
 
 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น 

ทั่วประเทศ 
ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 

๑. วันที่เริ่มมีผลใช้บังคับ 
๒. การกำหนดคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้บริหาร บุคลากรซึ่งมีความสำคัญต่อ 

การดำเนินงานของบริษัท รวมถึงแหล่งที่มาของเงินทุน 
๓. การดำรงเงินกองทุน 
๔. การปรับปรุงมาตรการการกำกับดูแล 
๕. การจัดทำรายงานและบัญชี หน้าที่ของผู้สอบบัญชีและนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
๖. ปรับปรุงกระบวนการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินและการดำเนินงาน 
๗. ปรับปรุงบทกำหนดโทษ และเพ่ิมการรักษาความลับ 
8. บทเฉพาะกาล เพื่อรองรับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายเดิม 
9. ประเด็นอ่ืนๆ 
 

ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง และคำชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนำผลการ
รับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา 
 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๑. ในร่างมาตรา 10/11 สมาคมประกันชีวิตไทย มีความเห็นว่า 
ควรยกเลิกโทษอาญา สำหรับบุคคลที่ถือหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัท
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละห้าแล้วไม่รายงาน 
การถือหุ้นให้นายทะเบียนทราบ โดยกำหนดให้บุคคลดังกล่าว
ดำเนินการนำส่วนที่เกินออกจำหน่ายภายในเก้าสิบวนั และในกรณ ี
ที่ไม่จำหน่ายหุ้นส่วนที่เกินภายในกำหนด ให้นายทะเบียนร้องขอต่อ
ศาลให้มีคำสั่งให้ขายหุ้นส่วนที่เกินดังกล่าวได้แทน ประกอบกับ 
ผู้ถือหุ้นไม่อาจนำหุ้นในส่วนที่ถือตั้งแต่ร้อยละห้ามาใช้ยันต่อบริษัท 
รวมถึงบริษัทจะจ่ายเงินปันผลและให้ออกเสียงลงคะแนน 
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมิได้ 
 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของภาคธุรกิจ จึงได้ปรับปรุง
หลักการดังกล่าว โดยยกเลิกกำหนดโทษทางอาญาสำหรับ
การไม่รายงานการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละห้าให้นายทะเบียนทราบ 
แต่เพ่ิมบทกำหนดโทษอาญาในกรณีท่ีบริษัทตรวจพบว่ามีผู้ที่ 
ถือหุ้นเกินร้อยละห้าและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพ่ือให้
รายงานต่อนายทะเบียน แต่ผู้ถือหุ้นนั้นไม่รายงานให้นาย
ทะเบียนทราบ2 ประกอบกับร่างพระราชบัญญัตินี้ยังเปิดโอกาส
ให้พสิูจน์ไดว่าได้ใช้ความระมัดระวังด้วยความรอบคอบ 
ในการตรวจสอบผู้ที่มีความสัมพันธ์แล้ว แต่ไม่สามารถทราบ
และป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนดังกล่าวได โดยไม่ให้ถือว่า
บุคคลดังกล่าวกระทำความผิดตามมาตรา 89/2 วรรคสอง 

 
1 มาตรา ๘๙/๑  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐/๑ หรือมาตรา ๑๐/๒ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสอง

แสนบาท และถ้าเป็นกรณีกระทำความผิดต่อเนื่องให้ปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 
2 มาตรา ๘๙/๑  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐/๒ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และถ้า

เป็นกรณีกระทำความผิดต่อเนื่องให้ปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 
ผู้ใดไม่ดำเนินการตามที่บริษัทแจ้งตามมาตรา ๑๒ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และถ้า

เป็นกรณีกระทำความผิดต่อเนื่องให้ปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 



