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บทคัดยอ 
 
    ธุรกิจประกันชีวิตเปนธุรกิจท่ีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ    อยู
ภายใตการกํากับดูแลของกรมการประกันภัย    และเครื่องมือท่ีใชในการกํากับดูแลธุรกิจประกัน
ชีวิตคือ พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535     อยางไรก็ตาม    มาตรการในการกํากับดูแลธุรกิจ
ประกันชีวิตก็ยังมีปญหาหลายประการ      

วิทยานิพนธฉบับนี้จึงมุงศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลธุรกิจประกัน
ชีวิตของประเทศไทย      (ไมรวมถึงมาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย)     
โดยศึกษาจากการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึกผูท่ีเกี่ยวของกับการกํากับดูแลธุรกิจประกัน
ชีวิต  อีกท้ังศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตของ
ตางประเทศ  คือ  ประเทศอังกฤษ  ฮองกง   และมาตรการในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยท่ี
กําหนดไวในมาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย  (IAIS  Insurance  Core  Principles)  ซ่ึง
พัฒนาโดย International  Association of  Insurance  Supervisors   แลวนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษา
มาทําการวิเคราะหเชิงคุณภาพ   

จากการศึกษาพบวา  มาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตมีปญหา
หลายประการ  ซ่ึงมีขอเสนอแนะในการแกไขแตละปญหา ดังน้ี 

1. รูปแบบการจัดต้ังบริษัทประกันชีวิต    มีการอนุญาตใหมีการจัดต้ังได  2  รูปแบบ ทั้ง
ในรูปของบริษัทจํากัด   และบริษัทมหาชนจํากัด         ซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแลท่ีแตกตางกัน       
จึงควรกําหนดใหสามารถจัดต้ังในรูปของบริษัทมหาชนจํากัดเทานั้น และควรจะกําหนดใหบริษัท
มหาชนจํากัดเหลานี้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  อันจะทําใหการกํากับดูแล 
การควบคุมการดําเนินการดานตาง ๆ และการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  (Good 
Corporate  Governance)  มีมากยิ่งขึ้น 

   2. คุณสมบัติของผูบริหารของบริษัทประกันชีวิต  ซ่ึงมีการกําหนดคุณสมบัติท่ัวไป
เทานั้น    จึงควรใหมีการกําหนดคุณวุฒิทางการศึกษาของผูบริหารระดับสูงของบริษัทประกันชีวิต
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ใหมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือมีประสบการณการทํางานในดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับธุรกิจประกันชีวิตไมต่ํากวา 3 ป   หรือเปนบุคคลท่ีไดรับการผอนผันจากนายทะเบียน   อีกท้ังให
การแตงตั้งผูบริหารดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน     นอกจากนี้ควรมีการ
กําหนดความรับผิดของผูบริหารของบริษัทประกันชีวิตไมวาทางแพงและทางอาญาเพ่ิมข้ึน    

3. หลักประกันฐานะการเงินและความม่ันคงของบริษัทประกันชีวิตซ่ึงมีจํานวนท่ีนอย
มากเม่ือเปรียบเทียบกับสภาวะทางเศรษฐกิจในปจจุบัน     จึงควรมีการเพ่ิมจํานวนหลักทรัพยท่ีวาง
ไวกับนายทะเบียน   และจํานวนเงินกองทุนข้ันตํ่าตามท่ีกฎหมายกําหนด  อีกท้ังควรมีการจัดต้ัง
กองทุนคุมครองผูเอาประกันชีวิต 

4.   การตรวจสอบธุรกิจประกันชีวิต      ควรนําระบบเตือนภัยสําหรับธุรกิจประกันภัย
มาเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหบริษัทประกันชีวิต   และควรมีการกําหนดระดับของความเส่ียงและ
แนวทางการแกไขปญหาในระดับความเส่ียงตางๆ ไวลวงหนา เพื่อจะไดแกไขปญหาตามแนวทางท่ี
กําหนดไวสําหรับความเส่ียงแตละระดับ        

5. กรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตมีการประวิงการใชเงินเอาประกันชีวิตหรือเงินอ่ืนตาม
สัญญาประกันชีวิต  ควรใหมีการเปดเผยช่ือของบริษัทประกันชีวิตท่ีมีความผิดเกี่ยวกับการประวิง
การใชเงินเอาประกันชีวิตหรือเงินอ่ืนตามสัญญาประกันชีวิตในส่ือตาง ๆ  เชน  ในเว็บไซตของ
กรมการประกันภัย   เปนตน     

6.  การกํากับดูแลตัวแทนนายหนาประกันชีวิตยังไมเพียงพอ  ซ่ึงควรมีการกําหนดให
ตัวแทนนายหนาประกันชีวิตตองมีคุณวุฒิทางการศึกษาข้ันตํ่ามัธยม 3 หรือเทียบเทา  มีการทํา
ประกันภัยความรับผิดตออาชีพ มีขอกําหนดหามมิใหตัวแทนนายหนาประกันชีวิตท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตเปนคร้ังท่ี 2 กลับเขามาขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนนายหนาประกันชีวิตอีก และควร
พัฒนาสมาคมตัวแทนนายหนาประกันชีวิตใหเปนสมาคมวิชาชีพ ซ่ึงจะมีบทบาทในการสงเสริม
และกํากับดูแลตัวแทนนายหนาประกันชีวิตตอไปในอนาคต  อีกท้ังมีขอกําหนดใหบริษัทประกัน
ชีวิตจะตองรวมรับผิดชอบกับตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทตน  หากตัวแทนประกันชีวิตนั้น
ปฏิบัติหนาท่ีจนเปนเหตุใหผูเอาประกันชีวิตหรือผูรับประโยชนไดรับความเสียหาย 

7.  การกํากับดูแลนักคณิตศาสตรประกันภัยและผูสอบบัญชีของบริษัทประกันชีวิต ควร
มีการกําหนดคุณสมบัติ  การข้ึนทะเบียน มาตรฐานการปฏิบัติงาน และบทลงโทษนักคณิตศาสตร
ประกันภัย และผูสอบบัญชีของบริษัทประกันชีวิตไวเปนการเฉพาะ  
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ABSTRACT 
  
 The   life  insurance   business  is  important  to  the   economic  and   social  system  of  
the  country.  The  life  insurance  business  is  under  the  supervision  of  the  Department Of  
Insurance   and  instrument  used  in  the  regulation  of  the  life  insurance  business  is  the  Life 
Insurance  Act  B.E. 2535 (1992).  However,   the  measure  to  regulate  life   insurance  business  
still  has  several  problems.  
 This  thesis  focuses on  the  study  of  the  legal measures  to  regulate  life  insurance  
business   (not   including   the  legal   measures  to   regulate  non-life  insurance   business)   
through  documentary  research  and  in-depth  interview of  the  persons  who  are involved  with 
the supervision  of  the  life  insurance  business  and  through  comparison  with  the  legal    
measure  to  regulate  the  life  insurance  business  in   the  other  countries  such as England,  
Hong  Kong   and  with  the  measure  to  regulate  the  insurance  business  prescribed   in  the  
IAIS  Insurance Core  Principles  developed  by  International  Association   of  Insurance  
Supervisors  (IAIS)  and  to  carry  out  the  analysis  of  such  information  qualitatively. 
 From the study, it was found that the  legal measures to regulate life insurance  business 
still  has  several  problems. The following are  proposals  to  solve each such  problem  : 
 1.  The    form    of    life    insurance  company :  life insurance companies are  
established  either as Limited  Companies  and  Public  Companies  Limited  which  are  subjected 
to different supervision.  It  is  recommended  that  they  be  established as Public    Companies  
Limited  only  and  be  required  to  list  in  the  Stock  Exchange  of  Thailand  which  would  
subject  them  to  additional  supervision  of  the  SEC  and  the  SET  and  require  them  to  
comply with  Good  Corporate  Governance. 
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 2.  The  qualifications  of  the  executives  of    the   life    insurance   company :  at  the  
present  time, the  qualifications  prescribed  are very  general. It  is  therefore  appropriate  to 
prescribe  academic  qualification of  the  executives at  least  to be  Bachelor’s  Degree or 
equivalent or to have an  experience relating  the  life  insurance business  not  less  than 3 years 
or  the  person  who  receive  exemption   from  Registrar  and  the appointments  of  such 
executives  require  the  consent  of the  Registrar.  Besides,  there  should  be  a  requirement that  
the  executives  of  life  insurance company  may  be  subjected  to  higher  penalty  for  
wrongdoing ,   both  civil  and  criminal. 
 3.  The amount of  to  be  provided  security to  ensure  financial  strength  and  stability  
of  the life insurance company is  quite  low  when compared with the current economic situation. 
It is  therefore  appropriate to increase the amount of security deposited with the Registrar  and  
the  minimum amount  of  fund  set up as  required  by  law.  Besides,  it  is  appropriate  to  
establish  Insured ’s   Protection   Fund. 
 4.   The   audit   of   the   life   insurance   business : It   is  appropriate  to  introduce  a  
warning  system as  an  instrument  for  the  analysis  of  the  life  insurance  company  and  
prescribe  the  risk  management  system  and  guideline  so  that  the  solutions  to  the  problems 
may be carried  out  in  accordance  with the  guideline  for  the risk  at  each  level. 
 5.  The payments of  compensation  or  other  amount  under  the  life  insurance  contract  
are  sometimes  delayed  without  justifiable reasons. The  names  of  life  insurance  companies    
which   deliberately   delay  the  payment  of  compensation   or  other  money  under  the  life  
insurance  contract  should  be  disclosed   and  made  known  to  the  public, through  various 
media  such    as  in   the  website  of  the  Department  Of   Insurance , etc. 

 6.  The   supervision   of   the   life   insurance  agents  and  brokers  is  still  quite  
lax.  There  should  be  prescribed  the  minimum  academic  level  of  the  agents  and  brokers  at  
not  less  than  3rd  Year  of  Secondary  School  or  equivalent.  There  should  be  an  insurance  
for  professional  misconduct  and  that  the agents and brokers  whose  licenses  have  been   
revoked   twice  are  barred  from  applying  for  the  licenses. The  life  insurance  agents  and  
brokers  association  should  be  developed  into  a  professional  association  whose  future  roles  
will  be  to  regulate  and  promote  the  professions.  Moreover,  the life  insurance company  will  
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be  required  to  be  responsible  jointly   with  its  agents  if  the  agents  perform the duty  in such  
a  way  as  to  cause   damage  to  the  insured  or  the  beneficiary. 
 7.  The  supervision  of  the actuaries  and  auditors of  the  life  insurance  companies  
should  be  more  strict  by  prescribing  specifically  their  qualifications,  registration, 
professional  code  of  conduct  and  penalties  for  misconduct. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1. สภาพและความสําคัญของปญหา 

ธุรกิจประกันภัยท้ังการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย  เปนธุรกิจท่ีมีความสําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เนื่องจากเปนธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการสรางหลักประกันความมั่นคงใหกับบุคคล  
ครอบครัว สังคม ธุรกิจการคาการลงทุนตาง ๆ   ตลอดจนเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการแบงเบาภาระของรัฐดาน
สวัสดิการและการสงเคราะหประชาชนผูประสบภัย   ความม่ันคงหรือความลมเหลวของธุรกิจประกันภัยยอม
สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจสังคม  ตลอดจนผูเอาประกันภัยและประชาชนท่ีเกี่ยวของเปนจํานวนมาก    
ดังนั้น  จึงจําเปนท่ีจะตองมีองคกรของรัฐมากํากับดูแลการดําเนินงานของธุรกิจประกันภัย  อีกท้ังจะตองมี
กฎหมายเฉพาะท่ีจะใชเปนเคร่ืองมือในการกํากับดูแลดังกลาวดวย 

ปจจุบันธุรกิจประกันภัยท้ังการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยอยูภายใตการกํากับดูแลของ
กรมการประกันภัย   และเคร่ืองมือท่ีใชในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยประกอบดวยพระราชบัญญัติ 3 ฉบับ  
คือ 

1. พระราชบัญญัติประกันชีวิต   พ.ศ.  2535      (ราชกิจจานุเบกษา   เลม 109  ตอนท่ี 46  ลงวันท่ี  10  
เมษายน  2535   มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  11  เมษายน  2535) 
  2. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  2535     (ราชกิจจานุเบกษา  เลม 109  ตอนท่ี  46  ลงวันท่ี  
10  เมษายน  2535  มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  11  เมษายน  2535) 
  3. พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ.  2535  (ราชกิจจานุเบกษา  เลม 109  ตอนท่ี  44  
ลงวันท่ี  9  เมษายน  2535   โดยผลบังคับของพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  (ฉบับท่ี 2)  ทําให
พระราชบัญญัติฉบับนี้  มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 5 เมษายน 2536) 

    วิทยานิพนธฉบับนี้  มุงศึกษาเฉพาะสวนของการกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิต   เนื่องจากเปน
แหลงระดมเงินออมระยะยาวท่ีสําคัญของประเทศ  และเปนธุรกิจท่ีเกี่ยวพันโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  โดยเปนหลักประกันรายได  ชวยใหผูเอาประกันภัยไมตองกังวลกับรายไดท่ีอาจสูญเสียไปในยาม
เจ็บปวย  เกษียณ หรือเสียชีวิต   อีกท้ังสัญญาประกันชีวิตจะเปนสัญญาระยะยาว     โดยบริษัทประกันชีวิตจะ
จายเงินใหตามท่ีกําหนดไวในกรมธรรม เม่ือผูเอาประกันภัยเสียชีวิตหรือเม่ือผูเอาประกันภัยยังคงมีชีวิตอยูตาม
ระยะเวลาที่ระบุไวในกรมธรรม  ซ่ึงจะกําหนดจํานวนเงินท่ีจะจายใหไวเปนจํานวนท่ีแนนอน   จํานวนเบ้ีย
ประกันภัยท่ีชําระไปนั้น  สวนหนึ่งจะถูกหักเปนคาตนทุนในการเสียชีวิตและเปนคาใชจายในการดําเนินงาน  
สวนท่ีเหลือจะนําและเก็บสะสม  รวมไวกับผลตอบแทนจากการลงทุน  เพื่อเตรียมไวจายเม่ือผูเอาประกันภัย
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เสียชีวิตหรือเม่ือกรมธรรมครบกําหนดในการจายเงินตามจํานวนและตามระยะเวลาท่ีระบุไวในกรมธรรม      
โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันธุรกิจประกันชีวิตจะมีจํานวนเงินเอาประกันชีวิตในแตละปท่ีสูงมาก  กลาวคือ ในป 
2545  บริษัทประกันชีวิตไดจําหนายกรมธรรมประกันชีวิตเปนจํานวน 1,442,543  กรมธรรม   โดยมีจํานวนเงิน
เอาประกันภัยรวมท้ังส้ิน 500,408 ลานบาท  มีเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภท 115,518 ลานบาท   มี
การจายเงินตามเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันชีวิตและผูรับประโยชน เปนจํานวนเงิน 32,207 
ลานบาท  ท้ังนี้  ณ 31 ธันวาคม 2545  ธุรกิจประกันชีวิตมีสินทรัพยลงทุนเปนจํานวน 320,103 ลานบาท  มี
รายไดจากการลงทุนเปนจํานวน 17,076 ลานบาท  โดยมีผลตอบแทนจากการลงทุนรอยละ 5.33   และเม่ือ
พิจารณาจากฐานะการเงินของธุรกิจประกันชีวิตจะพบวา ณ 31 ธันวาคม 2545  ธุรกิจประกันชีวิตมีสินทรัพยรวม
จํานวน 351,483 ลานบาท  มีหนี้สินรวมท้ังส้ิน 310,378 ลานบาท โดยหนี้สินสวนใหญไดแกเงินสํารอง
ประกันภัย คิดเปนรอยละ 90.32 ของหนี้สินรวมท้ังส้ิน   และมีเงินกองทุนรวมจํานวน 41,105 ลานบาท1   ดังนั้น  
การกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตของรัฐจึงมีความสําคัญ โดยมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญคือ เพื่อใหบริษัทประกันชีวิต
มีฐานะม่ันคงและดําเนินการถูกตองตามหลักวิชาการ  สัญญาประกันชีวิตและอัตราเบ้ียประกันชีวิตมีความเปน
ธรรม   ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามสัญญาประกันชีวิตไดรับการปฏิบัติตามสัญญาประกันชีวิตดวย
ความเปนธรรมและรวดเร็ว  อีกท้ังตัวแทนประกันชีวิตและนายหนาประกันชีวิตเปนบุคคลที่มีความรูและ
คุณสมบัติท่ีเหมาะสม     

อยางไรก็ตาม    ณ    ส้ินป  2545   บริษัทประกันชีวิต  2  แหงมีเงินกองทุนติดลบ2  คือ บริษัท  เนช่ัน
ไวดประกันชีวิต  จํากัด  มีเงินกองทุน  - 53.978  ลานบาท     และบริษัท อาคเนยประกันชีวิต  จํากัด  มี
เงินกองทุน - 1,324.968 ลานบาท   นอกจากนี้  ยังมีกรณีท่ีกรมการประกันภัยไดรับเร่ืองรองเรียนเปนจํานวนมาก
ในปญหาขอพิพาทเกี่ยวกับการใชเงินเอาประกันชีวิตหรือเงินอ่ืนตามสัญญาประกันชีวิต  หรือปญหาที่เกิดจาก
ตัวแทนประกันชีวิตท่ีรับเงินคาเบ้ียประกันภัยจากผูเอาประกันภัยแลวไมนําสงบริษัท       ทําใหผูเอาประกันภัย
ไดรับความเสียหายเพราะกรมธรรมหมดอายุ  โดยที่บริษัทประกันชีวิตไมรวมรับผิดชอบ   และเม่ือพิจารณาถึง
มาตรการในการกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิต    จะเห็นไดวา    มาตรการในการกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตใน
ปจจุบันยังมีปญหาหลายประการ  กลาวคือ 

1.ปญหาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดต้ังบริษัทประกันชีวิต   ซ่ึงมีการอนุญาตใหมีการจัดต้ังได 2 รูปแบบ 
ท้ังในรูปของบริษัทจํากัด  และบริษัทมหาชนจํากัด  ซ่ึงการจัดต้ังบริษัทประกันชีวิตในแตละรูปแบบดังกลาวจะมี

                                                        
  1 กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย.  รายงานธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 2545  (Annual Insurance Report of Thailand 2002).
กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด โรงพิมพอักษรไทย , 2547,  หนา 5 – 14. 

