 
หลักกำรและเหตุผลที่มำในกำรก ำกับดูแลสัดส่วนกำรถือหุ้น 

และกำรครอบง ำกิจกำรบริษัทมีที่มำอย่ำงไร 
 
 
 
 
กำรขออนุญำตกำรถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละสิบจะต้องยื่นค ำขอ

ในเวลำใด กล่ำวคือ กำรขออนุญำตจะต้องด ำเนินกำร ก่อนกำร
ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลังกำรประชุมผู้ถือหุน้โดยมีเงื่อนไขให้ต้อง
ได้รับอนุญำตจำกนำยทะเบียน 

และร้อยละสิบ บังคับใช้กับผู้ถือหุ้นทั้งที่มีสัญชำติไทย และผู้
ถือหุ้นที่ไม่มสีัญชำติไทย 

กำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นภำยในหำกมีกรณีที่ผู้ถือหุ้น
รำยใหม่แม้จะเป็นนิติบุคคลในกลุ่มเดียวกันหำกมีกำรถือหุ้น
ตั้งแต่ร้อยละห้ำ หรือเกินร้อยละสิบ ก็ต้องมีกำรรำยงำนกำร
ถือหุ้น หรือขออนุญำตกำรถือหุ้น แล้วแต่กรณีด้วย 

กำรได้หุ้นเพิ่มทุนมำแต่ยังอยู่ในสัดส่วนเดิมทีเ่คยรำยงำน
กำรถือหุ้น หรือในสัดส่วนเดิมที่เคยได้รับอนุญำตแล้ว ก็ไม่
ต้องรำยงำนกำรถือหุ้น หรือขออนุญำตกำรถือหุ้น 

หลักกำรรำยงำนกำรถือหุ้น และขออนุญำตกำรถือหุ้น
เป็นหลักกำรตำมมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
สำกล (ICPs 5 – 6) และมำตรฐำนสำกลด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (FATF RECOMMENDATION 24) 
รวมถึงเป็นไปในแนวทำงเดียวกันกับกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจ
สถำบันกำรเงินด้วย 

กำรขออนุญำตเข้ำถือหุ้นในบริษัทเกินกว่ำร้อยละสิบต้อง
ขออนุญำตก่อนกำรเข้ำถือหุ้น 

๑๐. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำง
มำตรำ ๙/๓๑๒ ว่ำ บริษัทประกันภัยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นบริษัท
ประกันภัยที่อยู่ในตลำดหลักทรัพย์ ดังนั้น กำรก ำหนดให้ผู้ถือหุ้น
ที่ถือหุ้นเกินร้อยละสิบ จะต้องเอำหุ้นออกจ ำหน่ำยแก่บุคคลอื่น
ภำยในเก้ำสิบวัน จะไม่สำมำรถท ำได้ เพรำะไม่ได้เป็นกำรขำยหุ้น
เหมือนกันอยู่ในตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งอำจจะส่งกระทบต่อฐำนะ

กรณีดังกล่ำวเป็นมำตรกำรกำรลงโทษผู้ถือหุ้นที่ฝ่ำฝืน
กฎหมำยโดยกำรไม่ขออนุญำตกำรถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละสิบ 
ประกอบกับกำรบังคับให้ผู้ถือหุ้นที่ฝ่ำฝืนกฎหมำยขำยหุ้น
ออกไปไม่ได้กระทบต่อฐำนะกำรเงินของบริษัทเนื่องจำก
บริษัทได้รับช ำระค่ำหุ้นครบถ้วนแล้ว โดยหลักกำรดังกล่ำวนี้
เป็นหลักกำรเดียวกันกับกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบัน

                                                            
๑๒ มำตรำ ๙/๓  บุคคลใดได้มำซึ่งหุ้นของบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่งจนเป็นเหตุให้จ ำนวนหุ้นที่ตนถือหรือมีไว้เป็นไปโดยฝ่ำฝืนมำตรำ ๙/

๒ บุคคลนั้นจะต้องน ำหุ้นในส่วนที่เกินออกจ ำหน่ำยแก่บุคคลอื่นภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหุ้นนั้นมำ เว้นแต่จะได้รับกำรผ่อนผันจำก
นำยทะเบียนซึ่งจะผ่อนผันได้อีกไม่เกินเก้ำสิบวัน 

ในกรณีที่บุคคลตำมวรรคหนึ่งไม่จ ำหน่ำยหุ้นในส่วนที่เกินภำยในเวลำที่ก ำหนดตำมวรรคหนึง่ นำยทะเบียนอำจร้องขอต่อศำลให้มี
ค ำสั่งให้ขำยหุ้นในส่วนที่เกินดังกล่ำวได ้และถ้ำศำลเห็นว่ำกำรถือหรือมีไว้ซึ่งหุน้นั้นเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๙/๒ ใหศ้ำลมีอ ำนำจสั่งให้ขำย
ทอดตลำดหรือขำยโดยวิธีอื่นได้ 



๑๑ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

กำรเงินของบริษัท ดังนั้น ไม่ควรน ำหลักกำรของพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์ฯ มำบังคับกับบริษัทประกันภัยที่ไม่ได้อยู่ในตลำด
หลักทรัพย์ด้วย ประกอบกับกรณีที่เป็นบริษัทจ ำกัดมหำชน ที่อยู่
ในตลำดหลักทรัพย์เมื่อเทียบเคียงร่ำง มำตรำ ๙/๓ กับ 
พระรำชบัญญัติตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ มำตรำ 
๑๙๖ แล้ว โดยมำตรำ ๙/๓ ก ำหนดมำตรกำรขำยทอดตลำด
หุ้นส่วนที่เกิน แต่ พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ก ำหนดมำตรกำร
ขำยทอดตลำดไว้ เพียงแค่กำรช ำระหนี้ เงินกู้ เท่ำนั้น และ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ มำตรำ ๒๔๗ ให้อ ำนำจ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดฯ มีอ ำนำจเข้ำถือหลักทรัพย์ภำยใต้
เงื่อนไขที่ก ำหนดกำรก ำหนดระยะเวลำ ๙๐+๙๐ วันในกำร
จ ำหน่ำยหุ้นส่วนเกินออก ซึ่งในทำงปฏิบัติย่อมท ำได้ยำก ขึ้นอยู่
กับปัจจัยหลำยอย่ำง 

กำรเงิน 

๑๑. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำย มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๙/๓ 
ว่ำ กำรจ ำหน่ำยหุ้นภำยใน ๙๐ วันอำจเป็นระยะเวลำที่น้อย
เกินไปท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้แล้วเสร็จ 

กำรซื้อหุ้นจำกกำรขำยทอดตลำดต้องปฏิบัติตำมมำตรำ ๙/๑ 
และมำตรำ ๙/๒ หรือไม่ และกำรขำยหุ้นด้วยวิธีขำยทอดตลำด
อำจกระทบต่อกำรก ำกับคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น ประกอบกับกำร
ขำยทอดตลำดมีระยะเวลำยำวนำนอำจเกิดควำมไม่ชัดเจน
เกี่ยวกับตัวผู้ถือหุ้น 

 
 
 
 
กำรนับสัดส่วนกำรถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม หำกมีกรณี

ที่นับรวมกันแล้วเกินกว่ำร้อยละสิบ ผู้ถือหุ้นจะต้องขำยหุ้นส่วน
ทำงตรงหรือทำงอ้อมออกไป 

ระยะเวลำกำรจ ำหน่ำยหุ้นส่วนที่ถือเกินเทียบเคียงมำ
จำกกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน  

 
กำรซื้อหรือได้มำซึ่งหุ้นของบริษัทไม่ว่ำด้วยวิธีกำรใดต้อง

ปฏิบัติตำมตำมมำตรำ ๙/๑ และมำตรำ ๙/๒ และผู้ซื้อหุ้น
ของบริษัทจำกกำรขำยทอดตลำดมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำม
กฎหมำยและท ำกำรตรวจสอบสัดส่วนกำรถือหุ้นของตนเอง
ก่อนกำรเข้ำซื้อหุ้นด้วย ทั้งนี้ ตรำบใดที่ผู้ถือหุ้นเกินกว่ำที่
กฎหมำยก ำหนดยังไม่จ ำหน่ำยหุ้นส่วนที่เกินออกไป บุคคล
นั้นยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ เพียงแต่ถูกจ ำกัดสิทธิใน
กำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผลเท่ำนั้น 

กรณีที่มีกำรถอืหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อมเกินกว่ำ
สัดส่วนที่กฎหมำยก ำหนด ผู้ถือหุ้นนั้นจะขำยหุ้นส่วนใด
ออกไปก็ได้เพื่อให้มีสัดส่วนกำรถือหุ้นเป็นไปตำมกฎหมำย 



๑๒ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

๑๒. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นว่ำร่ำงมำตรำ 
๙/๔๑๓ ไม่ควรน ำหลักกำรของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มำบังคับกับบริษัทประกันภัยที่
ไม่ได้อยู่ในตลำดหลักทรัพย์ด้วย 

นำยหน้ำประกันภัยประเภทนิติบุคคล (ธนำคำร) มีควำมเห็น
ต่อร่ำงมำตรำ ๙/๔  ว่ำ กรณีที่บริษัทมีกำรจ ำหน่ำยหุ้นผ่ำนตลำด
หลักทรัพย์ เป็นกำรยุ่งยำก และเป็นภำระกับบริษัทที่จะสำมำรถ
ท ำกำรตรวจสอบได้ว่ำผู้ถือหุ้นรำยใดจะท ำกำรซื้อหุ้นของบริษัท
เกินกว่ำร้อยละ ๑๐ ของหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด และกำรฝ่ำ
ฝืนมำตรำน้ีบริษัทจะมีควำมผิดต้องรับโทษปรับอีกด้วย  

แต่หำกจะให้เป็นควำมรับผิดชอบโดยตรงของผู้ถือหุ้นที่ถือ
ครองหุ้นเกินกว่ำร้อยละ ๑๐ ของหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด
ตำมมำตรำ ๙/๒ น่ำจะเป็นเรื่องที่พอท ำได้ และสำมำรถจะ
ตรวจสอบได้ผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์
แล้วแต่กรณี 

หลักกำรดังกล่ำวนี้เป็นหลักกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ธุรกิจสถำบันกำรเงิน 

 
 
มำตรำ ๙/๔ เป็นกรณีที่กฎหมำยก ำหนดห้ำมบริษัทขำย

หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละสิบขึ้นไปโดยมีเจตนำ หำก
บริษัทไม่ได้มีเจตนำกระท ำกำรดังกล่ำวแล้วย่อมไม่เป็น
ควำมผิด ทั้งในกำรเสนอขำยหุ้นผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ในทำง
ปฏิบัติจะมีกำรก ำหนดเป็นเงื่อนไขในกำรซื้อขำยไว้ด้วยว่ำผู้
ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละห้ำต้องมีกำรรำยงำนกำรถือหุ้น
ต่อนำยทะเบียน และในกรณีที่ถือหุ้นเกินร้อยละสิบต้องขอ
อนุญำตต่อนำยทะเบียน ดังนั้น จึงเป็นหน้ำที่ของผู้ที่จะเข้ำ
มำซื้อหุ้นในบรษิัทต้องท ำกำรตรวจสอบสัดส่วนกำรถือหุ้น
ของตนเองก่อนกำรเข้ำซื้อหุ้นด้วย 

๑๓. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นว่ำร่ำงมำตรำ 
๑๐๑๔ ควรปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะในมำตรำ 
๙/๑ และมำตรำ ๙/๒ 

เนื่องจำกยังคงยืนยันตำมหลักกำรตำมมำตรำ ๙/๑ และ 
๙/๒ ดังนั้น จึงต้องก ำหนดให้สอดคล้องกับหลักกำรดังกล่ำว 

๑๔. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำย มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๑๐ 
ว่ำ จะจัดกำรเงินปันผลในส่วนที่ไม่อำจจ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นในส่วนที่
เกินอัตรำร้อยละ ๕ หรือ ๑๐ นั้นอย่ำงไร และในกรณีที่ผู้ถือหุ้น
ถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ ๕ แต่มิได้รำยงำนตำมมำตรำ ๙/๑ หำก

บริษัทจะจดักำรเงินปันผลในส่วนดังกล่ำวอย่ำงไรก็ได้ 
เพียงแต่ไม่อำจน ำเงินไปจ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นทีไ่ม่ได้รำยงำนกำร
ถือหุ้น หรือไมข่ออนุญำตกำรถือหุ้นดังกล่ำวได้ แม้จะมีกำร
รำยงำนหรือขออนุญำตในภำยหลังแล้วก็ตำมแต่ผู้ถือหุ้น

                                                            
๑๓ มำตรำ ๙/๔  ห้ำมมิให้บริษัทจ ำหน่ำยหุ้นของตนแก่บุคคลใดจนเป็นเหตุให้จ ำนวนหุ้นที่บุคคลนั้นถือหรือมีไว้เป็นไปโดยฝ่ำฝืนมำตรำ 

๙/๒ 
กำรนับจ ำนวนหุ้นตำมวรรคหนึ่ง ให้นับรวมถึงหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลตำมวรรคหนึ่งถือหรือมีไว้ด้วย 
ทุกครั้งที่มีกำรชี้ชวนให้เข้ำชื่อซื้อหุ้นของบริษัทใด ให้บริษัทนั้นระบุหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ตำมมำตรำ ๙ มำตรำ ๙/๑ มำตรำ ๙/๒ 

และมำตรำ ๙/๓ ไวใ้นค ำชี้ชวนด้วย 
๑๔ มำตรำ ๑๐  บุคคลใดถือหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทใดโดยฝ่ำฝืนมำตรำ ๙ มำตรำ ๙/๑ หรือมำตรำ ๙/๒ บุคคลนั้นจะยกเอำกำรถือ

หุ้นในส่วนที่เกินนั้นใช้ยันต่อบริษัทดังกล่ำวมิได้ และบริษัทนั้นจะจ่ำยเงินปันผลหรือผลตอบแทนอื่นใดให้แก่บุคคลนั้น หรือให้บุคคลนั้นออก
เสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นในส่วนที่เกินมิได้  

ในกรณีที่บุคคลตำมวรรคหนึ่งได้รับหุ้นมำโดยสุจริตจำกกำรรับมรดก หำกบรษิัทนั้นได้ประกำศจ่ำยเงินปันผลในช่วงระยะเวลำเกำ้สิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับหุ้นมำ ให้มีสิทธิรับเงินปันผลในหุ้นส่วนที่เกินได้ แต่บุคคลนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุน้ใน
ส่วนที่เกินมิได้ 



๑๓ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

ต่อมำ ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวได้รำยงำนในภำยหลัง ผู้ถือหุ้นรำยนั้น
ยังคงมีสิทธิได้รับเงินปันผลในส่วนที่เกินอยู่หรือไม่ แม้ว่ำบริษัทจะ
ได้จ่ำยเงินปันผลไปก่อนแล้วก็ตำม 

ดังกล่ำวยังคงไม่อำจได้รับเงินปันผลส ำหรับรอบกำรจ่ำยเงิน
ปันผลที่ผ่ำนมำแล้วได ้

๑๕. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ 
๑๑๑๕ ว่ำกำรตรวจสอบทะเบียนผู้ถือหุ้นจะสำมำรถตรวจสอบได้
เฉพำะผู้ถือหุ้นทำงตรงเท่ำนั้น ไม่สำมำรถตรวจสอบผู้ถือหุ้นที่เป็น
ผู้ถือหุ้นทำงอ้อมได้ เนื่องจำกกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลบริษัท
ไม่สำมำรถตรวจสอบทะเบียนผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลนั้นได้ ซึ่งจะ
เป็นกรณีเดียวกันตำมมำตรำ ๑๑/๑ วรรคสอง ก็จะเป็นกรณี
ทะเบียนผู้ถือหุ้นทำงตรงเท่ำนั้น 

บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำย มีควำมเห็นว่ำ ควรแก้ไขระยะเวลำ
กำรตรวจสอบทะเบียนผู้ถือหุ้นตำมร่ำงมำตรำ ๑๑  โดยค ำนึงถึง
ทำงปฏิบัติที่บริษัทอำจมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเรียกประชุมผู้
ถือหุ้น กำรก ำหนดระยะเวลำ “ไม่น้อยกว่ำ ๑๔ วันก่อนกำร
ประชุมผู้ถือหุ้น” จึงอำจท ำให้บริษัทไม่สำมำรถจัดประชุมผู้ถือ
หุ้นได้จนกว่ำจะครบก ำหนดเวลำดังกล่ำว 

กำรตรวจสอบทะเบียนผู้ถือหุ้นบริษัทมีหน้ำที่ตรวจสอบ
กำรถือหุ้นในทำงตรงเป็นหลัก ส ำหรับกำรถือหุ้นทำงอ้อมให้
บริษัทสำมำรถด ำเนินกำรเท่ำที่กระท ำได้ภำยใต้กรอบของ
กฎหมำย 

 
 
 
ไม่ขัดข้องหำกจะลดก ำหนดระยะเวลำกำรแจ้งผลกำร

ตรวจสอบทะเบียนผู้ถือหุ้นต่อนำยทะเบียนจำก ๑๔ วัน เป็น 
๗ วันก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 

๑๖. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำย มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๑๑/๑๑๖ 
ว่ำ ควรก ำหนดให้สำมำรถขอขยำยระยะเวลำกำรจ ำหน่ำยได้ 
เพื่อควำมยืดหยุ่นในกรณีที่ไม่สำมำรถจ ำหนำ่ยได้ รวมถึงในทำง
ปฏิบัติ บริษัทอำจไม่สำมำรถตรวจพบกำรนับรวมบุคคลที่
เกี่ยวข้องได้ 

กำรก ำหนดระยะเวลำให้บริษัทแจ้งผู้ถือหุ้นเมื่อตรวจ
พบว่ำมีกำรถือหุ้นโดยฝ่ำฝืนกฎหมำย เป็นหลักกำรเดิมที่อยู่
ในมำตรำ ๑๑ แห่งพระรำชบัญญัติประกันวนิำศภัย พ.ศ. 
๒๕๓๕ ที่ก ำหนดให้ในกรณทีีบ่ริษัทตรวจพบว่ำมีผู้ถือหุ้นซึ่ง
ไม่มีสัญชำติไทยถือหุ้นโดยฝ่ำฝืนมำตรำ ๙ ตอ้งแจ้งให้ผู้ถือ
หุ้นน้ันทรำบและให้ผู้น้ันด ำเนินกำรแก้ไขภำยในหน่ึงเดือน 
และในกำรแก้ไขเพิ่มเติมร่ำงพระรำชบัญญัตินี้มีกำร
ก ำหนดให้ต้องมีกำรรำยงำนกำรถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละห้ำ และ

                                                            
๑๕ มำตรำ ๑๑  เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติตำมมำตรำ ๙ มำตรำ ๙/๑ และมำตรำ ๙/๒ ให้บริษัทตรวจสอบทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่น้อย

กว่ำสิบสี่วันก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้นทุกครำว และแจ้งผลกำรตรวจสอบต่อนำยทะเบียนตำมรำยกำรและภำยในระยะเวลำที่นำยทะเบียน
ก ำหนด 

๑๖ มำตรำ ๑๑/๑  ในกรณีที่บริษัทพบว่ำมีจ ำนวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นถือหุ้นโดยฝ่ำฝืนมำตรำ ๙ ให้บริษัทแจ้งให้ผู้นั้นทรำบภำยในสิบ

ห้ำวันนับแต่วันที่ตรวจพบและให้ผู้นั้นด ำเนินกำรแก้ไขภำยในสำมสิบวันนับแต่วันรับแจ้ง 
ในกรณีที่พบว่ำมีจ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือหุ้นโดยฝ่ำฝืนมำตรำ ๙/๑ หรือมำตรำ ๙/๒ ให้บริษัทมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นนั้นและ

นำยทะเบียนทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ตรวจพบ และให้ผู้ถือหุ้นน้ันด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙/๑ หรือมำตรำ ๙/๓ แล้วแต่กรณี 
กำรผู้ถือหุ้นถือหุ้นโดยฝ่ำฝืนมำตรำ ๙/๒ ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นพ้นควำมรับผิดตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ 



๑๔ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

ขออนุญำตกำรถือหุ้นเกินร้อยละสิบ จึงใช้มำตรกำรเดียวกัน
ในกำรที่จะใหบ้ริษัทแจ้งผู้ถือหุ้น และให้ผู้ถอืหุ้นแก้ไขกำรถือ
หุ้นของตน อย่ำงไรก็ดี จะรับข้อเสนอแนะดังกล่ำวไว้
พิจำรณำอีกครั้ง 

๑๗.  บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำย มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๑๒๑๗ 
ว่ำ กำรก ำหนดยกเว้นหน้ำที่ของสำขำของบริษัทประกันวินำศภัย
ต่ำงประเทศ อำจก่อให้เกิดควำมไม่เสมอภำคในกำรก ำกับดูแล 

สำขำของบริษัทประกันชีวิตต่ำงประเทศไม่มีผู้ถือหุ้น 
ดังนั้น จึงไม่สำมำรถน ำบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลผู้
ถือหุ้นไปใช้ได ้

๑๘. สมำคมประกันวินำศภัย มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๒๖/
๑๑๘ ว่ำ มำตรกำรกำรลงโทษบริษัทกรณีที่บรษิัทด ำรงเงินกองทุน
ขั้นต่ ำไม่เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด ควรเป็นมำตรกำรลงโทษ
จำกขั้นเบำไปหนัก เช่นเดียวกับกำรลงโทษบริษัทตำมมำตรำ ๕๓ 
เพื่อให้มีควำมสอดคล้องกัน 

นำยหน้ำประกันภัยประเภทนิติบุคคล (ธนำคำร) มีควำมเห็น

ตำมร่ำงมำตรำ ๕๒๑๙ ของพระรำชบัญญัตินี้มีกำร
ก ำหนดให้นำยทะเบียนมีอ ำนำจในกำรออกหนังสือเตือน มี
ค ำสั่งห้ำมกระท ำกำร หรือมคี ำสั่งถอดถอนกรรมกำรหรือผู้มี
อ ำนำจในกำรจัดกำรในกรณทีี่บริษัทมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตำมกฎหมำยได้อยู่แลว้ตำมควำมร้ำยแรงของกำร
กระท ำ ซึ่งก่อนที่จะมีค ำสั่งเพ่ิมทุน สั่งปิดกจิกำร หรือสั่งเพิก

                                                            
๑๗ มำตรำ ๑๒  บทบัญญัติมำตรำ ๘ มำตรำ ๙ มำตรำ ๙/๑ มำตรำ ๙/๒ มำตรำ ๙/๓ มำตรำ ๙/๔ มำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๑ 

และมำตรำ ๑๑/๑ มิให้ใช้บังคับแก่บริษัทท่ีเป็นสำขำของบริษัทประกันวินำศภัยต่ำงประเทศตำมมำตรำ ๗ 
๑๘ มำตรำ ๒๖/๑  บริษัทต้องด ำรงเงินกองทุนให้มีจ ำนวนขั้นต่ ำตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศ

ก ำหนด 
ในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนขั้นต่ ำตำมวรรคหนึ่งได้ ให้นำยทะเบียนมีค ำสั่งให้บริษัทเพิ่มทุนภำยในระยะเวลำที่

นำยทะเบียนก ำหนด ถ้ำบริษัทไม่ด ำเนินกำรหรือด ำเนินกำรไม่ได้ตำมก ำหนด ให้นำยทะเบียนโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรมี
ค ำสั่งปิดกิจกำรและเสนอรัฐมนตรีเพิกถอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันวินำศภัยของบริษัทน้ัน  

เมื่อรัฐมนตรีได้รับแจ้งค ำสั่งปิดกิจกำรตำมวรรคสอง ให้มีค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันวินำศภัยโดยไม่ชักช้ำ 
๑๙ มำตรำ ๕๒  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 