๒ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๒. ในร่างมาตรา 33 (1๗)3 สมาคมประกันชีวิตไทย มีความเห็นว่า 
ควรตัดคำว่า “พนักงาน ลูกจ้าง” ออก เนื่องจากปัจจุบนับริษัท
สามารถให้กู้ยืมแก่พนักงาน หรอืลูกจ้าง รวมถึงผู้มีอำนาจ 
ในการจัดการได้ หากร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับจะทำให้
สัญญากู้ยืมเงินที่ทำไว้ก่อนขัดต่อกฎหมาย ดังนั้น จึงควรกำหนด 
บทเฉพาะกาลให้การกู้ยืมเงินดังกล่าวสามารถดำเนินการต่อไปได้ 
โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของภาคธุรกิจ โดยปรับปรุง
บทบัญญัติให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นข้อยกเว้น
ในร่างมาตรา 33 (17)4 

๓. ในร่างมาตรา 33 (1๘)5 สมาคมประกันชีวิตไทยมี ความเห็น
ว่า ควรตัดออก เนื่องจากการกำหนดข้อห้ามควรมีขอบเขตที่
ชัดเจน 
 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของภาคธุรกิจ 

๔. ในร่างมาตรา 35/16 สมาคมประกันชีวิตไทย มีความเห็นว่า 
ควรกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาคำขอและเอกสาร 
ในการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ หรือผู้มีอำนาจ 
ในการจัดการของบริษัท 

ยืนยันหลักการตามบทบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่า
ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ และเห็นว่าการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณา 
คำขอ และเอกสารในการให้ความเห็นชอบสามารถนำไป
กำหนดในกฎหมายลำดับรองได้ซึ่งมีความยืดหยุ่นกว่า 
การกำหนดไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และในการ
ออกกฎหมายลำดับรองต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจาก 
ภาคธุรกิจอยู่แล้ว 

 
3 (๑๗) ให้กู้ยืม ค้ำประกัน หรือกระทำการอื่นใดที่มีผลทำนองเดียวกับการให้กู้ยืม ค้ำประกัน แก่กรรมการ ผู้มีอำนาจในการ

จัดการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนประกาศ
กำหนด หรือ 

4 (๑๗) ให้กู้ยืม ค้ำประกัน หรือกระทำการอื่นใดที่มีผลทำนองเดียวกับการให้กู้ยืม ค้ำประกัน แก่กรรมการ ผู้มีอำนาจในการ
จัดการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่ เป็นการให้กู้ยืมเงินเพ่ื อเป็น
สวัสดิการหรือเป็นการให้กู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยตามประกาศคณะกรรมการที่ออกตามความในมาตรา ๒๘ แก่บุคคลดังกล่าว 
หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนด 

5 (๑๘) กระทำการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 
6 มาตรา ๓๕/๑ การแต่งตั้งกรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อน 

ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งบุคคลใหม่หรือแต่งตั้งบุคคลเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกำหนด  

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าบุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕ ให้นายทะเบียน
เพิกถอนการให้ความเห็นชอบที่ได้ให้ไว้แล้ว 

เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ ให้นายทะเบียนมีอำนาจตรวจสอบประวัติส่วนตัว ประวัติอาชญากรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 



๓ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๕. ในร่างมาตรา 35/27  สมาคมประกันชีวิตไทย มีความเห็น
ว่า ขอให้เปิดเผยเฉพาะผลประโยชน์และค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการ ไม่รวมในฐานะพนักงาน และเห็นว่า “ผู้มีอำนาจ 
ในการจัดการ” ไม่ควรต้องเปิดเผยผลประโยชน์และค่าตอบแทน 
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ยืนยันหลักการตามบทบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่า 
เป็นเรื่องรายละเอียดซึ่งควรนำไปกำหนดในกฎหมายลำดับ
รอง และในการออกกฎหมายลำดับรองต้องมีการรับฟัง 
ความคิดเห็นจากภาคธุรกิจอยู่แล้ว 

๖. ในร่างมาตรา 35/3 (3)8 สมาคมประกันชีวิตไทย มีความเห็น
ว่า ควรตัดออกเนื่องจากมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแก้ไขฐานะ 
หรือการดำเนินการของบริษัทอยู่แล้ว 

ยืนยันหลักการตามบทบัญญัติดังกล่าว เนื่องจาก 
เป็นการกำหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทเท่านั้น 