2  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย.  รายงานธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 2545  (Annual Insurance Report of Thailand 
2002).กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด โรงพิมพอักษรไทย , 2547,  หนา 221 และ  235. 
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ระดับของการกํากับดูแลท่ีแตกตางกัน  โดยการจัดต้ังบริษัทประกันชีวิตในรูปแบบของบริษัทมหาชนจํากัดจะมี
ผลดีกวาบริษัทประกันชีวิตท่ีเปนบริษัทจํากัด 

2.ปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูบริหารของบริษัทประกันชีวิต  ตลอดจนมาตรการในการลงโทษ
ผูบริหารของบริษัทประกันชีวิตท่ีทุจริตและกอใหเกิดความเสียหายตอผูเอาประกันภัยซ่ึงยังไมเพียงพอ  ซ่ึงทําให
ผูบริหารของบริษัทประกันชีวิตท่ีมีเจตนาทุจริตไมเกิดความเกรงกลัว 
 3.ปญหาเกี่ยวกับความไมเพียงพอของหลักประกันความม่ันคงในฐานะการเงินของบริษัทประกัน
ชีวิต     เชน  ความไมเหมาะสมเพียงพอของหลักทรัพยวางไวกับนายทะเบียน   ตลอดจนเงินสํารอง   เปนตน   
เนื่องจากจํานวนหลักประกันความมั่นคงตาง ๆ  มีจํานวนนอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน  นอกจากนี้  ยังไมมีการจัดต้ังกองทุนเพื่อคุมครองผูเอาประกันชีวิต 

4.ปญหาเกี่ยวกับความไมเพียงพอของการกํากับดูแลตัวแทนนายหนาประกันชีวิต   ท้ังในดาน
คุณสมบัติและมาตรการในการลงโทษตัวแทนนายหนา ซ่ึงสงผลใหตัวแทนนายหนาประกันชีวิตบางสวนขาด
ความรูดานการประกันชีวิต  ขาดจิตสํานึกรวมรับผิดชอบตอสังคม และขาดจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 

5.ปญหาเกี่ยวกับการกํากับดูแลผูเกี่ยวของกับธุรกิจประกันชีวิต   ไดแก นักคณิตศาสตรประกันภัย  
ผูสอบบัญชีของธุรกิจประกันชีวิต  ซ่ึงปจจุบันยังไมมีการกําหนดไว 

   จากปญหาตาง ๆ ขางตน  ผูเขียนจึงมุงศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีใชในการกํากับดูแล
ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยวาควรจะตองมีมาตรการเพิ่มเติมในเร่ืองใด   โดยศึกษาเปรียบเทียบกับ
มาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตของตางประเทศคือ ประเทศอังกฤษ  ฮองกง  และ
มาตรการในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย  (IAIS  
Insurance  Core  Principles) ซ่ึงพัฒนาโดย International  Association  of  Insurance  Supervisors    เพื่อท่ีจะ
นํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขปญหาของการกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย 
 
2.  วัตถุประสงคในการศึกษา 
 1.เพื่อศึกษาปญหาทางกฎหมายในการกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย 
 2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายที่ใชในการกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตใน
ตางประเทศกับประเทศไทย 
 3. เพื่อศึกษาวิเคราะหมาตรการทางกฎหมายท่ีใชในการกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิต 
 4.เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายท่ีใชในการกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย 
 
3.  สมมติฐาน 
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 มาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตของประเทศไทยในปจจุบันนี้ยังมีปญหา
หลายประการ  ไดแก ปญหาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดต้ังบริษัทประกันชีวิต  คุณสมบัติและมาตรการในการลงโทษ
ผูบริหารของบริษัทประกันชีวิต  ความไมเพียงพอของหลักประกันความม่ันคงในฐานะการเงินของบริษัท
ประกันชีวิต  ความไมเพียงพอของการกํากับดูแลตัวแทนนายหนาประกันชีวิต  ตลอดจน นักคณิตศาสตร
ประกันภัยและผูสอบบัญชีของธุรกิจประกันชีวิต     ดังนั้น    จึงเห็นควรท่ีจะตองแกไขปรับปรุงมาตรการทาง
กฎหมายในการกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตใหมีความสมบูรณ  เพื่อกํากับดูแลใหบริษัทประกันชีวิตมีความ
ม่ันคง 
 
4.  วิธีการศึกษา 
 1.  การวิจัยเอกสาร   โดย 
                        1.1 ศึกษาจากกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิต  เชน  พระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535    ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย     กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง  ตลอดจน
กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังในสวนของประเทศไทยและตางประเทศ 
     1.2  ศึกษาจากการรวบรวมขอมูลจากบทความ  วิทยานิพนธ  และเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
ประกันชีวิต 
 2. การสัมภาษณเชิงลึกผูท่ีเกี่ยวของในการกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิต 
 3. ทําการวิเคราะหเชิงคุณภาพ  โดยนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึกในขอ 
1 และขอ 2  มาทําการวิเคราะห 
 
5.  ขอบเขตของการศึกษา 
 วิทยานิพนธฉบับนี้มุงท่ีจะศึกษากฎหมายในการกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตเทานั้น (ไมรวมถึง
การศึกษากฎหมายในการกํากับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย) โดยศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแล
การดําเนินงานและฐานะทางการเงิน เชน การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต  การวางหลักทรัพยไว
กับนายทะเบียน  การดํารงไวซ่ึงเงินกองทุนและทรัพยสิน    การจัดสรรเบ้ียประกันภัยไวเปนเงินสํารอง  
คุณสมบัติและความรับผิดของผูบริหารบริษัทประกันชีวิต   เปนตน     การกํากับดูแลสัญญาประกันชีวิต   การ
กํากับดูแลอัตราเบ้ียประกันชีวิต   การกํากับดูแลใหปฏิบัติตามสัญญาประกันชีวิต   ตลอดจนการกํากับดูแล
ตัวแทนนายหนาประกันชีวิต    โดยศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลธุรกิจประกัน
ชีวิตของประเทศอังกฤษ  ฮองกง  และ  ศึกษามาตรการในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยท่ีกําหนดไวใน
มาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย  (IAIS  Insurance  Core  Principles)      ซ่ึงพัฒนาโดย International  
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Association    of    Insurance    Supervisors    เพื่อวิเคราะหถึงมาตรการท่ีเหมาะสมและแนวทางแกไขมาตรการ
ตาง ๆ ท่ีเห็นวาไมเหมาะสมตอไป   
 
6.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.ทําใหทราบปญหาทางกฎหมายในการกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย    2.ทํ าให
ทราบมาตรการทางกฎหมายท่ีใชในการกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตท้ังของตางประเทศและประเทศไทย 
 3.ทําใหทราบผลการวิเคราะหมาตรการทางกฎหมายท่ีใชในการกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิต  
 4.ทําใหทราบแนวทางในการปรับปรุงแกไขมาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลธุรกิจประกัน
ชีวิต เพื่อใหการดําเนินธุรกิจประกันชีวิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีความม่ันคง  ยกระดับธุรกิจประกัน
ชีวิตใหมีความเปนสากล มีความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะเม่ือมีการเปดเสรีธุรกิจประกันภัยในประเทศ
ไทยตามพันธกรณีท่ีมีตอองคการการคาโลก   
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บทที่ 2 
วิวัฒนาการของการกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย 

 
การประกันชีวิตเปนการซ้ือหลักประกันหรือซ้ือความคุมครองท่ีจะไดรับเงิน โดยบริษัทประกันชีวิต

จะจายเงินใหตามท่ีกําหนดไวในกรมธรรม เม่ือผูเอาประกันภัยเสียชีวิตหรือเม่ือผูเอาประกันภัยยังคงมีชีวิตอยู
ตามระยะเวลาที่ระบุไวในกรมธรรม ซ่ึงจะกําหนดจํานวนเงินท่ีจะจายใหไวเปนจํานวนท่ีแนนอน  อีกท้ัง  บริษัท
ประกันชีวิตถือวาเปนสถาบันการเงินประเภทหนึ่ง  เนื่องจากผูเอาประกันภัยสะสมทรัพยผานบริษัทประกันชีวิต  
และแนวโนมของการลงทุนจากเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิตเปนไปอยางกวางขวาง1  ซ่ึงการควบคุมดูแล
นโยบายการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตจะประกอบไปดวยปจจัยเกี่ยวกับการเงิน การเศรษฐกิจ ผลประโยชน
ของประชาชน  ความเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  ดังนั้น  ธุรกิจประกันชีวิตจึงมีบทบาทสําคัญท้ังทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม  กลาวคือ ทางดานเศรษฐกิจนั้นธุรกิจประกันชีวิตมีบทบาทสําคัญในการระดมเงินออม เพื่อ
เปนแหลงเงินทุนระยะยาวสําหรับใชในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากโดยลักษณะการใชไปของเงินทุนนั้นบริษัท
จะนําไปลงทุนในหลักทรัพยตาง ๆ อาทิ พันธบัตรรัฐบาล  หุนทุน หุนกู  เปนตน อีกท้ังยังลงทุนในกิจการ
ประเภทตามที่กฎหมายกําหนด  ซ่ึงมีประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  ทําใหประชาชนมีงานทํา
มากข้ึน  ผลผลิตและรายไดประชาชาติเพิ่มข้ึน กอใหเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศและ
สวัสดิการทั่วไปของประชากรดีข้ึนดวย   สวนบทบาททางสังคมนั้น  ธุรกิจประกันชีวิตมีสวนอยางมากในการ
บรรเทาความเดือดรอนเม่ือเกิดภัยแกผูเอาประกันภัย  ซ่ึงเปนการลดภาระของรัฐดานสวัสดิการสังคม  เพราะทุก
คนท่ีมีกรมธรรมจะมั่นใจในหลักประกันท่ีม่ันคง  จากการชดเชยรายไดท่ีสูญเสียไปอันเกิดจากการเสียชีวิต  ชรา
ภาพ  หรือทุพพลภาพ  ดังนั้น ธุรกิจประกันชีวิตจึงเปนธุรกิจหนึ่งที่รัฐบาลเขาไปแทรกแซงและกํากับดูแล  
เนื่องจากการดําเนินธุรกิจประกันชีวิตสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะหรือประชาชนสวนใหญ  ถาหาก
บริษัทประกันชีวิตมีปญหาในการดําเนินงานตองลมละลาย ไมสามารถชําระภาระหน้ีสินท้ังปวงท่ีมีตอผูเอา
ประกันภัยและบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของได 
 การกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตจึงมีความสําคัญ เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตรับคาเบ้ียประกันภัยจากผู
เอาประกันภัยและนําเงินนั้นไปลงทุน  เพ่ือใหไดเพียงพอตอการจายคืนตามสัญญาประกันชีวิต    ซ่ึงอาจ
เกิดข้ึนตลอดอายุของกรมธรรม    จายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน        และสรางผลตอบแทนท่ีพึงพอใจ
ใหแกผูถือหุนของบริษัทหรือใชในการขยายงานของบริษัทโดยผูเอาประกันภัยจายคาเบ้ียประกันชีวิตในปจจุบัน
เพื่อคุมครองถึงอนาคต        โดยคาดการณวาบริษัทประกันชีวิตท่ีตนจายเงินจะยังคงดําเนินงานอยูตลอดอายุ

                                                        
1Life Insurance Association of America.  Life  Insurance  Companies  As  Financial Institutions.  

Prentice-Hall Inc., 1965, pp. 1-5. 
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ของกรมธรรม   ดังนั้น  บทบาทของผูกํากับดูแลจึงสําคัญมากในการใหความม่ันใจวาบริษัทมีความสามารถจาย
ได ตลอดจนปกปองผูเอาประกันชีวิตใหไดรับการบริการอยางยุติธรรม  การกํากับดูแลมีท้ังการกํากับดูแลโดย
รัฐบาล    หรือ        การกํากับดูแลโดยภาคเอกชน ซ่ึงเปนการกํากับดูแลกันเอง (Self – regulation)     
หรืออาจเปนการผสมผสานกันระหวางการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรัฐบาลและเอกชน2 
 -  การกํากับดูแลโดยรัฐบาล  เปนการท่ีรัฐบาลมีการออกกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  ใหผูประกอบ
ธุรกิจประกันชีวิตปฏิบัติตาม    เพื่อใหมีความม่ันใจวา    บริษัทประกันชีวิตจะมีความม่ันคง และสามารถจาย
ชําระเงินเอาประกันชีวิต    ตลอดจนผลประโยชนอ่ืนตามท่ีกําหนดในกรมธรรมประกันชีวิต  ดังนั้น  การ
กํากับดูแลโดยรัฐบาล      อยางนอยท่ีสุดควรมีขอกําหนดสําหรับการกํากับดูแลใน 4 เร่ืองคือ การกํากับดูแล
เกี่ยวกับการจัดต้ังบริษัทประกันชีวิต       การกํากับดูแลเกี่ยวกับความสามารถในการชําระหนี้สิน  การกํากับ
ดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑของบริษัทประกันชีวิต  และการกํากับดูแลตัวแทนนายหนาประกันชีวิต3 
 -  การกํากับดูแลกันเอง  (Self – regulation)      เปนการท่ีภาคเอกชนกํากับดูแลการดําเนิน
ธุรกิจระหวางในกลุมของตน   ซ่ึงการกํากับดูแลกันเองนี้มีประโยชนหลายประการ กลาวคือ  ความรวมมือใน
การรวมกันแกปญหาของบริษัทประกันชีวิตจะมีมาก      เนื่องจากมีความใกลชิดกับปญหาตาง ๆ มากกวา
องคกรท่ีรัฐจัดต้ังข้ึนเพื่อกํากับดูแล      อีกท้ังตนทุนในการกํากับดูแลกันเองของภาคเอกชนนอยกวาการกํากับ
ดูแลโดยรัฐบาล   และเปนการลดคาใชจายของภาครัฐ  ซ่ึงทําใหรัฐสามารถนําเงินท่ีประหยัดไดนี้ไปจัดสรรเพื่อ
การพัฒนางานดานอ่ืน ๆ ได   ท้ังนี้    โดยปกติองคกรกํากับดูแลกันเองจะต้ังข้ึนภายใตกฎหมายและข้ึนอยูกับ
การดูแลของหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ   นอกจากนี้             การกํากับดูแลกันเองจะตองสรางความ
เช่ือม่ันและเปนประโยชนตอสาธารณะ           อีกท้ังคุมครองผูลงทุนภายนอกอีกดวย   อยางไรก็ตาม  การ
กํากับดูแลกันเองก็มีขอเสีย    เนื่องจากสมาชิกขององคกรกํากับดูแลกันเองอาจมุงไปท่ีผลประโยชนของกลุม
ของตน    ดังนั้น โดยท่ัวไปสมาชิกขององคกรกํากับดูแลกันเองบางสวนจะไดรับการคัดเลือกจากภาครัฐ 
เพื่อใหการกํากับดูแลกันเองเปนประโยชนตอธุรกิจและประชาชนสวนรวม       โดยสมาชิกท่ีมาจากภาครัฐ
จะตองไมมีประวัติเกี่ยวของกับธุรกิจประกันชีวิตท้ังทางตรงและทางออม เพื่อใหเกิดความซ่ือสัตยในการ
ดําเนินการ และจะตองเปนผูมีเกียรติในสังคม  เพื่อใหเปนท่ียอมรับในสังคม   
 การกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิต  มีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ 5 ประการดังตอไปนี้ 