๑๕ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

ต่อร่ำงมำตรำ ๒๖/๑ ว่ำ กรณีที่บริษัทไมส่ำมำรถด ำรงเงินกองทุน
ขั้นต่ ำตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด และเพ่ิมทุนไม่ได้ หรอืเพ่ิมทุน
ไม่ได้ตำมระยะเวลำที่นำยทะเบียนก ำหนด หำกจะมีบทลงโทษ
ควรเริ่มต้นจำกโทษสถำนเบำไปหำหนัก เช่น เริ่มด้วยกำรมี
หนังสือเตือนให้เร่งด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนดอีกครั้ง 
หำกยังท ำไม่ได้อีกจึงเป็นกำรพิจำรณำพักใช้ใบอนุญำต ก่อนจะมี
ค ำสั่งปิดกิจกำร และเพิกถอนใบอนุญำต ซึ่งน่ำจะเป็นกำรลงโทษ
ที่พอสมควรแก่กรณีกับบริษทั 

บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำย มีควำมเห็นว่ำ กำรเพิ่มทุนตำมร่ำง
มำตรำ ๒๖/๑ ผู้ถือหุ้นที่ได้หุน้มำตำมมำตรำดังกล่ำวมีหน้ำที่
รำยงำนตำมมำตรำ ๙/๑ หรอืขออนุญำตตำมมำตรำ ๙/๒ 
หรือไม่ หรือจะได้รับยกเว้นหน้ำที่ตำมมำตรำทั้งสองดังกล่ำว 

ถอนใบอนุญำตต้องผ่ำนกระบวนกำรดังกล่ำวมำก่อนแล้ว 
ทั้งนี้ มำตรกำรตำมร่ำงมำตรำ ๕๓๒๐  เป็นกรณีที่บริษัทมี

ฐำนะหรือกำรด ำเนินงำนอยู่ในลักษณะอันอำจเป็นเหตุให้เกิด
ควำมเสียหำย ซึ่งเป็นคนละกรณีกับร่ำงมำตรำ ๒๖/๑ 
 
 
 
 
ผู้ถือหุ้นยังคงมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

๑๙. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นต่อมำตรำ ๒๙๒๑ เนื่องจำกร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ไม่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม

                                                            
๒๐ มำตรำ ๕๓  ในกรณีที่บริษัทมีฐำนะหรือกำรด ำเนินงำนอยู่ในลักษณะอันอำจเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้เอำประกันภัย

หรือประชำชน ให้นำยทะเบียนมีอ ำนำจสั่งอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือหลำยอย่ำงตำมสมควรแก่กรณี ดังต่อไปน้ี 
(๑) มีค ำสั่งให้บริษัทแก้ไขฐำนะหรือกำรด ำเนินงำน 
(๒) มีค ำสั่งห้ำมบริษัทขยำยธุรกิจ 
(๓) มีค ำสั่งให้บริษัทลดทุน เพิ่มทุน หรือท้ังลดทุนและเพิ่มทุนภำยในเวลำที่นำยทะเบียนก ำหนด ถ้ำบริษัทไม่ด ำเนินกำรหรือ

ด ำเนินกำรไม่ได้ตำมก ำหนด ให้ถือว่ำค ำสั่งดังกล่ำวเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนับแต่วันที่ครบก ำหนดในค ำสั่ง เว้นแต่กรณีมีควำมจ ำเป็น
รีบด่วนเพื่อแก้ไขฐำนะหรือกำรด ำเนินงำนของบริษัท นำยทะเบียนอำจมีค ำสั่งให้บริษัทลดทุน เพิ่มทุน หรือทั้งลดทุนและเพิ่มทุนทันทีก็
ได้ โดยให้ถือว่ำค ำสั่งดังกล่ำวเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ทั้งน้ี มิให้น ำควำมในมำตรำ ๑๓๖ วรรคสอง (๒) มำตรำ ๑๓๗ มำตรำ ๑๓๙ และ
มำตรำ ๑๔๑ แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มำใช้บังคับ  

(๔) มีค ำสั่งถอดถอนกรรมกำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรคนหนึ่งคนใดหรือทุกคน และจะแต่งต้ังบุคคลอื่นเข้ำไปด ำรง
ต ำแหน่งแทนก็ได้ โดยให้ถือว่ำค ำสั่งดังกล่ำวเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(๕) มีค ำสั่งให้บริษัทกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรทั้งหมดหรือบำงส่วน รวมถึงระงับกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น  
(๖) ให้ส่วนรำชกำร องค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ กระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรใดอันเก่ียวกับทรัพย์สิน

ของบริษัท ตำมที่นำยทะเบียนมีหนังสือแจ้ง  
(๗) มีค ำสั่งให้อำยัดเงินไปยังสถำบันกำรเงิน หรือส่ังสถำบันกำรเงินหยุดกำรสั่งจ่ำยเงินจำกบัญชีของบริษัทหรือจ่ำยเงินตำม

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่นำยทะเบียนประกำศก ำหนด  
(๘) มีค ำสั่งให้ควบคุมบริษัท  
(๙) มีค ำสั่งให้บริษัทหยุดรับประกันวินำศภัยเป็นกำรชั่วครำว 
(๑๐) มีค ำสั่งปิดกิจกำร และเสนอรัฐมนตรีเพิกถอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันวินำศภัยของบริษัท 
กำรสั่งกำรตำม (๑) (๒) (๔) (๖) หรือ (๗) ให้นำยทะเบียนรำยงำนกำรด ำเนินกำรต่อคณะกรรมกำรเพื่อทรำบโดยไม่ชักช้ำ 
กำรสั่งกำรตำม (๓) (๕) (๘) (๙) หรือ (๑๐) ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร  
เมื่อรัฐมนตรีได้รับแจ้งค ำสั่งปิดกิจกำรตำม (๑๐) ให้มีค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันวินำศภัยโดยไม่ชักช้ำ 



๑๖ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

ว่ำ เพื่อให้สำมำรถรองรับกำรเปิดเสรี ควรก ำหนดในกฎหมำยแม่บท
เป็นภำพกว้ำง โดยเสนอให้แบบและข้อควำมของกรมธรรม์
ประกันภัยจะต้องเป็นไปตำมประกำศ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไข ที่นำยทะเบียนโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรประกำศ
ก ำหนด แต่ทั้งนี้ ยังคงให้อ ำนำจนำยทะเบียนสำมำรถสั่งให้มีกำร
เปลี่ยนแปลง แบบ และข้อควำมของกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ได้ 
หำกแบบและข้อควำมดังกล่ำวมีผลกระทบและเกิดควำมเสียหำยแก่
ผู้เอำประกันภัย 

มำตรำ ๒๙ แห่งพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

๒๐.  สมำคมประกนัวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกีย่วกับร่ำง 
มำตรำ ๓๐๒๒ ว่ำ เพื่อให้สำมำรถรองรับกำรเปิดเสรีเรื่องอัตรำ
เบี้ยประกันภัย ควรก ำหนดในกฎหมำยแมบ่ทเป็นภำพกว้ำง โดย
เสนอให้อัตรำเบ้ียประกันภัยที่บริษัทก ำหนดจะต้องเป็นไปตำม
ประกำศ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไข ทีน่ำยทะเบียนโดย
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด แต่ทั้งนี้ ยังคง

กำรก ำหนดให้อัตรำเบ้ียประกันภัยต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกนำยทะเบียนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เบี้ย
ประกันภัยสอดคล้องกับควำมคุ้มครองที่ผู้เอำประกันภัย
ได้รับ ท ำให้ให้เบี้ยประกันภัยไม่แพงเกินไป อันเป็นกำร
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอำประกันภัยและประชำชน 
ดังนั้น กำรผ่อนคลำยกำรก ำกับอัตรำเบี้ยประกันภัยจึง

                                                                                                                                                                                  
๒๑กรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทออกให้แก่ผู้เอำประกันภัย ต้องเป็นไปตำมแบบและข้อควำมที่นำยทะเบียนได้ให้ควำมเห็นชอบ  

ทั้งน้ี รวมท้ังเอกสำรประกอบหรือแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยด้วย 
แบบและข้อควำมที่นำยทะเบียนได้ให้ควำมเห็นชอบไว้แล้วตำมวรรคหนึ่ง เมื่อนำยทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อบริษัทร้องขอ 

นำยทะเบียนจะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือยกเลิกแบบ หรือข้อควำมนั้นบำงส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ 
ในกรณีทีบ่ริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัยแตกต่ำงไปจำกแบบหรือข้อควำมที่นำยทะเบียนได้ให้ควำมเห็นชอบตำมวรรคหนึ่งหรือ

วรรคสอง ผู้เอำประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัยมีสิทธิเลือกให้บริษัทต้องรับผิดในกำรช ำระหนี้ตำมแบบกรมธรรม์
ประกันภัยหรือข้อควำมที่บริษัทออกให้นั้น หรือตำมแบบหรือข้อควำมที่นำยทะเบียนได้ให้ควำมเห็นชอบไว้แล้วก็ได้ และไม่ว่ำผู้เอำ
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัยจะใช้สิทธิดังกล่ำวนี้ประกำรใดหรือไม่ ย่อมไม่เป็นเหตุให้บริษัทพ้นควำมผิดที่
บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัยโดยใช้แบบหรือข้อควำมที่นำยทะเบียนมิได้ให้ควำมเห็นชอบตำมวรรคหนึ่งหรือวรรค
สอง ผู้เอำประกันภัยจะเลือกให้บริษัทต้องรับผิดตำมกรมธรรม์ประกันภัยนั้น หรือจะบอกเลิกสัญญำประกันภัยนั้นเสียและให้บริษัทคืน
เบี้ยประกันภัยท้ังสิ้นที่ได้ช ำระไว้แล้วแก่บริษัทก็ได้ และไม่ว่ำผู้เอำประกันภัยจะใช้สิทธิดังกล่ำวนี้ประกำรใด หรือไม่ ย่อมไม่เป็นเหตุให้
บริษัทพ้นควำมผิดที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ 

๒๒มำตรำ 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 

ให้อ ำนำจนำยทะเบียนสำมำรถสั่งให้มีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำเบ้ีย
ประกันภัยใหม่ได้ หำกอัตรำเบี้ยประกันภัยดังกล่ำวมีผลกระทบ
และเกิดควำมเสียหำยแก่ผู้เอำประกันภัย รวมถึงไม่มีค ำนิยำมที่
ชัดเจนของค ำว่ำ “กำรประกันภัยแบบกลุ่มหรือกำรประกันภัยใน
ลักษณะเดียวกัน” ว่ำหมำยถึงอะไร ครอบคลุมประกันประเภท
ใดบ้ำง เช่น Group PA, Group Health, ผู้เอำประกันภัยที่มี
ทรัพย์สินอยู่หลำยสถำนที่ (multi locations) หรืออย่ำงไร และ
เมื่อเทียบกับปัจจุบันยังมีรูปแบบกำรประกันภัยที่นำยทะเบียนใช้
รูปแบบกำรก ำกับแบบ file and use ได้มีกำรผ่อนคลำยไป
บำงส่วนแล้ว เช่น กำรประกันภัยเฉพำะรำย เป็นต้น ดังน้ัน 
ข้อควำมในมำตรำนี้ส่งผลให้กำรผ่อนคลำยเรื่องกำรก ำกับอัตรำ
เบี้ยประกันภัยหำยไป 

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ำกัด (มหำชน) มีควำมเห็นต่อ
ร่ำงมำตรำ ๓๐ ว่ำ ควรมีกำรก ำหนดนิยำมค ำว่ำ “กำรประกันภัย
แบบกลุ่มหรือกำรประกันภัยในลักษณะเดียวกัน” ว่ำหมำยถึงว่ำ
หมำยถึงอะไร ครอบคลุมประกันประเภทใดบ้ำง เช่น Group PA, 
Group Health, ผู้เอำประกันภัยที่มีทรัพยส์ินอยู่หลำยสถำนที่ 
(multi locations) หรืออย่ำงไร 

บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำย มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๓๐ ว่ำ ไม่
ควรจ ำกัดกำรที่บริษัทสำมำรถก ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัยได้เอง
แต่เฉพำะกำรประกันภัยแบบกลุ่ม ควรครอบคลุมไปถึงกรมธรรม์
ประเภทอื่นด้วย  

อำจก ำหนดให้นักคณิตศำสตร์ประกันภัยเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรรับรองกำรค ำนวณอัตรำเบี้ยประกันภัยประกอบกำรย่ืนขอ
ควำมเห็นชอบด้วย เพื่อให้เกิดควำมยืดหยุ่นอีกประกำรหน่ึง 

หำกนำยทะเบียนพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบอัตรำเบี้ย
ประกันภัยแล้ว  ต่อมำมีกำรสัง่แก้ไขเปลี่ยนแปลง นำยทะเบียน
อำจต้องรับผิดจำกกำรใช้อ ำนำจดังกล่ำว หำกเกิดควำมเสียหำย
ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

พิจำรณำแก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๒๙ ในท ำนองเดียวกันกับร่ำง
มำตรำ ๓๐ วรรคสำม และควรครอบคลุมไปถึงกรมธรรม์

สำมำรถท ำได้ในกลุ่มผู้เอำประกันภัยที่มีศักยภำพ มีอ ำนำจ
ต่อรอง มีควำมรู้เพียงพอ ที่จะสำมำรถพิจำรณำเรื่องดังกล่ำว
ได้เทำ่นั้น ในกำรแก้ไขเพิ่มเติมร่ำงพระรำชบัญญัตินี้จึง
ก ำหนดให้เฉพำะกำรประกันภัยแบบกลุ่ม ซึ่งกลุ่มองค์กร
สำมำรถเป็นผูแ้ทนของสมำชกิในกำรพิจำรณำเพ่ือประโยชน์
ของสมำชิกได้  

อย่ำงไรก็ดี ส ำหรับองค์กรขนำดใหญ่ที่มีศักยภำพและ
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวอำจเป็นอีกกลุ่มหนึง่
ทีสำมำรถผ่อนคลำยกำรก ำกับได้ เช่น กำรเอำประกันภัย
ทรัพย์สินหลำยสถำนที่ (multi locations) เป็นต้น โดย
ข้อเสนอแนะดังกล่ำวนี้จะน ำไปประกอบกำรพิจำรณำใน
กระบวนกำรตรำกฎหมำยในล ำดับถัดไป 

ในกรณีที่นำยทะเบียนใช้อ ำนำจในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำ
เบี้ยประกันภัยที่ได้รับควำมเห็นชอบไปแล้วจะไม่มีผลกับ
สัญญำประกันภัยที่เกิดขึ้นก่อนที่นำยทะเบียนเปลี่ยนแปลง 
ทั้งนี้ กำรใช้อ ำนำจดังกล่ำวเป็นไปเพื่อคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของผู้เอำประกันภัยและประชำชน 

อย่ำงไรก็ดี ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ไม่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๒๙ ซึ่งเป็นเรื่องแบบและข้อควำมกรมธรรม์
ประกันภัย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

ประเภทอื่นด้วย โดย คปภ. อำจก ำหนดหลักเกณฑ์มำตรฐำนขั้น
ต่ ำของกรมธรรม์เพื่อประโยชน์ในกำรคุ้มครองผู้เอำประกันภัย 
โดยค ำนึงถึงข้อก ำหนดที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้เอำประกันภัย 
และย้ ำเตือนอ ำนำจในกำรแทรกแซงเพ่ือเปลี่ยนแปลงขอ้ควำม 
หำก คปภ. เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรตำมสัญญำประกันภัย ไม่เกิด
ควำมเป็นธรรม 

สมำคมผู้ประเมินวินำศภัยมีควำมเห็นว่ำกำรที่ร่ำงมำตรำ ๓๐ 
ก ำหนดให้อัตรำเบี้ยประกันภัยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกนำย
ทะเบียนเป็นกำรจ ำกัดเสรี กำรตลำด อำจท ำให้ผู้บริโภคเสยีสิทธิ
ที่จะได้เบ้ียตำมกลไกตลำด ดังนั้น จึงเห็นควรปล่อยให้เป็นไปตำม
กลไกกำรแข่งขันของตลำด 

นำยหน้ำประกันภัยประเภทนิติบุคคล (ธนำคำร) มีควำมเห็น
ต่อร่ำงมำตรำ ๓๐ วรรคสำม ว่ำกรณีเปลี่ยนแปลงอัตรำเบี้ย
ประกันภัยใหม่ที่นำยทะเบียนได้ให้ควำมเห็นชอบ หรือถือว่ำได้ให้
ควำมเห็นชอบไว้แล้ว ควรที่จะก ำหนดช่วงเวลำที่อัตรำเบ้ีย
ประกันภัยที่เปลี่ยนแปลงใหม่น้ันจะมีผลบังคับใช้ไว้เป็นเวลำ
พอสมควรที่จะให้บริษัทสำมำรถประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ หรือ
บอกกล่ำวให้กับผู้สนใจ หรือผู้ขอเอำประกันภัยได้รับทรำบ และ
ให้มีเวลำเพียงพอที่บริษัทจะสำมำรถเปลี่ยนแปลงข้อมูล/
แบบฟอร์ม/สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงเบ้ีย
ประกันภัยนั้นได้ด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำเบ้ียประกันภัยส่งผล

กระทบทั้งระบบงำนของบริษัท รวมถึงผู้เอำประกันภัยและ
ประชำชน ปัจจุบันในทำงปฏิบัติส ำนักงำนจะมีกำรให้
ระยะเวลำภำคธุรกิจในกำรปรับตัว รวมถึงประชำสัมพันธ์ให้
ประชำชนได้รับทรำบอยู่แล้ว 

 

๒๑. สมำคมประกันวินำศภัยไทย และบริษัท ไทยรับ
ประกันภัยต่อ จ ำกัด (มหำชน) ขอให้ตัดร่ำงมำตรำ ๓๐/๒๒๓  ออก 
เนื่องจำกลักษณะกำรประกันวินำศภัยเป็นกำรรับประกันภัย
ระยะสั้นซึ่งควำมรับผิดและภำระผูกพันจะสิ้นสุดในระยะเวลำไม่
เกิน ๒ ปีเป็นส่วนใหญ่ และกำรจ่ำยเงินปันผลถือเป็นกลยทุธ์ใน
กำรประกอบธุรกิจ ซึ่งควรเปน็กำรตัดสินใจภำยในบริษัท 
นอกจำกนี้ กำรขออนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลซึ่งอำจต้องใช้ระยะ

ยืนยันหลักกำรเดิม เพ่ือให้หลักกำรก ำกับดูแลส ำหรับ
ธุรกิจประกันวินำศภัยและธุรกิจประกันชีวิตมีควำมเท่ำเทียม
กัน และเพื่อให้มีกำรก ำกับดูแลกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท
ไม่ให้กระทบตอ่ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมสัญญำ
ประกันภัยของบริษัทในอนำคต 

 
 

                                                            
๒๓มำตรำ ๓๐/๒  เพื่อประโยชน์ในกำรก ำกับกำรด ำเนินธุรกิจประกันภัย ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท  ทั้งน้ี ในกำรก ำหนดดังกล่ำวต้องไม่เป็นกำร
ก ำหนดให้เกิดผลกระทบหรือควำมเสียหำยแก่ผู้ถือหุ้นและบริษัทเกินสมควรแก่กำรประกอบธุรกิจตำมปกติ 



๑๙ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

เวลำนำนในกำรอนุมัติอำจท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่คล่องตัวและ
ไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ กำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ประกันวินำศภัยจึงควรเป็นอ ำนำจด ำเนินกำรภำยในบริษัทจะ
เหมำะสมกว่ำ ประกอบกับกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทเป็นไป
ตำมพระรำชบัญญัติบริษทัมหำชนจ ำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ อยูแ่ล้ว 
ดังนั้นจึงไม่จ ำเป็นต้องก ำหนดเกี่ยวกับเรื่องกำรจ่ำยเงินปันผล
ของผู้ถือหุ้น เพื่อไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งในทำงปฏิบัติที่บริษัท
จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง  

บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยสอบถำมตำมร่ำงมำตรำ ๓๐/๒ ว่ำ
เมื่อบริษัทปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรประกำศ
ก ำหนดในเรื่องกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว บริษทัต้องมี
กำรขอควำมเห็นชอบอีกหรือไม ่

 
 
 
 
 
 
 

 
กำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ถือหุน้ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑท์ี่

คณะกรรมกำรก ำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมกำรอำจก ำหนดให้
ต้องได้รับควำมเห็นชอบเพื่อเป็นกำรสอบทำนควำมถูกต้อง
เกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนก็ได้ เพรำะหำก
จ่ำยเงินปันผลออกไปแล้วแต่พบว่ำบริษัทปฏิบัติไม่เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ หรือส่งผลให้บริษัทมฐีำนะ
กำรเงินไม่มั่นคง ก็เป็นกำรยำกที่บริษัทจะเรยีกเงินคืนจำกผู้
ถือหุ้นได้ 

๒๒. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำง 
มำตรำ ๓๑ (๔)๒๔ ว่ำ 

เนื่องจำกไม่ได้มีค ำนิยำมของค ำว่ำ “สถำบันกำรเงิน” หรือ 
“สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ” ดังนั้น ควรก ำหนดให้ชัดว่ำอ้ำงอิง
ตำมกฎหมำยใด เนื่องจำกสถำบันกำรเงิน หรือสถำบันกำรเงิน
เฉพำะกิจอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมกฎหมำยแม่บทนั้น ๆ 

ขอให้มีกำรอนุญำตให้บริษัทสำมำรถฝำกเงินในต่ำงประเทศ
เพื่อหำผลตอบแทนได้ด้วย นอกจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
เท่ำนั้น เนื่องจำก ปัจจุบันธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ผ่อนปรน
หลักเกณฑ์มำกขึ้นแล้ว  

เพื่อควำมชัดเจนขอให้ครอบคลุมในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทในต่ำงประเทศ ที่มีกำรฝำกเงินไว้กับสถำบันกำรเงิน
ต่ำงประเทศเพื่อรับเบี้ยประกันภัยและชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน

 
 
ค ำว่ำ “สถำบันกำรเงิน” หรือ “สถำบันกำรเงินเฉพำะ

กิจ” เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน 
 

 
กำรเปิดโอกำสให้บริษัทประกนัวินำศภัยฝำกเงินใน

สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศเพื่อกำรลงทุนนั้น ต้องไป
ด ำเนินกำรแก้ไขประกำศที่ออกตำมควำมในมำตรำ ๒๘ ซึ่ง
ไม่เกี่ยวข้องกับหลักกำรของร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ 

 
 
 

                                                            
๒๔ (๔) ฝำกเงินไว้ที่อ่ืนนอกจำกท่ีสถำบันกำรเงินหรือสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ ในกรณีที่เป็นกำรฝำกเงินไว้ที่สถำนบันกำรเงิน

ต่ำงประเทศให้กระท ำได้เฉพำะเป็นกำรลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนตำมท่ีคณะกรรมกำรประกำศก ำหนดตำมมำตรำ ๒๘ 



๒๐ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

ตำมสัญญำประกันภัย  
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ำกัด (มหำชน) มีควำมเห็น

ต่อร่ำงมำตรำ ๓๑ (๔) โดยขอให้เพิ่มเติมถ้อยค ำเป็น “ฝำกเงินไว้
ที่อื่นนอกจำกที่สถำบันกำรเงินหรือสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ ใน
กรณีที่เป็นกำรฝำกเงินไว้ที่สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศ ให้กระท ำ
ได้เฉพำะเป็นกำรลงทุนประกอบธุรกิจอื่นตำมที่คณะกรรมกำร
ประกำศก ำหนดตำมมำตรำ ๒๘ และเป็นกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท” ทั้งนี้ เนื่องจำกเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทในต่ำงประเทศ ที่มีกำรฝำกเงินไว้กับสถำบันกำรเงิน
ต่ำงประเทศเพื่อรับเบี้ยประกันภัยและชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน
ตำมสัญญำประกันภัย 