๗. ในร่างมาตรา 35/4 วรรคหนึ่ง9 สมาคมประกันชีวิตไทย  
มีความเห็นวา่ ควรให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจำบริษัท
สามารถทำหน้าที่ได้มากกว่าหนึ่งบริษัท เนื่องจากบุคคล 
มีคุณสมบัติเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจำบริษัทได้นั้น 
อาจมีไม่เพียงพอ 

ความเห็นของภาคธุรกิจเป็นไปตามหลักการของ
บทบัญญัติดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ดี เพ่ือไม่ให้เกิด 
ความสับสนว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจำบริษัท 
(appointed actuary) สามารถทำหน้าที่ได้มากกว่า 
หนึ่งบริษัทหรือไม่ จึงใช้คำว่า“นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
แต่งตั้ง”10 แทนคำว่า “นักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจำ
บริษัท” ในทุกมาตรา 

 

 

 

 
7 มาตรา ๓๕/๒  ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทมีหน้าที่แจ้งหรือแสดงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับผลประโยชน์

และค่าตอบแทนที่กรรมการ และผู้มีอำนาจในการจัดการได้รับจากบริษัท และมีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงการเป็นกรรมการ
ในธุรกิจอ่ืนด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศกำหนด  

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการ มีหน้าที่แจ้งการเป็นกรรมการในธุรกิจอื่น  
แก่บริษัท 

8 มาตรา ๓๕/๓  ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง
ผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย และรับผิดชอบร่วมกันในการบริหารงานบริษัท ซึ่งรวมถึงเร่ืองดังต่อไปนี้  

... 
(๓) การให้บริษัทเรียกประชุมผู้ถือหุ้นภายในสามสิบวันเมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าเงินกองทุนของบริษัทลดลงต่ำกว่าเงินกองทุน

ที่ต้องดำรงไว้ตามมาตรา ๒๗ เพ่ือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง และอาจให้  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพ่ิมทุน หรือลดทุนด้วยก็ได้ 

9 มาตรา ๓๕/๔ วรรคหนึ่ง บริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งบุคคลเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ประจำบริษัทจำนวนหนึ่งคนตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ทั้งนี้ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจำบริษัทต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้  

(๑) มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

(๒) เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 
10 มาตรา 35/4 บริษัทต้องจัดให้มีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้งจำนวนหนึ่งคนตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต 

ทั้งนี้ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
(๑) มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

(๒) เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 



๔ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๘. ในร่างมาตรา 35/4 วรรคสอง11 สมาคมประกันชีวิตไทย  
มีความเห็นว่า ควรตัดออกทั้งวรรค เนื่องจากบริษัทอาจ 
ไม่สามารถสรรหานักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจำบริษัทเข้ามา
แทนนักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจำบริษัทที่ลาออกภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด ประกอบกับการที่บริษัทไม่สามารถสรรหา 
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจำบริษัทได้นั้นไม่ได้เกิดจากเจตนา 
ที่จะกระทำการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมาย 

ยืนยันหลักการตามบทบัญญัติดังกล่าว เนื่องจาก 
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้งมีหน้าที่ต้องรับรอง 
รายงานทางการเงิน และรายงานการดำเนินการของบริษัท 
ซึ่งรายงานบางรายการในปัจจุบันกำหนดให้บริษัทต้องมี 
การรายงานเป็นรายไตรมาส ดังนั้น หากบริษัทไม่สามารถ
จัดหานักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้งได้ภายในเก้าสิบวัน 
ก็จะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถจัดส่งรายงานดังกล่าวได้ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 

๙. ในร่างมาตรา 35/612 สมาคมประกันชีวิตไทย มีความเห็น
ว่า ควรตัดออกทั้งมาตรา เนื่องจาก “บุคลากรซึ่งมีความสำคัญ
ต่อการดำเนินงานของบริษัท” ถูกรวมอยู่ในคำนิยามของ  
“ผู้มีอำนาจในการจัดการ” อยู่แล้ว 