1.ดูแลใหผูเอาประกันชีวิตและผูรับประโยชน     ไดรับความคุมครองตามท่ีระบุไวในสัญญา
ประกันชีวิต     ดังนั้น   จึงตองมีการกําหนดมาตรฐานดานความเพียงพอของเงินกองทุน    การจัดสรรเงิน

                                                        
2 กองนโยบายและระบบสารสนเทศ . “การปรับโครงสรางระบบการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย”   วารสารการประกันภัย.  ฉบับท่ี 101.    มกราคม – มีนาคม 

2544,  หนา 43 – 54. 
3 Mehr  Robert  I. , and  Robert  W.  Osler.   Modern  Life  Insurance .  New  York : The Macmillan  

Company,  1956,  p. 688. 
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สํารองประกันชีวิต  และกฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต      เปนตน  เพื่อใหแนใจวา
บริษัทประกันชีวิตมีความม่ันคงทางการเงินและสภาพคลองทางการเงินเพียงพอ  สามารถชําระภาระหนี้สินท้ัง
ปวงท่ีมีตอผูเอาประกันภัยและบุคคลอ่ืน  ๆ    ไดอยางครบถวนตลอดเวลาท่ีประกอบธุรกิจประกันชีวิต 

2.ปกปองผูเอาประกันชีวิตมิใหอยูในภาวะเสียเปรียบในการติดตอธุรกิจกับบริษัท   ประกันชีวิต  
หรือตัวแทนนายหนาประกันชีวิต  อันเนื่องมาจากการขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันชีวิต   ซ่ึงเปน
ธุรกิจท่ีมีความซับซอนทางดานกฎหมาย  ปองกันมิใหประชาชนตองซ้ือความคุมครองในอัตราท่ีไมเปนธรรม  
หรือไมไดรับการคุมครองท่ีถูกตองครบถวนตามเจตนาของการทําประกันชีวิต 
 3.สงเสริมการแขงขันท่ีเปนธรรมในระหวางบริษัทประกันชีวิตดวยกันเอง โดยปองกันมิใหเกิดการ
แขงขันดานราคา      จนทําใหการรับประกันภัยไมคุมทุนและทําใหบริษัทประสบปญหาทางการเงิน  ซ่ึงอาจ
สงผลกระทบตอการไดรับความคุมครองของประชาชนในท่ีสุด  และปองกันมิใหเกิดการแยงชิงตัวแทน
นายหนาประกันชีวิต ดวยการจายคาตอบแทนสูงกวาประโยชนทางธุรกิจท่ีไดรับและอาจเปนเหตุใหบริษัท
ประกันชีวิตประสบปญหาทางการเงิน       รวมถึงการกระทําท่ีไมเปนธรรมอ่ืน ๆ 

4.พัฒนาใหมีความคุมครองในรูปแบบใหม ๆ ตามความตองการของผูเอาประกันชีวิต 
 5.สรางความสมดุลระหวางผลประโยชนของผูเอาประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิตมิใหเกิดการ
เหล่ือมลํ้าจนอีกฝายหน่ึงเสียประโยชน  โดยมีเปาหมายใหบริษัทประกันชีวิตไดรับผลตอบแทนท่ีคุมคาและ
เพียงพอจากการลงทุนประกอบธุรกิจ         ในขณะท่ีผูเอาประกันชีวิตและประชาชนไดรับการคุมครองตาม
ความตองการ ในราคาท่ีเหมาะสม          และไดรับผลประโยชนครบถวนตามท่ีไดตกลงไวในสัญญาประกัน
ชีวิต 
 ในบทนี้     จึงจะไดกลาวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการประกันชีวิตและการกํากับดูแล
ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย 
  
 
 
 
1.  วิวัฒนาการของการประกันชีวิตและการกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย 

ในสมัยโบราณระยะตนประวัติศาสตร4    ชาวกรีกและโรมันจะใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันใน
กลุมศาสนาเดียวกัน         มีการเก็บเงินจากสมาชิกในกลุมเพื่อไวเปนคาใชจายในการจัดการศพตามประเพณี

                                                        
4สิทธิโชค  ศรีเจริญ.   ความรูทั่วไปเกีย่วกับการประกันภัย.   พิมพคร้ังท่ี 3.  กรุงเทพมหานคร :  ประชุมทองการพิมพ,   2538,  หนา 11 – 20. 
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ศาสนาของตน      ในระหวางท่ีสมาชิกยังมีชีวิตอยู สามารถกูเงินจากกลุมไดภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดไว  ซ่ึงมี
ลักษณะคลายคลึงกับการกูเงินตามกรมธรรมประกันชีวิตนั่นเอง   

ตอมาในยุคกลาง (Middle  Ages)    การประกันชีวิตยังคงมีลักษณะเพื่อการจัดการศพ และ
การจายบํานาญ (Pension)  ใหกับสมาชิกท่ีชราภาพ     นอกจากนี้ยังขยายตัวเปดรับสมาชิกโดยท่ัวไปไม
เฉพาะแตกลุมศาสนาเทานั้น โดยมีการกอตั้งองคการเปนสมาคมเพ่ือใหบริการสาธารณชนท่ัวไปจนกระท่ังถึงป 
ค.ศ. 1583           จึงไดเกิดมีการประกันชีวิตอยางสมบูรณแบบท่ีเรารูจักกันในปจจุบันนี้ข้ึนท่ีประเทศ
อังกฤษ 
 กรมธรรมประกันชีวิตฉบับแรกทําข้ึนเม่ือวันท่ี  18  มิถุนายน  ค.ศ.  1583  เปนการประกันชีวิต
นายวิลเล่ียม  กิบบอนส  (Mr. William  Gibbons)      ดวยจํานวนเงินเอาประกันชีวิต  382  
ปอนด 6 ชิลลิง   8 เพนนี    สัญญามีอายุ 12 เดือน   หากนายกิบบอนสถึงแกกรรมภายในระยะเวลา 1 ป      
ผูรับประกันตองจายเงินจํานวนดังกลาว    ปรากฏวานายกิบบอนสถึงแกกรรมในวันท่ี  8  พฤษภาคม  ค.ศ. 
1584  จึงตองมีการจายเงินตามจํานวนท่ีเอาประกันภัยไว  การประกันชีวิตดวยสัญญาระยะส้ันเชนกรณีนี้
นิยมทํากันตอมาประมาณหนึ่งศตวรรษ     และทํากันในรูปแบบของการชวยเหลือสงเคราะหกันในสมาคม      
ดวยสมาชิกสละเงินคนละจํานวนหนึ่งใหกับสมาชิกท่ีถึงแกกรรมคลายกับการฌาปนกิจสงเคราะหในสมัย
ปจจุบัน 
 การประกันชีวิตไดพัฒนาระบบและวิธีการมากยิ่งข้ึน             มีการกอตั้งสมาคมเพ่ือประโยชนใน
การประกันชีวิตรวมกัน (Mutual  Associations)   ในป ค.ศ. 1705    ในป 1757 มีระบบการ
จายเงินข้ันตํ่าท่ีสมาคมจะจายใหสมาชิกท่ีถึงแกกรรม  ซ่ึงปรากฏวาระบบนี้ไดรับความนิยมจากมวลสมาชิกเปน
อยางมาก  เม่ือมีเง่ือนไขในการจายเงินท่ีแนนอนใหกับการมรณะของสมาชิกแลว     ก็มีงานสําคัญท่ีเกิดข้ึน
สมัยนักคณิตศาสตรประกันภัย  โดยนําหลักวิชาคํานวณมาใชกับตารางของการตายของสมาชิก          นัก
คณิตศาสตรท่ีทุมเทเสียสละใหกับงานช้ินนี้คนหนึ่งคือ Mr. Edmund  Halley    นักดาราศาสตรผู
คนพบดาวหางท่ีมีช่ือเสียงช่ือดาวหาง Halley  ไดรวมมือกับ  Mr. James  Dodson   จัดทําสถิติ
การตายของคนอายุตาง ๆ กัน  เพื่อคํานวณเบ้ียประกันชีวิตสําหรับการประกันชีวิตในแบบตาง ๆ ไดสําเร็จ         
จัดทําสถิติการตายของคนอายุตาง ๆ กัน  เพื่อคํานวณเบ้ียประกันชีวิตสําหรับการประกันชีวิตในแบบตาง ๆ ได
สําเร็จ     ทําใหมีเง่ือนไขขอคุมครองท่ีเปนธรรมยิ่งข้ึนโดยอาศัยจํานวนอายุของผูเอาประกันภัยเปนเกณฑ  ซ่ึง
แตเดิมคิดเบ้ียประกันภัยเทากันไมวาจะมีอายุเทาใด 
 ตอมาในป ค.ศ. 1762  ไดมีการกอตั้ง The  Equitable  Life  Assurance  
Society    ข้ึนเพื่อดําเนินธุรกิจในการประกันชีวิต   โดยเรียกเก็บเบ้ียประกันชีวิตตามจํานวนอายุของผูเอา
ประกันชีวิต  และมีการรับประกันชีวิตระยะยาวจนถึงตลอดชีวิต     การประกันชีวิตในระยะสมัยนี้มีการใช
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หลักเกณฑในทางคณิตศาสตรมากยิ่งข้ึน    จนทําใหอัตราการเส่ียงภัยอยูในเกณฑท่ีควบคุมได   การประกัน
ชีวิตไดถูกพัฒนาใหดียิ่งข้ึนจนกระท่ังรัฐบาลอังกฤษไดออกพระราชบัญญัติประกันชีวิตฉบับแรกในป ค.ศ. 
1774  คือ The  Life  Assurance  Act  1774     วัตถุประสงคสําคัญของพระราชบัญญัตินี้ก็
คือ     หามการประกันชีวิตท่ีผูเอาประกันไมมีสวนไดเสียในการดํารงชีพหรือการมรณะของผูเอาประกันภัย
หรือผูถูกเอาประกันภัย   
 สําหรับประเทศไทย  การประกันชีวิตเร่ิมมีในสมัยรัชกาลท่ี 5      โดยอังกฤษไดสงคณะทูตมาเจริญ
สัมพันธไมตรีและถือโอกาสเดียวกันนี้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตใหบริษัทเอควิตาเปลแดสชัวรันท
โซไซต้ีออฟลอนดอน   (The   Equitable   Assurance   Society of London)  บริษัท
ประกันชีวิตแหงแรกในโลกซ่ึงกอตั้งข้ึนในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  เม่ือป พ.ศ. 2305     แตงต้ัง
ตัวแทนประกอบการประกันชีวิตข้ึนในประเทศไทย โดยมีสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ไดทรงเอา
ประกันชีวิตรายแรก        แตการประกันชีวิตในระยะเร่ิมแรกในประเทศไทยยังไมเจริญเทาท่ีควรทั้งนี้เพราะ
ประชาชนสวนมากยังไมเขาใจในธุรกิจประเภทนี้ ซ่ึงตอมาบริษัทใหญในกรุงลอนดอนดังกลาวเห็นวา   ถา
ดําเนินธุรกิจตอไปจะไมคุมกับคาใชจาย จึงถอนตัวแทนประกันชีวิตออกจากประเทศไทย แตก็ยังคงรักษาผล
ความคุมครองและบริการไวตามเง่ือนไขเดิม 
 ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 1   ธุรกิจประกันชีวิตในยุโรปและในอเมริกาไดขยายตัวกวางขวางมาก
ยิ่งข้ึน  เพราะประชาชนรูถึงคุณคาและประโยชนทางการประกันชีวิต   การประกันชีวิตไดแพรขยายกิจการมา
ในประเทศไทยอีกในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 ซ่ึงพระองคไดทรงมี
พระราชดําริเห็นวาธุรกิจประกันภัยเร่ิมเปนท่ีนิยมกันแพรหลายมากข้ึน  จึงจําเปนตองใหเปนธุรกิจหนึ่งท่ีตองมี
การขออนุญาตในการประกอบการ  ดังนั้น  ใน “พระราชบัญญัติลักษณะเขาหุนสวนและบริษัท  ร.ศ. 130”  
ซ่ึงประกาศใชบังคับเม่ือ  1  มกราคม  พ.ศ.  2454  จึงมีขอความระบุไวในมาตรา 115  กําหนดหามมิให
บริษัทเดินรถไฟ  รถราง  บริษัทรับประกันภัยตาง ๆ  บริษัททําการคลังการเงิน  ตั้งข้ึนโดยมิไดรับพระบรมรา
ชานุญาต  แตท้ังนี้  ก็ยังมิไดมีการกําหนดเง่ือนไขเพื่อควบคุมการดําเนินธุรกิจประกันภัยในรายละเอียดแตอยาง
ใด 

จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7  ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใช
บทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2467 ซ่ึงมีการกลาวถึงการประกันภัยไว
ในบรรพ 3   และตอมารัฐเห็นวาการประกันภัยเปนกิจการที่กระทบกระเทือนถึงความปลอดภัย หรือความ
ผาสุกแหงสาธารณชนจึงไดมีการประกาศใชบังคับ “พระราชบัญญัติควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความ
ปลอดภัย หรือความผาสุกแหงสาธารณชน  พุทธศักราช 2471” เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2471   ซ่ึงมี
บทบัญญัติหามมิใหบุคคลใดประกอบกิจการประกันภัยหรือกิจการอ่ืนท่ีมีสภาพคลายคลึงกัน  เวนแตจะได
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ปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะการนั้น  และในขณะท่ียังไมมีกฎหมายเฉพาะการนั้นใชบังคับ  
จะตองไดรับอนุญาตจากเสนาบดีเจาหนาท่ีเสียกอน  จึงจะประกอบกิจการได  เสนาบดีเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ี
รักษาการเกี่ยวกับการประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้  ไดแก  เสนาบดีกระทรวงพาณิชยและคมนาคม  ซ่ึงเม่ือ
วันท่ี 16 สิงหาคม 2472    กระทรวงพาณิชยและคมนาคมไดออกประกาศใหบุคคลท่ีจะเร่ิมประกอบ
กิจการประกันภัย หรือบุคคลท่ีไดประกอบกิจการอยูแลวตองขอรับอนุญาต และกอนท่ีจะไดรับอนุญาตนั้น ผู
ขออนุญาตจําตองปฏิบัติตามเง่ือนไขบางอยางซ่ึงจะขอดูไดท่ีกระทรวงพาณิชยและคมนาคม เง่ือนไขท่ีออกตาม
พระราชบัญญัตินี้เปนคร้ังแรกนั้นไดออกเปนภาษาอังกฤษ  โดยกําหนดเง่ือนไขสําหรับการประกันชีวิตและการ
ประกันอัคคีภัยไวตางกันเล็กนอย ขอกําหนดเง่ือนไขท่ีสําคัญประกอบดวยตองมีทุนชําระแลวประเภทละอยาง
นอย 200,000 บาท  ตองมีหลักทรัพยประกันวางไวกับนายทะเบียน   ตองรายงานทรัพยสินและหน้ีสิน
ประจําปตามแบบและรายการท่ีกําหนดไวและรับรองโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยของบริษัท  ตองโฆษณา
ทรัพยสินและหน้ีสินในหนังสือพิมพอยางนอยปละคร้ัง  เปนตน  รวมท้ังกําหนดใหผูท่ีจะเร่ิมประกอบธุรกิจ
ประกันภัยหรือท่ีไดประกอบธุรกิจประกันภัย (ประกันอัคคีภัย)  อยูกอนแลวตองจดทะเบียนประกอบธุรกิจกับ 
“กองประกันภัย”  ซ่ึงต้ังข้ึนเปนคร้ังแรกเม่ือวันท่ี  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2472         สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชยและคมนาคม  ปรากฏวามีบริษัทตางประเทศประมาณ 20 กวาบริษัทมาขอรับ
ใบอนุญาตในระหวาง พ.ศ. 2472 – 2473  จนลวงมาถึงป พ.ศ. 2485  จึงไดมีบริษัทประกันภัยของคน
ไทยขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต  คือ  บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด  ไดรับใบอนุญาตเม่ือ
วันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2485  และบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย  จํากัด  ไดรับใบอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย  เม่ือวันท่ี  28  ธันวาคม  พ.ศ.  2485 
 