 
ส ำหรับกรณีกำรเปิดบัญชีเงินฝำกในต่ำงประเทศเพ่ือรับ

เบี้ยประกันภัยหรือจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนอนัเป็นกำรรองรับ
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทนั้นจะน ำไปประกอบกำรพิจำรณำ
ในกระบวนกำรตรำกฎหมำยในล ำดับถัดไป 

๒๓. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำง 
มำตรำ ๓๑ (๖) ๒๕ ว่ำ ควรก ำหนดข้อควำมให้ชัดเจนเกี่ยวกับ “…
ค่ำตอบแทนส ำหรับหรือเนื่องจำกธุรกิจ หรือกำรกระท ำ ใด ๆ…” 
มีลักษณะเป็นกำรก ำหนดขยำยควำมกว้ำงมำกจนเกินไป ควร
ก ำหนดขอบเขตข้อควำมดังกล่ำวให้ชัดเจนว่ำหมำยควำมถึง
ค่ำตอบแทนลักษณะใด มิเช่นนั้นแล้ว เมื่อพิจำรณำร่วมกับ
ข้อยกเว้นที่ก ำหนดต่อมำกล่ำวคือ “...เว้นแต่เป็นกำรจ่ำย..เงิน
อย่ำงอื่นที่พึงจ่ำยตำมปกติ...” จะท ำให้เกิดปัญหำตีควำมได้ว่ำ 
ค่ำตอบแทนใดบ้ำงที่จ่ำยไปนั้นจะเข้ำลักษณะของเงินอย่ำงอื่นที่
พึงจ่ำยตำมปกติ ตัวอย่ำงเช่น บำงบริษัทมีกำรให้สวัสดิกำรอื่น ๆ 
แก่ผู้บริหำรในลักษณะของกำรให้ที่พักอำศัยหรือค่ำเช่ำที่พัก กำร
ให้รถประจ ำต ำแหน่งและผู้บริหำรสำมำรถซื้อรถประจ ำต ำแหน่ง
เมื่อครบระยะเวลำกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินของบริษัท 

หลักกำรตำมบทบัญญัติดังกลำ่วเป็นไปตำมกฎหมำยที่ใช้
อยู่ในปัจจุบัน เพียงแต่แก้ไขเพิ่มเติมค ำว่ำ “ผู้มีอ ำนำจในกำร
จัดกำร”  อย่ำงไรก็ดี จะน ำควำมเห็นดังกล่ำวไป
ประกอบกำรพิจำรณำในกระบวนกำรตรำกฎหมำยในล ำดับ
ถัดไป 

๒๔. สมำคมประกันวินำศภัยไทย และบริษัท ไทยรับ ไม่ขัดข้องกับข้อเสนอดังกล่ำว หำกทำงภำคธุรกิจแสดง

                                                            
๒๕ (๖) จ่ำยเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมกำร ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของบริษัทเท่ำนั้น เพื่อเป็นค่ำ

นำยหน้ำหรือค่ำตอบแทนส ำหรับหรือเนื่องจำกธุรกิจ หรือกำรกระท ำใด ๆ เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยบ ำเหน็จ เงินเดือน โบนัส หรือเงินอย่ำงอ่ืน
ที่พึงจ่ำยตำมปกติ 



๒๑ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

ประกันภัยต่อ จ ำกัด (มหำชน) มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำง มำตรำ 
๓๓ (๑๖)๒๖ โดยเพิ่มค ำว่ำ “ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร” ของ
บริษัทด้วย และเสนอตัดข้อควำม “โดยบุคคลดังกล่ำวต้องผ่ำน
กำรอบรม จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสรมิกำร
ประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผ่ำนกำรอบรมตำมหลักสูตรที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัยประกำศก ำหนด” เนื่องจำกบริษัทมีกำรอบรม
พนักงำนเป็นปกติอยู่แล้วไม่เหมือนกำรจัดอบรมตัวแทนประกัน
วินำศภัย และหำกจะหมำยถึงบุคคลอื่นที่ไมใ่ช่ตัวแทนประกัน
วินำศภัยก็ไม่สำมำรถกระท ำได้ เนื่องจำกกฎหมำยห้ำมแต่งตั้ง
หรือมอบหมำยบุคคลอื่น และในกรณีของกำรท ำสัญญำ
ประกันภัยต่อก็ไม่ควรรวมเขำ้กับข้อก ำหนดนี้ด้วย เนื่องจำก
ข้อควำมที่ระบุไว้ เป็นกำรด ำเนินกำรภำยในบริษัทซึ่งต้องมีกำร
ก ำหนดมำตรฐำนกำรให้บริกำรของบริษัทอยู่แล้ว นอกจำกนี้ 
กำรอบรมดังกล่ำวไม่มีควำมจ ำเป็นในกรณทีี่เป็นกำรท ำสญัญำ
ประกันภัยต่อ เพรำะเป็นสัญญำระหว่ำงบริษัทกับบริษัท จึงถือ
ว่ำคู่สัญญำทั้ง สองฝ่ำยมีควำมรู้ในกำรเข้ำท ำสัญญำ ตำม
หลักกำรที่เขียนไว้ใน ICP 13 Reinsurance 

ให้เห็นได้ว่ำมีกำรก ำกับดูแล อบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำนหรือ
ลูกจ้ำงของบริษัทได้เทียบเทำ่กับตัวแทนประกันภัยและ
นำยหน้ำประกันภัย ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่ำวจะน ำไปพิจำรณำ
ในกระบวนกำรตรำกฎหมำยในล ำดับถัดไป 

๒๕. สมำคมประกันวินำศภัยไทย และบริษัท ไทยรับ
ประกันภัยต่อ จ ำกัด (มหำชน) เสนอใหม้ีกำรปรับปรุงแก้ไข
ข้อควำมในมำตรำ ๓๓ (๑๗)๒๗ ว่ำควรมีบทเฉพำะกำลในกำรใช้
บังคับหรือจะต้องออกกฎหมำยลูกให้มีผลใช้บังคับพร้อมกับ
กฎหมำยแม่บท เพื่อให้บริษทัสำมำรถปฏิบัติได้ถูกต้อง และเสนอ
ให้เพิ่มเติมข้อควำม ดังนี้“...เว้นแต่เพื่อเป็นสวัสดิกำรของบริษัท

กำรที่กฎหมำยก ำหนดห้ำมบริษัทขำย รับช้ือ ให้ เช่ำหรือ
ให้เช่ำทรัพย์สินใด ๆ จำกกรรมกำร ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร 
หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่ำว มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันกำรขัดกันทำง
ผลประโยชน์ อย่ำงไรก็ตำมบทบัญญัติดังกล่ำวไม่ได้เป็นกำร
ต้องห้ำมอย่ำงเด็ดขำด บริษัทอำจกระท ำได้โดยต้องได้รับ

                                                            
๒๖ (๑๖) ตั้งหรือมอบหมำยบุคคลอ่ืนนอกจำกตัวแทนประกันวินำศภัยของบริษัทไปชักชวน ชี้ช่องหรือจัดกำรให้บุคคลท ำสัญญำ

ประกันวินำศภัยกับบริษัท ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกำรตั้งหรือมอบหมำยกรรมกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของบริษัทเพื่อให้กระท ำกำรในนำม
บริษัท โดยบุคคลดังกล่ำวต้องผ่ำนกำรอบรมจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผ่ำนกำร
อบรมตำมหลักสูตรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยประกำศก ำหนด 

๒๗ (๑๗) 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 



๒๒ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

หรือระเบียบกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินของบริษัทที่ได้รับควำม
ยินยอมจำกคณะกรรมกำรบริษัทและได้รับควำมเห็นชอบจำก
นำยทะเบียน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบรษิัทให้เป็นไปตำมที่
นำยทะเบียนประกำศก ำหนด” เนื่องจำกผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร
มีฐำนะเปน็พนักงำนคนหนึ่งของบริษัท ดังนั้น จึงได้รับสิทธิและ
สวัสดิกำรเหมอืนกับพนักงำนคนอื่น ๆ ของบริษัท 

ควำมยินยอมจำกคณะกรรมกำรบริษัท และได้รับควำมเห็น
ขอบจำกนำยทะเบียนเป็นรำยกรณี 

 

๒๖. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำง
มำตรำ ๓๓ (๑๘)๒๘ ว่ำ เสนอตัดค ำว่ำ “พนักงำน ลูกจ้ำง” 
เนื่องจำกตำมกฎหมำยปัจจุบัน บริษัทสำมำรถให้กู้ยืมแก่
พนักงำน หรือลูกจ้ำงได้ ซึ่งรวมถึงผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร (ซึ่ง
เพิ่มเติมเข้ำมำในร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนีด้้วย) หำกมีกำร
ประกำศใช้ร่ำงพระรำชบญัญัติจะท ำให้สัญญำกู้ยืมเงินที่ท ำไว้
ก่อนกลำยเป็นกำรกู้ยืมที่ขัดต่อกฎหมำยตำมกฎหมำยใหม่ ดังนั้น 
เพื่อให้กำรกู้ยืมเงินที่ท ำไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมำย ควรก ำหนดบท
เฉพำะกำลไว้ในร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อให้กำรกู้ยืมเงิน
ยังคงมีผลผูกพนัตำมสัญญำกูย้ืมเดิมต่อไปจนกว่ำจะสิ้นสุดสัญญำ 
(ถ้ำบริษัทก ำหนดสวัสดิกำรให้ครอบคลุมเรือ่งของกำรกู้ยืมแสดง
ว่ำไม่เข้ำเง่ือนไขนี้ใช่หรือไม่) 

หำกเป็นกำรให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นสวัสดิกำร หรือกำรกู้ยืม
เงินตำมประกำศว่ำด้วยกำรลงทุนสำมำรถกระท ำได้ ทั้งนี้ จะ
น ำไปพิจำรณำในกระบวนกำรตรำกฎหมำยในล ำดับถัดไป 

๒๗. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยได้มคีวำมเห็นต่อรำ่งมำตรำ ๓๔๒๙  
ว่ำ กำรก ำหนดวุฒิกำรศึกษำของกรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจในกำร
จัดกำรว่ำต้องไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี เนื่องจำกอำจท ำให้ผู้ทีม่ี
ประสบกำรณ์ในธุรกิจประกันภัยถูกจ ำกัดสิทธิไป และกำร
ก ำหนดให้บุคคลที่เคยเป็นกรรมกำรหรือผู้มอี ำนำจในกำรจัดกำร
ในช่วงเวลำก่อนที่บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญำต รวมถึงหนึ่งปี
ก่อนวันที่บริษัทนั้นถูกควบคมุและต่อมำถูกเพิกถอนใบอนุญำต 
เป็นกำรจ ำกัดสิทธิของบุคคลอย่ำงไม่เป็นธรรม และอำจเป็นกำร

บริษัทประกันภัยถือเป็นสถำบันกำรเงินประเภทหนึ่งที่น ำ
เงินของประชำชนมำบริหำรจัดกำรหำผลประโยชน์เพื่อให้ได้
ค่ำตอบแทนตำมที่สัญญำไว้ ดังนั้น บุคคลทีจ่ะเข้ำมำเป็น
กรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรในบริษัทจึงต้องเป็นผู้
ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมอัน
กระทบต่อควำมเชื่อมั่นของผู้เอำประกันภยัและประชำชน 
โดยพระรำชบัญญัตินี้ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีเหตุผลและ
ควำมจ ำเป็นในกำรจ ำกัดสิทธแิละเสรีภำพของบุคคลตำม

                                                            
๒๘ (๑๘) ให้กู้ยืม ค้ ำประกัน หรือกระท ำกำรอื่นใดที่มีผลท ำนองเดียวกับกำรให้กู้ยืม ค้ ำประกัน แก่กรรมกำร ผู้มีอ ำนำจในกำร

จัดกำร หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท และหมำยรวมถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว หรือแก่พนักงำนหรือลูกจ้ำง เว้นแต่เป็นกำรให้
กู้ยืมเงินเพื่อเป็นสวัสดิกำรหรือเป็นกำรให้กู้ยืมเงินตำมกรมธรรม์ประกันภัยตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนดแก่บุคคลดังกล่ำว  ทั้งนี้ 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทให้เป็นไปตำมที่นำยทะเบียนประกำศก ำหนด 

๒๙
 มำตรำ ๓๔ กรรมกำรและผู้มีอ ำนำจในจัดกำรของบริษัท ต้องเป็นบุคคลซึ่งมีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี 

และมีควำมรู้หรือประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องหรือที่จะเป็นประโยชน์กับธุรกิจประกันภัย รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ 



๒๓ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

ละเมิดเสรีภำพในกำรประกอบอำชีพของบุคคลอย่ำงไม่
เหมำะสม กับทั้งยังอำจเป็นกำรเลือกปฏิบัติซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญ
อีกด้วย 

 
 
 

และมคีวำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๓๔ (๓)๓๐ ว่ำ “ในชว่งเวลำก่อนที่
บริษัทนัน้ถูกเพกิถอนใบอนญุำต” มีระยะเวลำที่กว้ำงเกินไป และอำจ
เป็นกำรจ ำกัดสิทธิของบุคคลอย่ำงไม่เป็นธรรม จึงเสนอใหใ้ช้ถอ้ยค ำ
ให้ชัดเจนว่ำ "เคยเป็นกรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจในกำรจดักำรของ
บริษัทหรือบรษิทัประกันวินำศภัยในช่วงเวลำกอ่นที่บริษทันั้นถูกเพิก
ถอนใบอนญุำต และเหตแุห่งกำรเพิกถอนใบอนญุำตนั้น เกดิขึ้นใน
ระหว่ำงที่บคุคลนั้นด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจในกำร
จัดกำรในบริษทัที่ถูกเพิกถอนใบอนุญำต" 

นอกจำกนี้ยังมีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๓๔ (๔)๓๑ ว่ำ “ภำยใน
หนึ่งปีก่อนวันทีบ่ริษัทนัน้ถูกควบคุม” อำจเปน็กำรจ ำกัดสิทธขิอง
บุคคลอย่ำงไม่เป็นธรรม จึงเสนอใหใ้ช้ถ้อยค ำให้ชัดเจนว่ำ “เคยเป็น
กรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรของบริษทัหรือบริษทัประกัน
วินำศภัยภำยใน 1 ปีก่อนที่บรษิัทนั้นถกูถูกควบคุม ... และเหตุแห่ง
กำรควบคมุนั้นเกิดขึ้นในระหว่ำงที่บุคคลนั้นด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรในบริษทัที่ควบคมุ” 

ทั้งนี้ ลักษณะตอ้งห้ำมตำมร่ำงมำตรำ ๓๔ (๓) (๔) ควรจ ำกัดเพียง
กรรมกำรทีม่ีอ ำนำจจัดกำรอย่ำงแทจ้ริงเท่ำนัน้ ไม่ควรรวมถึง
กรรมกำรทีไ่ม่มีอ ำนำจจัดกำร เช่น กรรมกำรอสิระซึ่งได้ปฏิบตัิหน้ำที่
ที่ตนพึงปฏิบัติตำมต ำแหน่งทีต่นด ำรงอยูใ่นขณะนั้นครบถ้วนแล้ว 

พระรำชบญัญัตินีเ้พื่อเสริมสรำ้งเสถียรภำพและควำมมั่นคงของ
บริษัทประกันชีวิตและเพิ่มมำตรกำรก ำกับดูแลที่เหมำะสม อนั
จะเป็นประโยชน์ในกำรรักษำควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศ และป้องกันควำมเสียหำยอันจะเกิดแก่ประชำชน
และสำธำรณะ 

นอกจำกนี้วัตถุประสงค์ของกำรแก้ไขเพิ่มเติม คือ 
ต้องกำรให้บุคคลที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผู้มีอ ำนำจในกำร
จัดกำรในขณะที่บริษัทถูกเพกิถอนใบอนุญำต หรือในช่วง
เวลำหน่ึงปีก่อนที่บริษัทนั้นจะถูกสั่งให้ควบคุมบริษัท มี
ลักษณะต้องห้ำมและไม่อำจเป็นกรรมกำรในบริษัทอื่นได้อีก 
ดังนั้น จึงไม่ขัดข้องหำกจะแก้ไขถ้อยค ำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

บุคคลที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรไม่ว่ำจะเป็นกรรมกำรที่มี
อ ำนำจในกำรจัดกำรอย่ำงแท้จริงหรือไม่ ลว้นเป็นกลุ่มบุคคล
ที่มีส่วนในกำรก ำหนดนโยบำย หรือกำรบริหำรงำนในบริษัท
ผ่ำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำร หำกกำรบริหำรงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัทผิดพลำดจนท ำให้บริษทัเกิดปัญหำ
บุคคลที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทุกคนจึงต้องมีส่วน
รับผิดชอบ  

อย่ำงไรก็ดี ประเด็นดังกล่ำวจะน ำไปพิจำรณำใน
กระบวนกำรตรำกฎหมำยในล ำดับถัดไป 

                                                            
๓๐

 (๓) เคยเป็นกรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรของบริษัทหรือบริษัทประกันชีวิตในช่วงเวลำที่บริษัทนั้นถูกเพิกถอน

ใบอนุญำต เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งนำยทะเบียนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งเช่นว่ำนั้นในช่วงเวลำดังกล่ำว 
๓๑

 (๔) เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรของบริษัทหรือบริษัทประกันชีวิตภำยในหนึ่งปีก่อนวันท่ีบริษัท

ประกันชีวิตถูกควบคุม หรือบริษัทนั้นถูกควบคุมหรือถูกสั่งหยุดรับประกันวินำศภัยเป็นกำรชั่วครำว และรัฐมนตรีมีค ำสั่งเพิกถอน
ใบอนุญำตบริษัทหรือบริษัทประกันชีวิตนั้น เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งนำยทะเบียนแต่งตั้งหรือเป็นกรรมกำรควบคุมบริษัทตำมพระรำชบัญญัติน้ี 
หรือเป็นผู้ซึ่งนำยทะเบียนแต่งตั้งตำมกฎหมำยว่ำด้วยประกันชีวิต 



๒๔ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

๒๘. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำง
มำตรำ ๓๔/๑๓๒ ว่ำ กำรยื่นขอรับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียน
ขอให้คงแค่กำรแต่งต้ังบุคคลใหม่ แต่กรณีเป็นกำรแต่งต้ังบุคคล
เดิม เนื่องจำกครบวำระและบุคคลนั้นได้รับควำมเห็นชอบแล้ว 
ไม่ควรยื่นขอรับควำมเห็นชอบใหม่ (กรณีทีบ่ริษัทไม่ได้แจง้จด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงบุคคลเดิมกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ) ทั้งนี้ 
เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำนและด ำเนินธุรกิจต่อไป 

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ำกัด (มหำชน) มีควำมเห็นว่ำ 
“ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร” มีฐำนะเป็นพนักงำนของบริษัท จึงควร
เป็นกำรด ำเนินกำรภำยในบริษัท โดยไม่ต้องได้รับควำมเห็นชอบ
จำกนำยทะเบียน 

บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยสอบถำมว่ำกำรแต่งต้ังกรรมกำรคน
เดิมเมื่อครบวำระจะต้องขอควำมเห็นชอบหรือไม่ และเสนอให้
พิจำรณำจำก Whitelist แทน 

กำรแต่งตั้งกรรมกำรของบริษัททุกกรณแีม้จะเป็นกำร
แต่งต้ังกรรมกำรเดิมที่พ้นวำระแล้วเข้ำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได้
ขอควำมเห็นชอบด้วยเช่นเดียวกัน โดยหลักกำรดังกล่ำวนี้
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยสำกลที่
ต้องมีกำรก ำกับดูแลคุณสมบตัิและควำมเหมำะสมของ
กรรมกำร และผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร ประกอบกับลักษณะ
ต้องห้ำมของบุคคลอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไปได้ 

กำรก ำหนดให้กรรมกำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร 
ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลสำกล (ICPs) ที่
ต้องกำรให้มีกำรก ำกับดูแลคุณสมบัติและควำมเหมำะสมของ
บุคคลที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรบริษัท (senior 
management) เนื่องจำกเป็นผู้ที่รับผิดชอบในกำร
บริหำรงำนของบริษัทตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท 

๒๙. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำง
มำตรำ ๓๔/๒๓๓ ว่ำ กรณีสำขำของบริษัทประกันวินำศภัย
ต่ำงประเทศ ไม่มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี และไมม่ีกรรมกำร 
มีเฉพำะผู้จัดกำรสำขำ ดังนั้น ในมำตรำนี้จึงไม่สำมำรถถือปฏิบัติ
ได้ จึงควรก ำหนดข้อควำมให้ชัดเจนส ำหรับบริษัทที่เป็นสำขำ
ต่ำงประเทศ 

ประเด็นดังกล่ำวจะน ำไปพิจำรณำในกระบวนกำรตรำ
กฎหมำยในล ำดับถัดไป 

๓๐. สมำคมประกันวินำศภัยไทย และบริษัท ไทยรับ ประเด็นดังกล่ำวจะน ำไปพิจำรณำในกระบวนกำรตรำ

                                                            
๓๒ มำตรำ ๓๔/๑  กำรแต่งตั้งกรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรของบริษัทต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียน ไม่ว่ำ

จะเป็นกำรแต่งตั้งบุคคลใหม่หรือแต่งตั้งบุคคลเดิมให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไป 
๓๓ มำตรำ ๓๔/๒  ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี ให้บริษัทมีหน้ำที่ ดังต่อไปน้ี 

(๑) แจ้งหรือแสดงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบเก่ียวกับผลประโยชน์และค่ำตอบแทนท่ีกรรมกำรและผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรได้รับจำก
บริษัท 

(๒) แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบถึงกำรเป็นกรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรในธุรกิจอ่ืนของกรรมกำรและผู้มีอ ำนำจใน
กำรจัดกำรของบริษัท 

กำรแจ้งหรือแสดงตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่นำยทะเบียนก ำหนด  
เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติตำมวรรคหนึ่ง ให้กรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร มีหน้ำที่แจ้งกำรเป็นกรรมกำรในธุรกิจอ่ืนแก่

บริษัท 



๒๕ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

ประกันภัยต่อ จ ำกัด (มหำชน) มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำงมำตรำ 
๓๔/๓๓๔ ว่ำ เสนอให้เปลี่ยน (๒) จำกเดิม “จัดท ำและเก็บรักษำ
บัญชีและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง...” เป็น “ก ำกับดูแลให้มกีำรจัดท ำ
และเก็บรักษำบัญชีและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง...” เนื่องจำกหน้ำที่
ของกรรมกำรบริษัทควรเป็นกำรก ำกับดูแลในภำพรวมของบริษัท 
เป็นหน้ำที่ระดับ high level ไม่ใช่กำรจัดท ำและจัดเก็บด้วย
ตนเอง  

นอกจำกนี้ ส ำหรับบริษัทที่เป็นสำขำต่ำงประเทศ ไม่มีกำร
ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ควรมกีำรก ำหนดข้อควำมให้ชัดเจน
ส ำหรับบริษัทที่เป็นสำขำต่ำงประเทศด้วย 

กฎหมำยในล ำดับถัดไป 
ส ำหรับสำขำของบริษัทประกันวินำศภัยต่ำงประเทศ 

หน้ำที่ดังกล่ำวนี้จะเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรสำขำ 

๓๑. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยได้มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๓๔/
๓ ว่ำกำรก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทต้องให้ควำมส ำคัญกบั
ประโยชน์ของเจ้ำหนี้ตำมสัญญำประกันภัย อำจท ำให้เกิดปัญหำ
ในกรณีที่ผลประโยชน์ของเจ้ำหนี้ตำมสัญญำประกันภัยกับผู้ถือ
หุ้นของบริษัทขัดกัน ซึ่งหำกกรรมกำรบริษทัเลือกให้ควำมส ำคัญ
กับประโยชน์ของเจ้ำหนี้ตำมสัญญำประกันภัยตำมร่ำง 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
ประกนัภัยตำมมำตรำนี้ ไม่ต้องรับผิดต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตำม 
พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด หรือ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย ์