เห็นด้วยกับความเห็นของภาคธุรกิจ โดยได้ตัด 
ร่างมาตราดังกล่าวออกแล้ว 

๑๐. ในร่าง 38 (14)13 สมาคมประกันชีวิตไทยมี ความเห็นว่า 
การเปิดเผยข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 
ควรกำหนดให้อยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานสากลในการกำกับดูแล
ธุรกิจประกันภัย ICP 20 (การเปิดเผยข้อมูล) 

เห็นด้วยกับความเห็นของภาคธุรกิจ โดยได้ปรับปรุง 
ร่างมาตราดังกล่าวให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ICP 20 
(การเปิดเผยข้อมูล) แล้ว14 
 

๑๑. ในร่างมาตรา 43 วรรคสาม15 สมาคมประกันชีวิตไทย  
มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีควรทำเป็นบัญชีรายชื่อเท่านั้น  
โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

ยืนยันหลักการตามบทบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่า 
เป็นเรื่องรายละเอียดซึ่งควรนำไปกำหนดในกฎหมายลำดับ
รอง และในการออกกฎหมายลำดับรองต้องมีการรับฟัง 
ความคิดเห็นจากภาคธุรกิจอยู่แล้ว 

 

 

 
11 มาตรา ๓๕/๔  วรรคสอง ในกรณีที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจำบริษัทลาออก ถูกบริษัทโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริษัทถอดถอน หรือขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมก ารบริษัทแต่งตั้ง 
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจำบริษัทใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจำบริษัทลาออก ถูกถอดถอน หรือ
ขาดคุณสมบัติ 

12 มาตรา ๓๕/๖  การแต่งตั้งบุคลากรซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
หัวหน้าหน่วยงานการปฏิบัติตามกฎหมาย หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง และนักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจำบริษัท จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งบุคคลใหม่หรือแต่งตั้งบุคคลเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด  

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจำบริษัทซึ่งได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งมีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๓๕/๔ ให้นายทะเบียนเพิกถอนการให้ความเห็นชอบที่ได้ให้ไว้แล้ว 

13 (๑๔) การเปิดเผยข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 
14 (๑๔) การเปิดเผยข้อมูล 
15มาตรา 43 วรรคสาม ผู้สอบบัญชีต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่นายทะเบียนเห็นชอบ ทั้งนี้ นายทะเบียนอาจกำหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบด้วยก็ได้ 



๕ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๑๒. ในร่างมาตรา 42/216 สมาคมประกันชีวิตไทย มีความเห็น
ว่า ขอให้เพ่ิมข้อความว่า “พร้อมทั้งส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน
ที่เก่ียวข้องให้นายทะเบียนในทันที” และขอให้ขยายความ 
เหตุอันควรสงสัย 

ยืนยันหลักการตามบัญญัติดังกล่าว โดยไม่เพิ่มเติม
ข้อความตามที่ภาคธุรกิจมีข้อสังเกตไว้ เนื่องจากในการ
ผู้สอบบัญชี ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการตรวจสอบ รับรอง  
หรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับฐานะการเงิน ดังนั้น หากบุคคล
ดังกล่าวพบความผิดปกติในบริษัท แต่อาจมีเอกสารหลักฐาน
ไม่เพียงพอหรือไม่อาจเข้าถึงเอกสารหรือหลักงานที่มีเหตุ 
อันควรสงสัยว่ามีการทุจริตได้ ก็จะทำให้ไม่สามารถแจ้ง 
ต่อนายทะเบียนได้ ประกอบกับการแจ้งเหตุอันควรสงสัย
ดังกล่าวให้นายทะเบียนทราบนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ 
นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบต่อไป 