 

1.1  พัฒนาการของกรมการประกันภัย5 
จากจุดเร่ิมตนท่ีพระราชบัญญัติควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหง

สาธารณชน พ.ศ. 2471  ใหมีการจัดต้ังหนวยงานของรัฐเพื่อควบคุมดูแลธุรกิจประกันภัยข้ึนเปนการเฉพาะ
จนกระทั่งมาเปนกรมการประกันภัยในปจจุบัน  ไดมีการพัฒนาหนวยงานและสังกัดตามสภาพการณและความ
เหมาะสมมาเปนลําดับ  ดังนี้ 

พ.ศ. 2472  ไดจัดต้ังหนวยงานของรัฐ  เพื่อควบคุมกิจการประกันภัยข้ึนเปนคร้ังแรก  คือ  “กอง
ประกันภัย”    สังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชยและคมนาคม 

                                                        
5กรมการประกันภัย. “19 ป กรมการประกันภัย”  วารสารการประกันภัย  ฉบับพิเศษ    ครบรอบ 19 ป กรมการประกันภัย.  24 มีนาคม 2541,หนา 
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พ.ศ.  2476   ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเปน
ประชาธิปไตย  กระทรวงพาณิชยและคมนาคมไดเปล่ียนช่ือเปนกระทรวงเศรษฐการ  และในป 2476  ไดมีพระ
ราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ  สํานักงานและกรมในกระทรวงเศรษฐการใหม  “กองประกันภัย”  จึงถูก
เปล่ียนช่ือเปน “กองควบคุมบริษัทประกันภัย”   ยายไปสังกัดกรมทะเบียนการคา  กระทรวงเศรษฐการ  ท้ังนี้  
เพราะนอกจากการขอจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจประกันภัย  บริษัทนั้น ๆ จะตองขอจดทะเบียนเปนบริษัท
จํากัดเสียกอนดวย  ฉะนั้น  เพ่ือความรวดเร็วและอํานวยความสะดวกในการขอจดทะเบียนและการควบคุม  จึง
ใหกองควบคุมบริษัทประกันภัย  สังกัดกรมทะเบียนการคา 

พ.ศ.  2484    ในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2   บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยของชาว
ตางประเทศซ่ึงตกอยูในฐานะประเทศคูสงคราม ตางก็เลิกกิจการและไดหอบบัญชีและเงินเบ้ียประกันภัยของคน
ไทยหนีกลับบานตนเองไปหมด  งานควบคุมมีนอยจึงไดยุบ  “กองควบคุมบริษัทประกันภัย”  ลงมาเปนเพียง 
“แผนกควบคุมบริษัทประกันภัย”   ข้ึนกับกองหุนสวนบริษัท กรมทะเบียนการคา 
 พ.ศ. 2495     ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สงบแลว  ธุรกิจตาง ๆ มีการฟนฟูตัวเองอีกคร้ังหนึ่ง  มีผู
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประกันภัยมากข้ึน  “แผนกควบคุมบริษัทประกันภัย”  จึงไดรับการยกฐานะข้ึน
เปน “กองประกันภัย”  อีกคร้ังหนึ่ง  และคงสังกัดกรมทะเบียนการคาเชนเดิม 
 พ.ศ. 2511  “กองประกันภัย”  ไดโอนไปสังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงเศรษฐการ  เพื่อใหเหมาะสมแก
การปฏิบัติราชการและขยายงานของกองประกันภัยใหกวางขวางออกไป 
 พ.ศ. 2515  เปล่ียนช่ือเปน “สํานักงานประกันภัย”  แตยังคงมีฐานะเปนกอง  สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง  กระทรวงพาณิชย  (เปล่ียนช่ือจากกระทรวงเศรษฐการ  มาเปนกระทรวงพาณิชย  โดยประกาศ
ของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี 216  ลงวันท่ี  29 กันยายน  พ.ศ.  2515)  ท้ังนี้ตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี 265 
 พ.ศ. 2522  วันท่ี  24  มีนาคม  พ.ศ.  2522   “สํานักงานประกันภัย”  ไดรับการยกฐานะข้ึนเปนหนวยงาน
ระดับ “กรม”  มีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย  เปนหนวยงานท่ี 8 ของกระทรวงพาณิชย  โดยมี  
“ผูอํานวยการสํานักงานประกันภัย”  (ระดับอธิบดี)  เปนผูรับผิดชอบในการบริหารงาน  ท้ังนี้  โดยผลของ
พระราชบัญญัติแกไขประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี 216  ลงวันท่ี  29  กันยายน  พ.ศ.  2515  (ฉบับท่ี 22)  ซ่ึง
ประกาศใชเม่ือวันท่ี  23  มีนาคม  พ.ศ.  2522 
 พ.ศ. 2533  วันท่ี  23  มิถุนายน  พ.ศ.  2533  “สํานักงานประกันภัย”  เปล่ียนช่ือใหมเปน “กรมการ
ประกันภัย”  มี “อธิบดีกรมการประกันภัย”  เปนผูรับผิดชอบบริหารงาน  โดยมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับ
สํานักงานประกันภัย  ตามพระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาท่ีและกิจการบริหารของสํานักงานประกันภัย  
กระทรวงพาณิชย  ไปเปนของกรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย  (ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เลมท่ี 107  
ตอนท่ี 110  ลงวันท่ี  11 มิถุนายน พ.ศ. 2533) 
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ปจจุบัน6     กรมการประกันภัยไดปรับบทบาทและภารกิจในความรับผิดชอบใหสอดคลองกับ
ลักษณะของระบบราชการยุคใหม          และแบงบทบาทหนาท่ีของกรมการประกันภัยในปจจุบันตามภารกิจท่ี
สําคัญออกเปน 3 ดานคือ  (1)  การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทประกันภัย  ตัวแทนและนายหนา
ประกันภัย       (2)  การคุมครองสิทธิประโยชนของผูเอาประกันภัยและประชาชน      และ     (3)  การสงเสริม
พัฒนาใหธุรกิจประกันภัยมีความเจริญกาวหนาอยางมีประสิทธิภาพเปนกลไกสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวมของประเทศ  โดยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้7 
                    (1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต กฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย  กฎหมายวา
ดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ  และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

(2) ศึกษา  คนควา   วิเคราะหและวิจัย   เพื่อสงเสริมและพัฒนากิจการประกันภัย 
(3) ดําเนินการ   จัดการ   รวมท้ังพัฒนาระบบ  รูปแบบ และวิธีการระงับขอพิพาทเกี่ยวกับการ

ประกันภัยในทางแพงและพาณิชยดวยวิธีการอนุญาโตตุลาการ 
(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรม  หรือตามท่ีรัฐมนตรี หรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย   
 ท้ังนี้ กรมการประกันภัย  แบงสวนราชการออกเปน 8 หนวยงาน  เพื่อทําหนาท่ีดังกลาว  ไดแก 
  (1)  สํานักงานเลขานุการกรม 

 (2)  กองนิติการ 
  (3)  กองสงเสริมการประกันภัยและสารสนเทศ 

(4) สํานักงานคุมครองผูเอาประกันภัย 
             (5)  สํานักตรวจสอบและกํากับ 
             (6)  สํานักนายทะเบียนคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
             (7)  สํานักประกันชีวิต 
             (8)  สํานักประกันวินาศภัย 
              ท้ังนี้  แตละสวนราชการกรมการประกันภัยดังกลาวมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้8 

(1) สํานักงานเลขานุการกรม     มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
                         (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
                          (ข) ดําเนินการเก่ียวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 

                                                        
 6กรมการประกันภัย. “บนเสนทางแหงความมุงม่ัน 25 ป กรมการประกันภัย”  วารสารการประกันภัย  ฉบับพิเศษ    ครบรอบ 25 ป กรมการ 

ประกันภัย. 24 มีนาคม 2547,  หนา 23 – 36. 
                        7 กรมการประกันภัย   “กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย  พ.ศ. 2545”  
                        8 กรมการประกันภัย. “กฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2545” 
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                          (ค) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม 
                          (ง) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณการพัสดุ อาคารสถานท่ี  และ
ยานพาหนะของกรม 
                          (จ) ดําเนินการอ่ืนใดท่ีมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใดของกรม 
                          (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
หรือท่ีไดรับมอบหมาย     
               (2) กองนติิการ   มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
                         (ก) ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายดานการประกันภัยและกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
                         (ข)พิจารณาเสนอความเหน็เกี่ยวกบัแบบและขอความของกรมธรรมประกันภัย    รวมถึงเอกสาร
ประกอบหรือแนบทายกรมธรรม 
                         (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา          งานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด     งาน
สอบสวน     และดําเนินคดีท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกรม 
                         (ง) พิจารณาไกลเกล่ียประนีประนอม      และวินิจฉัยขอพิพาทคาสินไหมทดแทน   
  และเงินตามสัญญาประกันภัย 
                         (จ) ดําเนินการจัดการ     รวมท้ังพัฒนาระบบ   รูปแบบ   และวิธีการระงับขอพิพาทประกันภัย
ในทางแพงและพาณิชยดวยวิธีการอนุญาโตตุลาการ 
                         (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
              (3)  กองสงเสริมการประกันภัยและสารสนเทศ   มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
                          (ก) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัยเกี่ยวกับการประกันภัย  เพื่อเสนอแนะกลยุทธ มาตรการ  แผนงาน ใน
การกํากับดูแลและพัฒนาสงเสริมกิจการประกันภัย   กําหนดกรอบ  มาตรฐานวิชาชีพ  และกรอบการบริหาร
จัดการท่ีดีของธุรกิจประกันภัย  รวมท้ังติดตามประเมินผล 
                          (ข) ศึกษา   วิเคราะห  เสนอแนะกลยุทธ  แผนงาน  โครงการในการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพโดยรวมขององคกร  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ และพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน 
                          (ค) ศึกษา  วิเคราะห  นโยบายและมาตรการ  รวมท้ังกฎระเบียบในการกํากับดูแลกิจการ
ประกันภัยในตางประเทศ  กับท้ังประสานความรวมมือกับองคกรประกันภัยในตางประเทศท้ังภาครัฐและ
เอกชน 
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                          (ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรประกันภัย  ตลอดจนการเผยแพรความรูดาน
ประกันภัย 
                          (จ) ศึกษา วิเคราะห  เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ระบบเครือขายและ
ฐานขอมูลกลางธุรกิจประกันภัย  บริหารจัดการระบบเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรม 
                          (ฉ) วิเคราะห  ประมวลผลและจัดทํารายงานสถิติธุรกิจประกันภัย 
                          (ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการสอบ  ออกใบอนุญาต  ตอใบอนุญาต  และการจัดทําทะเบียนตัวแทน
นายหนาประกันภัย 
                          (ซ)ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ              หรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 
              (4)  สํานักงานคุมครองผูเอาประกันภัย   มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
                          (ก) ศึกษา  วิเคราะหและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานคุมครองผูเอาประกันภัยเขต 
และสํานักงานประกันภัยจังหวัดใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต  กฎหมายวาดวยการประกัน
วินาศภัย  กฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ  และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
                          (ข) ศึกษา  วิเคราะห เสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ กิจกรรม แนวทางปฏิบัติงาน และมาตรการใน
การแกไขปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย 
                          (ค) ติดตาม ประเมินผล  การดําเนินงานของสํานักงานคุมครองผูเอาประกันภัยเขต          และ
สํานักงานประกันภัยจังหวัด  ตลอดจนเปนศูนยประสานงานและขอมูลกลางของหนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย 
                          (ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 
              (5)  สํานักตรวจสอบและกํากับ   มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
                          (ก) ศึกษา  วิเคราะห  เพื่อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบมาตรฐานการตรวจสอบ   การ
วิเคราะห  การกํากับบริษัทประกันภัยและนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจนายหนาประกันภัย 
                          (ข)  ศึกษา    วิเคราะหฐานะการเงิน  กิจการ   การดําเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย พรอมท้ัง
เสนอแนะการปรับปรุงการดําเนินธุรกิจ กิจการและฐานะการเงินของบริษัทประกันภัยและนิติบุคคลท่ีประกอบ
ธุรกิจนายหนาประกันภัย 
                          (ค) ตรวจสอบฐานะการเงิน  กิจการ  การดําเนินธุรกิจและการประเมินราคาทรัพยสินหนี้สิน
ของบริษัทประกันภัยและนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจนายหนาประกันภัย 
                          (ง)  กํากับ    ดูแล    ติดตามและเรงรัดการดําเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยและนิติบุคคลท่ี
ประกอบธุรกิจนายหนาประกันภัย 
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                          (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ     
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
              (6)  สํานักนายทะเบียนคุมครองผูประสบภัยจากรถ   มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
                          (ก) ศึกษา   วิเคราะห  หรือวิจัยเพื่อกําหนดและปรับปรุงอัตราเบ้ียประกันภัยผูประสบภัยจากรถ  
และอัตราเบ้ียประกันภัยรถ 
                          (ข) ศึกษา   วิเคราะห  เพ่ือกําหนดและปรับปรุงแบบกรมธรรม  รวมทั้งเอกสารประกอบหรือ
แนบทายกรมธรรมประกันภัยรถ 
                          (ค) จายคาเสียหายเบ้ืองตน และบริหารเงินกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
                          (ง) ศึกษา วิเคราะห  เพื่อกําหนดรูปแบบ วิธีปองกันการลอกเลียนแบบ ตลอดจนคํานวณจํานวน
ความตองการ  ดําเนินการจัดพิมพ และควบคุมการแจกจาย    การเก็บรักษา      และรับคืนเคร่ืองหมายแสดงการ
มีประกันภัยความเสียหาย 
                          (จ) ศึกษา วิเคราะห เพื่อปรับปรุงอัตราสวนเงินสมทบ  การกําหนดรูปแบบ หรือระบบของบัญชี  
การเรียกเก็บเงินสมทบ  และจํานวนคาเสียหายเบ้ืองตนและจํานวนเงินคุมครองตามกรมธรรมคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ 
                          (ฉ) ศึกษา คนควา  เกี่ยวกับระบบหรือแนวทางดานการจัดการคาสินไหมทดแทน  การสํารวจ
คาเสียหายและคารักษาพยาบาล 
                          (ช) ใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุน ติดตาม ประเมินผลเกี่ยวกับการประกันภัยผูประสบภัยจาก
รถ และการประกันภัยรถ ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
                          (ซ)  ดําเนินการเกี่ยวกับการยึด อายัดทรัพยสินและการขายทอดตลาด 
                          (ฌ) จัดทําขอมูลและสถิติการประกันภัยผูประสบภัยจากรถ  และการประกันภัยรถ    รวมท้ัง
ติดตามตรวจสอบและเรงรัดใหมีการจายคาเสียหายตามกฎหมาย 
                           (ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
              (7)  สํานักประกันชีวิต   มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
                           (ก) ศึกษา    วิเคราะห   หรือวิจัยเกี่ยวกับองคประกอบอัตราเบ้ียประกันภัย และกําหนด
หลักเกณฑในการพิจารณาใหความเห็นชอบอัตราเบ้ียประกันภัยและอัตรามูลคากรมธรรม 
                           (ข) ศึกษา   วิเคราะห   เพื่อกําหนดและปรับปรุงแบบกรมธรรม  รวมท้ังเอกสารประกอบหรือ
แนบทายกรมธรรม 
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                           (ค) ดําเนินการใหบริษัทประกันชีวิตวางหลักทรัพยประกันภัย   และเงินสํารองประกันภัยไวกับ
นายทะเบียน 
                           (ง) กําหนดหลักเกณฑและควบคุมใหบริษัทดํารงเงินสํารองประกันภัยใหเพียงพอ   
ตอภาระหนี้สินท่ีมีตอผูเอาประกันภัย 
                           (จ) จัดสรางและปรับปรุงตารางมรณะไทย ตารางอุบัติเหตุ ทุพพลภาพ 
                           (ฉ) ดําเนินการออกใบอนุญาตและควบคุมการปฏิบัติงานของนักคณิตศาสตร 
ประกันชีวิต 
                           (ช) วิเคราะหประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัทประกันชีวิต      ตลอดจนพิจารณาให
ความเห็นชอบเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต 
                        (ซ)  ศึกษา  วิเคราะห  เพื่อกํากับการประกันภัยตอ การสงเงินออกนอกราชอาณาจักร 
                           (ฌ)  ดําเนินการบริหารกองทุนพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต 
                           (ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตใหคนตางดาวเขาเปนบุคลากรประกันชีวิต 
                           (ฎ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
              (8)  สํานักประกันวินาศภัย   มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
                          (ก) ศึกษา    วิเคราะห  หรือวิจัยเกี่ยวกับองคประกอบอัตราเบ้ียประกันภัย และกําหนด
หลักเกณฑในการพิจารณาใหความเห็นชอบอัตราเบ้ียประกันภัย 
                          (ข) ศึกษา  วิเคราะห  เพื่อกําหนดและปรับปรุงแบบกรมธรรม  รวมท้ังเอกสารประกอบหรือ
แนบทายกรมธรรม 
                          (ค) ศึกษา   วิเคราะห   เพื่อกํากับ สงเสริมและวางมาตรการเชิงวิศวกรรมในการประกันวินาศภัย 
                          (ง) ประเมินราคาทรัพยสินท่ีเอาประกันภัยเพ่ือใหมีการประกันวินาศภัยตามมูลคาท่ีแทจริง 
                          (จ)  ศึกษา วิเคราะห เพื่อกํากับสงเสริมการรับเส่ียงภัยและการบริหารความเส่ียงภัย    
                          (ฉ)  ดําเนินการใหบริษัทประกันวินาศภัยวางหลักทรัพยของบริษัทไวกับนาย 
ทะเบียนตามประเภทของการประกันภัย 
                          (ช) วิเคราะห    เพื่อกําหนดหลักเกณฑและควบคุมการจัดสรรเงินสํารองประกันภัย และเงิน
สํารองเบ้ียประกันภัยตอ 
                          (ซ) ศึกษา วิเคราะห เพื่อกํากับการประกันภัยตอ  การสงเงินออกนอกราชอาณาจักร  และ
สงเสริมใหเพิ่มการรับเส่ียงภัยไวในประเทศ 
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                          (ฌ) ศึกษา วิเคราะห  ประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัทประกันภัย  ตลอดจนพิจารณา
ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทประกันภัย 
                          (ญ)  ดําเนินการบริหารกองทุนพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย 
                          (ฎ)  ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตใหคนตางดาวเขาเปนบุคลากรประกันวินาศภัย 
                          (ฏ)ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 
 