ตำมร่ำงมำตรำ ๓๔/๓ เป็นกำรก ำหนดเพื่อให้กรรมกำร
และผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังผลประโยชน์ของเจ้ำหนี้ตำม
สัญญำประกันภัยหรือประชำชนด้วย ไม่ใช่ปฏิบัติหน้ำที่เพียง
เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเท่ำนั้น ทั้งน้ี กำรปฏิบัติตำม
บทบัญญัติดังกล่ำวต้องไม่เป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยอ่ืนใดด้วย 

                                                            
๓๔ มำตรำ ๓๔/๓  ในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท กรรมกำรบริษัทต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง

ผลประโยชน์ของเจ้ำหนี้ตำมสัญญำประกันภัยหรือประชำชน และรับผิดชอบร่วมกันในกำรบริหำรงำนบริษัทน้ัน รวมถึงให้มีหน้ำที่ดังต่อไปนี้
ด้วย 

(๑) ควบคุมและก ำกับให้บริษัทปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติน้ี 
(๒) จัดท ำและเก็บรักษำบัญชีและเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนท่ีแท้จริงของบริษัท โดยต้อง

เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นและประชำชนได้รับทรำบและสำมำรถตรวจสอบได้   
(๓) ด ำเนินกำรให้บริษัทเรียกประชุมผู้ถือหุ้นภำยในสำมสิบวันนับแต่วันท่ีปรำกฏแก่กรรมกำรว่ำเงินกองทุนของบริษัทลดลงต่ ำ

กว่ำเงินกองทุนที่ต้องด ำรงไว้ตำมมำตรำ ๒๗ เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบถึงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทตำมควำมเป็นจริง 
และอำจให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำเพิ่มทุนหรือลดทุนด้วยก็ได้ 



๒๖ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

๓๒. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำง
มำตรำ ๓๗ (๓) ๓๕ ว่ำกำรด ำเนินกำรในรูปแบบอื่นอำจส่งผลให้มี
กำรตึควำมที่เกินกว่ำเจตนำรมณ์ของกฎหมำยตั้งแต่ต้น ดังนั้น 
เพื่อก ำหนดขอบเขตให้ชัดเจนควรแก้ไขข้อควำมให้เหมำะสม
ยิ่งขึ้นเพื่อให้กำรออกกฎหมำยลูกมำรองรับอยู่ภำยใต้ขอบเขตที่
กฎหมำยก ำหนด 

ถ้อยค ำดังกล่ำวนี้มีไว้เพ่ือรองรับกำรบริหำรควำมเสี่ยง
จำกกำรรับประกันภัยของบริษัทในรูปแบบอื่นที่
นอกเหนือจำกกำรประกันภัยต่อ เช่น catastrophe bond : 
CAT bond 

๓๓. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นใหย้กเลิก 
มำตรำ ๓๗ (๘) และ (๙) ๓๖ ทั้งข้อ เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวใน
กำรปฏิบัติ และรองรับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และยุคดิจิทัล 
รวมทั้ง (๙) มีกำรก ำกับอัตรำเบี้ยประกันภัย และค่ำบ ำเหน็จ
ตอบแทนตัวแทน นำยหน้ำแล้ว ดังนั้น ประเภทและอัตรำอย่ำง
สูงเกี่ยวกับเบ้ียประกันภัยขึ้นอยู่กับขนำดธุรกิจที่มีทั้งขนำดเล็ก 
กลำง ใหญ่ จึงควรยกเลิกทั้งข้อ 

เนื่องจำกร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ไม่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ ๓๗ (๘) และ (๙) แห่งพระรำชบัญญัติประกันวินำศ
ภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓๔. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเสนอตัดร่ำง
มำตรำ ๓๗/๒ ๓๗ ออกทั้งข้อ เพรำะในเรื่องดังกล่ำวนี้ ส ำนักงำน
สำมำรถประกำศก ำหนดได้ตำมมำตรำอ่ืน ๆ อยู่แล้ว เช่น 
ประกำศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรชดใช้
เงิน หรือค่ำสินไหมทดแทนตำมสัญญำประกนัภัยของบริษัท
ประกันวินำศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙  หรือประกำศ คปภ. เรื่อง 
ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรออก กำรเสนอขำยกรมธรรม์
ประกันภัยของบริษัทประกันวินำศภัย และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ตัวแทนประกันวินำศภัย นำยหน้ำประกันวินำศภัย และธนำคำร 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้น ซึ่งในประกำศดังกล่ำวก็สำมำรถก ำหนด
เรื่องกำร Outsource ของแต่ละกิจกรรมอยู่แล้ว 

บทบัญญัติดังกล่ำวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก ำหนดมำตรฐำน
ขั้นต่ ำในกำรใช้บริกำรจำกบุคคลภำยนอก  

                                                            
๓๕ (๓) กำรรับเสี่ยงภัยไว้เอง กำรประกันภัยต่อ และกำรด ำเนินกำรในรูปแบบอื่นเพื่อจัดกำรควำมเส่ียงจำกกำรรับประกันภัย 
๓๖ (๘) กำรก ำหนดแบบ ขนำด ตัวอักษร ภำษำที่ใช้ และข้อควำมของเอกสำรแสดงกำรรับเงินของบริษัท 

(๙) กำรก ำหนดประเภทและอัตรำอย่ำงสูงของค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรับประกันภัย  
๓๗ มำตรำ ๓๗/๒  บริษัทอำจใช้บริกำรจำกบุคคลภำยนอกเพื่อประโยชน์ในกำรประกอบธุรกิจประกันภัยได้ตำมประเภท ลักษณะ 

หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด ทั้งนี้ ในกำรก ำหนดนั้น คณะกรรมกำรจะก ำหนดให้เป็นภำระแก่กำรประกอบธุรกิจของ
บริษัทเกินสมควรมิได้ 



๒๗ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

๓๕. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำง
มำตรำ ๔๓/๑ ๓๘ ว่ำ บัญชีแสดงผลกำรด ำเนินงำนงบกำรเงินที่
ก ำหนดให้ผู้ตรวจสอบบัญชีสอบทำน ควรเป็นงบรำยครึ่งปี และ
รำยปีเท่ำนั้น เพื่อช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำยที่ค่อนข้ำงสูงลง แต่ยังคง
ให้รำยงำนเกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงินเป็นไตรมำสได้ และตัด
ข้อควำม “...และตำมหลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่คณะกรรมกำร
ประกำศก ำหนด” ออก เพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัวในกำร
ด ำเนินงำน แต่ทั้งนี้ หำกยังคงข้อควำมไว้ในกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมก็ไม่ควรขดัแย้งกับมำตรฐำนกำรบัญชีที่
ก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยบัญชี หรือเป็นกำรก ำหนดมำตรฐำน
ที่สูงกว่ำ 

ส ำหรับกำรจัดท ำงบกำรเงิน และรำยงำนทำงกำรเงินที่
ต้องผ่ำนกำรสอบทำน หรือตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีเป็น
หลักกำรเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพ่ือใหป้ระชำชนมั่นใจ
ได้ว่ำบริษัทยังคงมีฐำนะกำรเงินที่มั่นคง และเช่ือถือได้ ดังน้ัน 
งบกำรเงินของบริษัทจึงจ ำเป็นต้องผ่ำนกำรสอบทำน หรือ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญช ีแล้วแต่กรณ ี

ในกรณีที่คณะกรรมกำรก ำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
เกี่ยวกับกำรจัดท ำบัญชีหรืองบกำรเงิน มำตรฐำนที่
คณะกรรมกำรก ำหนดเพิ่มเติมนั้นต้องสอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรบัญชีอยู่แล้ว 

๓๖. สมำคมประกันวนิำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำง
มำตรำ ๔๔ ๓๙ ว่ำ ควรแก้ไขค ำว่ำ “สมุดทะเบยีน” ให้มี
ควำมหมำยรวมไปถึงกำรจัดท ำทะเบียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และยุค
ดิจิทัลในปัจจุบนั  

กำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องกำรลงรำยกำรในสมุดทะเบียนและ
สมุดบัญชี จำกเดิมที่ไม่ช้ำกว่ำเจ็ดวัน เป็นภำยในระยะเวลำที่
นำยทะเบียนประกำศก ำหนด นั้น มีข้อดี ท ำให้สำมำรถประกำศ
ระยะเวลำได้ตำมควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์โดยไม่ต้องรอแก้
พระรำชบัญญัติอีก แต่มีข้อควรระวัง คือ เมื่อพระรำชบัญญัติ
ฉบับใหม่นี้ใช้บังคับแล้ว นำยทะเบียนต้องรีบประกำศ
ก ำหนดเวลำดังกล่ำวทันที เพรำะระยะเวลำเจ็ดวันที่เคยก ำหนด
ไว้เดิมจะใช้บังคับไม่ได้อีกต่อไป และจะกลำยเป็นไม่มี
ก ำหนดเวลำ หำกนำยทะเบียนไม่ได้ประกำศก ำหนดไว้ หรือควร

แมก้ฎหมำยจะใช้ค ำว่ำสมุดทะเบียน แต่บริษัทก็สำมำรถ
ท ำสมุดทะเบียนในรูปอิเล็กทรอนิกส์ได้อยู่แล้ว 

                                                            
๓๘ มำตรำ ๔๓/๑  ให้บริษัทจัดท ำบัญชีแสดงผลกำรด ำเนินงำน งบกำรเงิน และรำยงำนเกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงินและกิจกำรของ

บริษัทรำยไตรมำสและในรอบปีที่เป็นอยู่ตำมควำมเป็นจริง โดยถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยวิชำชีพบัญชีหรือที่ก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบัญชี และตำมหลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

๓๙ มำตรำ ๔๔  ให้บริษัทจัดให้มีสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทตำมแบบและรำยกำรที่นำยทะเบียนประกำศ

ก ำหนด 
 เมื่อมีเหตุจะต้องลงในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ให้บริษัทลงรำยกำรที่เกี่ยวกับเหตุน้ันในสมุดทะเบียน

และสมุดบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทตำมควำมเป็นจริงภำยในระยะเวลำที่นำยทะเบียนประกำศก ำหนด 



๒๘ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

มีบทเฉพำะกำลในกำรบังคับใช้ในเรื่องนี้ 
๓๗. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำง

มำตรำ ๔๗ ๔๐ ว่ำ เนื่องจำกมีกำรเพิ่มมำตรำ ๔๓/๑ แล้ว ดังนั้น 
ในมำตรำน้ีควรเป็นเรื่องกำรยื่นงบกำรเงินและรำยงำนเกี่ยวกับ
ผลกำรด ำเนินงำน เสนอตัดค ำว่ำ “จัดท ำ” ออก หรือเพื่อมิให้
เกิดควำมซ้ ำซ้อนยกเลิกมำตรำ ๔๓/๑ ทั้งขอ้ แล้วมำเติม
ข้อควำมให้สมบูรณ์ในมำตรำนี้แทน 

นอกจำกนี้ เสนอตัด (๑) ออก งบกำรเงินที่ก ำหนดให้ผู้
ตรวจสอบบัญชีสอบทำน ควรเป็นงบรำยครึ่งปี และรำยปีเท่ำน้ัน 
เพื่อช่วยลดภำระค่ำใชจ้่ำยที่ค่อนข้ำงสูงลง แต่ยังคงให้รำยงำน
เกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงินเป็นไตรมำสได ้

บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยได้มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๔๗ 
(๒) ว่ำใช้ถ้อยค ำค ำว่ำรอบปีบัญชี (เหมือนกับวรรคท้ำยของ
มำตรำนี้) แทนกำรใช้ค ำว่ำรอบระยะเวลำบัญชีเพื่อลดปัญหำกำร
ตีควำม อีกทั้งยังเป็นกำรใช้ถ้อยค ำให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. 
บริษัทมหำชนฯ อีกด้วย 

ส ำหรับกำรจัดท ำงบกำรเงิน และรำยงำนทำงกำรเงินที่
ต้องผ่ำนกำรสอบทำน หรือตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีเป็น
หลักกำรเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพ่ือใหป้ระชำชนมั่นใจ
ได้ว่ำบริษัทยังคงมีฐำนะกำรเงินที่มั่นคง และเชื่อถือได้ ดังนั้น 
งบกำรเงินของบริษัทจึงจ ำเป็นต้องผ่ำนกำรสอบทำน หรือ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญช ีแล้วแต่กรณ ี

 
 
 
 
 
ค ำว่ำ “รอบระยะเวลำบัญช”ี เป็นถ้อยค ำตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยกำรบัญช ี

๓๘. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำง
มำตรำ ๔๗/๑ ๔๑ ว่ำ บริษัทประกันภัยไม่ได้อยู่ในตลำด

หลักกำรดังกล่ำวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องกำรให้บริษัทใช้
ผู้สอบบัญชีที่มมีำตรฐำนเดียวกันกับบริษัทที่จดทะเบียนใน

                                                            
๔๐ มำตรำ ๔๗  ให้บริษัทจัดท ำและยื่นงบกำรเงิน และรำยงำนเก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทต่อนำยทะเบียน ดังต่อไปนี้  

(๑) งบกำรเงินรำยไตรมำสท่ีผู้สอบบัญชีได้สอบทำนแล้ว 
(๒) งบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่ล่วงมำที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงควำมเห็นแล้ว 
(๓) รำยงำนเกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงินและกิจกำรของบริษัทรำยไตรมำสและในรอบปี 
กำรยื่นงบกำรเงินและรำยงำนตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมแบบ หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และระยะเวลำที่นำยทะเบียนประกำศ

ก ำหนด  
ส ำหรับบริษัทที่เป็นสำขำของบริษัทประกันวินำศภัยต่ำงประเทศ นอกจำกต้องด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ต้องส่ง

รำยงำนประจ ำปีของบริษัทประกันวินำศภัยต่ำงประเทศที่ตนเป็นสำขำด้วยภำยในห้ำเดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของบริษัทประกันวินำศภัย
ต่ำงประเทศนั้น 

๔๑ มำตรำ ๔๗/๑  ผู้สอบบัญชีต้องเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ให้ควำม

เห็นชอบตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนตำมหลักเกณฑ์ที่นำยทะเบียน
ประกำศก ำหนด 

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้สอบบัญชีต้องรักษำมำรยำทและปฏิบัติงำนสอบบัญชีเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
ที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรบัญชีและกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพบัญชี รวมทั้งหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเพิ่มเติมตำมที่คณะกรรมกำร
ประกำศก ำหนด  



๒๙ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

หลักทรัพย์ทุกบริษัท ดังนั้น จึงไม่ต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัย์และตลำดหลักทรัพย์เห็นชอบ 
เพรำะหำกก ำหนดมำตรฐำนตำมมำตรำนี้ส่งผลกระทบกับบริษัท
ประกันภัยที่ไม่ได้อยู่ในตลำดหลักทรัพย ์

บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยได้มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๔๗/๑ 
ว่ำควรใช้ถ้อยค ำให้ตรงกับมำตรฐำนกำรสอบบัญชีของสภำ
วิชำชีพบัญชี 

ตลำดหลักทรัพย ์
 
 
 
ร่ำงมำตรำ ๔๗/๑  มีกำรใช้ถอ้ยค ำให้สอดคล้องกับ

มำตรฐำนกำรสอบบัญชีของสถำวิชำชีพบัญชีแล้ว 

๓๙. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยได้มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ 
๔๗/๒๔๒ ว่ำควรให้ผู้สอบบัญชีแจ้งคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือ
หน่วยงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ตำมประกำศว่ำ
ด้วยกำรบริหำรกิจกำรที่ดีของบริษัท และกำรตรวจสอบและกำร
ควบคุมภำยใน เนื่องจำกมีหลกัเกณฑ์ก ำหนดให้บริษัทต้องมี
กลไกกำรตรวจสอบและกำรควบคุมภำยในอยู่แล้ว 

กำรแจ้งคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือหน่วยงำนก ำกับ
ดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของบริษัทเป็นกระบวนกำร
ภำยในของบริษัทที่พึงปฏิบัติอยู่แล้ว แต่กำรก ำหนดให้ต้องมี
กำรแจ้งให้นำยทะเบียนทรำบเป็นกลไกกำรแจ้งกำรกระท ำที่
ผิดปกติที่เกิดขึ้นภำยในบริษัทต่อหน่วยงำนก ำกับดูแล 
(whistleblower)  

๔๐. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยได้มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ 
๔๗/๓๔๓ ว่ำกำรใช้ค ำว่ำ “โดยสุจริต” อำจไม่เพียงพอ แต่ควร
ต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำนของวิชำชีพผู้สอบบัญชีด้วย จึงจะได้รับ
กำรยกเว้นควำมรับผิดตำมมำตรำน้ี 

กำรจะพิจำรณำว่ำเป็นปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริตหรือไม่นั้น 
จะต้องพิจำรณำตำมมำตรฐำนวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยอยู่แล้ว 

๔๑. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำง
มำตรำ ๕๐/๑ ๔๔ ว่ำ ข้อควำมมกีำรเปิดกว้ำงมำกเกินไป ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบให้กับบริษัทที่จะต้องรับภำระค่ำใช้จ่ำย เพ่ือรองรับ

กรณีกำรจัดท ำ รับรอง หรือแสดงควำมเห็นในรำยงำน
ต่ำง ๆ โดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยหรือนักคณิตศำสตร์
ประกันภัยแต่งตั้ง จะถูกก ำหนดไว้ในหมวดของนัก

                                                                                                                                                                                  

ในกรณีที่บริษัทได้ลงบัญชีหรือท ำเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีไม่ตรงกับควำมเป็นจริง หรือขำดควำมน่ำเชื่อถือ ให้ผู้สอบบัญชี
เปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญของบัญชีที่มีผลกระทบต่องบกำรเงินไว้ในรำยงำนกำรสอบบัญชีที่ตนต้องลงลำยมือชื่อเพื่อแสดง
ควำมเห็น รวมท้ังรำยงำนพฤติกำรณ์นั้นให้นำยทะเบียนทรำบ 

๔๒ มำตรำ ๔๗/๒  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรทุจริตเกิดขึ้นในบริษัทใด ให้ผู้สอบบัญชีแจ้งให้นำยทะเบียนทรำบ

พร้อมทั้งส่งเอกสำรหรือพยำนหลักฐำนท่ีเกี่ยวข้องให้แก่นำยทะเบียนในทันที 
๔๓ มำตรำ ๔๗/๓  ผู้สอบบัญชีซึ่งด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๔๗/๑ วรรคสำม และมำตรำ ๔๗/๒ โดยสุจริต ไม่ต้องรับผิดแม้ก่อให้เกิดควำม

เสียหำยแก่บริษัท เว้นแต่เป็นกำรกระท ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง 
๔๔ มำตรำ ๕๐/๑  คณะกรรมกำรหรือนำยทะเบียนอำจก ำหนดให้กำรด ำเนินกำรของบริษัทตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้

หรือตำมประกำศหรือค ำสั่งที่ออกตำมพระรำชบัญญัตินี้ ต้องจัดท ำ รับรอง หรือแสดงควำมเห็น โดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยหรือนัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งตั้งได้ 

เพื่อประโยชน์ในกำรให้ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท และกำรจัดให้มีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท ให้บริษัทมีหน้ำที่เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 



๓๐ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

ประกำศหรือค ำสั่ง คปภ. หรือนำยทะเบียน ดังนั้น ควรระบุให้
ชัดเจนว่ำเรื่องใดที่จะต้องให้คณิตศำสตร์ประกนัภัยหรือนัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งต้ังได้เป็นผู้รับรองหรือแสดงควำม
คิดเห็น 
 

คณิตศำสตร์ประกันภัย ส่วนกรณีตำมร่ำงมำตรำน้ีจะเป็นกำร
ก ำหนดเพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็นเป็นรำยกรณี เพื่อรองรับ
กำรจัดท ำรำยงำน หรือกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับ
คณิตศำสตร์ประกันภัยเป็นกำรเฉพำะแต่ไม่ได้ถูกก ำหนดใน
หมวดของนักคณิตศำสตร์ประกันภัยดังกล่ำว ประกอบกับ
เพื่อรองรับสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือ
มำตรฐำนสำกลในอนำคต 

๔๒. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำง
มำตรำ ๕๐/๔ ๔๕ ว่ำ มำตรำนี้มีควำมแตกต่ำงจำกมำตรำ ๔๔ 
อย่ำงไร หรือไม่ ถ้ำแตกต่ำงกันควรปรับปรุงมำตรำ ๔๔ ให้มี
ข้อควำมที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมำตรำ ๕๐/๔ (เพรำะเป็นเรื่อง
กำรรำยงำนสมุดทะเบียนซึ่งอำจจะรวมถึงกำรรำยงำนข้อมูลรับ
ประกันภัย และสินไหมทดแทนที่ระบุตำมมำตรำ ๕๐/๔) แต่ถ้ำ
เป็นเรื่องเดียวกันจะเป็นกำรสร้ำงภำระให้บริษัทมีกำรรำยงำน
ข้อมูลซ้ ำซ้อน และมีรูปแบบกำรรำยงำนข้อมูลที่หลำกหลำย 
ดังนั้น ควรแก้ไขมำตรำนี้ให้ครอบคลุมมำตรำ ๔๔ ที่เกี่ยวขอ้งกับ
กำรรำยงำนข้อมูลกำรรับประกันภัยและข้อมูลค่ำสินไหมทดแทน
เพื่อให้รูปแบบกำรรำยงำนเป็นรูปแบบเดียวกนั และลดกำร
ซ้ ำซ้อนของข้อมูล รวมทั้งช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท และเสนอให้เพิ่มข้อควำมต่อท้ำยวรรค ๑ 
“รวมถึงเพื่อประโยชน์ในกำรให้บริกำรข้อมูล และกำรด ำเนินกำร
ที่เกี่ยวข้องกับกำรฉ้อฉลประกันภัยด้วย” เนื่องจำกข้อควำมที่
ระบุไว้ยังไม่ครบถ้วน จึงเพ่ิมข้อควำมให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น 

บทบัญญัตใินร่ำงมำตรำ ๕๐/๔ ถึง ๕๐/๘ เป็นกำร
ก ำหนดเพื่อรองรับกำรจัดท ำฐำนข้อมูลของธุรกิจประกันภัย
เพื่อประโยชน์ในกำรส่งเสริมและก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
ของส ำนักงำน รวมถึงเพื่อประโยชน์ของผู้เอำประกันภัยและ
ผู้มีส่วนได้เสียในกำรขอตรวจสอบข้อมูลดังกล่ำว ดังนั้น กำร
ด ำเนินกำรตำมบทบัญญัติดังกล่ำวจึงไม่ได้ซ้ ำซ้อนกับกำร
จัดท ำสมุดทะเบียน หรือสมุดบัญชีของบริษัทตำมมำตรำ ๔๔ 

ทั้งนี้ บทบัญญัติดังกล่ำวได้พิจำรณำตำมมำตรฐำนตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว 

                                                            
๔๕ มำตรำ ๕๐/๔  ให้บริษัทมีหน้ำที่ให้ควำมร่วมมือแก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อ

ประโยชน์ในกำรบริกำรข้อมูลในกำรตรวจสอบรำยละเอียดเกี่ยวกับสัญญำประกันวินำศภัยและกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอำประกันภัยหรือ
ผู้รับประโยชน์จำกสัญญำประกันวินำศภัยและกรมธรรม์ประกันภัย หรือผู้มีส่วนได้เสียกับสัญญำประกันวินำศภัยและกรมธรรม์ประกันภัย  

ให้บริษัทมีหน้ำที่จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องตำมวรรคหนึ่งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
และในกรณีที่ข้อมูลดังกล่ำวมีกำรแก้ไขหรือเปล่ียนแปลง ให้บริษัทมีหน้ำที่แจ้งและจัดส่งข้อมูลท่ีมีกำรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงน้ันให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยโดยเร็ว 