๑๓. ในร่างมาตรา 48 (4)17 สมาคมประกันชีวิตไทย มีความเห็น
ว่า ควรตัดข้อความ “ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน” ออกเนื่องจากไม่มี
ความชัดเจนว่าทรัพย์สินที่จะยืดหรืออายัดนั้นได้แก่ทรัพย์สิน
ประเภทใดบ้าง และการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นโดยหลักการแล้ว
ควรต้องเริ่มจากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นและได้ทรัพย์สิน
เหล่านั้นมา หรือมีการใช้ทรัพย์สินนั้นในการกระทำความผิด 
ประกอบกับตามมาตรา 48 แล้วมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ 
ในการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของบริษัทเท่านั้น  
จึงไม่ควรให้อำนาจนายทะเบียนสามารถยึดหรืออายัด 
ทรัพย์สินได้ 

ยืนยันหลักการตามบทบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากเป็น 
การยึดอายัดทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเท่านั้น โดยไม่ได้ยึด 
หรืออายัดเพ่ือให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน  
และเม่ือตรวจสอบเสร็จสิ้นก็จะส่งคืนให้เจ้าของทรัพย์สิน 

๑๔. ในร่างมาตรา 54/1 (5)18 สมาคมประกันชีวิตไทย  
มีความเห็นว่า ควรตัดอนุมาตราดังกล่าวออกเนื่องจากคำว่า  
“การดำเนินงานในลักษณะที่ผู้ประกอบธุรกิจที่ดีไม่พึงปฏิบัติ
หรือไม่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ไม่มีความชัดเจน 
เนื่องจากอนุมาตรานี้เป็นโทษทางปกครองจึงควรกำหนด
ลักษณะความผิดให้มีความชัดเจน 

ยืนยันหลักการตามบทบัญญัติดังกล่าว เนื่องจาก 
ร่างมาตรา 38 (15) กำหนดให้คณะกรรมการประกาศ
กำหนดเกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรณี 
ผู้ประกอบธุรกิจที่ดีไม่พึงปฏิบัติ ปัจจุบันได้มีประกาศกำหนด
ลักษณะของการกระทำดังกล่าวไว้แล้ว ดังนั้น ทั้งสองกรณีนี้
จึงมีความชัดเจนอยู่แล้ว 

 
16 มาตรา ๔๓/๒  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นในบริษัทใด ให้ผู้สอบบัญชีแจ้งให้นายทะเบียน

ทราบในทันที 
17 มาตรา ๔๘  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ 

ดังต่อไปนี้  
...  
(๔) ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน เอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่เป็นการ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือกฎหมายอื่นที่มีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดำเนินคดี 
18 มาตรา ๕๔/๑  กรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าบริษัทมีฐานะหรือการดำเนินงานในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ 

ผู้เอาประกันภัย หรือประชาชน 
... 
(๕) บริษัท กรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการมีการดำเนินงานในลักษณะที่ผู้ประกอบธุรกิจที่ดีไม่พึงปฏิบัติ หรือไม่มีระบบ

การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรา ๓๘ (๑๕) หรือมีการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๑๕ 



๖ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๑๕. ในร่างมาตรา 54/1 (6) และ (7)19 สมาคมประกันชีวิต
ไทย มีความเห็นว่า ควรตัดอนุมาตราดังกล่าวออกเนื่องจาก 
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยและ 
ผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ไม่ใช่เป็นการกระทำความผิด 
ของบริษัท 

ยืนยันหลักการตามบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากนัก
คณิตศาสตร์ประกันภยั และผู้สอบบัญชี ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การตรวจสอบ รับรอง หรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานหรือฐานะการเงิน ดังนั้น หากบุคคลดังกล่าว 
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูล
หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ ทำให้ไม่อาจทำหน้าที่
ตรวจสอบ แสดงความเห็น หรือรับรองเกี่ยวกับการดำเนินงาน
หรือฐานะการเงินของบริษัทได้อย่างครบถ้วน หรือพบ 
ความผิดปกติในบริษัท กรณีนี้จึงเกิดจากการกระทำของ
บริษัทจนทำให้บุคคลดังกล่าวไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งมิได้
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวโดยตรง ทั้งนี้  
ได้มีการปรับปรุงถ้อยคำตามมาตรา 54/1 (7)20 เพ่ือให้ 
เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 