 
 
 

1.2 พัฒนาการของกฎหมายท่ีใชในการกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย9 
 ธุรกิจประกันชีวิตเปนธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับประโยชนสวนไดเสียของประชาชนหมูมาก  มีลักษณะ
คลายคลึงกับสถาบันการเงิน เชน ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร  ซ่ึงความ
เจริญกาวหนาของสถาบันดังกลาวนี้ตางตองต้ังอยูบนฐานของความม่ันคงและการไดรับความเช่ือถือไววางใจ
จากประชาชน  ดังนั้น  ทุก ๆ ประเทศท่ีมีธุรกิจประกันภัย จึงมีกฎหมายประกันภัยโดยเฉพาะ  เพื่อเปนเคร่ืองมือ
ของหนวยงานกํากับดูแล 
 กฎหมายท่ีเกี่ยวของและท่ีใชกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยไดมีพัฒนาการมาเปนลําดับ
ตามสภาพการณท่ีรัฐใหความสําคัญกับการที่จะปกปองคุมครองความปลอดภัยและผาสุกของสาธารณชน  และ
การท่ีจะพัฒนากิจการประกันภัยของประเทศใหสอดคลองกับนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐ   
พัฒนาการดังกลาวเปนส่ิงท่ีแยกไมออกจากบทบาทภาระหนาท่ี  ประสิทธิภาพ  รวมท้ังทิศทางในการกํากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยของกรมการประกันภัย  โดยอาจจะสรุปพัฒนาการดังกลาวโดยสังเขป  ไดดังนี้ 

(1) พระราชบัญญัติลักษณะเขาหุนสวนและบริษัท  ร.ศ.  130 
                          พระราชบัญญัติฉบับนี้ใชบังคับตั้งแตวันท่ี  1  มกราคม  ร.ศ.  130  (พ.ศ. 2454)  ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว    มีขอความระบุไวในมาตรา 115  หามมิใหบริษัทรับประกันตาง ๆ 
ตั้งข้ึนโดยมิไดรับพระบรมราชานุญาต   เนื่องจากทรงมีพระราชดําริเห็นวาธุรกิจประกันภัยเร่ิมเปนท่ีแพรหลาย  
จึงจําเปนตองเปนกิจการท่ีตองขออนุญาตในการประกอบการ  แตก็ยังมิไดกําหนดเงื่อนไขเพื่อควบคุมการ
ดําเนินการ 

                                                        
9 กรมการประกันภัย. “19 ป กรมการประกันภัย”  วารสารการประกันภัย  ฉบับพิเศษ    ครบรอบ 19 ป กรมการประกันภัย.  24 มีนาคม 

2541,  หนา 1 – 8. 
 

DPU



(2) พระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 3  พ.ศ. 2467 
                            ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3  ประกาศใชเม่ือวันท่ี  1  มกราคม  2467  มี
บทบัญญัติในลักษณะ 22  วาดวยหุนสวนและบริษัทในมาตรา 1014  กําหนด หามมิใหบริษัทท่ีประกอบกิจการ
ประกันภัยตั้งข้ึนโดยมิไดมีประกาศพระราชทานพระบรมราชานุญาตพิเศษ   รวมท้ังยังไดระบุถึงการทําสัญญา
ประกันภัย  โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ หนาท่ี และความเกี่ยวพันระหวางบริษัทประกันภัย  ผูเอาประกันภัย  
และผูรับประโยชนดวย  แตก็ยังไมมีบทบัญญัติวาดวยการควบคุมประการอ่ืน 

(3) พระราชบัญญัติควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน  
พ.ศ.  2471 
                           ประกาศใชเม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2471 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว  เนื่องจากมีพระราชดําริวา     การพาณิชยและอุตสาหกรรมของประเทศไดวิวัฒนาการ
ถึงข้ันท่ีจําเปนตองกําหนดควบคุมกิจการคาทั้งหลายอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหง
สาธารณชน   เพื่อคุมครองรักษาผลประโยชนของพสกนิกรใหเปนท่ีเรียบรอยสืบไป  ซ่ึงรวมถึงกิจการ
ประกันภัยดวย   โดยในมาตรา 7     ไดกําหนดหามมิใหบุคคลใดประกอบกิจการประกันภัย  เวนแตจะได
ปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะการนั้น   ในเวลาที่ยังไมมีกฎหมายเฉพาะการหามมิใหประกอบ
กิจการดังกลาว   เวนแตจะไดรับอนุญาตจากรัฐบาลทางเสนาบดีเจาหนาท่ี  และกิจการคาขายตามความหมาย
ของมาตรา 7 นี้ บรรดาท่ีมีอยูกอนแลวในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ    ก็ตองขอรับอนุญาตภายในกําหนด 
1 ป     และมีบทกําหนดโทษทางอาญาโดยการปรับไวสําหรับผูท่ีละเลยไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ดวย    
รวมท้ังการประกอบธุรกิจประกันภัยนั้นตองจดทะเบียนและอยูในความควบคุมของกระทรวงพาณิชยและ
คมนาคม 

(4) ประกาศกระทรวงพาณิชยและคมนาคม  เร่ือง  เง่ือนไขการรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย  ลงวันท่ี  31  กรกฎาคม  2472 

       ประกาศฉบับนี้ไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความ
ปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน พ.ศ. 2471   โดยไดกําหนดใหบุคคลท่ีจะเร่ิมประกอบกิจการ
ประกันภัยหรือบุคคลท่ีไดประกอบกิจการประกันภัยอยูแลวตองขอรับอนุญาต     และกอนท่ีจะไดรับอนุญาต
นั้น  ผูขออนุญาตจําตองปฏิบัติตามเง่ือนไขบางอยางที่กําหนดไวดวย   ท่ีสําคัญไดแก เร่ืองทุนชําระแลว       
หลักทรัพยประกันท่ีวางไวกับนายทะเบียน    การรายงานสินทรัพยและหนี้สินประจําป  เปนตน 
        ในป 2492     ไดมีการปรับปรุงแกไขเง่ือนไขดังกลาวใหม      โดยมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน
และหลักทรัพยท่ีตองวางประกันไวกับนายทะเบียนใหสูงข้ึน     มีการแยกการประกันวินาศภัยออกเปน 2  
ประเภทใหญ ๆ คือ  การประกันไฟ กับการประกันภัยทางทะเลและขนสง กําหนดใหบริษัทยื่นแบบกรมธรรม
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และเอกสารประกอบกรมธรรมในการขออนุญาต     ใหอํานาจแกกระทรวงพาณิชยท่ีจะต้ังผูสํารวจเขา
ตรวจสอบกิจการ หรือส่ังใหเลิกประกอบการเม่ือปรากฏวามีการฝาฝนไมปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือฐานะการเงิน
ไมม่ันคง  หรือดําเนินการตอไปจะเกิดผลเสียหายตอผูเอาประกันภัย เปนตน 
      ตอมาในป 2494  ไดมีการแกไขเพิ่มทุนชําระแลวและหลักทรัพยประกันใหสูงข้ึน  และเพิ่มการ
ประกันภัยข้ึนอีกประเภทหนึ่งคือการประกันอุบัติเหตุ 
 (5)  พระราชบัญญัติประกันชีวิต 2510 
                           เนื่องจากเง่ือนไขท่ีใชในการควบคุมและท่ีไดมีการแกไขเพิ่มเติมอีกหลายคร้ังหลังจาก
นั้น  ยังขาดหลักการท่ีใหอํานาจบริหารแกเจาหนาท่ีในการตรวจสอบกํากับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ประกันภัย และยังไมเปนไปตามหลักสากล รวมท้ังรัฐบาลก็ไดเร่ิมมองเห็นวาธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจ
ระดับชาติและเปนสถาบันการเงินท่ีสําคัญท่ีจะเกิดประโยชนแกประเทศชาติอยางมากในอนาคต   จึงไดมีความ
พยายามท่ีจะรางกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยข้ึนใหม      และไดมีการมอบหมายใหผูวาการธนาคารชาติ
หรือธนาคารแหงประเทศไทยเปนประธานยกราง      ซ่ึงก็ไดยกรางเสร็จเรียบรอยในป พ.ศ. 2494  และ
เสนอเขาสูสภาฯ  แตก็ยังไมมีการนําข้ึนพิจารณา  หลังจากนี้ก็ไดมีความพยายามอีกหลายคร้ัง  รวมท้ังมีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปจากรางเดิมดวย    จนกระท่ังมีวิกฤตการณเกิดข้ึนในธุรกิจประกันชีวิต เม่ือบริษัท 
นครหลวงประกันชีวิตแหงประเทศไทย จํากัด    ถูกส่ังใหปดกิจการในป พ.ศ. 2508     เนื่องจากประสบ
กับภาวะขาดทุน      ทําใหประชาชนเร่ิมไมม่ันใจในธุรกิจประกันชีวิต     ซ่ึงถือเปนจุดกระตุนท่ีสําคัญทําให
รัฐเห็นความจําเปนท่ีจะตองใหมีมาตรการท่ีรัดกุมและมีกฎหมายควบคุมดูแลธุรกิจประกันภัยโดยเฉพาะ   จน
ในท่ีสุดก็ไดมีการประกาศบังคับใชพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ.  2510       เม่ือวันท่ี  15  เมษายน  
พ.ศ.  2510      ซ่ึงนับเปนพระราชบัญญัติท่ีวาดวยการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย  ท่ีเปนไปตามหลักการ
สากลท่ีใชกันอยูในนานาประเทศ          ในปนั้นมีบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัยท่ีไดรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจอยูแลวท้ังส้ิน  188  บริษัท   เปนบริษัทในประเทศ  114  บริษัท  และบริษัทตางประเทศ  
74  บริษัท   ซ่ึงโดยผลของกฎหมายขางตนนี้   ทําใหบริษัทประกันภัยยุบเลิกไปประมาณ 100 บริษัท 
 (6)  ประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 5   ลงวันท่ี  26  มกราคม  พ.ศ.  2515 
                          ในระหวางท่ีพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.  2510  ใชบังคับอยู  ไดมีประกาศ
ของคณะปฏิวัติออกมายกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยและผาสุกแหง
สาธารณชน พ.ศ. 2471  (รวมท้ังฉบับท่ี 2 และ 3 ท่ีมีการแกไขดวย)  ประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้ไดให
กระทรวงเศรษฐการ (กระทรวงพาณิชย) มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการประกันภัย นอกจากนี้ไดประกาศใหเปน
กิจการท่ีตองขออนุญาตและการประกอบกิจการนี้ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2510  
 (7)  พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535   
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       จากการที่ธุรกิจประกันชีวิตไดพัฒนาขยายตัวอยางรวดเร็ว    มีผูเอาประกันภัยและประชาชนเขา
มาเก่ียวของหรือผูกพันกับธุรกิจประกันภัยจํานวนมาก และเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วตามความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ     ทําใหบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ.   2510  ไม
เหมาะสมกับกาลสมัย จําเปนตองแกไขปรับปรุงเสียใหมใหรัดกุม  มีประสิทธิภาพ  ทันตอเหตุการณ และ
เหมาะสมกับสภาพของธุรกิจ           และเพื่อใหสามารถรองรับอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจ
ในอนาคต    และเพื่อใหเกิดความมั่นคงและเปนหลักประกันแกการประกอบธุรกิจประกันภัยมากข้ึนดวย  จึง
ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในสวนของการกํากับดูแลและการตรวจสอบฐานะการเงินและการดําเนินงาน
ของบริษัทใหมีประสิทธิภาพและมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน           แกไขกระบวนการในการออก
กฎหมายใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน  เชน จากเดิมท่ีจะตองออกเปนกฎกระทรวงก็แกไขเปนประกาศกระทรวงหรือ
จากเดิมท่ีเปนอํานาจของรัฐมนตรีก็แกไขใหเปนอํานาจของนายทะเบียน เปนตน    นอกจากนี้ในสวนของการ
ปกปองสิทธิประโยชนของผูเอาประกันภัยในกฎหมายฉบับนี้ก็ไดมีการเพ่ิมเติมบทบัญญญัติท่ีวาดวยการประวิง
การจายคาสินไหมทดแทนของบริษัท        ซ่ึงรัฐมนตรีอาจใชอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันภัยของบริษัท      รวมทั้งใหอํานาจรัฐมนตรีท่ีจะประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ี
จะถือวาการกระทําหรือการปฏิบัติใดๆ ของบริษัทท่ีเขาขายเปนการประวิงการจายคาสินไหมทดแทนตามขอ
หาม พรอมท้ังกําหนดบทลงโทษบริษัทท่ีกระทําความผิดดวย 

     พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535   มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 เมษายน 2535 
เปนตนมา  และมีผลเปนการยกเลิกพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2510 ไปในขณะเดียวกันดวย 
 (8)  ปจจุบัน10  

             กรมการประกันภัยไดมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติประกันชีวิต   พ.ศ.  2535      
เพื่อใหกฎหมายมีความเหมาะสมกับสภาพการณและภาวะเศรษฐกิจสังคมในปจจุบัน  โดยใหกฎหมายมีความ
ยืดหยุนสอดคลองกับการเปดเสรีธุรกิจประกันภัยและจูงใจใหตางชาติเขามารวมลงทุนสูงข้ึน     เนนการเพิ่ม
ความม่ันคง  ขีดความสามารถ  และพัฒนาคุณภาพการบริการของบริษัทประกันภัย  รวมท้ังการปรับปรุง
บทบัญญัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ  การกํากับดูแล และการคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน       ซ่ึงขณะน้ีไดผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแลว      และอยูระหวางการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 
                                                        

10 กรมการประกันภัย. “บนเสนทางแหงความมุงม่ัน 25 ป กรมการประกันภัย”    วารสารการประกันภัย  ฉบับพิเศษ  ครบรอบ 25 ป กรมการ
ประกันภัย.  24 มีนาคม 2547,  หนา 23 – 36. 