ประเภทหรือชนิดของข้อมูลที่บริษัทต้องจัดส่ง วิธีกำรจัดส่งข้อมูล และระยะเวลำกำรจัดส่งข้อมูลตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมท่ี
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด  ทั้งนี้ กำรก ำหนดประเภทหรือชนิดของข้อมูลดังกล่ำวต้องไม่มีลักษณะท่ีก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่เจ้ำของ
ข้อมูลหรือเป็นภำระหรือควำมเสียหำยในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทเกินกว่ำปกติ  



๓๑ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ำกัด (มหำชน) มีควำมเห็นต่อ
ร่ำงมำตรำ ๕๐/๔ โดยเสนอให้แก้ไขโดยเพิ่มเติมกรณี “เพื่อ
ประโยชน์ในกำรให้บริกำรขอ้มูล และกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรฉ้อฉลประกันภัยด้วย” 

สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำงมำตรำ 
๕๐/๕ ๔๖ ว่ำ ควรเพิ่มข้อควำมให้ชัดเจนกรณีที่ส ำนักงำนสั่งให้
บริษัทน ำส่งข้อมูล แล้วข้อมูลดังกล่ำวเกิดควำมเสียหำยแก่
เจ้ำของข้อมูล บริษัทไม่ต้องมีควำมรับผิดกับควำมเสียหำย
ดังกล่ำว และเพิ่มข้อควำมเพื่อให้ครอบคลุมถึงสิทธิของบริษัทที่
จะสำมำรถโต้แย้งได้ หำกบริษัทพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ
ข้อมูลดังกล่ำว มีลักษณะที่กอ่ควำมเสียหำยแก่เจ้ำของข้อมูล 
หรือเป็นภำระให้แก่เจ้ำของขอ้มูล 

สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำงมำตรำ 
๕๐/๘ ๔๗ ว่ำ ในข้อ (๓) เสนอให้เพิ่มช่ือองค์กร หรือหน่วยงำนที่
เป็นองคก์รกลำงสำมำรถรับโอนข้อมูลได้ เพื่อประโยชน์ในกำร
จัดท ำสถิติ วิเครำะห์ หรือวิจัย ซึ่งส่งผลให้ทำงภำครัฐและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงธุรกิจประกันภัยสำมำรถน ำขอ้มูล

                                                            
๔๖ มำตรำ ๕๐/๕  ในกรณีที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยจ ำเป็นต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ

สัญญำประกันวินำศภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทหรือข้อมูลอ่ืนท่ีเกี่ยวเน่ืองกับสัญญำประกันวินำศภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัย 
เพื่อประโยชน์ในกำรจัดท ำข้อมูลในกำรคุ้มครองผู้เอำประกันภัยหรือจ ำเป็นต่อกำรก ำกับและพัฒนำกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ให้บริษัท
จัดส่งข้อมูลตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยร้องขอ ท้ังนี้ ข้อมูลดังกล่ำวต้องไม่มีลักษณะที่
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่เจ้ำของข้อมูลหรือเป็นภำระหรือควำมเสียหำยในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทเกินกว่ำปกติ 

วิธีกำรจัดส่งข้อมูลและระยะเวลำกำรจัดส่งข้อมูลให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด  
๔๗ มำตรำ ๕๐/๘  ห้ำมมิให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่ง

ปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือมีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลตำมมำตรำ ๕๐/๔ และมำตรำ ๕๐/๕ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว เว้น
แต่ในกิจกำรดังต่อไปนี้ 

(๑) เพื่อให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้ในมำตรำ ๕๐/๔ และมำตรำ ๕๐/๕ 
(๒) ให้แก่หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในกำรคุ้มครองผู้เอำประกันภัยหรือเพื่อกำรตรวจสอบเกี่ยวกับกำรประกันภัย

หรือเพื่อกำรจัดท ำหรือให้บริกำรสำธำรณะ 
(๓) เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรจัดท ำสถิติ วิเครำะห์หรือวิจัย  
กำรน ำข้อมูลไปใช้หรือกำรเปิดเผยข้อมูลตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศ

ก ำหนด  ทั้งน้ี กำรใช้ข้อมูลหรือกำรเปิดเผยข้อมูลนั้นต้องไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่เจ้ำของข้อมูล และกรณีที่เป็นกำรใช้ข้อมูลหรือกำร
เปิดเผยข้อมูลตำมมำตรำ ๕๐/๕ ต้องไม่ระบุหรือเปิดเผยว่ำเป็นข้อมูลของบุคคลใด เว้นแต่บุคคลนั้นจะให้ควำมยินยอมหรือเป็นไปตำมที่
กฎหมำยบัญญัติ  



๓๒ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

ดังกล่ำวไปใช้ประโยชน์ได้ และเพ่ิมช่องทำงในกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่ำงบริษัทประกันภัยกับส ำนักงำนเพื่อประโยชน์ในกำร
ป้องกันกำรฉ้อฉลประกันภัย 

สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำงมำตรำ 
๕๐/๙ ๔๘ ว่ำ 

ขอเสนอแก้ไข (๑) เป็น “กำรเปิดเผยตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือ
เพื่อประโยชน์แก่กระบวนกำรสอบสวน กระบวนกำรด ำเนินคดี 
หรือกระบวนกำรพิจำรณำคด”ี  

สมำคมประกันวินำศภัยไทย และบริษัท ไทยรับประกันภัย
ต่อ จ ำกัด (มหำชน) ขอให้เพิ่มข้อควำมต่อไปนี้เป็น (๙) ของร่ำง
มำตรำ ๕๐/๙ 

“(๙) กำรเปิดเผยเพ่ือปฏิบัติตำมสัญญำ” 
เพื่อควำมครบถ้วนของวัตถุประสงค์ในกำรเปิดเผยข้อมูล 
สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำงมำตรำ 

๕๐/๑๐ ๔๙ ว่ำ ให้เพิ่ม (๑) ส ำหรับหน่วยงำนที่เป็นองค์กรกลำง

                                                            
๔๘ มำตรำ ๕๐/๙  ห้ำมมิให้บุคคลใดซึ่งล่วงรู้กิจกำรของบริษัทเนื่องจำกกำรปฏิบัติตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือเนื่องจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่

ในกำรช่วยเหลือผู้ซึ่งปฏิบัติตำมอ ำนำจหน้ำท่ี หรือได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรและฐำนะกำรเงินของบริษัทที่ก ำหนดใน
พระรำชบัญญัตินี้หรือกฎหมำยอื่น หรือผู้สอบบัญชีหรือผู้ช ำนำญกำรเฉพำะด้ำนอันเป็นกิจกำรที่ตำมปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้หรือไม่เปิดเผย
ข้อมูล กระท ำกำรใดอันเป็นกำรเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลนั้นล่วงรู้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้บุคคลนั้นสำมำรถเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวได้ 

(๑) กำรเปิดเผยตำมอ ำนำจหน้ำท่ีหรือเพื่อประโยชน์แก่กำรสอบสวนหรือกำรพิจำรณำคดี 
(๒) กำรเปิดเผยตำมค ำสั่งศำล 
(๓) กำรเปิดเผยตำมมำตรำ ๕๐/๑๒ 
(๔) กำรเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชีหรือนักคณิตศำสตร์ประกันภัยของบริษัทซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติน้ี 
(๕) กำรเปิดเผยข้อมูลของลูกค้ำของบริษัทท่ีถูกเปิดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว 
(๖) กำรเปิดเผยข้อมูลของลูกค้ำของบริษัทซึ่งลูกค้ำดังกล่ำวให้ควำมยินยอมไว้แล้ว 
(๗) กำรเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ 
(๘) กำรเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน  
๔๙ มำตรำ ๕๐/๑๐  บรรดำข้อมูลเก่ียวกับกิจกำรของบริษัท ซึ่งอยู่ในควำมครอบครองหรือดูแลรักษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยหรือนำยทะเบียนนอกจำกกำรเปิดเผยข้อมูลเพรำะเหตุตำมมำตรำ ๕๐/๙ แล้ว ให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยหรือนำยทะเบียนมีอ ำนำจในกำรเปิดเผยข้อมูล ในกรณีดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) กำรเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำนในประเทศหรือต่ำงประเทศที่มีอ ำนำจหน้ำที่
ในกำรก ำกับธุรกิจประกันภัย 

(๒) กำรเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในกำรแก้ไขฐำนะกำรด ำเนินงำนของบริษัทนั้น 
(๓) กำรเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในกำรรักษำผลประโยชน์ของผู้เอำประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือประชำชน หรือพัฒนำธุรกิจ

ประกันภัยตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด  



๓๓ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

ในกำรประสำนงำนบริษทัประกันภัยแต่ไม่ไดม้ีอ ำนำจหน้ำทีใ่นกำร
ก ำกับดูแลธุรกจิประกนัภัย (เช่น สมำคมประกันวินำศภัยไทย) 

สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำงมำตรำ 
๕๐/๑๑ ๕๐ ว่ำ ให้ขยำยควำมในมำตรำ ๕๐/๑๑ ว่ำผู้รับข้อมูล
ต้องมีมำตรกำรในกำรรักษำควำมลับอย่ำงเพียงพอด้วย 

สมำคมประกันวินำศภัยไทย และบริษทั ไทยรับประกนัภัยต่อ 
จ ำกัด (มหำชน) มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำงมำตรำ ๕๐/๗ ถึง ๕๐/
๑๒ (กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรรักษำควำมลับ) โดยเสนอให้เขียน
ข้อก ำหนดในภำพ Macro Level ส่วนรำยละเอียดของกำร
ด ำเนินกำรน้ัน ให้ระบุอยู่ในกฎหมำยลูก (ประกำศ คปภ. / 
ประกำศนำยทะเบียน / ค ำสัง่นำยทะเบียน) โดยปรับข้อก ำหนด
ในมำตรำ ๕๐/๓ ถึง ๕๐/๕ และมำตรำ ๕๐/๗ ถึง ๕๐/๑๒ ให้มี
ควำมกระชับมำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกบทบัญญัตดิังกล่ำวมีกำรลง
รำยละเอียดในกำรด ำเนินกำร จึงควรน ำเน้ือหำดังกล่ำวไประบุใน
กฎหมำยลูก 

๔๓. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยได้มคีวำมเห็นต่อรำ่งมำตรำ ๕๐/๓ 
มำตรำ ๕๐/๔ มำตรำ ๕๐/๖ มำตรำ ๕๐/๗ มำตรำ ๕๐/๘ มำตรำ 
๕๐/๙ มำตรำ ๕๐/๑๐ มำตรำ ๕๐/๑๑ และมำตรำ ๕๐/๑๒ วำ่ กำร
ก ำหนดหน้ำที่ให้บริษัทต้องให้ควำมร่วมมือเพ่ือประโยชน์ในกำร
ให้บริหำรข้อมลูแก่ประชำชนนั้นอำจไม่มีควำมชัดเจน และควร
ก ำหนดให้รองรับกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรข้อมูลกำรประกันภัยด้วย 
รวมถึงให้บุคคลทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้ นอกจำกนี้
กำรก ำหนดให้ผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นบุคคลที่ล่วงรู้กิจกำรของบริษัท
เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ก ำหนดไว้เท่ำนั้นอำจท ำให้บริษทัไม่
ทรำบข้อมูลนัน้ได ้

บทบัญญัตใินร่ำงมำตรำดังกล่ำวเป็นกำรก ำหนดเพื่อ
รองรับกำรจัดท ำฐำนข้อมูลของธุรกิจประกันภัยเพื่อ
ประโยชน์ในกำรส่งเสริมและก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของ
ส ำนักงำน รวมถึงเพ่ือประโยชน์ของผู้เอำประกันภัยและผูม้ี
ส่วนได้เสียในกำรขอตรวจสอบข้อมูลดังกล่ำวเป็นหลัก บุคคล
ทั่วไปไม่อำจเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้ โดยบทบัญญัติดังกล่ำว
ได้พิจำรณำตำมมำตรฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลส่วน
บุคคลแล้ว อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกบริษัทเป็นเจ้ำของข้อมูลที่
ผู้สอบบัญชีและผู้ช ำนำญกำรเฉพำะด้ำนใช้ในกำรตรวจสอบ
กำรด ำเนินงำนของบริษัทอยู่แล้ว ประกอบกับบริษัทเป็นผู้
จ้ำงบุคคลดังกล่ำวด้วย ดังนั้น บริษัทจึงสำมำรถทรำบและ
เข้ำถึงควำมเห็นของบุคคลดังกล่ำวได้โดยตรง โดยไม่ต้อง
เขียนกฎหมำยรองรับ 

๔๔. บุคคลทั่วไป ใหค้วำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๕๐/๔ โดยขอให้ หลักกำรของกำรเพ่ิมเติมบทบัญญัติตำมร่ำง ๕๐/๔ เป็น

                                                            
๕๐ มำตรำ ๕๐/๑๑  กำรเปิดเผยข้อมูลตำมมำตรำ ๕๐/๙ (๔) หรือ (๕) และมำตรำ ๕๐/๑๐ (๑) (๒) หรือ (๓) ผู้เปิดเผยข้อมูลต้อง

มีมำตรกำรในกำรรักษำควำมลับอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมระหว่ำงผู้เปิดเผยข้อมูลและผู้รับข้อมูล  



๓๔ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

เพิ่มเติมข้อควำมดังนี้ “เพื่อประโยชน์และควำมรวดเร็วของผู้เอำ
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน ์หรือผู้มีส่วนได้เสียกับสัญญำประกัน
วินำศภัย และกรมธรรม์ประกนัภัย ให้บริษทัเขำ้สู่กระบวนกำรไกล่
เกลี่ยข้อพิพำทไม่เกินเจ็ดวันนบัจำกทีผู่้เอำประกันภัย หรือผู้รับ
ประโยชนห์รือผู้มีส่วนได้เสียกับสัญญำประกนัวินำศภัย และ
กรมธรรม์ประกนัภัยได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั” 
 
 

และมีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๕๐/๗ โดยขอใหเ้พิ่มเติมข้อควำม
ดังนี้ “เปน็ผู้มีสทิธิในกำรขอตรวจสอบหรือเข้ำถึงข้อมูลตำมมำตรำ 
๕๐/๔ ในขัน้ตอนไกล่เกลี่ยข้อพพิำทโดยผู้ช ำนำญกำร” 

เรื่องกำรก ำหนดหน้ำที่ให้บริษัทน ำส่งข้อมูลเพื่อประโยชน์ใน
กำรบริกำรข้อมูลในกำรตรวจสอบรำยละเอียดเกี่ยวกับ
สัญญำประกันวินำศภัยและกรมธรรม์ประกนัภัยของผู้เอำ
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์จำกสัญญำประกันวินำศภัย
และกรมธรรม์ประกันภัย หรือผู้มีส่วนได้เสยีกับสัญญำ
ประกันวินำศภัยและกรมธรรม์ประกันภัย เท่ำนั้น ประเด็น
ตำมที่เสนอแนะดังกล่ำวเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำรไกล่เกลี่ยข้อ
พิพำทด้ำนกำรประกันภัย และกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียน 
ซึ่งไม่ใช่หลักกำรที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมในร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ 

ตำมร่ำงมำตรำ  ๕๐/๗ เป็นกำรก ำหนดให้ผู้เอำ
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้เสีย เป็นผู้
ตรวจสอบหรือเข้ำถึงข้อมูลเกี่ยวกับกำรประกันภัยตำม
มำตรำ ๕๐/๔ ได้ ดังนั้น ไม่ว่ำจะอยู่ในกระบวนกำร หรือ
ขั้นตอนใด บุคคลดังกล่ำวก็ย่อมสำมำรถใชส้ิทธิในกำร
ตรวจสอบหรือเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้โดยไม่จ ำเป็นต้อง
เพิ่มเติมข้อควำมดังกล่ำว 

๔๕. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำง
มำตรำ ๕๑ ๕๑ ควรเพ่ิมเติมกรณีกำรเข้ำไปในสถำนที่ของตัวแทน

กำรเข้ำไปตรวจสอบสถำนทีท่ี่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบ
ธุรกิจของบริษัท พนักงำนงำนเจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำไปในสถำนที่

                                                            
๕๑ มำตรำ ๕๑  เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบกิจกำรและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท และกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมบทบัญญัติ

ในพระรำชบัญญัตินี้ ให้นำยทะเบียนและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจ ดังต่อไปน้ี  
(๑) เข้ำไปในสถำนที่ประกอบธุรกิจของบริษัท ผู้ประเมินวินำศภัย นักคณิตศำสตร์ประกันภัย สถำนที่ให้บริกำรธุรกิจที่เป็นกำร

สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบุคคลดังกล่ำว เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของบุคคลดังกล่ำวให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติน้ี  
(๒) เข้ำไปในสถำนที่ใด ๆ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรประกอบธุรกิจอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

หรือมีหลักฐำนหรือเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรกระท ำดังกล่ำว 
(๓) สั่งให้กรรมกำร ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร พนักงำน ลูกจ้ำง ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินวินำศภัย นักคณิตศำสตร์ประกันภัย หรือผู้

รวบรวมหรือประมวลข้อมูลของบริษัท มำให้ถ้อยค ำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำร สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท รวมทั้งส่งส ำเนำหรือแสดง
ข้อมูล บัญชี เอกสำร ดวงตรำ หรือหลักฐำนอ่ืน อันเก่ียวกับกำรด ำเนินกิจกำร สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท 

(๔) สั่งให้บุคคลใดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำกระท ำกำรหรือเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำกำรที่เป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัตินี้ หรือบุคคลอื่นที่มีธุรกรรมต่อเนื่องไปจำกบุคคลดังกล่ำวทุก ๆ ทอด หรือบุคคลใด ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ มำชี้แจงหรือให้ถ้อยค ำ หรือส่งส ำเนำหรือแสดงบัญชี เอกสำร หลักฐำน หรือวัตถุใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจ ำเป็น  

(๕) ยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน เอกสำรหรือส่ิงของที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำที่เป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ เพื่อ
ประโยชน์ในกำรด ำเนินคดี ในกำรออกค ำสั่งยึดหรืออำยัดดังกล่ำวจะต้องระบุเหตุผล ควำมจ ำเป็น และสิทธิของผู้ถูกยึดหรืออำยัดนั้น 



๓๕ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

ประกันวินำศภัย นำยหน้ำประกันวินำศภัย และบุคคลที่เขำ้ไป
ตรวจสอบต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนก่อน โดยขอ
เสนอแก้ไข (๑) เป็น “เข้ำไปในสถำนที่ประกอบธุรกิจของบริษัท 
ตัวแทนประกันวินำศภัย นำยหน้ำประกันวินำศภัย ผู้ประเมิน
วินำศภัย นักคณิตศำสตร์ประกันภัย สถำนที่ให้บริกำรธุรกิจที่
เป็นกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบุคคลดังกล่ำว ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับเรื่องที่ด ำเนินกำรตรวจสอบและต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกส ำนักงำนก่อน เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับ กำร
ปฏิบัติงำนของบุคคลดังกล่ำวให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้” 

และเสนอแก้ไข (๓) “สั่งให้กรรมกำร ผูม้ีอ ำนำจในกำร
จัดกำร พนักงำน ลูกจ้ำง ผู้สอบบัญชี ตัวแทนประกันวินำศภัย 
นำยหน้ำประกันวินำศภัย ผู้ประเมินวินำศภัย นักคณิตศำสตร์
ประกันภัย หรือผู้รวบรวมหรือประมวลข้อมูลของบริษัท มำให้
ถ้อยค ำเกี่ยวกับ กำรด ำเนินกิจกำร สินทรัพย์และหนี้สินของ
บริษัท รวมทั้งส่งส ำเนำหรือแสดงข้อมูล บัญชี เอกสำร ดวงตรำ 
หรือหลักฐำนอืน่ อันเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำร สินทรัพย์และ
หนี้สินของบริษัท 

สมำคมผู้ประเมินวินำศภัยมีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๕๑ ว่ำ
ในกำรเข้ำเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ของนำยทะเบียนและพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ ในสถำนที่ที่ประกอบธุรกิจของผู้ประเมินวินำศภัย นัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย ฯ ควรให้ท ำได้เฉำะในเวลำท ำกำรเท่ำนั้น 
และหำกไม่เสรจ็ในเวลำกลำงวันหรือในเวลำท ำกำร ให้ยุติกำร

ดังกล่ำวต้องได้รับกำรแต่งต้ังตำมกฎหมำยเท่ำนั้นจึงจะ
สำมำรถด ำเนินกำรดังกล่ำวได ้

ทั้งนี้ กำรตรวจสอบตัวแทนประกันวินำศภัย หรือ
นำยหน้ำประกันวินำศภัย ได้ก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะแล้วใน
มำตรำ ๗๕๕๒ แห่งพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. 
๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำมร่ำงมำตรำ ๕๑ วรรคสอง ก ำหนดให้ในกำรเข้ำกำร

ตรวจสอบกิจกำรและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท หรือกำร
ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ ในทำงปฏิบัติ
จะต้องกระท ำในระหว่ำงเวลำท ำกำรของสถำนที่นั้นอยู่แล้ว 
แต่หำกมีกรณทีี่มีควำมจ ำเป็นหรือหำกปล่อยเน่ินช้ำไปจะ

                                                                                                                                                                                  

ในกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่และอ ำนำจตำม (๑) และ (๒) ให้กระท ำในเวลำระหว่ำงพระอำทิตย์ขึ้นจนถึงพระอำทิตย์ตก หรือในระหว่ำง
เวลำท ำกำรของสถำนที่น้ัน และเมื่อได้เข้ำไปและลงมือท ำกำรตรวจสอบดังกล่ำวแล้ว ถ้ำยังด ำเนินกำรไม่เสร็จจะกระท ำต่อไปในเวลำ
กลำงคืนหรือนอกเวลำท ำกำรของสถำนที่น้ันก็ได้ 

ในกำรยึดหรืออำยัดตำม (๕) ให้นำยทะเบียนและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต้องจัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ยึดหรืออำยัดน้ัน และต้อง
ระบุเหตุผล ควำมจ ำเป็น และสิทธิของผู้ถูกยึดหรืออำยัดน้ันไว้ในรำยงำน และจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ผู้ท่ีถูกยึดหรืออำยัดด้วย  

๕๒
 พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มำตรำ ๗๕ เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติของตัวแทนประกันวินำศภัย หรือนำยหน้ำประกันวินำศภัย นำยทะเบียน
และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจเรียกให้ตัวแทนประกันวินำศภัยหรือนำยหน้ำประกันวินำศภัยมำให้ถ้อยค ำหรือสั่งให้ส่งสมุดทะเบียน 
สมุดบัญชี หรือเอกสำรใด ๆ หรือให้ส่งรำยงำนตำมแบบและรำยกำรที่นำยทะเบียนก ำหนดเพื่อตรวจสอบ และมีอ ำนำจเข้ำไปใน
ส ำนักงำนของบุคคลดังกล่ำวในระหว่ำงเวลำท ำกำรหรือในเวลำระหว่ำงพระอำทิตย์ขึ้นและพระอำทิตย์ตกเพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบ
ดังกล่ำว 



๓๖ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

ด ำเนินกำรและกลับเข้ำไปด ำเนินกำรใหม่ในเวลำท ำกำรปกติ 
กำรเข้ำสถำนที่ให้มีหมำยศำลน ำก่อนกำรเข้ำสถำนที่ฯ 
 

ก่อให้เกิดควำมเสียหำย จะท ำกำรตรวจสอบต่อเนื่องไปจำก
เวลำท ำกำรของสถำนที่นั้นก็ได้ นอกจำกนี้ ด้วยส ำนักงำน
เป็นหน่วยงำนก ำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยจึงต้องมี
อ ำนำจในกำรเข้ำตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของผู้
ประกอบธุรกิจเป็นประจ ำ หำกให้ทุกกรณีที่เข้ำตรวจสอบ
ต้องขอหมำยศำลก็จะเป็นกำรสร้ำงขั้นตอนโดยไม่จ ำเป็น  