๑๖. ในร่างมาตรา 54/1 (9)21 สมาคมประกันชีวิตไทย มีความเห็น
ว่า ควรตัดออก เนื่องจากมีการกำหนดโทษในกรณีท่ีมีการประวิง
การชดใช้เงินไว้แล้ว 

ยืนยันหลักการตามบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากตาม
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 กำหนดให้การ
ประวิงการชดใช้เงินเป็นเหตุหนึ่งในการเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันชีวิต โดยร่างพระราชบัญญัตินี้ได้ยกเลิก
มาตราที่กำหนดเหตุในการเพิกถอนใบอนุญาตไป โดยให้เหตุ
ต่างๆนั้นถือเป็นกรณีท่ีบริษัทมีฐานะหรือการดำเนินงาน 
ในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย 
หรือประชาชน ซึ่งจะให้อำนาจนายทะเบียนหรือให้อำนาจ
นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งการแก้ไข
การดำเนินการก่อนนำไปสู่กระบวนการปิดกิจการและเพิกถอน
ใบอนุญาต ซึ่งเป็นการใช้อำนาจอย่างเป็นลำดับขั้นตอน 

๑๗. ในร่างมาตรา 54/1 (10)22 สมาคมประกันชีวิตไทย มี
ความเห็นว่า ควรตัดออก เนื่องจากการกำหนดลักษณะของการ
กระทำความผิดควรอยู่ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเท่านั้น 
ไม่ควรอยู่ในกฎหมายลำดับรอง 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของภาคธุรกิจ 

 
19 (๖) ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินหรือรายงานทางการเงินของบริษัท หรือแสดงความเห็นว่า  

งบการเงินหรือรายงานทางการเงินของบริษัทไม่ถูกต้อง หรือแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข  
การแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขที่ถือว่าเป็นกรณีที่บริษัทมีฐานะหรือการดำเนินงานในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิด 

ความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย หรือประชาชน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด  

(๗) นักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจำบริษัทไม่จัดทำ รับรอง หรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทตามมาตรา ๓๕/๕ 
20 (๗) นักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้งไม่รับรองเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทตามมาตรา ๓๕/๕ (๑) 
21 (๙) บริษัทประวิงการจ่ายเงินที่ต้องใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายหรือคืนโดยไม่มี

เหตุอันสมควร หรือจ่ายหรือคืนไปโดยไม่สุจริตตามมาตรา ๓๗ 
22 (๑๐) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 



๗ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๑๘. ในร่างมาตรา 83/623 สมาคมประกันชีวิตไทย มีความเห็น
ว่า ควรตัดออกทั้งมาตรา เนื่องจากเป็นหน้าที่ของพนักงาน 
ในบริษัททุกคน และควรเป็นลำดับขั้นตอนการตรวจสอบ ไม่ควร
แจ้งนายทะเบียนในทันที และขอให้ขยายความเหตุอันควรสงสัย 

ยืนยันหลักการตามบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยเป็นผู้ทำหน้าที่จัดทำรายงาน รับรอง หรือแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัท การทำหน้าที่
ดังกล่าวจึงอาจทำให้พบเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริต
เกิดข้ึนในบริษัทได้ ดังนั้น จึงมีการกำหนดหน้าที่ให้มีการแจ้ง
ให้นายทะเบียนทราบ เพื่อนายทะเบียนจะได้ดำเนินการ
ตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงร่างมาตราดังกล่าวโดย
กำหนดให้เป็นหน้าที่ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้งเท่านั้น 

๑๙. ในร่างมาตรา 83/724 สมาคมประกันชีวิตไทย มีความเห็น
ว่า ขอให้อ้างอิงเรื่องจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพให้สอดคล้องกับ
สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ยืนยันหลกัการตามบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากในการ
ประกาศกำหนดจรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ต้องสอดคล้องจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของสมาคมนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยอยู่แล้ว 