DPU



 
1. การเปดเสรีธุรกิจประกันภัยไทย11 
  ธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจการใหบริการทางการเงิน (Financial  Services)  ท่ีอยูภายใต
ขอตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ (General Agreement  on  Trade  in  Services  :  
GATS)   ซ่ึงเปนผลจากการเขารวมเจรจาการคารอบอุรุกวัยภายใตแกตต (General  Agreement  
on  Tariff  and  Trade  :  GATT)         โดยประเทศไทยไดรวมลงนามและใหขอผูกพันใน
สวนของสาขาประกันภัย 6 รายการ  คือ  การประกันชีวิต  การประกันวินาศภัย  นายหนาและตัวแทน
ประกันภัย  ท่ีปรึกษาดานประกันภัย  ผูประเมินภัย  และนักคณิตศาสตรประกันภัย   ท้ังนี้  ประเทศไทยไมได
ใหขอผูกพันในสวนของระยะเวลาการเปดเสรีธุรกิจประกันภัย  แตการเปดเสรีธุรกิจประกันภัยจะกระทําอยาง
เปนลําดับข้ันตอน (Progressive  Liberalization)  ตามระดับการพัฒนาของเศรษฐกิจและตลาด
การเงินของประเทศ  และความพรอมของบริษัทประกันภัยไทย  โดยรัฐบาลไดกําหนดนโยบายเปดเสรีธุรกิจ
ประกันภัยในลักษณะเปนข้ันตอนอยางคอยเปนคอยไป  เพื่อใหธุรกิจประกันภัยของไทยไดเตรียมพรอมและ
ปรับตัวกอนการเปดเสรีอยางเต็มรูปแบบ  โดยดําเนินการเปนข้ันตอนคือ 
  ขั้นตอนแรก  การอนุญาตใหเปดบริษัทประกันภัยภายในประเทศท่ีเปนของคนไทยเพิ่มข้ึน  ท้ังธุรกิจ
ประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย  โดยมีเปาหมายท่ีจะกระตุนตลาดใหเกิดการปรับตัว  ใหบริษัท
ประกันภัยไดปรับปรุงฐานะความม่ันคงทางการเงินและขยายขนาดของบริษัทใหใหญและเขมแข็งมากยิ่งข้ึน  
ปรับปรุงเทคโนโลยีในการดําเนินงานและการบริหารจัดการ  พัฒนาบุคลากรและรูปแบบของสินคาประกันภัย
หรือกรมธรรมความคุมครองใหม ๆ มากขึ้น  มีการแขงขันกันในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหได
มาตรฐานสากล  อันจะทําใหธุรกิจประกันภัยของไทยเปนท่ียอมรับและมีความพรอมท่ีจะแขงขันกับ
ตางประเทศเม่ือเปดเสรีตลาดประกันภัย    ซ่ึงข้ันตอนนี้ไดดําเนินการแลวเสร็จ         โดยในป พ.ศ. 2538        
มีบริษัทไดรับอนุญาตใหมเพิ่มข้ึน 25 บริษัท  แยกเปนบริษัทประกันชีวิต 12 บริษัท  และบริษัทประกัน
วินาศภัย 13 บริษัท 
  ขั้นตอนที่สอง    การเพ่ิมสัดสวนผูถือหุนตางชาติใหมากข้ึน  เม่ือบริษัทของคนไทยไดปรับตัวเพิ่มขีด
ความสามารถการแขงขันไดในระดับหนึ่งแลว  การดําเนินการในข้ันตอนนี้จําเปนตองมีการปรับปรุงแกไข
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535   และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  เพื่อเพิ่ม
สัดสวนผูถือหุนตางชาติใหสามารถถือหุนไดมากกวารอยละ 25 ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายปจจุบัน  เพื่อเพิ่ม
ความม่ันคงทางการเงินและขีดความสามารถของบริษัทประกันภัยไทย   โดยขณะน้ี  กรมการประกันภัยได

                                                        
11 กองสงเสริมการประกันภัยและสารสนเทศ .  “ความรวมมือทางดานประกันภัยระหวางประเทศในรอบ 25 ป ของกรมการประกันภัย”    วารสารการ

ประกันภัย  ฉบับพิเศษ    ครบรอบ 25 ป   กรมการประกันภัย.   24 มีนาคม 2547,  หนา 144 – 155. 
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เสนอปรับปรุงแกไขกฎหมายท้ังสองฉบับ  โดยรางกฎหมายไดกําหนดใหชาวตางชาติสามารถถือหุนในบริษัท
ประกันภัยไดสูงสุดไมเกินรอยละ49 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด        และสามารถเปน
กรรมการในสัดสวนสูงสุดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  (ซ่ึงปจจุบันกําหนดไวสูงสุดไม
เกินรอยละ 25 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด)  และเม่ือพนกําหนด 10 ป นับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ  การเพิ่มสัดสวนการถือหุนและจํานวนกรรมการจะกําหนดโดยกฎกระทรวง 
  ขั้นตอนท่ีสาม    การอนุญาตใหบริษัทประกันภัยตางประเทศเขามาประกอบกิจการหรือจัดต้ังสาขาใน
ประเทศไทย โดยไมจํากัดสัดสวนการถือหุนของคนตางชาติ  ซ่ึงข้ันตอนนี้จะดําเนินการเม่ือบริษัทประกันภัย
ของไทยมีศักยภาพในการแขงขันสูงเพียงพอแลว 
  ท้ังนี้   สถานะปจจุบันของขอผูกพันการเปดเสรีสาขาประกันภัย ในการเจรจาภายใตกรอบองคการ
การคาโลกในรอบปจจุบันก็คือ เปดใหตางชาติเขามารวมหุนกับบริษัทประกันภัยท่ีมีอยูแลวในประเทศ  โดยให
ตางชาติถือหุนไดไมเกินรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน  และอนุญาตใหคนตางชาติเขามาปฏิบัติงานไดเฉพาะ
ผูบริหารระดับสูง  ผูเช่ียวชาญเฉพาะ  และผูชวยทางเทคนิค  โดยตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมการ
ประกันภัยในฐานะนายทะเบียนเสียกอน      ซ่ึงก็คือยังคงยืนยันขอผูกพันเดิมตามตารางขอผูกพันการเปดเสรี
การประกันภัยตามท่ีไดยื่นไวในการเจรจารอบอุรุกวัยนั่นเอง  และเม่ือการดําเนินการแกไขปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อเพิ่มสัดสวนผูถือหุนตางชาติในบริษัทประกันภัยแลวเสร็จ  จึงจะมีการพิจารณาปรับปรุงขอผูกพันดังกลาว
ตอไป 
 
3.  โครงสรางของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย 

ณ 31 ธันวาคม 2545 มีบริษัทประกันชีวิตท้ังส้ิน 25 บริษัท  โดยเปนบริษัทในประเทศ 24 บริษัท  
และเปนสาขาบริษัทตางประเทศ 1 บริษัท  โดยมีสวนแบงการตลาดและโครงสรางการถือหุนดังนี้ 
ลําดับ บริษัท สวนแบง    

ตลาด   (%) 
การถือหุน สัดสวนการถือหุน 

ไทย ตางชาต ิ ไทย ตางชา
ติ 

1 * อเมริกัน  อินเตอรเนชชั่นแนล  
แอสชัวรันส 

50.36 - American Internatioal 
Assurance (ฮองกง) 

- 100.00 

2 ไทยประกันชีวิต 16.26 ตระกูลไชยวรรณ - 100.00 - 
3 อยุธยา อลิอันซ  ซี.พี. ประกัน

ชีวิต 
7.80 กลุมธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ / 

เครือเจริญโภคภัณฑ (ซี.พี.)/ 
ปูนซิเมนตนครหลวง 

Allianz  Group 
(เยอรมัน) 

75.00 25.00 

4 ไทยสมุทรประกันชีวิต 6.00 ตระกูลอัสสกุล - 100.00 - 
5 กรุงเทพประกันชีวิต 5.80 ธนาคารกรุงเทพฯ  Nippon  Life  (ญ่ีปุน) 90.55 9.45 
6 เมืองไทยประกันชีวิต 4.56 ตระกูลล่ําซํา/ธนาคารกสิกรฯ สวิสรี (สวิซเซอรแลนด) 75.05 24.95 
7 เนชั่นไวดประกันชีวิต 2.01 ตระกูลจันทรศรีชวาลา Nation Wide (สหรัฐฯ) 75.70 24.30 
8 อาคเนยประกันชีวิต 1.51 ที.ซี.ซี.กรุป/ตระกูลศรีกาญจนา - 100.00 - 
9 ไท ยพ า ณิ ช ย  นิ ว ย อ ร ค ไ ลฟ 1.24 สนง.ทรัพยสินสวนพระมหา – New York Life (สหรัฐฯ) 75.00 25.00 
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ประกันชีวิต กษัตริย/ธนาคารไทยพาณิชย 
10 ธนชาติ  ซูริค  ประกันชีวิต 1.09 บง.ธนชาติ / ชิโนทัย Zurich Financial Service 

Group (สวิซเซอรแลนด) 
75.00 25.00 

11 กรุงไทย  แอกซา  ประกันชีวิต 0.69 ธนาคารกรุงไทย AXA  Group  (ฝร่ังเศส) 75.00 25.00 
12 ไอ เอ็ น จี  เ อ็ ทน า  โอสถสภา 

ประกันชีวิต 
0.61 กลุมโอสถสภา ING (สหรัฐฯ) 75.00 25.00 

13 พรูเด็นเชียล ทีเอส ไลฟ ประกัน
ชีวิต 

0.59 ตระกูลอัศวินวิจิตร Prudential (อังกฤษ) 76.76 23.24 

14 
 

อินเตอรไลฟ  จอหนแฮนคอค 
ประกันชีวิต 

0.48 บริษัท พี&เอ โฮลดิ้ง/ 
ที.ซี.ซี.กรุป/กลุมเซ็นทรัล 

Johnhancock (สหรัฐฯ) 75.00 25.00 

15 สหประกันชีวิต 0.21 สหกรณท่ัวประเทศ - 100.00 - 
16 สยามประกันชีวิต 0.18 กลุมไทยสมุทร - 100.00 - 
17 เ จ น เ น อ ร า ลี   ป ร ะ กั น ชี วิ ต  

(ประเทศไทย) 
0.13 ตระกูลตันติพิพัฒนพงศ Generali Group(สหรัฐฯ) 75.00 25.00 

18 สยามซัมซุงประกันชีวิต 0.11 ธนาคารนครหลวงไทย/ 
สหพัฒนพิบูลย/บรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

Samsung  (เกาหลีใต) 75.00 25.00 

19 ไทยคารดิฟประกันชีวิต 0.07 กลุมไทยประกันชีวิต Cardif  (ฝร่ังเศส) 75.00 25.00 
20 แอดวานซ  เอ็มแอลซี  แอสชัว

รันส 
0.07 ตระกูลดําเนินชาญวณิชย/ 

กลุมเกษตรรุงเรือง 
MLC Group  
(ออสเตรเลีย) 

75.00 25.00 

21 อลิอันซ  ซี.พี.  ประกันชีวิต 0.06 เครือเจริญโภคภัณฑ (ซี.พี.) Allianz  AG. (เยอรมัน) 75.00 25.00 
22 เอซ ไลฟ ประกันชีวิต 0.04 กลุมนักธุรกิจ (นายนิพนธ  

ลีละศิธร) 
ACE (สหรัฐฯ) 75.00 25.00 

23 มิลเลียไลฟ อินชัวรันส (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) 

0.02 ที.ซี.ซี.กรุป Millea  Group (ญ่ีปุน) 75.00 25.00 

24 แมกซ  ประกันชีวิต 0.02 ธนาคารนครหลวงไทย - 100.00 - 
25 ทีพีไอ ประกันชีวิต 0.01 ตระกูลเล่ียวไพรัตน - 100.00 - 

*  เปนบริษัทที่เปนสาขาของบริษัทประกันภัยในตางประเทศ 

 
ท้ังนี้  เฉพาะบริษัทประกันชีวิตท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศ    สามารถขออนุญาตเปดสาขา

ท้ังในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด  เพื่อใหการบริการประชาชนผูเอาประกันภัยไดอยางท่ัวถึง   ซ่ึง ณ 31 
ธันวาคม 2545  บริษัทประกันชีวิตมีสาขาท้ังส้ิน  959  สาขา   เปนสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน 43 
สาขา   ภาคกลาง  272  สาขา   ภาคเหนือ  233 สาขา  ภาคใต  147  สาขา  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 264 
สาขา   

สวนคนกลางประกันภัยสําหรับธุรกิจประกันชีวิต  ซ่ึงมีท้ังตัวแทนและนายหนา  และ ธนาคาร
พาณิชยประกอบธุรกิจนายหนาประกันชีวิต (Bancassurance)    ซ่ึงในป 2545  มีตัวแทนประกันชีวิตจํานวน  
366,022  ราย   นายหนาประกันชีวิตบุคคลธรรมดา จํานวน  2,228 ราย   และนายหนาประกันชีวิตนิติบุคคล  
จํานวน  117  ราย  และ ณ 31  พฤษภาคม  254712  มีตัวแทนประกันชีวิตจํานวน  467,686 ราย   นายหนาประกัน

                                                        
12 กรมการประกันภัย.  “สถิติคนกลางประกันภัย”  
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ชีวิตบุคคลธรรมดา 5,749 ราย  และนายหนาประกันชีวิตนิติบุคคล จํานวน 183 ราย   ซ่ึงจะเห็นวาในระยะเวลา
ไมถึง 2 ป  มีตัวแทนและนายหนาประกันชีวิตเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก และเพื่อเปนการเพิ่มชองทางการทํา
ประกันภัยและอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน  นายทะเบียนจึงไดออกประกาศเร่ือง  หลักเกณฑและ
เง่ือนไขในการออกใบอนุญาตใหนิติบุคคลประเภทธนาคารพาณิชยเปนนายหนาประกันวินาศภัยและนายหนา
ประกันชีวิต ลงวันท่ี  14  มกราคม  2545  เพ่ือใหธนาคารพาณิชยสามารถขอใบอนุญาตสําหรับการประกอบ
ธุรกิจนายหนาประกันภัย13    
  สําหรับกรมธรรมประกันชีวิต    ปจจุบันมีกรมธรรมหลายชนิด   ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 3  ประเภท
ใหญ ๆ  ไดแก 
 1.  ประเภทสามัญ  (Ordinary  Life  Insurance) 
     การประกันชีวิตแบบสามัญมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองการสูญเสียรายได  เนื่องจากผูเอาประกัน
เสียชีวิต  หรือเพื่อเปนการออมทรัพยสําหรับผูเอาประกันตามระยะเวลาท่ีตองการ  หรือเพื่อเปนการคุมครอง
การสูญเสียรายไดเนื่องจากมีชีวิตยืนยาว  (ลักษณะบํานาญ)  ท้ังหมดนี้มีลักษณะเปนสัญญารายบุคคล  จํานวน
เงินเอาประกันแตละกรมธรรมเร่ิมต้ังแต 50,000 บาทข้ึนไป   การชําระเบ้ียประกันชีวิตเปนรายป   6 เดือน   
3 เดือน หรือรายเดือน  รวมท้ังอาจจะมีหรือไมมีการตรวจสุขภาพก็ได  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัท
ประกันชีวิต       การประกันชีวิตแบบสามัญนี้  สามารถแบงตามระยะเวลาไดเปน 4 แบบ   คือ    การ
ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  (Whole  Life  Assurance)   การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย  
(Endowment  Assurance)   การประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา  (Term  Insurance)   
และการประกันชีวิตแบบเงินรายป  (Annuity  Life  Insurance) 

2.  ประเภทอุตสาหกรรม  (Industrial  Life  Insurance) 
        การประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมเปนการประกันชีวิตเพื่อชวยเหลือครอบครัวของคนงาน

ในโรงงานอุตสาหกรรม  หรือครอบครัวของชนช้ันกรรมกรซ่ึงมีรายไดต่ํา  ไมสามารถจายเบ้ียประกันชีวิตแบบ
สามัญได  วงเงินเอาประกันแตละกรมธรรมจึงตํ่า  อยูในชวงระหวาง 10,000 บาท ถึง 300,000 บาท   การชําระ
เบ้ียประกันชีวิตเปนรายเดือน และจะไมตรวจสุขภาพ  แตบางบริษัทจะมีระยะรอคอย 3 เดือนหรือ 6 เดือน  ถาผู
เอาประกันเสียชีวิตในชวงนี้  บริษัทจะไมจายจํานวนเงินเอาประกันชีวิตให  แตจะคืนจํานวนเบ้ียประกันชีวิตท่ีผู
เอาประกันชีวิตไดชําระมาแลวท้ังหมดใหแกผูรับประโยชน 