๔๖. นำยหน้ำประกันภัยประเภทนิติบุคคล (ธนำคำร) มี
ควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๕๑/๑๕๓ ว่ำ เป็นบทบัญญัติที่มีควำม
ซ้ ำซ้อนกับมำตรำ ๕๑ (๔)๕๔ ซึ่งบทบัญญัติตำมมำตรำดังกล่ำวได้
ระบุไว้แล้วถึงอ ำนำจของนำยทะเบียนที่จะสั่งให้บุคคลใดที่มีเหตุ
อันควรสงสัยว่ำกระท ำกำรหรือเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำกำรที่เป็น
กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยฉบับนี้ หรือบุคคลใดๆ ที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งตำม
ข้อควำมที่ขีดเส้นใต้นั้น อำจหมำยรวมถึงกรณีของสถำบันกำรเงิน
ที่จะต้องส่งหลักฐำนเกี่ยวกับหลักฐำนทำงกำรเงินหรือธุรกรรมของ
บริษัทให้นำยทะเบียน ตำมที่มีกำรแก้ไขในมำตรำ ๔๘/๑ ด้วย 

ร่ำงมำตรำ ๕๑/๑ และร่ำงมำตรำ ๕๑ ไม่ไดซ้้ ำซ้อนกัน 
เนื่องจำกร่ำงมำตรำ ๕๑ (๔) จะไม่ใช้บังคับกับส่วนรำชกำร 
องค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ รวมถึง
สถำบันกำรเงิน ประกอบกับร่ำงมำตรำ ๕๑/๑ ไม่มีบท
ก ำหนดโทษหำกมีกำรฝ่ำฝืน เป็นเพียงกำรให้อ ำนำจนำย
ทะเบียนในกำรขอข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ได้เท่ำนั้น 

๔๗. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยได้มคีวำมเห็นต่อรำ่งมำตรำ ๕๒๕๕ ว่ำ 
ควรก ำหนดให้อ ำนำจนำยทะเบียนโดยให้ค ำนึงถึงควำมร้ำยแรง

ตำมร่ำงมำตรำ ๕๒ เป็นกรณนีี้ที่ปรำกฏต่อนำยทะเบียน
ว่ำบริษัท กรรมกำร หรือผู้มอี ำนำจในกำรจัดกำรกระท ำกำร

                                                            
๕๓

 มำตรำ ๕๑/๑  เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบฐำนะกำรเงินหรือกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้นำยทะเบียนมีอ ำนำจแจ้งเป็น

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

๕๔
 มำตรำ ๕๑  เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบกิจกำรและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท และกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม

บทบัญญัติในพระรำชบัญญัติน้ี ให้นำยทะเบียนและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจ ดังต่อไปนี้ 
(๔) สั่งให้บุคคลใดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำกระท ำกำรหรือเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำกำรที่เป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม

พระรำชบัญญัตินี้ หรือบุคคลอื่นที่มีธุรกรรมต่อเนื่องไปจำกบุคคลดังกล่ำวทุก ๆ ทอด หรือบุคคลใด ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ มำชี้แจงหรือให้ถ้อยค ำ หรือส่งส ำเนำหรือแสดงบัญชี เอกสำร หลักฐำน หรือวัตถุใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
จ ำเป็น 

๕๕ มำตรำ ๕๒  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 



๓๗ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

ในระดับที่บริษทัมีฐำนะหรือกำรด ำเนินกำรอยู่ในลักษณะอนัอำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำย และเพื่อควำมชัดเจนควรก ำหนดเพิ่มเติม
ว่ำ “นำยทะเบียนอำจถอดถอนบุคคลที่นำยทะเบียนแต่งต้ังตำม
มำตรำ ๕๒ (๓) และแต่งตั้งบุคคลเดิมเข้ำด ำรงต ำแหน่งเดิมได้” 
นอกจำกนี้ในกรณีที่นำยทะเบียนพิสูจน์ไม่ได้ว่ำบุคคลดังกล่ำวมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนหรือไมป่ฏิบัติตำมกฎหมำย 
ให้นำยทะเบียนแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวเข้ำด ำรงต ำแหน่งเดิมได้ 
เพื่อให้ภำระกำรพิสูจน์เป็นของฝ่ำยที่กล่ำวหำ เนื่องจำกกำร
พิสูจน์ว่ำตนไม่มีส่วนเก่ียวข้องอำจกระท ำได้ยำกในทำงปฏิบัติ 

ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย นำยทะเบียนจึงใช้อ ำนำจ
ตำมที่ก ำหนดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มีควำมเสียหำยร้ำยแรงถึง
ขั้นมีลักษณะอนัอำจเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้เอำ
ประกันภัยหรือประชำชน หำกบริษัท กรรมกำร หรือผูม้ี
อ ำนำจในกำรจัดกำรกระท ำกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำยจนถึงขั้นมีลักษณะอนัอำจเป็นเหตุให้เกิดควำม
เสียหำยฯ แล้ว จะมีมำตรกำรเป็นกำรเฉพำะแล้วตำมร่ำง
มำตรำ ๕๓  

ทั้งนี้ ในกำรใชอ้ ำนำจของนำยทะเบียนตำมร่ำงมำตรำ 
๕๒ นี้ต้องปรำกฏต่อนำยทะเบียนหรือนำยทะเบียนสำมำร
พิสูจน์ได้แล้วว่ำ บริษัท กรรมกำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำร
จัดกำรกระท ำกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ดังนั้น 
หำกกรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรกล่ำวอ้ำงว่ำตนไม่
ไม่ส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดดังกล่ำวจึงต้องเป็น
ฝ่ำยพิสูจน์ต่อนำยทะเบียน 

๔๘. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำง
มำตรำ ๕๓ ๕๖ ว่ำ ควรก ำหนดสิทธิให้บริษทัมีสิทธิอุทธรณ์โต้แย้ง

แม้กฎหมำยไมไ่ด้บัญญัติไว้หำกเป็นกำรใช้อ ำนำจหรือ
ค ำสั่งทำงปกครองบริษัทก็สำมำรถอุทธรณ์ได้อยู่แล้ว 

                                                                                                                                                                                  

(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 

๕๖ มำตรำ ๕๓  ในกรณีที่บริษัทมีฐำนะหรือกำรด ำเนินงำนอยู่ในลักษณะอันอำจเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้เอำประกันภัย

หรือประชำชน ให้นำยทะเบียนมีอ ำนำจสั่งอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือหลำยอย่ำงตำมสมควรแก่กรณี ดังต่อไปน้ี 
(๑) มีค ำสั่งให้บริษัทแก้ไขฐำนะหรือกำรด ำเนินงำน 
(๒) มีค ำสั่งห้ำมบริษัทขยำยธุรกิจ 
(๓) มีค ำสั่งให้บริษัทลดทุน เพิ่มทุน หรือท้ังลดทุนและเพิ่มทุนภำยในเวลำที่นำยทะเบียนก ำหนด ถ้ำบริษัทไม่ด ำเนินกำรหรือ

ด ำเนินกำรไม่ได้ตำมก ำหนด ให้ถือว่ำค ำสั่งดังกล่ำวเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนับแต่วันที่ครบก ำหนดในค ำสั่ง เว้นแต่กรณีมีควำมจ ำเป็นรีบด่วน
เพื่อแก้ไขฐำนะหรือกำรด ำเนินงำนของบริษัท นำยทะเบียนอำจมีค ำสั่งให้บริษัทลดทุน เพิ่มทุน หรือท้ังลดทุนและเพิ่มทุนทันทีก็ได้ โดยให้ถือ
ว่ำค ำสั่งดังกล่ำวเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ท้ังนี้ มิให้น ำควำมในมำตรำ ๑๓๖ วรรคสอง (๒) มำตรำ ๑๓๗ มำตรำ ๑๓๙ และมำตรำ ๑๔๑ 
แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มำใช้บังคับ  

(๔) มีค ำสั่งถอดถอนกรรมกำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรคนหนึ่งคนใดหรือทุกคน และจะแต่งต้ังบุคคลอื่นเข้ำไปด ำรงต ำแหน่ง
แทนก็ได้ โดยให้ถือว่ำค ำสั่งดังกล่ำวเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 



๓๘ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

ค ำสั่งของนำยทะเบียนไม่ว่ำจะในช้ันนำยทะเบียน หรือระดับ
คณะกรรมกำร หรือก ำหนดวิธีกำรโต้แย้งหรือระงับข้อพิพำทที่
เกิดจำกกำรใช้อ ำนำจของนำยทะเบียนหรือคณะกรรมกำร 
ส ำหรับกรณีที่ไม่ใช่เป็นเหตุท ำให้เงินกองทุนของบริษัทลดต่ ำลง 

และเสนอแก้ไข (๗) “มีค ำสั่งให้อำยัดเงินไปยังสถำบัน
กำรเงิน สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ หรือสั่งสถำบันกำรเงิน สถำบัน
กำรเงินเฉพำะกิจ หยุดกำรสัง่จ่ำยเงิน จำกบัญชีของบริษัทหรือ
จ่ำยเงินตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่นำยทะเบียน
ประกำศก ำหนด” เนื่องจำกธนำคำรบำงแห่งถือเป็นสถำบัน
กำรเงินเฉพำะกิจ ไม่ใช่สถำบันกำรเงินปกติทั่วไป 

 
 
 
 
สถำบันกำรเงินหมำยถึงสถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำ

ด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน ซึ่งรวมถึงสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ
อยู่แล้ว 

๔๙. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยได้มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ 
๕๓/๒ วรรคสอง๕๗ ว่ำควรห้ำมเฉพำะกำรประกอบธุรกิจของ
บริษัทเท่ำนั้น ไม่ควรรวมไปถึงเรื่องอ่ืน ๆ ด้วย เช่น กำรใช้สิทธิใน
ฐำนะผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นต้น 

กำรที่นำยทะเบียนใช้อ ำนำจถอดถอนกรรมกำรหรือผู้มี
อ ำนำจในกำรจัดกำรตำมร่ำงมำตรำ ๕๒ (๓) หรือมำตรำ ๕๓
(๔) ต้องปรำกฏข้อเท็จจริงต่อนำยทะเบียน หรือนำย
ทะเบียนสำมำรถพิสูจน์ได้แล้วแล้วว่ำบุคคลดังกล่ำวกระท ำ
กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยจึงใช้อ ำนำจในกำรถอด
ถอนบุคคลดังกล่ำวออกจำกต ำแหน่งเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคล
ดังกล่ำวกระท ำกำรอ่ืนใดอีกไม่ว่ำทั้งทำงตรงและทำงอ้อมท ำ
ให้บริษัท ผู้เอำประกันภัย หรือประชำชนได้รับควำมเสียหำย
เพิ่มเติมอันเกิดจำกกำรกระท ำของบุคคลดังกล่ำวอีก ซึ่ง
หลักกำรนี้เป็นหลักกำรเดิมที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันตำม

                                                                                                                                                                                  

(๕) มีค ำสั่งให้บริษัทกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรทั้งหมดหรือบำงส่วน รวมถึงระงับกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น  
(๖) ให้ส่วนรำชกำร องค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ กระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรใดอันเก่ียวกับทรัพย์สินของ

บริษัท ตำมที่นำยทะเบียนมีหนังสือแจ้ง  
(๗) มีค ำสั่งให้อำยัดเงินไปยังสถำบันกำรเงิน หรือส่ังสถำบันกำรเงินหยุดกำรสั่งจ่ำยเงินจำกบัญชีของบริษัทหรือจ่ำยเงินตำม

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่นำยทะเบียนประกำศก ำหนด  
(๘) มีค ำสั่งให้ควบคุมบริษัท  
(๙) มีค ำสั่งให้บริษัทหยุดรับประกันวินำศภัยเป็นกำรชั่วครำว 
(๑๐) มีค ำสั่งปิดกิจกำร และเสนอรัฐมนตรีเพิกถอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันวินำศภัยของบริษัท 
กำรสั่งกำรตำม (๑) (๒) (๔) (๖) หรือ (๗) ให้นำยทะเบียนรำยงำนกำรด ำเนินกำรต่อคณะกรรมกำรเพื่อทรำบโดยไม่ชักช้ำ 
กำรสั่งกำรตำม (๓) (๕) (๘) (๙) หรือ (๑๐) ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร  
เมื่อรัฐมนตรีได้รับแจ้งค ำสั่งปิดกิจกำรตำม (๑๐) ให้มีค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันวินำศภัยโดยไม่ชักช้ำ  
๕๗ มำตรำ ๕๓/๒ วรรคสอง ห้ำมมิให้บุคคลตำมวรรคหนึ่งเข้ำไปเกี่ยวข้องหรือด ำเนินกำรใด ๆ ในบริษัทนั้น ไม่ว่ำโดยทำงตรง

หรือทำงอ้อม 



๓๙ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

มำตรำ ๕๓ วรรคห้ำ แห่งพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕๐. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำง
มำตรำ ๕๓/๑ ๕๘ ว่ำ กรณีที่จะถือว่ำบริษัทมีฐำนะหรือกำร
ด ำเนินงำนในลักษณะที่อำจเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้เอำ
ประกันภัยหรือประชำชน จะต้องพิจำรณำประกอบในเรื่องขนำด
ของควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น ดังนั้น ใน (๙) ควรมีกำรขยำยควำม
ให้ชัดเจนถึงควำมเสียหำยที่เกดิขึ้นในวงกว้ำง เพรำะในบำงครั้ง
บรษิัทต่อสู้ข้อพิพำทในหลักข้อเท็จจริงที่กรมธรรม์ประกนัภัย
ไม่ให้ควำมคุ้มครอง ซึ่งกระบวนกำรเป็นกำรตีควำมของเง่ือนไข
กรมธรรม์ประกันภัย ดังนั้น ในมำตรำนี้หำกจะอิงมำตรำ ๓๖ 
ควรก ำหนดขนำดของควำมเสียหำย หรือควำมรุนแรงของควำม
เสียหำย เนื่องจำก หำกไม่ก ำหนดจะส่งผลให้บริษัทประกนัภัยที่
ถูกปรับเรื่องกำรประวิงฯ ก็เข้ำข่ำยมำตรำน้ี ซึ่งในข้อเท็จจริง

กำรประวิงกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนหรือคืนเบ้ีย
ประกันภัยต้องพิจำรณำถึงควำมร้ำยแรงของกำรกระท ำด้วย
ว่ำถึงขั้นที่บริษัทมีฐำนะหรือกำรด ำเนินงำนในลักษณะที่อำจ
เป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแกผู้เอำประกันภัยหรือ
ประชำชนโดยรวมหรือไม่ มใิช่ว่ำเมื่อบริษัทมีกำรประวิงกำร
ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนหรือคืนเบ้ียประกันภัยจะถือว่ำบริษัท
มีฐำนะหรือกำรด ำเนินงำนในลักษณะที่อำจเป็นเหตุให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ผู้เอำประกันภัยหรือประชำชน ซึ่งหลักกำร
ดังกล่ำวนี้เป็นหลักกำรที่ใช้อยู่แล้วในปัจจุบนั 

 
 
 

                                                            
๕๘ มำตรำ ๕๓/๑  กรณีดังต่อไปน้ีให้ถือว่ำบริษัทมีฐำนะหรือกำรด ำเนินงำนในลักษณะท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้เอำ

ประกันภัยหรือประชำชน 
(๑) บริษัท กรรมกำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของนำยทะเบียนตำมมำตรำ ๕๒ (๒) โดยไม่มีเหตุ

อันสมควร 
(๒) บริษัท กรรมกำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๒๗  
(๓) บริษัท กรรมกำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๔๓/๑ มำตรำ ๔๔ มำตรำ ๔๗ มำตรำ ๔๘ 

มำตรำ ๔๙ หรือจัดท ำบัญชีเพื่อแสดงผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินที่เป็นอยู่ไม่ตรงตำมควำมเป็นจริง หรือไม่อำจเชื่อถือได้ หรือลง
ข้อควำมเท็จหรือปลอมบัญชี เอกสำร ซึ่งท ำให้ไม่สำมำรถประเมินได้ว่ำบริษัทน้ันมีฐำนะกำรเงินและกำรด ำเนินงำนท่ีมั่นคงเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรด ำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภำพคล่อง กำรจัดสรรเงินส ำรอง กำรจัดสรรสินทรัพย์ไว้ส ำหรับหนี้สินและภำระ
ผูกพันตำมสัญญำประกันภัย  

(๔) บริษัท กรรมกำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของนำยทะเบียนหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ส่ังให้
ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสำรหลักฐำนเพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบกิจกำรและฐำนะกำรเงินของบริษัทโดยไม่มีเหตุอันควร หรือชี้แจง
ข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ หรือส่งเอกสำรหลักฐำนอันเป็นเท็จ 

(๕) บริษัท กรรมกำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร มีกำรกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ ๑๐๙ 
(๖) ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่แสดงควำมเห็นเกี่ยวกับงบกำรเงินหรือรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท หรือแสดงควำมเห็นว่ำงบกำรเงิน

หรือรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทไม่ถูกต้อง  
(๗) นักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งตั้งไม่รับรองเอกสำรหรือรำยงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรของบริษัทตำมท่ีบัญญัติไว้ใน

พระรำชบัญญัตินี้ 
(๘) บริษัทหยุดประกอบธุรกิจประกันวินำศภัยโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๙) บริษัทประวิงกำรจ่ำยเงินที่ต้องใช้ตำมกรมธรรม์ประกันภัย หรือประวิงกำรคืนเบี้ยประกันภัยท่ีต้องจ่ำยหรือคืนโดยไม่มีเหตุอัน

สมควร หรือจ่ำยหรือคืนไปโดยไม่สุจริตตำมมำตรำ ๓๖  



๔๐ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

บริษัทไม่ได้มีปญัหำฐำนะกำรเงินหรือกำรด ำเนินงำนของบริษัท
แต่อย่ำงใด 

นอกจำกนี้ มำตรำ ๕๓/๑ ถึง ๕๓/๕ เสนอให้เขียน
ข้อก ำหนดในภำพ Macro Level ส่วนรำยละเอียดของกำร
ด ำเนินกำรน้ัน ให้ระบุอยู่ในกฎหมำยลูก (ประกำศ คปภ. / 
ประกำศนำยทะเบียน / ค ำสัง่นำยทะเบียน)โดยปรับข้อ
ก ำหนดให้มีควำมกระชับมำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกบทบัญญัติดังกล่ำว
มีกำรลงรำยละเอียดในกำรด ำเนินกำร จึงควรน ำเนื้อหำดังกล่ำว
ไประบุในกฎหมำยลูก 

 
 
ร่ำงบทบัญญัตใินส่วนนี้มีวัตถปุระสงค์เพื่อต้องกำร

ก ำหนด trigger point ในกำรใช้อ ำนำนแทรกแซงเมื่อบรษิัท
มีปัญหำทั้งกำรด ำเนินกำรและฐำนนะกำรเงิน เพื่อลดกำรใช้
ดุลยพินิจและเกิดควำมชัดเจนกับภำคธุรกิจ 

๕๑. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำง
มำตรำ ๕๓/๖ วรรคท้ำย ๕๙ ว่ำ เมื่อมีกำรควบคุมบริษัทใดตำม
วรรคหนึ่งหรือวรรคสำม ให้นำยทะเบียนแจ้งค ำสั่งน้ันไปยังบริษัท 
และให้ปิดค ำสัง่นั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ ส ำนักงำนของบริษัทนั้น กับ
ทั้งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำและหนังสอืพิมพ์รำยวันที่
ออกจ ำหน่ำยในท้องถิ่นที่ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่อย่ำง
น้อยสองฉบับ และในกรณีทีบ่ริษัทนั้นเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ ให้นำยทะเบียนแจ้งค ำสั่งเป็นหนังสือแก่ตลำด
หลักทรัพย์ด้วย 

เสนอให้เพิ่มประกำศผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์แทนกำร
ประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวันที่ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ 

ไม่ขัดข้องกับข้อเสนอดังกล่ำว ทั้งนี้ จะน ำไปพิจำรณำใน
กระบวนกำรตรำกฎหมำยในล ำดับถัดไป 

๕๒.  นำยหน้ำประกันภัยประเภทนิติบุคคล (ธนำคำร) มี
ควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๕๓/๖๖๐ และร่ำงมำตรำ ๕๓/๗๖๑ ว่ำ 

กรณีตำมร่ำงมำตรำ ๕๓/๖ หมำยควำมว่ำ บริษัทมี
เงินกองทุนเหลือเพียงร้อยละหกสิบของจ ำนวนเงินกองทุนที่

                                                            
๕๙ มำตรำ ๕๓/๖ ... 

