
 
 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (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
รบัฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา 
 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

1. ในร่างมาตรา 34/11 บริษัทประกันวินาศภัย มีความเห็น
ดังนี้  

(1) ในทางปฏิบัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจในการจัดการจาก
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนนั้นจะมีความยุ่งยาก  

(2) ควรกำหนดขอบเขตหรือคำอธิบายของการได้รับ 
ความเห็นชอบว่าเป็นการอนุมัติหรือเป็นเพียงการแจ้งให้ทราบ  

(3) กรณีท่ีผู้มีอำนาจในการจัดการเป็นชาวต่างชาติจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนหรือไม่ 

ยืนยันข้อบัญญัติดังกล่าว โดยไม่ปรับแก้ตามที่ภาค
ธุรกิจมีข้อสังเกตไว้ เนื่องจากตามมาตรฐานสากลกำหนดให้
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยจะต้องมีความรู้และ
ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว  
และหน่วยงานกำกับดูแลต้องมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ 
เพ่ือให้บริษัทประกันภัยแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทหากมีเหตุปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวขาดความเหมาะสม
ในการปฏิบัติหน้าที่นั้น ดังนั้น จึงต้องให้นายทะเบียนให้ 
ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ประกันภัยเพื่อคัดกรองบุคคลผู้ที่มีความรู้และความเหมาะสม 
และเม่ือบุคคลดังกล่าวขาดความเหมาะสม นายทะเบียน 
ก็สามารถเพิกถอนการให้ความเห็นชอบได้ 

 
1 มาตรา ๓๔/๑  การแต่งตั้งกรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

ก่อน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งบุคคลใหม่หรือแต่งตั้งบุคคลเดิมให้ดำรงตำแหนง่ต่อไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศกำหนด 

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าบุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๔ ให้นายทะเบียน
เพิกถอนการให้ความเห็นชอบที่ได้ให้ไว้แล้ว 

เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ ให้นายทะเบียนมีอำนาจตรวจสอบประวัติส่วนตัว ประวัติอาชญากรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 



๒ 
 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

กรณีผู้มีอำนาจในการจัดการเป็นชาวต่างชาติ หรือ
ผู้จัดการสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศก็ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนเช่นเดียวกัน 

2. ในร่างมาตรา 34/22 บริษัทประกันวินาศภัย มีความเห็นว่า 
กรณีสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศซึ่งไม่มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทยังคงมีหน้าที่ต้องแจ้งหรือแสดงผลประโยชน์
และค่าตอบแทนของกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ในต่างประเทศทราบหรือไม่ ทั้งนี้ 
ในกรณีที่ต้องมีการรายงานควรกำหนดหลักเกณฑ์ให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กล่าวคือ
เปิดเผยในรูปแบบของการเหมาจ่าย และในกรณีท่ีไม่ต้อง
รายงานควรกำหนดให้ชัดเจนว่ากรณีของสาขาของบริษัทบริษัท
ประกันวินาศภัยต่างประเทศไม่ต้องแจ้งหรือแสดงผลประโยชน์
และค่าตอบแทนของกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ 

ยืนยันหลักการตามบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากสาขาของ
บริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศไม่ต้องดำเนินการตาม
บทบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัดท่ี
จะต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำกัด ดังนั้น จึงไม่สามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นได้ 

3. ในร่างมาตรา 34/43 บริษัทประกันวินาศภัย มีความเห็นว่า 
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจำบริษัท ไม่จำเป็นต้องประจำที่
บริษัทตลอดเวลา และเห็นว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจำ
บริษัทควรทำหน้าที่ได้มากกว่าหนึ่งบริษัท 

ยืนยันหลักการตามบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากความเห็น
ของบริษัทประกันวินาศภัยเป็นไปตามหลักการของบทบัญญัติ
ดังกล่าวแล้ว กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของร่างพระราชบัญญัตินี้
กำหนดให้ต้องมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้ง เพื่อทำ
หน้าที่รับรอง วิเคราะห์ และแสดงความเห็นเกี่ยวกับฐานะ
และการดำเนินการของบริษัทในภาพรวม โดยมิได้กำหนดให้
บุคคลดังกล่าวต้องอยู่ประจำที่บริษัทตลอดเวลา เพียงแต่
กำหนดให้บริษัทต้องมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้งเพ่ือ 
ทำหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น โดยบุคคลดังกล่าวนี้อาจทำหน้าที่ 

 
2 มาตรา ๓๔/๒  ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทมีหน้าที่แจ้งหรือแสดงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับผลประโยชน์

และค่าตอบแทนที่กรรมการ และผู้มีอำนาจในการจัดการได้รับจากบริษัท และมีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงการเป็นกรรมการ
ในธุรกิจอ่ืนด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศกำหนด  

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการ 

มีหน้าที่แจ้งการเป็นกรรมการในธุรกิจอื่นแก่บริษัท 
3 มาตรา ๓๔/๔  บริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตัง้บุคคลเปน็นักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจำ

บริษัทจำนวนหนึ่งคนตลอดเวลาทีป่ระกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ทั้งนี้ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจำบริษัทต้องมีคุณสมบตัิ 
ดังต่อไปนี้  

(๑) มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

(๒) เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

ในกรณีที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจำบริษัทลาออก ถูกบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทถอดถอน หรือ
ขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจำบริษัทใหม่
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนัที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจำบริษัทลาออก ถูกถอดถอน หรือขาดคุณสมบัติ 

เมื่อบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งหรือถอดถอนนักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจำบริษัท ให้บริษัท
แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันแตง่ตั้งหรือถอดถอน ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
ถอดถอนนักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจำบริษัท ให้บริษัทแจ้งเหตุผลในการถอดถอนให้นายทะเบียนทราบด้วย 



๓ 
 

ข้อคัดค้านและความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

มากกว่าหนึ่งบริษัทก็ได้ อย่างไรก็ด ีเพ่ือไม่ให้เกิดความ
สับสนว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจำบริษัท (appointed 
actuary) สามารถทำหน้าที่ได้มากกว่าหนึ่งบริษัทหรือไม่  
จึงใช้คำว่า“นักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้ง”4 แทนคำว่า 
“นักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจำบริษัท” ในทุกมาตรา 

 
การนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างกฎหมาย 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)  
ได้นำข้อคัดค้านและความเห็นของภาคธุรกิจที่เก่ียวข้องมาประกอบการพิจารณาและปรับปรุงแก้ไข 
ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้ว ซึ่งความเห็นในประเด็นที่ 3. สำนักงาน 
คปภ. ได้ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 
แต่สำหรับความเห็นของภาคธุรกิจในประเด็นอ่ืน ๆ สำนักงานยังคงยืนยันตามหลักการเดิมตามเหตุผล 
ที่ระบุในคำชี้แจงเหตุผลรายประเด็นข้างต้น  

อย่างไรก็ดี เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีหลักการและ
เนื้อหาโดยส่วนใหญ่เหมือนกับร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สำนักงาน คปภ.  
จึงนำข้อคัดค้านและความเห็นของภาคธุรกิจที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
มาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วย 
 

 
4 มาตรา ๓๔/๔  บริษัทต้องจัดให้มีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้งจำนวนหนึ่งคนตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 

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

(๒) เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

การแต่งตั้งหรือถอดถอนนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท และให้
บริษัทแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันแต่งตั้งหรือถอดถอน ทั้งนี้  ในกรณีถอดถอน ให้บริษัทแจ้งเหตุผลในการถอดถอน
ให้นายทะเบียนทราบด้วย 

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