 
3. การประกันชีวิตกลุม  (Group  Life  Insurance) 

                                                        
13กระทรวงพาณิชย.  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การกําหนดยทุธศาสตรการประกันภัยแหงชาติ.   2546 ,    หนา 3 – 6. 
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          การประกันชีวิตกลุมเปนการประกันชีวิตของบุคคลหลายคนภายใตกรมธรรมฉบับเดียวกัน  
กรมธรรมหนึ่งจะมีผูเอาประกันชีวิตรวมกันตั้งแต 5 คนข้ึนไป   สวนมากจะเปนพนักงานของบริษัทหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมเดียวกัน 

 
จากโครงสรางของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยดังกลาวขางตน กรมการประกันภัย  กระทรวง

พาณิชย   จึงตองมีการกํากับดูแลผูท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจประกันชีวิต  ไมวาจะเปนบริษัทผูรับประกันชีวิต   ตัวแทน
นายหนาประกันชีวิต   ผูสอบบัญชี   ตลอดจนนักคณิตศาสตรประกันภัย    เพื่อใหธุรกิจประกันชีวิตมีความ
ม่ันคง    เปนท่ีเช่ือถือแกประชาชน   ผูเอาประกันภัย    และบุคคลผูเกี่ยวของ  
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บทที่ 3 
มาตรการทางกฎหมายในการกํากบัดูแลธุรกจิประกันชีวิต 

 
 จากการที่ธุรกิจประกันชีวิต    เปนธุรกิจท่ีมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ    ดังนั้น   
ประเทศตาง ๆ  ท่ัวโลกท่ีมีการประกอบธุรกิจประกันชีวิต   จึงตองมีมาตรการในการกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิต    
ซ่ึงในบทนี้ผูเขียนจะไดกลาวถึงมาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยท่ีเปนมาตรฐานสากล      มาตรการทาง
กฎหมายท่ีใชในการกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายท่ีใช
ในการกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตในประเทศอังกฤษ และฮองกง ในบางประเด็น   ดังน้ี  
 
1.  มาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย   (IAIS  Insurance  Core  Principles) 
 มาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance  Core  Principles)  ไดพัฒนาข้ึนในป ค.ศ. 2000  
โดย  International  Association  of  Insurance  Supervisors  (IAIS)   ซ่ึง IAIS นี้มีสมาชิกประกอบไปดวย
หนวยงานผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยจากหลายประเทศ    มาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยนี้ได
พัฒนาข้ึนบนพ้ืนฐานของหลักการการควบคุมธุรกิจประกันภัย หลักการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ
และการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ (Insurance  Concordat)  และหลักการจัดการธุรกิจประกันภัย    โดย
ตระหนักถึงการท่ีจะตองสรางความมั่นใจในเร่ืองการคุมครองผูถือกรมธรรมและความมั่นคงของภาคการเงิน 
 ท้ังนี้  มาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance  Core  Principles : ICP)  ท่ีจะกลาวตอไปนี้    
เปนมาตรฐานซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมประจําป คร้ังท่ี 10  ของ  IAIS  ณ  ประเทศสิงคโปร   เม่ือ
เดือนตุลาคม ค.ศ.  2003   โดยเปนการปรับปรุงคร้ังท่ี 3  จากเดิมเม่ือเดือนตุลาคม ค.ศ. 2000  และเดือนกันยายน 
ค.ศ. 1997          เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับหนวยงานท่ีกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยท่ัวโลก       ซ่ึง
มาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับปรับปรุงลาสุดนี้จะมี 7 หมวด  ดังนี้1 
 หมวด 1  เง่ือนไขสําหรับความมีประสิทธิภาพของการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 หมวด 2  ระบบการกํากับดูแล 
 หมวด 3  องคกรภายใตการกํากับดูแล 
 หมวด 4  การดําเนินการในการกํากับดูแล 
 หมวด 5  ขอกําหนดท่ีมีความรอบคอบ 

                                                        
1  อรรถพล  พิบูลธนพฒันา.  “มาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย”    วารสารการประกันภัย  ฉบับพิเศษ   ครบรอบ 25 ป  กรมการประกันภัย.  

24 มีนาคม 2547 , หนา 76 – 134. 
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 หมวด 6  ตลาดและผูบริโภค 
 หมวด 7  การตอตานการฟอกเงิน และการตอตานการใหเงินอุดหนุนตอการกอการราย 
 ท้ังนี้  มาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยท้ัง  7 หมวดนี้    สามารถแยกออกเปน 28 ขอ  
รายละเอียดสรุปไดดังนี้ 
 
 หมวด 1  เงื่อนไขสําหรับความมีประสิทธิภาพของการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 ICP 1 เงื่อนไขสําหรับความมีประสิทธิภาพของการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Conditions for  
effective  insurance supervision) 

การกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะตองมีแนวทางตามกรอบนโยบาย   สถาบัน  และกฎหมายสําหรับ
การกํากับดูแลภาคการเงิน     มีโครงสรางพื้นฐานของตลาดการเงินท่ีพัฒนาแลวและมีประสิทธิภาพ กลาวคือ 
รัฐบาลจะตองกําหนดและเปดเผยกรอบนโยบายภาคการเงินท่ีมีวัตถุประสงคในการรักษาความมีเสถียรภาพทาง
การเงิน  ซ่ึงการกํากับดูแลภาคการเงินจะประกอบดวยธุรกิจการเงินดานอ่ืน ๆ และธุรกิจประกันภัย      อีกท้ัง
กฎหมาย    และกฎระเบียบตาง ๆ  จะตองมีการกําหนดไวอยางชัดเจนและเปดเผยสูสาธารณะ    

     สําหรับโครงสรางพื้นฐานของตลาดการเงินนั้น ประกอบดวย การมีระบบกฎหมายและศาล
ยุติธรรมท่ีมีความนาเช่ือถือ  มีประสิทธิภาพ   มีความเสมอภาค และสามารถบังคับใชได    การมีมาตรฐานการ
บัญชี คณิตศาสตรประกันภัย และการสอบบัญชี ท่ีมีความครอบคลุม โปรงใส เปนไปตามแนวมาตรฐานสากล     
ชวยในการเปดเผยขอมูลใหแกผูถือกรมธรรม   นักลงทุน   คนกลางประกันภัย  เจาหนี้  และหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ ในการประเมินฐานะการเงินของบริษัทประกันภัย   โดยมีนักบัญชี  นักคณิตศาสตรประกันภัย และ
ผูสอบบัญชี ท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณเพียงพอ  อีกท้ังมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน เพื่อรักษาความ
ถูกตองและความนาเช่ือถือของขอมูลทางการเงินและขอคิดเห็นของบุคคลเหลานี้  จะตองเปนอิสระจากบริษัท
ประกันภัย  การมีองคกรของแตละสาขาอาชีพ เพื่อกําหนดและควบคุมมาตรฐานท้ังแนวปฏิบัติและจรรยาบรรณ
ซ่ึงมีการเผยแพรสูสาธารณะแลว    นอกจากนี้  จะตองมีการเผยแพรขอมูลสถิติพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจ การเงิน 
สังคม แกหนวยงานท่ีกํากับดูแล ธุรกิจ และสาธารณชน   เพื่อใหตลาดการเงินมีประสิทธิภาพ เปนตลาดเงินและ
ตลาดทุนท่ีมีกลไกที่ดี  สรางโอกาสการลงทุนท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
 
 
 หมวด 2  ระบบการกํากับดูแล 
 ICP  2   เปาหมายของการกํากับดูแล (Supervisory  objectives) 

DPU



เปาหมายหลักของการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะตองมีการกําหนดอยางชัดเจน     กลาวคือ       
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของควรกําหนดเปาหมายของการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยไวอยางชัดเจน เนน
การสงเสริมตลาดประกันภัยใหมีประสิทธิภาพ มีความเทาเทียม ปลอดภัย และมีเสถียรภาพ โดยคํานึงถึง
ประโยชนและการคุมครองสิทธิของผูถือกรมธรรมเปนสําคัญ  และหากกฎหมายกําหนดเปาหมายไวหลาย
ประการ   หนวยงานที่กํากับดูแลควรเปดเผยและอธิบายแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปาหมายในแตละ
ประการ  ซ่ึงในกรณีท่ีหนวยงานกํากับดูแลมีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายท่ีระบุไวก็ควรใหเหตุผล
และอธิบายได    นอกจากนี้     กฎหมายประกันภัยควรที่จะระบุถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบ   ตลอดจนกรอบ
การปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานท่ีกํากับดูแลอยางชัดเจน   เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินนโยบายการกํากับดูแล
ธุรกิจประกันภัย และการรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 ICP  3   หนวยงานท่ีกํากับดูแล (Supervisory  authority) 

หนวยงานท่ีกํากับดูแลจะตองมีอํานาจอยางเพียงพอ มีความคุมครองตามกฎหมาย        โดยกฎหมาย
ควรกําหนดหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย และมอบอํานาจใหหนวยงานท่ีกํากับ
ดูแลในการออกและใหมีการบังคับใชกฎระเบียบ  นอกจากน้ีหนวยงานที่กํากับดูแลจะตองมีเงินทุนท่ีจะใชใน
การปฏิบัติหนาท่ีตามอํานาจท่ีมี   มีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ีตามอํานาจ   
โดยตองวาจาง   ใหการฝกอบรม และรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถในจํานวนท่ีพอเพียง      อีกท้ังตอง
เก็บรักษาขอมูลท่ีเปนความลับอยางเหมาะสม     

    ความเปนอิสระและความรับผิดชอบตามหนาท่ีจะเกิดข้ึนไดเม่ือโครงสรางการบริหารของ
หนวยงานท่ีกํากับดูแลมีการกําหนดอยางชัดเจน  ข้ันตอนการแตงต้ังและถอดถอนผูนําและคณะกรรมการบริหาร
ของหนวยงานท่ีกํากับดูแลมีการกําหนดไวอยางชัดเจน  ซ่ึงเม่ือมีการเปล่ียนแปลง ควรมีการแจงเหตุผลตอ
สาธารณชน โดยหนวยงานท่ีกํากับดูแลและเจาหนาท่ีจะตองเปนอิสระจากการแทรกแซงทางการเมือง     รัฐบาล     
และภาคธุรกิจ      สามารถตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร เชน เงินทุน บุคลากร ไดตามเปาหมายและหนาท่ี
ความรับผิดชอบ มีข้ันตอนและกระบวนการในการกํากับดูแลท่ีโปรงใส    กรณีท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงกฎหมาย
และแนวทางปฏิบัติดานการกํากับดูแลตองผานการปรึกษาหารือรวมกันกับภาคธุรกิจ และเม่ือมีความจําเปน 
หนวยงานท่ีกํากับดูแลควรมีอํานาจในการดําเนินการอยางทันทวงที    นอกจากน้ี    กรณีท่ีมีการโอนหนาท่ีการ
กํากับดูแลใหบุคคลภายนอก  หนวยงานท่ีกํากับดูแลตองสามารถประเมินความรูความสามารถ      ดูแลการ
ดําเนินงาน และรักษาความเปนอิสระจากบริษัทประกันภัยหรือฝายอ่ืนท่ีเกี่ยวของของหนวยงานหรือ
บุคคลภายนอกนั้น ๆ ได 
 ICP  4   กระบวนการการกํากับดูแล (Supervisory  process) 

DPU



หนวยงานท่ีกํากับดูแลจะตองปฏิบัติหนาท่ีอยางโปรงใสและมีความรับผิดชอบ  โดยหนวยงานท่ี
กํากับดูแลควรมีข้ันตอนการกํากับดูแลและกฎระเบียบท่ีชัดเจน โปรงใส        และเปนบรรทัดฐาน      โดยมีการ
จัดพิมพและปรับปรุงกฎระเบียบและข้ันตอนการปฏิบัติตาง ๆ อยางเปนประจํา มีการเผยแพรขอมูลท่ีเกี่ยวกับ
บทบาทหนาท่ีของตนตอสาธารณะ     มีข้ันตอนการตัดสินใจ (dicision-making lines)  ท่ีชัดเจน สามารถ
ดําเนินการไดทันทีในกรณีฉุกเฉิน      และมีการกําหนดกระบวนการอุทธรณตอขอตัดสินของหนวยงานท่ีกํากับ
ดูแล  นอกจากนี้     หนวยงานที่กํากับดูแลควรจัดพิมพรายงานซ่ึงแสดงถึงการดําเนินการตามนโยบาย การ
ตั้งเปาหมายการดําเนินการและการปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมายน้ัน ๆ  อยางนอยเปนประจําทุกป 
 ICP 5 การรวมมือในการกํากับดูแลและการแลกเปล่ียนขอมูล  (Supervisory  cooperation  and  
information  sharing) 

หนวยงานที่กํากับดูแลสามารถรวมมือและแลกเปล่ียนขอมูลกันโดยเปนไปตามขอกําหนดในเร่ือง
การรักษาความลับ เนื่องจากการแลกเปล่ียนขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพและเปนประจํา ระหวางหนวยงานท่ีกํากับ
ดูแลท้ังภายในภาคธุรกิจประกันภัยและภาคการเงินโดยรวมเปนส่ิงสําคัญตอการกํากับดูแล  ท้ังนี้  หนวยงานท่ี
กํากับดูแลอาจแลกเปล่ียนขอมูลกับหนวยงานที่กํากับดูแลอ่ืนไดเม่ือไดรับการรองขอและมีมาตรการปกปองท่ี
เหมาะสมเพียงพอในเร่ืองเกี่ยวกับการกํากับดูแลซ่ึงรวมถึงขอมูลท่ีไดรับจากหนวยงานภายใตการกํากับดูแล   
ขอมูลทางการเงินท่ีเกี่ยวของและขอมูลของบุคคลผูดํารงตําแหนงทางดานบริหารของหนวยงานภายใตการกํากับ
ดูแล โดยท่ีการแลกเปล่ียนขอมูลควรเปนการใหและรับขอมูลโดยปราศจากการกําหนดในเรื่องตางตอบแทน    
ท้ังในแงระดับของขอมูล    รูปแบบและรายละเอียด   อีกท้ังตองมีแนวทางเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาขอมูลท่ีใหแก
หนวยงานท่ีกํากับดูแลอีกแหงหนึ่งจะถูกเก็บเปนความลับและใชเพื่อการกํากับดูแลเทานั้น 

นอกจากนี้  หนวยงานท่ีกํากับดูแลในประเทศผูลงทุน (home  supervisor)       ควรใหขอมูลแก
หนวยงานท่ีกํากับดูแลในประเทศผูรับการลงทุน (host  supervisor)  โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลการเปล่ียนแปลง
ดานการกํากับดูแลท่ีมีผลตอการดําเนินงานของสาขาตางประเทศ    และหากจะมีการดําเนินมาตรการท่ีจะมี
ผลกระทบตอสํานักงานสาขาหรือกิจการในประเทศผูรับการลงทุนก็ควรจะทําการแจงลวงหนาแกหนวยงานท่ี
กํากับดูแลในประเทศผูรับการลงทุนดวย    และในทํานองเดียวกัน หากหนวยงานท่ีกํากับดูแลในประเทศผูรับ
การลงทุนจะดําเนินมาตรการท่ีจะมีผลกระทบตอบริษัทแมหรือสํานักงานใหญในประเทศผูลงทุนก็ควรแจง
ลวงหนากอนดําเนินการแกหนวยงานท่ีกํากับดูแลในประเทศผูลงทุน 

 
 หมวด 3  องคกรภายใตการกํากับดูแล 
 ICP  6   การใหใบอนุญาตประกอบธุรกิจ  (Licensing) 