๒๐. ในร่างมาตรา 89/125 สมาคมประกันชีวิตไทย มีความเห็นว่า 
ควรตัดออกท้ังมาตรา เนื่องจากเห็นว่า ควรใช้มาตรการบังคับ
ขายหุ้น แทนการลงโทษทางอาญา 

ได้ปรับปรุงหลักการดังกล่าว โดยยกเลิกกำหนดโทษทาง
อาญาสำหรับการไม่รายงานการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละห้าให้นาย
ทะเบียนทราบ แต่เพิ่มบทกำหนดโทษอาญาในกรณีท่ีบริษัท
ตรวจพบว่ามีผู้ที่ถือหุ้นเกินร้อยละห้าและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบเพ่ือให้รายงานต่อนายทะเบียน แต่ผู้ถือหุ้นนั้นไม่รายงาน
ให้นายทะเบียนทราบ ประกอบกับร่างพระราชบัญญัตินี้ยังเปิด
โอกาสให้พิสูจน์ไดว่าได้ใช้ความระมัดระวังด้วยความรอบคอบ
ในการตรวจสอบผู้ที่มีความสัมพันธ์แล้ว แต่ไม่สามารถทราบ
และป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนดังกล่าวได โดยไม่ให้ถือว่า
บุคคลดังกล่าวกระทำความผิดตามมาตรา 89/2 วรรคสอง 

 

  

 
23 มาตรา ๘๓/๖  ในกรณีที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยพบเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นในบริษัทใด ให้นักคณิตศาสตร์

ประกันภัยแจ้งให้นายทะเบียนทราบในทันที  
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยผู้ซึ่งดำเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยสุจริตไม่ต้องรับผิดแม้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท เว้นแต่ เป็นการ

กระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
24 มาตรา ๘๓/๗  นักคณิตศาสตร์ประกันภัยต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติงานตามที่

คณะกรรมการประกาศกำหนด 
25 มาตรา ๘๙/๑  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐/๑ หรือมาตรา ๑๐/๒ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสอง

แสนบาท และถ้าเป็นกรณีกระทำความผิดต่อเนื่องให้ปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 



๘ 

 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๒๑. ในร่างมาตรา 99/126 สมาคมประกันชีวิตไทย  
มีความเห็นว่า บทลงโทษหนักเกินไปเมื่อเทียบเคียงกับกรณีท่ี 
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจัดทำรายงาน รับรอง หรือแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทเป็นเท็จ 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของภาคธุรกิจและได้ปรับแก้ 
ตามความเห็นดังกล่าวแล้ว27 
 

การนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างกฎหมาย 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)  

ได้นำข้อคัดค้านและความเห็นของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาและปรับปรุงแก้ไข  
ร่างพระราชบัญญัตปิระกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้ว ซึ่งความเห็นในประเด็นที่ 1. 2. 3. 7. 9. 10. และ 
17. สำนักงาน คปภ. เห็นด้วยกับภาคธุรกิจโดยได้ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ตามความเห็นดังกล่าวแล้ว แต่สำหรับความเห็นของภาคธุรกิจในประเด็นอื่น ๆ สำนักงาน คปภ.  
ยังคงยืนยันตามหลักการเดิมตามเหตุผลที่ระบุในคำชี้แจงเหตุผลรายประเด็นข้างต้น  

อย่างไรก็ดี เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีหลักการและ
เนื้อหาโดยส่วนใหญ่เหมือนกับร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สำนักงาน คปภ.  
จึงนำข้อคัดค้านและความเห็นของภาคธุรกิจที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
มาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วย 

 

 

 
26 มาตรา ๙๙/๑  ผู้สอบบัญชีผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๓/๑ หรือมาตรา ๔๓/๒ หรือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยผู้ใด

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๓/๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
27 มาตรา ๑๑๔/๒  นักคณิตศาสตร์ประกันภัยผู้ใด จัดทำรายงาน หรือรับรอง เกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทตามมาตรา 

๘๓/๑ อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้นำบทบัญญัติในมาตรา ๑๑๕ 
วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 