เมื่อมีกำรควบคุมบริษัทใดตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสำม ให้นำยทะเบียนแจ้งค ำสั่งนั้นไปยังบริษัท และให้ปิดค ำสั่งนั้นไว้ในท่ีเปิดเผย 
ณ ส ำนักงำนของบริษัทน้ัน กับทั้งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำและหนังสือพิมพ์รำยวันที่ออกจ ำหน่ำยในท้องถิ่นที่ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท
ตั้งอยู่อย่ำงน้อยสองฉบับ และในกรณีที่บริษัทนั้นเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ให้นำยทะเบียนแจ้งค ำสั่งเป็นหนังสือแก่ตลำด
หลักทรัพย์ด้วย  

๖๐ มำตรำ ๕๓/๖  วรรคหนึ่ง ในกรณีที่เงินกองทุนของบริษัทใดลดลงต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบของเงินกองทุนท่ีต้องด ำรงไว้ตำม

มำตรำ ๒๗ ให้นำยทะเบียนโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรมีค ำสั่งเข้ำควบคุมบริษัทนั้น 
๖๑ มำตรำ ๕๓/๗  ในกรณีที่เงินกองทุนของบริษัทใดลดต่ ำลงกว่ำร้อยละสำมสิบห้ำของเงินกองทุนท่ีต้องด ำรงไว้ตำมมำตรำ ๒๗ 

ให้นำยทะเบียนโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรมีค ำสั่งให้บริษัทปิดกิจกำรและเสนอรัฐมนตรีเพิกถอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจ
ประกันวินำศภัยของบริษัทน้ัน 



๔๑ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

กรณีมำตรำ ๕๓/๖ เงินกองทุนของบริษัทลดลงต่ ำกว่ำร้อยละ 
๖๐ ของเงินกองทุนที่ต้องด ำรงตำมมำตรำ ๒๗ นำยทะเบยีนโดย
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรมีค ำสั่งเข้ำควบคุมบริษัท 
ในขณะที่มำตรำ ๕๓/๗ เงินกองทุนของบริษัทลดลงต่ ำกว่ำร้อย
ละ ๓๕ ของเงินกองทุนที่ต้องด ำรงตำมมำตรำ ๒๗ นำยทะเบียน
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร มีค ำสั่งปิดกิจกำรและเสนอ
รัฐมนตรีเพิกถอนใบอนุญำต เหตุใดกำรด ำรงเงินกองทุนที่ลดลง
ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ ตำมมำตรำ ๕๓/๖ จึงมีมำตรกำรแก้ไขที่ดูจะ
เบำกว่ำกรณีกำรด ำรงเงินกองทุนที่ลดลงต่ ำกว่ำร้อยละ ๓๕ ตำม
มำตรำ ๕๓/๗ 

บริษัทต้องด ำรงไว้ตำมกฎหมำย และกรณีตำมร่ำงมำตรำ 
๕๓/๗ หมำยควำมว่ำ บริษัทมีเงินกองทุนเหลือเพียงร้อยละ
สำมสิบห้ำของจ ำนวนเงินกองทุนที่บริษัทตอ้งด ำรงไว้ตำม
กฎหมำย ดังนั้น กรณีตำมมำตรำ ๕๓/๗ จึงมีควำมร้ำยแรง
กว่ำ 

๕๓. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยได้มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ 
๕๓/๘๖๒ ว่ำควรให้มีกำรรำยงำนไปที่นำยทะเบียนบริษัทมหำชน
ด้วยในกรณีที่มีค ำสั่งให้บริษทัลดทุน เพิ่มทนุ หรือเปลี่ยนแปลง
กรรมกำร และให้นำยทะเบียนบริษัทมหำชนรับจดทะเบียนตำมที่
ได้รับรำยงำนดังกล่ำว เพ่ือลดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ร่ำงมำตรำ ๕๓/๘ ที่ก ำหนดให้เมื่อมีค ำสั่งให้บริษัทลดทุน 
เพิ่มทุน ถอดถอนกรรมกำร หรือควบคุมบริษัท หรือ
เปลี่ยนแปลงค ำสั่งดังกล่ำวต้องมีกำรรำยงำนรัฐมนตรีทรำบ
นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐมนตรีในฐำนะผู้ออกใบอนุญำต
ประกอบธุรกิจประกันวินำศภัยได้ทรำบว่ำมีบริษัทใดที่
ประสบปัญหำหรืออยู่ในลักษณะอันอำจก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ผู้เอำประกันภัยหรือประชำชน และในกรณีที่ตอ้ง
มีกำรปิดกิจกำร และเสนอรัฐมนตรีเพิกถอนใบอนุญำตของ
บริษัทดังกล่ำว รัฐมนตรีจะพิจำรณำได้โดยเร็วเนื่องจำกได้
ทรำบข้อมูลหรอืข้อเท็จจริงของบริษัทนั้นมำก่อนแล้ว 

ทั้งนี้ บทบัญญัติดังกล่ำวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดขั้นใน
กำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัท
มหำชน บริษัทยังคงต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยดังกล่ำว 
หำกท ำกำรปรับปรุงแก้ไขตำมที่เสนอต้องมีกำรรับฟังควำม
คิดเห็นจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้วย 

                                                            
๖๒ มำตรำ ๕๓/๘  เมื่อนำยทะเบียนโดยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรมีค ำสั่งให้บริษัทลดทุน เพิ่มทุน มีค ำสั่งให้ถอดถอน

กรรมกำร หรือมีค ำสั่งให้ควบคุมบริษัทตำมหมวดน้ี หรือเปลี่ยนแปลงค ำสั่งดังกล่ำว ให้นำยทะเบียนรำยงำนต่อรัฐมนตรีเพื่อทรำบโดยไม่
ชักช้ำ 



๔๒ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

๕๔. นำยหน้ำประกันภัยประเภทนิติบุคคล (ธนำคำร) มี
ควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๕๓/๙๖๓ ว่ำองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรควบคุมบริษัท ในสัดส่วนของกรรมกำรควบคุม
บริษัทอื่นที่ไมน่้อยกว่ำ ๔ คนแต่ไม่เกิน ๘ คนนั้น มีกำรระบุถึง
คุณสมบัติ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ที่ควรจะต้องผ่ำน
กำรประกอบวิชำชีพด้ำนธุรกิจประกันชีวิตมำแล้วเป็นอย่ำงดี 
และที่ส ำคัญควรต้องมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรกิจกำรในธุรกิจ
ประกันชีวิตให้ประสบควำมส ำเร็จตำมที่ส ำนักงำน คปภ. มุ่งหวัง
ได้ จึงควรที่จะได้ระบุถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้
ในร่ำงกฎหมำยฉบับนี้ด้วย  

ในทำงปฏิบัติที่ผ่ำนมำโดยเทียบเคียงกับกรณีกำรแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรควบคุมในบริษทัประกันวินำศภัย กำรแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรควบคุมต้องมีกำรพิจำรณำถึงคุณสมบัติและ
ควำมเหมำะสม รวมถึงประสบกำรณ์ของผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
เพื่อเข้ำมำช่วยแก้ไขปัญหำของบริษัทประกันภัยอยู่แล้ว 
อย่ำงไรก็ดี หำกมีกำรก ำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
ควบคุมไว้ในกฎหมำยระดับพระรำชบัญญัติอำจท ำให้ไม่มี
ควำมยืดหยุน่และสอดคล้องกับสภำพปัญหำของแต่ละบริษัท 

๕๕. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำง
มำตรำ ๕๓/๑๒ ๖๔ ว่ำ ควรเพิ่มค ำว่ำ “ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร” 
ในมำตรำ ๕๓/๑๒ (๑) 

ไม่ขัดข้องกับข้อเสนอดังกล่ำว ทั้งนี้ จะน ำไปพิจำรณำใน
กระบวนกำรตรำกฎหมำยในล ำดับถัดไป 

๕๖. นำยหน้ำประกันภัยประเภทนิติบุคคล (ธนำคำร) มี
ควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๕๓/๑๒ (๒)๖๕ ว่ำกรณีที่ให้อ ำนำจ
คณะกรรมกำรควบคุมบริษัท สั่งให้บุคคลใด ๆ มำให้ถ้อยค ำ หรือ
ให้แสดง หรือส่งบัญชี เอกสำร ดวงตรำ หรือหลักฐำนอื่นอัน
เกี่ยวกับกิจกำรและทรัพยส์ินของบริษัทที่ถูกควบคุมนั้น เห็นว่ำ 
เป็นกำรให้อ ำนำจแก่คณะกรรมกำรควบคมุบริษัทมำกจนเกินไป 
และอำจซ้ ำซ้อนกับอ ำนำจของนำยทะเบียน หรือพนักงำน

ร่ำงมำตรำ ๕๓/๑๒ (๒) เป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำร
ควบคุม และรำ่งมำตรำ ๕๑ (๔) เป็นอ ำนำจของนำย
ทะเบียน บทบัญญัติทั้งสองมำตรำจึงไม่ได้ซ้ ำซ้อนกัน 

                                                            
๖๓ มำตรำ ๕๓/๙  เมื่อมีกรณีที่ต้องด ำเนินกำรควบคุมบริษัทใด ให้นำยทะเบียนโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตั้ง

คณะกรรมกำรควบคุมบริษัทนั้นซึ่งประกอบด้วยประธำนกรรมกำรควบคุมบริษัทหน่ึงคนและกรรมกำรควบคุมบริษัทอ่ืนอีกไม่น้อยกว่ำสี่
คนแต่ไม่เกินแปดคน โดยให้มีกรรมกำรควบคุมบริษัทที่มำจำกกองทุนเสนอชื่ออย่ำงน้อยหนึ่งคน  ทั้งนี้ มิให้น ำควำมในมำตรำ ๓๔ (๕) 
และ (๘) มำใช้บังคับ 

๖๔ มำตรำ ๕๓/๑๒  ในกำรควบคุมบริษัท ให้คณะกรรมกำรควบคุมบริษัทมีอ ำนำจดังต่อไปนี้ 

(๑) มอบหมำยให้กรรมกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของบริษัทท่ีถูกควบคุมหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลำยคนปฏิบัติหน้ำที่ใด ๆ 
ของบริษัทได้ 

(๒) เรียกให้บุคคลใด ๆ มำให้ถ้อยค ำ หรือให้แสดง หรือส่งบัญชี เอกสำร ดวงตรำและหลักฐำนอ่ืนอันเก่ียวกับกิจกำรและทรัพย์สิน
ของบริษัทท่ีถูกควบคุม  

๖๕ มำตรำ ๕๓/๑๒  ในกำรควบคุมบริษัท ให้คณะกรรมกำรควบคุมบริษัทมีอ ำนำจดังต่อไปนี้ 

 ... 
(๒) เรียกให้บุคคลใด ๆ มำให้ถ้อยค ำ หรือให้แสดง หรือส่งบัญชี เอกสำร ดวงตรำและหลักฐำนอ่ืนอันเก่ียวกับกิจกำรและ

ทรัพย์สินของบริษัทท่ีถูกควบคุม 



๔๓ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

เจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ ๕๑ (๔) 
๕๗. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยได้มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ 

๕๓/๑๔๖๖ ว่ำควรให้คณะกรรมกำรควบคุมมีอ ำนำจเพิกถอนกำร
ฉ้อฉล โดยให้ใช้กระบวนกำรเหมือนที่ก ำหนดไว้ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยล้มละลำย เพื่อให้คณะกรรมกำรควบคมุสำมำรถใช้อ ำนำจ
เพิกถอนธุรกรรมที่ท ำขึ้นโดยฉ้อฉลอย่ำงเป็นรูปธรรม 

ร่ำงมำตรำ ๕๓/๑๔ ก ำหนดให้คณะกรรมกำรควบคุมมี
อ ำนำจท ำควำมตกลงเพื่อยกเลิกหรือลดภำระที่เกิดขึ้นกับ
สัญญำอื่นใดทีไ่ม่ใช่สัญญำประกันภัย แต่ก่อภำระให้แก่
บริษัทมำกกว่ำประโยชน์ที่พึงจะได้รับ ซึ่งเป็นหลักกำร
เดียวกันกับกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน ประกอบ
กับกำรที่บริษัทถูกควบคุมนีอ้ำจยังไม่ได้อยู่ในฐำนะมี
ทรัพย์สินน้อยกว่ำหนี้สินเหมือนดังเช่นกฎหมำยว่ำด้วย
ล้มละลำย 

๕๘. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำง
มำตรำ ๖๑/๒ (๒) ๖๗ โดยเสนอขยำยควำมและขยำยระยะเวลำ
ตำมมำตรำ ๖๑/๒ (๒) กำรก ำหนดระยะเวลำในกำรส่งมอบบัญชี
และเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ภำยในเจ็ดวันอำจไม่เพียงพอ จึงควร
ขยำยควำมว่ำ ภำยในเจ็ดวันหรือขออนุญำตขยำยระยะเวลำได้
ตำมที่นำยทะเบียนก ำหนดหรือเห็นสมควร 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เป็นหลกักำรเดิมตำม
กฎหมำยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

๕๙. นำยหน้ำประกันภัยประเภทนิติบุคคล (ธนำคำร) มี
ควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ ๕๓/๑๗ วรรคสอง๖๘ กรณีที่ต้องกำรจะ
คุ้มครองประโยชน์ของเจ้ำหนี้ผู้มีสิทธิรับช ำระหนี้ที่เกิดจำกกำร
เอำประกันภัย เมื่อคณะกรรมกำรควบคุมบริษัทจัดหำบริษทัอื่น

กรณีตำมมำตรำ ๕๓/๑๗ เป็นกรณีที่คณะกรรมกำร
ควบคุมพิจำรณำแล้วเห็นว่ำบริษัทไม่อำจด ำเนินกิจกำรต่อไป
ได้ และเพื่อเป็นกำรคุ้มครองเจ้ำหนี้ซึ่งมีสิทธไิด้รับช ำระหน้ีที่
เกิดจำกกำรเอำประกันภัย จึงจัดหำบริษัทอื่นมำรับโอนภำระ

                                                            
๖๖ มำตรำ ๕๓/๑๔ ในกรณีที่คณะกรรมกำรควบคุมบริษัทเห็นว่ำ ควำมผูกพันตำมสัญญำที่ไม่ใช่สัญญำประกันภัย กรมธรรม์

ประกันภัยหรือท่ีเกี่ยวข้องกับสัญญำหรือกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทท่ีถูกควบคุมซึ่งมีภำระมำกกว่ำประโยชน์ที่จะพึงได้ 
คณะกรรมกำรควบคุมบริษัทอำจท ำควำมตกลงกับเจ้ำของทรัพย์สิน คู่สัญญำ หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อลดภำระดังกล่ำว หรือตกลงเลิก
สัญญำนั้นก็ได้ 

๖๗ มำตรำ ๖๑/๒ นับแต่วันที่บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันวินำศภัย 

… 
(๒) ให้กรรมกำร ผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร ที่ปรึกษำ และพนักงำนของบริษัท ส่งมอบบัญชีและเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ 

ทั้งหมดของบริษัทให้แก่ผู้ช ำระบัญชีภำยในเจ็ดวัน  
๖๘ มำตรำ ๕๓/๑๗ วรรคสอง  เพื่อเป็นกำรคุ้มครองประโยชน์ของเจ้ำหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช ำระหนี้ท่ีเกิดจำกกำรเอำประกันภัย 

คณะกรรมกำรควบคุมบริษัทอำจเสนอให้จัดหำบริษัทอื่นเพื่อรับโอนหนี้สินและภำระผูกพันตำมสัญญำประกันภัยทั้งหมดหรือบำงส่วน
ของบริษัทน้ันเม่ือได้มีค ำสั่งปิดกิจกำรไปพร้อมกับรำยงำนตำมวรรคหนึ่งได้ ถ้ำนำยทะเบียนโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
เห็นชอบให้ด ำเนินกำร ให้คณะกรรมกำรควบคุมบริษัทด ำเนินกำรโดยเร็วและแจ้งกำรโอนดังกล่ำวให้แก่ผู้เอำประกันภัยทรำบ  ทั้งนี้ ใน
กำรโอนหนี้สินและภำระผูกพันตำมสัญญำประกันภัยนั้นจะก ำหนดให้มีกำรรับโอนโดยมีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขควำมคุ้มครองตำม
สัญญำประกันภัยมิได้ เว้นแต่ได้รับควำมยินยอมจำกผู้เอำประกันภัย 



๔๔ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

เพื่อรับโอนหนี้สินและภำระผูกพันตำมสัญญำประกันภัยทั้งหมด
หรือบำงส่วนได้แล้ว ภำยหลังนำยทะเบียนได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรและมีกำรปิดกิจกำรแล้ว หำกคณะกรรมกำร
ควบคุมบริษัทต้องแจ้งให้ผู้เอำประกันภัยทรำบ ก็ควรจะต้องแจ้ง
ให้เจ้ำหนี้ได้รับทรำบเรื่องนี้ด้วย ทั้งนี้ จึงจะเป็นกำรคุ้มครอง
ประโยชน์ของเจ้ำหนี้ตำมวัตถุประสงค์ของกฎหมำยมำตรำนี้ 

หนี้สินและภำระผูกพนัตำมสัญญำประกันภัยได้ และเมื่อมี
กำรโอนภำระหนี้สินและภำระผูกพันตำมสัญญำประกันภยั
แล้วจึงต้องมีกำรแจ้งกำรโอนดังกล่ำวให้ผู้เอำประกันภัย
ทรำบด้วย ทั้งนี้คณะกรรมกำรควบคุมไม่มีอ ำนำจในกำรโอน
หนี้สินอื่นของบริษัท 

นอกจำกนี้ เมื่อมีกำรปิดกิจกำรของบริษัทแล้วจะต้องมี
กำรประกำศให้สำธำรณชนได้ทรำบโดยทั่วกันอยู่แล้วโดยไม่
จ ำกัดเฉพำะเจ้ำหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช ำระหน้ีที่เกิดจำกกำรเอำ
ประกันภัย หรือเจ้ำหน้ีอื่นของบริษัท 

๖๐. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำง
มำตรำ ๗๘/๑ ๖๙ ว่ำ ควรระบุให้ชัดเจนว่ำนักคณิตศำสตร์
ประกันภัยในมำตรำน้ีสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้หลำยบริษัท (เป็น
นักคณิตศำสตร์ประกันภัย outsource ได้) 

 

ร่ำงมำตรำ ๗๘/๑ เพียงต้องกำรก ำหนดให้รำยงำนกำร
ค ำนวณควำมรับผิดตำมกรมธรรม์ประกันภัยต้องรับรองโดย
นักคณิตศำสตร์ประกันภัยเท่ำนั้น โดยไม่ได้ก ำหนดห้ำมนัก
คณิตศำสตร์ทีร่ับรองรำยงำนกำรค ำนวนควำมรับผิดตำม
กรมธรรม์ประกันภัยให้กับบริษัทใดแล้วจะท ำกำรรับรอง
รำยงำนกำรค ำนวณควำมรับผิดตำมกรมธรรม์ให้บริษทัอื่นอีก
ไม่ได้ และเห็นว่ำกรณีดังกล่ำวไม่จ ำเป็นต้องก ำหนดไว้ใน
กฎหมำย 

๖๑. สมำคมประกันวินำศภัยไทย และบริษัท ไทยรับ
ประกันภัยต่อ จ ำกัด (มหำชน) มีควำมเห็นเกี่ยวกบัร่ำงมำตรำ 
๗๘/๓๗๐ ว่ำ เห็นควรเสนอให้ปรับข้อควำมเป็น  

กำรก ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของบุคคลที่
จะขอรับใบอนุญำตเป็นนักคณิตศำสตร์ประกันภัยไว้ใน
กฎหมำยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนกับบุคคลทีจ่ะ

                                                            
๖๙ มำตรำ ๗๘/๑  รำยงำนกำรค ำนวณควำมรับผิดตำมกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทต้องผ่ำนกำรรับรองโดยนักคณิตศำสตร์

ประกันภัยซึ่งได้รับใบอนุญำตตำมหมวดนี้ 
๗๐ มำตรำ มำตรำ ๗๘/๓  ผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นนักคณิตศำสตร์ประกันภัยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปน้ี 

 (ก) คุณสมบัติ 
     (๑) บรรลุนิติภำวะ และ 
     (๒) ส ำเร็จกำรศึกษำทำงคณิตศำสตร์ประกันภัยตำมหลักสูตรหรือวิชำที่นำยทะเบียนประกำศก ำหนดจำกสถำบันกำรศึกษำที่ 

ก.พ. รับรอง และปฏิบัติงำนด้ำนคณิตศำสตร์ประกันภัยหรือสถิติที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันภัยมำตำมท่ีนำยทะเบียนประกำศก ำหนดมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำห้ำปี หรือมีคุณวุฒิ ประสบกำรณ์ และปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด หรือ 

     (๓) เป็นสมำชิกระดับเฟลโลของสมำคมนักคณิตศำสตร์ประกันภัยท่ีนำยทะเบียนประกำศก ำหนด  
(ข) ลักษณะต้องห้ำม 
     (๑) เคยต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท ำโดยทุจริต หรือกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ ๑๑๔/๑ 

หรือมำตรำ ๑๑๔/๒ เว้นแต่ได้พ้นโทษหรือพ้นระยะเวลำกำรรอกำรลงโทษหรือรอกำรก ำหนดโทษ แล้วแต่กรณี มำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปีก่อน
วันขอรับใบอนุญำต 



๔๕ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

“มำตรำ ๗๘/๓ ผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นนักคณิตศำสตร์
ประกันภัยต้องมีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตำม
หลักเกณฑ์ วิธกีำร และเงื่อนไข ที่คณะกรรมกำรประกำศ
ก ำหนด” 

และกำรก ำหนดประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนในมำตรำ ๗๘/๘ 
ก็ควรเขียนในลักษณะเดียวกัน ว่ำให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไข ที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

เนื่องจำกไม่ควรลงรำยละเอียดเรื่องดังกล่ำวในกฎหมำย
แม่บท แต่ควรน ำเน้ือหำไปอยู่ในกฎหมำยลกู โดยเขียนใน
ลักษณะเดียวกับมำตรำ ๗๘/๒ 

ขอรับใบอนุญำตเป็นนักคณิตศำสตร์ประกันภัย 

๖๒. หลักสูตรคณิตศำสตร์ประกันภัย ภำควิชำคณิตศำสตร์ 
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ 
๗๘/๓ ว่ำ นอกจำกกำรก ำหนดเรื่องกำรสอบผ่ำนวิชำที่มี
เนื้อหำวิชำจำกสถำบันกำรศึกษำที่ ก.พ. รบัรองเป็นผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำทำงคณิตศำสตร์ประกันภัยแล้ว ควรให้ผู้ทีผ่่ำนกำร
สอบขององค์กรวิชำชีพด้ำนคณิตศำสตร์ประกันภัยสำกลได้รับ
กำรยกเว้นไม่ตอ้งผ่ำนกำรสอบตำมหลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง 

ตำมเจตนำรมย์ต้องกำรให้บุคคลที่สอบผ่ำนหลักสูตรทำง
คณิตศำสตร์ประกันภัยสำกล และเป็นสมำชิกของสมำคมนัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยในระดับแอสโซซิเอท (Associate) 
ของสมำคมนักคณิตศำสตร์ประกันภัยสำมำรถขอรับ
ใบอนุญำตเป็นนักคณิตศำสตร์ประกันภัยได้ โดยร่ำงมำตรำ 
๗๘/๓ (ก) (๒) ก ำหนดให้คณะกรรมกำรสำมำรถประกำศ
ก ำหนดเกี่ยวกับคุณวุฒิประสบกำรณ์และกำรปฏิบัติงำนได้ 
ซึ่งคณะกรรมกำรจะมีกำรก ำหนดให้ผู้ทีส่อบผ่ำนหลักสูตร
ทำงคณิตศำสตร์ประกันภัยสำกล และเป็นสมำชิกของ
สมำคมนักคณติศำสตร์ประกันภัยในระดับแอสโซซิเอท 
(Associate) สำมำรถขอรับใบอนุญำตเป็นนักคณิตศำสตร์
ประกันภัยได้ 

นอกจำกนี้ตำมเจตนำรมย์ของกำรก ำหนดให้บริษัทต้องมี
นักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งตั้ง คือ ต้องกำรให้บริษัท

                                                                                                                                                                                  

     (๒) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
     (๓) เป็นบุคคลล้มละลำยหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต 
     (๔) อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตเป็นนักคณิตศำสตร์ประกันภัยตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยประกัน

ชีวิต 
     (๕) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตเป็นนักคณิตศำสตร์ประกันภัยตำมพระรำชบัญญัติน้ีหรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยประกันชีวิต

มำแล้วยังไม่ถึงห้ำปีก่อนวันขอรับใบอนุญำต 
     (๖) มีประวัติเสียหำยหรือประวัติท่ีมีลักษณะอันแสดงถึงกำรขำดควำมรับผิดชอบหรือควำมรอบคอบท่ีจักต้องมีตำมวิสัยและ

พฤติกำรณ์ตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
ประกำศคณะกรรมกำรตำมมำตรำนี้ เมื่อประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 



๔๖ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

แต่งต้ังเฉพำะบุคคลที่เป็นนกัคณิตศำสตร์ประกันภัยซึ่งเป็น
สมำชิกในระดับแอสโซซิเอท และเป็นสมำชกิในระดับเฟลโล 
เป็นนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งต้ังเท่ำนั้น  

๖๓. สมำคมประกันวินำศภัยไทย และบริษัท ไทยรับ
ประกันภัยต่อ จ ำกัด (มหำชน) มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำงมำตรำ 
๗๘/๕๗๑ ว่ำ ให้คงเนื้อหำที่ระบุไว้ตำมที่ก ำหนดในมำตรำ๗๘/
๖๗๒ ตำมกฎหมำยปัจจุบัน เนื่องจำกกำรลงรำยละเอียดเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำน ควรน ำไประบุในกฎหมำยล ำดับรอง 

บริษัทประกันวินำศภัย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำงมำตรำ ๗๘/
๕ (๑) ว่ำ รำยงำนกำรด ำรงเงินกองทุนของบริษัทจะ
ประกอบด้วยเรื่องที่ต้องด ำเนินกำรจัดท ำทั้งสิ้น ๑๐ เรื่อง (10 
Form) แต่นักคณิตศำสตร์ประกันภัยจะจัดท ำในส่วนของกำร
ค ำนวณเงินกองทุนส ำหรับควำมเสี่ยงด้ำนประกันภัย (Form 4) 
และลงนำมรับรองในส่วนนี้เท่ำนั้น หำกก ำหนดให้นักคณิตศำสตร์
ประกันภัยมีหน้ำที่จัดท ำรำยงำนกำรด ำรงเงินกองทุน นัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยจะต้องลงนำมรับรองในทุก Form ของ
รำยงำนหรือไม่ 

กำรก ำหนดหน้ำที่ของนักคณิตศำสตร์ประกันภัยไว้ใน
กฎหมำยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนกับทั้งบริษัท 
และนักคณิตศำสตร์ประกันภัย 

 
 
 
ในหลักกำรของกำรปรับปรุงบทบำทหน้ำที่ของนัก

คณิตศำสตร์ประกันภัยตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำน 
อย่ำงไรก็ดี เจตนำรมณ์ของร่ำงมำตรำ ๗๘/๕ ต้องกำรให้นัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยจัดท ำและรับรองรำยงำนที่เกี่ยวข้อง
กับคณิตศำสตร์ประกันภัยเท่ำนั้น ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่ำวจะ
น ำไปประกอบกำรพิจำรณำในกระบวนกำรตรำกฎหมำยใน
ล ำดับถัดไป และปรับปรุงถ้อยค ำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

๖๔. สมำคมประกันวินำศภัยไทย และบริษัท ไทยรับ
ประกันภัยต่อ จ ำกัด (มหำชน) เสนอใหม้ีกำรปรับปรุงแก้ไข
ข้อควำมในมำตรำ ๗๘/๖๗๓ เป็นดังนี้ 

กำรก ำหนดกรณีที่ใบอนุญำตเป็นนักคณิตศำสตร์
ประกันภัยสิ้นสุดลงไว้ในกฎหมำยนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
เกิดควำมชัดเจน  

                                                            
๗๑ มำตรำ ๗๘/๕  นักคณิตศำสตร์ประกันภัยซึ่งได้รับใบอนุญำตมีหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) จัดท ำรำยงำนกำรด ำรงเงินกองทุนของบริษัทตำมมำตรำ ๒๗/๓ 
 (๒) รับรองรำยงำนกำรค ำนวณควำมรับผิดตำมกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทตำมมำตรำ ๗๘/๑ และจัดท ำรำยงำนหรือเอกสำร

ที่เกี่ยวข้องกับรำยงำนดังกล่ำว  
 (๓) จัดท ำ รับรอง หรือแสดงควำมคิดเห็นในรำยงำน เอกสำร หรือค ำชี้แจงตำมท่ีนำยทะเบียนหรือคณะกรรมกำรมีค ำสั่งหรือ

ก ำหนดตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 ให้น ำควำมในมำตรำ ๔๙ มำใช้บังคับแก่กำรจัดท ำและกำรส่งเอกสำรตำมวรรคหนึ่งของนักคณิตศำสตร์ประกันภัยซึ่งได้รับ

ใบอนุญำตด้วยโดยอนุโลม 
๗๒ มำตรำ ๗๘/๖ นักคณิตศำสตร์ประกันภัยต้องจัดท ำรำยงำนหรือเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องกับรำยงำนกำรค ำนวณควำมรับผิดตำม

กรมธรรม์ประกันภัยหรือรำยงำนกำรวิเครำะห์ทำงคณิตศำสตร์อ่ืน ๆ ตำมแบบและรำยกำรที่นำยทะเบียนประกำศก ำหนด โดยนำยทะเบียน
จะให้ท ำค ำชี้แจงเพื่ออธิบำยหรือขยำยควำมแห่งรำยงำนหรือเอกสำรนั้นด้วยก็ได้ 

๗๓ มำตรำ ๗๘/๖  ใบอนุญำตนักคณิตศำสตร์ประกันภัยสิ้นสุดลงเมื่อ 

 (๑) ใบอนุญำตหมดอำยุ 



๔๗ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

“มำตรำ ๗๘/๖ กำรสิ้นสุดใบอนุญำตนักคณิตศำสตร์
ประกันภัย ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ที่
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด” 

เนื่องจำก กำรลงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสิ้นสุดใบอนุญำต
และกำรแต่งต้ัง ควรน ำไประบุในกฎหมำยล ำดับรอง 

๖๕. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำง
มำตรำ ๗๘/๗๗๔ ว่ำ เห็นควรเสนอให้ขยำยระยะเวลำในวรรคสอง 
จำกเดิมเจ็ดวันเป็น “๑๕ วันท ำกำร นับแตว่ันที่แตง่ต้ัง” 

เนื่องจำก ระยะเวลำแจ้งรำยช่ือของนักคณิตศำสตร์
ประกันภัยแต่งตั้งภำยในเจ็ดวันค่อนข้ำงกระชั้นเกินไป หำก
บริษัทสำขำต้องขอเอกสำรกำรแต่งต้ังเพ่ิมเติมจำกบริษัทแม่ใน
ต่ำงประเทศ 

ไม่ขัดข้องกับข้อเสนอดังกล่ำว ทั้งนี้ จะน ำไปพิจำรณำใน
กระบวนกำรตรำกฎหมำยในล ำดับถัดไป 

๖๖. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำง
มำตรำ ๗๘/๘๗๕ ว่ำ กำรออกกฎหมำยลูกเพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์
และระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนของนักคณิตศำสตร์แต่งตั้งควรมี
กำรก ำหนดเรื่องประสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีชัดเจน ทั้ง ๕ ปี

รำยละเอียดเกี่ยวกับประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนและวิธีกำรนับระยะเวลำจะน ำไปก ำหนดไว้ใน
กฎหมำยล ำดับรอง 

                                                                                                                                                                                  

 (๒) นักคณิตศำสตร์ประกันภัยขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๗๘/๓  
 (๓) ถูกเพิกถอนใบอนุญำตตำมมำตรำ ๗๘/๑๕ 
๗๔ มำตรำ ๗๘/๗  บริษัทต้องจัดให้มีนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งตั้งอย่ำงน้อยหน่ึงคนตลอดระยะเวลำที่ประกอบธุรกิจประกันภัย 

กำรแต่งตั้งหรือถอดถอนนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งตั้ง ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรของบริษัท และให้บริษัทแจ้ง
รำยชื่อของนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งตั้งให้นำยทะเบียนทรำบภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่แต่งต้ัง 

ในกรณีที่บริษัทถอดถอนนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งตั้ง ให้บริษัทต้องแจ้งเหตุผลแห่งกำรถอดถอนนั้นให้นำยทะเบียนทรำบด้วย 
และให้น ำควำมในวรรคสองมำใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

ในกรณีที่นักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งตั้งว่ำงลงไม่ว่ำด้วยเหตุใด ให้บริษัทจัดให้มีนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งตั้งใหม่ภำยในเก้ำ
สิบวันนับแต่วันท่ีนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งต้ังว่ำงลง 

ให้นำยทะเบียนจัดท ำทะเบียนรำยชื่อผู้ซึ่งเป็นนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งตั้งไว้เพื่อประโยชน์ในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
เป็นนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งตั้ง 

๗๕ มำตรำ ๗๘/๘  นักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งต้ังต้องเป็นนักคณิตศำสตร์ประกันภัยซึ่งได้รับใบอนุญำตโดยใช้คุณสมบัติตำม

มำตรำ ๗๘/๓ วรรคหนึ่ง (ก) (๒) ตำมท่ีคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด หรือคุณสมบัติกำรเป็นสมำชิกในระดับเฟลโลตำมมำตรำ ๗๘/๓ 
วรรคหนึ่ง (ก) (๓) และมีประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนธุรกิจประกันวินำศภัยในด้ำนดังต่อไปนี้ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี  ทั้งน้ี ตำม
หลักเกณฑ์และระยะเวลำที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

(๑) กำรประเมินหนี้สินประกันภัยหรือกำรด ำรงเงินกองทุนตำมระดับควำมเสี่ยง  
(๒) กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัย และกำรก ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัยหรือกำรประกันภัยต่อ  
(๓) กำรลงทุนและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้ำนคณิตศำสตร์ประกันภัย 



๔๘ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

ติดต่อกัน หรือรวมกันไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี 
๖๗. สมำคมประกันวินำศภัยไทย และบริษัท ไทยรับ

ประกันภัยต่อ จ ำกัด (มหำชน) มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำงมำตรำ 
๗๘/๙๗๖ ว่ำ เห็นควรเสนอให้ปรับข้อควำมเป็น  

“มำตรำ ๗๘/๙ หน้ำที่ของนกัคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งตั้ง 
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ที่คณะกรรมกำร
ประกำศก ำหนด” 

เนื่องจำก กำรลงรำยละเอียดเกี่ยวกับหน้ำที่ของนัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งต้ัง อำจมีกำรปรับเปลี่ยนให้เหมำะสม
กับบริบทในแต่ละช่วงเวลำ จึงควรน ำไประบุในกฎหมำยลกูจะ
เหมำะสมกว่ำ 

กำรก ำหนดบทบำทและหน้ำที่ของนักคณิตศำสตร์
ประกันภัยแต่งตั้งไว้ในกฎหมำยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด
ควำมชัดเจนกับทั้งบริษัท และนักคณิตศำสตร์ประกันภัย 

๖๘. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำง
มำตรำ ๗๘/๑๐๗๗ ว่ำ ควรเพิ่มกรณีมำตรำ ๗๘/๑๐ ควรมี
ข้อยกเว้นบำงกรณี เช่น ในกรณีที่นักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ได้
แต่งต้ังต้องรับผิดชอบปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่บริษัทที่ได้แต่งตั้งและ
บริษัทในเครือด้วย 

 

เนื่องจำกนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งต้ังสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลของบริษทัเชิงนโยบำย กำรบริหำรงำน ควำมเสี่ยง กำร
ลงทุน และผลิตภัณฑ์ประกันภัย ดังน้ัน เพื่อไม่ให้เกิดกำร
ขัดกันทำงผลประโยชน์ (conflict of interest) จึงก ำหนด
ห้ำมนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งต้ังที่ปฏิบัติหน้ำที่ในบริษทั
ใดแล้ว ห้ำมไปเป็นนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งต้ังในบริษัท
อื่นด้วย อย่ำงไรก็ดี ส ำหรับบริษัทที่อยู่ในกลุม่เดียวกันจะใช้
นักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งตั้งคนเดียวกันจะเหมำะสม
หรือไม่นั้นจะน ำไปพิจำรณำในกระบวนกำรตรำกฎหมำยใน

                                                            
๗๖ มำตรำ ๗๘/๙  นักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งต้ังมีหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับรองกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน รำยงำนควำมเหมำะสมและควำมพร้อมของบริษัทในกำรเผชิญภำวะวิกฤตอันอำจเกิดขึ้น
ได้ในอนำคต  

(๒) แสดงควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรของบริษัทในเรื่องนโยบำยผลิตภัณฑ์ประกันภัย นโยบำยกำรประกันภัยต่อ นโยบำยกำรลงทุน 
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง และนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

(๓) รับรองรำยงำนที่เกี่ยวข้องกับด้ำนคณิตศำสตร์ประกันภัยในเรื่องที่กระทบต่อฐำนะหรือกำรด ำเนินกำรของบริษัทตำมที่
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

๗๗ มำตรำ ๗๘/๑๐  นักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งตั้งต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่บริษัทที่ได้แต่งตั้งตนตลอดระยะเวลำที่ได้รับแต่งตั้ง

เท่ำนั้น ห้ำมมิให้ปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่บริษัทอื่นในเวลำเดียวกัน  
นักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งตั้งต้องปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริต ไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเกิดขึ้นหรือเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือกระท ำ

กำรอื่นใดในลักษณะท่ีจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท 
ในกรณีที่ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณของนักคณิตศำสตร์ประกันภัย

อย่ำงร้ำยแรง 



๔๙ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

ล ำดับถัดไป 
๖๙. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยได้มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ 

๗๘/๑๐ ว่ำ ห้ำมมิให้นักคณติศำสตร์ประกันภัยแต่งต้ังปฏิบัติ
หน้ำที่ให้แก่บรษิัทอื่นในเวลำเดยีวกัน" ค ำว่ำ "บริษัท" ในทีน่ี้ 
หมำยถึงเฉพำะบริษัทประกันวินำศภัย โดยไม่รวมถึงบริษัท
ประกันชีวิตใช่หรือไม่ เนื่องจำกในทำงปฏิบัติ นักคณิตศำสตร์
ประกันภัยอำจปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่บริษัทประกันชีวิตและประกัน
วินำศภัย ที่อยู่ในกลุ่มบรษิัทเดียวกัน หำกรวมถึงบริษัทประกัน
ชีวิตด้วยนั้น เสนอให้ปรับปรงุให้นักคณิตศำสตร์ประกันภัย
แต่งต้ังของบริษัทประกันวินำศภัย สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่
บริษัทประกันชีวิตได้ด้วย 

เนื่องจำกนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งต้ังสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลของบริษทัเชิงนโยบำย กำรบริหำรงำน ควำมเสี่ยง กำร
ลงทุน และผลติภัณฑ์ประกันภัย ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดกำร
ขัดกันทำงผลประโยชน์ (conflict of interest) จึงก ำหนด
ห้ำมนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งต้ังที่ปฏิบัติหน้ำที่ในบริษทั
ประกันวินำศภัยใดแล้ว ห้ำมไปเป็นนักคณิตศำสตร์
ประกันภัยแต่งตั้งในบริษัทประกันวินำศภัยอ่ืนด้วย อย่ำงไรก็
ดี เนือ่งจำกบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินำศภัย มี
กำรประกอบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ประกันภัยบำงประเภท
เหมือนกัน เช่น กำรประกันอุบัติเหตุและสุขภำพ กำรให้นัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งต้ังในบริษัทประกันวินำศภัยไป
ปฏิบัติงำนเป็นนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งตั้งในบริษัท
ประกนัชีวิตได้อำจเกิดกำรขัดกันทำงผลประโยชน์ได้
เช่นเดียวกันซึ่งไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกฎหมำย โดย
ประเด็นนี้จะน ำไปพิจำรณำในกระบวนกำรตรำกฎหมำยใน
ล ำดับถัดไป 

๗๐. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำง
มำตรำ ๗๘/๑๑๗๘ ว่ำ ควรเป็นไปตำมล ำดับขั้นตอนในกำร
ตรวจสอบ ยังไม่ควรแจ้งนำยทะเบียนภำยในทันที เพรำะนัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรย่อยและ
รวมถึง Risk Committee ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ Risk Officer ต้องมี
หน้ำที่รำยงำนกรณี Fraud ต่อ คปภ. ด้วยอยู่แล้ว 

กำรก ำหนดให้นักคณิตศำสตร์นอกจำกจะต้องแจ้งต่อ
บริษัทตำมขั้นตอนแล้ว ต้องแจ้งให้นำยทะเบียนทรำบนั้น
เป็นเพียงกลไกกำรแจ้งกำรกระท ำที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นภำยใน
บริษัทต่อหน่วยงำนก ำกับดูแล (whistleblower) 

๗๑. บริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยได้มีควำมเห็นต่อร่ำงมำตรำ 
๗๘/๑๑ ว่ำควรก ำหนดให้นักคณิตศำสตร์ประกันภัยแจ้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือหน่วยงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำม

ตำมร่ำงมำตรำ ๗๘/๑๑ ก ำหนดให้นักคณิตศำสตร์
ประกันภัยแต่งตั้งต้องแจ้งต่อบริษัทอยู่แล้ว โดยกำรแจ้งต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือหน่วยงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติ

                                                            
๗๘ มำตรำ ๗๘/๑๑  ในกรณีที่นักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งตั้งพบเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรทุจริตเกิดขึ้นในบริษัทท่ีตนได้รับแต่งตั้ง 

ให้แจ้งให้บริษัทด ำเนินกำรแก้ไขในทันที และให้แจ้งนำยทะเบียนทรำบไปพร้อมกันด้วย  
เมื่อบริษัทได้รับแจ้งตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้ด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว หำกบริษัทไม่ด ำเนินกำรหรือไม่สำมำรถด ำเนินกำร

แก้ไขได้ ให้นำยทะเบียนมีอ ำนำจเข้ำด ำเนินกำรตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้ 
นักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งตั้งซึ่งด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งโดยสุจริตไม่ต้องรับผิดแม้จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท เว้นแต่

เป็นกำรกระท ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง 



๕๐ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

กฎหมำย ตำมประกำศว่ำด้วยกำรบริหำรกิจกำรที่ดีของบริษัท 
และกำรตรวจสอบและกำรควบคุมภำยใน เนื่องจำกมีหลักเกณฑ์
ก ำหนดให้บริษทัต้องมีกลไกกำรตรวจสอบและกำรควบคุมภำยใน
อยู่แล้ว 

ตำมกฎหมำยของบริษัทเป็นกระบวนกำรภำยในของบริษัทที่
พึงปฏิบัติอยู่แล้ว แต่กำรก ำหนดให้ต้องมีกำรแจ้งให้นำย
ทะเบียนทรำบเป็นกลไกกำรแจง้กำรกระท ำที่ผิดปกติที่
เกิดขึ้นภำยในบริษัทต่อหน่วยงำนก ำกับดูแล 
(whistleblower) 

๗๒. สมำคมประกันวินำศภัยไทย และบริษัท ไทยรับ
ประกันภัยต่อ จ ำกัด (มหำชน) มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำงมำตรำ 
๗๘/๑๒๗๙ ว่ำ ควรปรับข้อควำมเป็น  

“มำตรำ ๗๘/๑๒ กำรสิ้นสุดกำรเป็นนักคณิตศำสตร์
ประกันภัยแต่งตั้ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด” 

 เนื่องจำกกำรลงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสิ้นสุดใบอนุญำต
และกำรแต่งต้ัง ควรน ำไประบุในกฎหมำยลกู 

นอกจำกนี้กำรระบุกำรสิ้นสุดก็ยังไม่ครบถ้วน เนื่องจำกขำด
เรื่อง กำรไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๗๘/๑๓ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่ำตน
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมสมควรและตำมจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพแล้ว 
และถูกนำยทะเบียนเพิกถอนใบอนุญำตตำมมำตรำ ๗๘/๑๔ 
ดังนั้น เพื่อให้ครอบคลุมควรไปก ำหนดไว้ในกฎหมำยลูก 

กำรก ำหนดกรณีที่นักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งตั้ง
สิ้นสุดลงไว้ในกฎหมำยน้ันมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดควำม
ชัดเจน อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกนักคณิตศำสตร์ประกันภัย
แต่งต้ังต้องเป็นนักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญำต 
ดังนั้น หำกมีกรณีใดที่ท ำให้กำรเป็นนักคณิตศำสตร์
ประกนัภัยสิ้นสุดลงหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ก็จะส่งผลให้
บุคคลดังกล่ำวขำดคุณสมบัติและสิ้นสุดกำรเป็นนัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งต้ังไปพร้อมกันด้วย 

๗๓. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำง
มำตรำ ๗๘/๑๕๘๐ ว่ำ กำรสิ้นสุดของนักคณิตศำสตร์ประกันภัย

เนื่องจำกนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งต้ังต้องเป็นนัก
คณิตศำสตรป์ระกันภัยที่ได้รับใบอนุญำต ดังนั้น หำกมีกรณี

                                                            
๗๙ มำตรำ ๗๘/๑๒  นักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งตั้งส้ินสุดลงเมื่อ 

(๑) ตำย 
(๒) ลำออก 
(๓) ขำดคุณสมบัติตำมมำตรำ ๗๘/๘ 
(๔) บริษัทเลิกจ้ำงหรือถอดถอน 
๘๐ มำตรำ ๗๘/๑๕  นำยทะเบียนมีอ ำนำจสั่งเพิกถอนใบอนุญำตเป็นนักคณิตศำสตร์ประกันภัย เมื่อปรำกฏว่ำนักคณิตศำสตร์

ประกันภัยกระท ำกำร ดังต่อไปนี้ 
(๑) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๗๘/๓ 
(๒) รับรองรำยงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทตำมมำตรำ ๒๗/๓ หรือมำตรำ ๗๘/๑ เป็นเท็จ หรือกระท ำกำรตำมมำตรำ 

๗๘/๑๔ จนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้เอำประกันภัยหรือประชำชนอย่ำงร้ำยแรง 
(๓) กระท ำกำรตำมมำตรำ ๗๘/๑๐ หรือมำตรำ ๗๘/๑๑ จนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท ผู้เอำประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตำม

กรมธรรม์ประกันภัยหรือประชำชน 



๕๑ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตผุลรายประเด็น 

แต่งต้ังตำมมำตรำ ๗๘/๑๒ กับกำรถูกเพิกถอนใบอนุญำตตำม
มำตรำ ๗๘/๑๕ ควรก ำหนดให้สอดคล้องกนั โดยเสนอใหม้ีกำร
เพิกถอนใบอนุญำตตำมมำตรำ ๗๘/๑๕ ก่อนแล้วจึงส่งผลให้มี
กำรสิ้นสุดกำรเป็นนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแต่งต้ังตำมมำตรำ 
๗๘/๑๒ 

ใดที่ท ำให้กำรเป็นนักคณิตศำสตร์ประกันภัยสิ้นสุดลงหรือไม่
อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ก็จะส่งผลให้บุคคลดังกล่ำวขำด
คุณสมบัติและสิ้นสุดกำรเป็นนักคณิตศำสตร์ประกันภัย
แต่งต้ังไปพร้อมกันด้วย 

๗๔. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับบท
เฉพำะกำลร่ำงมำตรำ ๖๖๘๑ ว่ำ ให้ระบุ “ผู้มีอ ำนำจในกำร
จัดกำร”เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเสนอแก้ไขมำตรำ ๓๑ (๑๖) 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ โดยจะน ำประเด็นดังกล่ำวไป
พิจำรณำในกระบวนกำรตรำกฎหมำยในล ำดับถัดไป 

๗๕. สมำคมประกันวินำศภัยไทย มีควำมเห็นเกี่ยวกับบท
เฉพำะกำลร่ำงมำตรำ ๖๗๘๒ ว่ำเพิ่มข้อควำมค ำว่ำ “ภำยใต้
มำตรำ ๓๔/๑ ....” เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องและเช่ือมโยงกัน 

กรณีดังกล่ำวเป็นกำรขอเพิ่มเติมถ้อยค ำซึ่งไม่กระทบต่อ
หลักกำร อย่ำงไรก็ดี ประเด็นดังกล่ำวจะน ำไปพิจำรณำใน
กระบวนกำรตรำกฎหมำยในล ำดับถัดไป 

 
การน าผลการรบัฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจดัท าร่างกฎหมาย 

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.)  
จะน าข้อคัดค้านและความเหน็ของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาและปรับปรุงแก้ไข 
ร่างพระราชบัญญัติประกันชวีิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในกระบวนการตรากฎหมายในล าดับถัดไป  

อย่างไรก็ดี เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีหลักการและเนื้อหา
โดยส่วนใหญ่เหมือนกับร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ส านักงาน คปภ.  
จะน าข้อคัดค้านและความเหน็ของภาคธุรกิจที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
ไปประกอบการพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ในกระบวนการตรากฎหมายในล าดับถัดไปด้วย 

                                                                                                                                                                                  

(๔) ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๗๘/๑๐ วรรคสำม หรือตำมจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพตำมมำตรำ ๗๘/๑๓ อันเป็นกำรกระท ำผิด
อย่ำงร้ำยแรง 

(๕) กระท ำกำรเป็นนักคณิตศำสตร์ประกันภัยในระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำต 
(๖) กระท ำกำรใดโดยทุจริตจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ธุรกิจประกันภัย 
๘๑ มำตรำ ๖๖  ในระหว่ำงที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยยังมิได้จัดกำรอบรมหรือ

ก ำหนดหลักสูตรตำมมำตรำ ๓๑ (๑๖) แห่งพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ ให้กรรมกำร 
พนักงำน หรือลูกจ้ำงของบริษัทด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๓๑ (๑๖) ดังกล่ำวได้ แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันท่ีพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยจัดให้มีหลักสูตรหรือเริ่มจัดกำรอบรมตำมท่ีบัญญัติไว้ใน
มำตรำ ๓๑ (๑๖) แห่งพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

๘๒ มำตรำ ๖๗  ให้กรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรของบริษัทที่ด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคง

ด ำรงต ำแหน่งได้ต่อไปจนครบวำระหรือพ้นจำกต ำแหน่งด้วยเหตุอื่นใด และให้บริษัทแจ้งรำยชื่อบุคคลซึ่งเป็นกรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจในกำร
จัดกำรนั้นให้นำยทะเบียนทรำบภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 