DPU



ธุรกิจประกันภัยจะตองไดรับใบอนุญาตกอนประกอบธุรกิจในแตละประเทศ  โดยขอกําหนดในการ
ใหใบอนุญาตจะตองชัดเจน  มีวัตถุประสงคแนชัด และเปดเผยสูสาธารณะ  กลาวคือ  ในกฎหมายประกันภัยควร
ระบุถึงความหมายของผูรับประกันภัย รูปแบบท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายของผูรับประกันภัย  และการมอบ
หนาท่ีความรับผิดชอบของการออกใบอนุญาต    นอกจากนี้ควรมีการรายงานขอมูลตาง ๆ    กลาวคือ   ขอมูล
เกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารผูบริหารระดับสูง  ผูสอบบัญชี  นักคณิตศาสตรประกันภัย  ผูถือหุนรายใหญ  
จํานวนเงินทุนข้ันตํ่า  ระบบการจัดการความเส่ียง  แผนในการดําเนินธุรกิจอยางนอยใน 3 ปขางหนา   ขอมูลของ
ผลิตภัณฑท่ีจะเสนอขาย   ขอมูลการทําสัญญาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับบริษัทในเครือและการวาจางบุคคลภายนอก   
ขอมูลเกี่ยวกับรายงานตาง ๆ ท้ังสําหรับการบริหารงานภายในและตอหนวยงานท่ีกํากับดูแล    และขอมูลจาก
หนวยงานท่ีกํากับดูแลของประเทศผูลงทุน หากผูรับประกันภัยหรือผูถือหุนเปนตางชาติ    ท้ังนี้  ธุรกิจ
รับประกันภัยไมวาจะเปนของคนในประเทศหรือตางชาติ จะตองอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานท่ีกํากับ
ดูแล  โดยกฎหมายประกันภัยควรกําหนดวิธีการดําเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยตางชาติท่ีเขามาประกอบ
ธุรกิจในประเทศ  โดยอาจเปนการกําหนดใหสาขาหรือบริษัทลูกท่ีตั้งอยูในประเทศตองไดรับใบอนุญาตในการ
ประกอบธุรกิจ หรือเปนเพียงสํานักงานเพื่อใหบริการเทานั้น 

ดังนั้น  หากผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯดังกลาวไมมีเงินทุนเพียงพอในการรักษาฐานะความม่ันคงของ
บริษัทประกันภัยในระยะยาว หรือโครงสรางธุรกิจจะมีผลตอความมีประสิทธิภาพของการกํากับดูแล   หรือมี
คุณสมบัติไมเปนไปตามท่ีกําหนด   หนวยงานท่ีกํากับดูแลก็ควรปฏิเสธการใหใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 
 ICP  7   ความเหมาะสมของบุคลากร  (Suitability  of  persons) 

บุคลากรที่มีความสําคัญตอธุรกิจประกันภัย  อันไดแก  เจาของกิจการ  คณะกรรมการบริษัท  
ผูบริหารระดับสูง  ผูสอบบัญชี  และนักคณิตศาสตรประกันภัย  จะตองมีความพรอมและเหมาะสมตอการปฏิบัติ
หนาท่ีนั้นๆ    โดยบุคลากรเหลานี้จะตองมีความนาเช่ือถือ  มีความรูความสามารถ  ประสบการณ และคุณสมบัติ
ท่ีเหมาะสม    ดังนั้น  กฎหมายควรระบุวาผูบริหารระดับใดจําเปนตองไดรับการประเมินความพรอมและความ
เหมาะสม        และควรกําหนดใหบริษัทประกันภัยรายงานความพรอมและความเหมาะสมของผูบริหารของ
บริษัท โดยการยื่นขอมูลหรือเอกสารท่ีแสดงถึงความรู ความสามารถ ประสบการณ ความชํานาญ และความ
นาเช่ือถือ ตามท่ีรองขอหรือเม่ือมีการเปล่ียนตัวผูบริหาร  โดยระดับความรูความสามารถและประสบการณจะ
ข้ึนอยูกับตําแหนงและหนาท่ีความรับผิดชอบในบริษัทและในกรณีผูบริหารของบริษัท        รวมถึงผูสอบบัญชี
และนักคณิตศาสตรประกันภัยมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอกําหนดเร่ืองความพรอมและความเหมาะสม           
หนวยงานที่กํากับดูแลตองสามารถยกเลิกการแตงตั้งผูบริหาร ผูสอบบัญชี หรือนักคณิตศาสตรประกันภัย
ดังกลาวได 
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นอกจากนี้   หนวยงานท่ีกํากับดูแลไมควรอนุญาตใหนักคณิตศาสตรประกันภัย   ผูสอบบัญชี  
กรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูง อยูในสองตําแหนงท่ีอาจกอใหเกิดการขัดกันของผลประโยชนในคราว
เดียวกันในบริษัท 
 ICP  8   การเปล่ียนแปลงอํานาจการบริหารและการถายโอนธุรกิจ  (Changes in control and portfolio 
transfers) 

หนวยงานท่ีกํากับดูแลตองมีอํานาจในการใหอนุมัติหรือปฏิเสธการเขาเปนผูถือหุนใหญ (significant 
ownership)  หรือมีผลประโยชนอ่ืนใดในธุรกิจประกันภัย     อันจะสงผลใหบุคคลหรือกลุมบุคคลท้ังโดย
ทางตรงหรือทางออม  มีอํานาจในการบริหารธุรกิจประกันภัยนั้น  และตองมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติการ
ถายโอนธุรกิจ  หรือการเขาครอบครอง (merger) ธุรกิจประกันภัย    ท้ังนี้ในกฎหมายควรมีการกลาวถึงอํานาจ
การบริหาร  การถือครองหุนสามัญหรือตราสารทางการเงินอ่ืน สิทธิในการออกเสียงลงมติของหุนสามัญหรือ
ตราสารทางการเงินนั้น ๆ และอํานาจในการแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการอื่น        การขออนุมัติการเขาครอบครองกิจการ (acquisition) หรือการเปล่ียนแปลงอํานาจการ
บริหารในบริษัทประกันภัย     โดยหนวยงานท่ีกํากับดูแลควรกําหนดใหบุคคลท่ีตองการเขามามีอํานาจบริหาร
ในบริษัทประกันภัยตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกันกับกรณีการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ    อีกท้ังควรมี
ขอกําหนดท้ังในดานเงินทุนและดานอ่ืน ในการพิจารณาการขอเขาครอบครองกิจการ หรือการเปล่ียนแปลง
อํานาจการบริหารในบริษัทประกันภัย   

นอกจากนี้  กรมธรรมประกันภัยซ่ึงเปนสัญญาตามกฎหมายระหวางบริษัทประกันภัยและผูถือ
กรมธรรมนั้น  บริษัทประกันภัยไมควรมีอํานาจแตฝายเดียวในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสัญญาโดยการรวม
กิจการกับบริษัทประกันภัยอ่ืนหรือโอนภาระผูกพันตามกรมธรรมไปยังบริษัทประกันภัยอ่ืน  และในการ
คุมครองสิทธิของผูถือกรมธรรม  กฎหมายควรมีการจํากัดการโอนภาระผูกพันตามกรมธรรมของบริษัท
ประกันภัย        ซ่ึงหนวยงานท่ีกํากับดูแลจะตองม่ันใจวาผลประโยชนท่ีควรจะไดรับของผูถือกรมธรรมและ
มูลคาของกรมธรรมจะไมลดนอยลงจากผลของการโอนภาระผูกพันดังกลาว  ดังนั้น เม่ือมีการถายโอนธุรกิจ  
หนวยงานท่ีกํากับดูแลจะตองดูแลคุมครองสิทธิของผูถือกรมธรรมท้ังในบริษัทผูโอนและในบริษัทผูรับโอน 
  ICP  9   บรรษัทภิบาล  (Corporate  governance) 

กรอบบรรษัทภิบาลตองครอบคลุมและปกปองสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  โดยหนวยงานท่ี
กํากับดูแลตองกําหนดและตรวจสอบใหบริษัทประกันภัยปฏิบัติตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลท่ีดําเนินการ โดย
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับบรรษัทภิบาลควรมีการระบุในกฎหมายธุรกิจท่ัวไปและหรือกฎหมายประกันภัย   ท้ังนี้  
บรรษัทภิบาล หมายถึง การดําเนินการใด ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงควบคุมดูแลกิจการของ
บริษัทประกันภัย  ซ่ึงรวมไปถึงวิธีการที่กรรมการในคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงตองรับผิดชอบ
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ตอการดําเนินการนั้นๆ     นอกจากนี้ บรรษัทภิบาลยังครอบคลุมถึงวินัยขององคกร     ความโปรงใส   ความเปน
เอกเทศ  ความรับผิดตอหนาท่ี  ความรับผิดชอบ  ความยุติธรรม  และความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม    การ
เปดเผยขอมูลท่ีถูกตองในเวลาท่ีเหมาะสมในเร่ืองท่ีมีความสําคัญของบริษัท เชน สถานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน การถือครองหุน        และบรรษัทภิบาลยังมีขอบเขตไปถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
ตาง ๆ    ดังนั้น     เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาล        คณะกรรมการบริษัทตองกําหนดขอบเขตความ
รับผิดชอบของตนในการยอมรับและปฏิบัติตามหลักการของบรรษัทภิบาลในดําเนินการดานตาง ๆ   มีการสราง
ระบบการตรวจสอบ  ระบบคณิตศาสตรประกันภัย  การควบคุมภายใน  และระบบการคานอํานาจ  มีการ
แบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบ          มีการกําหนดมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ 
ผูบริหารระดับสูง และพนักงาน     ตลอดจนการกําหนดนโยบายเพื่อแกไขการขัดแยงกันของผลประโยชน  
(conflicts  of interest)  การปฏิบัติตอลูกคาดวยความเทาเทียม (fair treatment of customers)  และการใชขอมูล
รวมกันกับผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ (information sharing with stakeholders)   

นอกจากนี้  ผูบริหารระดับสูงของบริษัท  ตองรับผิดชอบในการดูแลการดําเนินงานของบริษัท
ประกันภัย   กําหนดแนวทางการดําเนินงานสําหรับกิจการประจําวันใหเปนไปตามกฎหมาย   เปาหมาย และ
นโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด      ตลอดจนใหขอเสนอแนะและขอมูลท่ีครบถวนและเปนปจจุบันแก
คณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาทบทวนเปาหมายของธุรกิจ กลยุทธ และนโยบายตาง ๆ   
 ICP  10   การควบคุมภายใน  (Internal  control) 

หนวยงานที่กํากับดูแลตองกําหนดใหธุรกิจประกันภัยมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมตอ
ลักษณะและขนาดของธุรกิจนั้น ๆ      และครอบคลุมถึง     accounting procedures,     reconciliation of 
accounts,  control lists  และ information for management    ท้ังนี้  การควบคุมภายในมีวัตถุประสงคเพื่อพิสูจน
วาการดําเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยเปนไปอยางรอบคอบเหมาะสมตามนโยบายและกลยุทธท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการบริษัท       สินทรัพยของบริษัทไดรับการคุมครอง       การบันทึกบัญชีและการบันทึกอ่ืน ๆ 
สามารถใหขอมูลท่ีครบถวน ถูกตอง รูท่ีมา และเปนปจจุบัน   และฝายบริหารสามารถทราบ  ประเมิน จัดการ 
และควบคุมความเส่ียงประเภทตาง ๆ ในการดําเนินธุรกิจและดํารงเงินทุนอยางพอเพียงสําหรับความเส่ียงนั้น ๆ     
ซ่ึงการตรวจสอบภายใน     การตรวจสอบจากผูตรวจสอบภายนอก  หนาท่ีดานคณิตศาสตรประกันภัย และ
หนาท่ีดานการดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย จึงเปนสวนหนึ่งของการควบคุมภายในและเปนเคร่ือง
ตรวจสอบการมีระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมาย     ดังนั้น  หนวยงานท่ีกํากับดูแลควร
กําหนดใหบริษัทประกันภัยตองมีการตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง และเหมาะสมกับลักษณะของการประกอบ
ธุรกิจ  มีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงกับคณะกรรมการบริษัท  มีสถานะในบริษัทท่ีทําใหผูบริหารระดับสูงปฏิบัติ
ตามขอเสนอแนะท่ีให  โดยหนวยงานท่ีกํากับดูแลสามารถขอดูรายงานการตรวจสอบภายในได    
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นอกจากนี้หนวยงานท่ีกํากับดูแลควรกําหนดใหนักคณิตศาสตรประกันภัยตองรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร    ในกรณีท่ีมีการแตงต้ังนักคณิตศาสตรประกันภัยโดยบทบัญญัติของ
กฎหมายหรือโดยลักษณะของการประกอบธุรกิจ 
 
 หมวด 4  การดําเนินการในการกํากับดูแล 
 ICP  11   การวิเคราะหสภาพตลาด (Market  analysis) 

หนวยงานที่กํากับดูแลตองตรวจสอบและวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอธุรกิจประกันภัยและตลาด
โดยรวม  และดําเนินการตามความเหมาะสม       โดยหนวยงานท่ีกํากับดูแลควรกํากับดูแลฐานะความม่ันคง
ทางการเงินของบริษัทประกันภัยรายบริษัท    ซ่ึงจะนําไปสูเสถียรภาพของตลาดประกันภัยโดยรวม    ดังนั้น   
การกํากับดูแลท้ังสองระดับจําเปนตองมีการวิเคราะหเปนรายบริษัทและเปนกลุมธุรกิจ พรอมท้ังการวิเคราะห
ตลาดและสภาพแวดลอมในการประกอบธุรกิจ   ซ่ึงการวิเคราะหสภาพตลาดในทางลึกจะชวยในการประเมิน
ความเส่ียง และชวยในการเตรียมมาตรการแทรกแซงไดอยางทันทวงที      เปนการลดโอกาสและความรุนแรง
ของปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต  ซ่ึงการวิเคราะหสภาพตลาดในทางลึกนี้จําเปนตองใชบุคลากรที่มีความรูและ
ประสบการณ 
 ICP  12   การรายงานตอหนวยงานท่ีกํากับดูแลและการตรวจสอบ (Reporting  to  supervisors  and  
off-site  monitoring) 
              หนวยงานท่ีกํากับดูแลตองไดรับขอมูลท่ีจําเปนตอการดําเนินการตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ และ
ตอการประเมินฐานะของธุรกิจประกันภัยและตลาดโดยรวม ซ่ึงจะชวยในการวางมาตรการแกไขกอนที่ปญหา
จะมีความรุนแรงยิ่งข้ึน  โดยหนวยงานที่กํากับดูแลควรวางขอกําหนดสําหรับการนําสงขอมูลทางการเงินและ
สถิติ  รายงานทางคณิตศาสตรประกันภัย และขอมูลอ่ืน ๆ จากบริษัทประกันภัยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจในประเทศ       และควรมีการกําหนดขอบเขตและความถ่ีของรายงานและขอมูลเหลานั้นรวมท้ังการ
กําหนดใหรายงานและขอมูลตองผานการรับรองโดยผูตรวจสอบกอน นอกจากนี้ หนวยงานท่ีกํากับดูแลควร
กําหนดใหบริษัทประกันภัยนําสงขอมูลท่ีเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานท้ังท่ีเปนรายบรษิทัและ
แบบรวมท้ังกลุมธุรกิจและอาจขอขอมูลทางการเงินของบริษัทลูกของบริษัทประกันภัยท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล   
มีการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการทางบัญชีท่ีมีการนํามาใช โดยการประเมินมูลคา
สินทรัพยและหนี้สินควรเปนบรรทัดฐาน เปนไปตามจริงและมีความรอบคอบเหมาะสม       มีการกําหนดให
บริษัทประกันภัยตองรายงานเก่ียวกับรายการนอกงบดุล (off-balance sheet exposures)   มีการกําหนดใหมีการ
แกไขขอมูลท่ีไมถูกตองและมีอํานาจในการดําเนินมาตรการในกรณีจงใจรายงานเท็จ    อีกท้ังมีการรักษากรอบ
ในการดูแลฐานะทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทประกันภัยอยางตอเนื่อง 
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 ICP  13   การตรวจสอบ ณ ท่ีทําการธุรกิจ  (On – site  inspection) 
 หนวยงานท่ีกํากับดูแลตองทําการตรวจสอบ ณ ท่ีทําการธุรกิจ เพื่อประเมินสภาพธุรกิจ     และการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตาง  ๆ  ซ่ึงการตรวจสอบ  ณ  ท่ีทําการธุรกิจจะชวยใหหนวยงานท่ีกํากับดูแลสามารถ
ตรวจพิสูจนและไดรับขอมูลในการทําการประเมินและวิเคราะหฐานะทางการเงินของบริษัทประกันภัยท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต  โดยหนวยงานท่ีกํากับดูแลสามารถตรวจพบปญหาท่ีไมอาจพบไดจากการตรวจสอบท่ัว ๆ 
ไป  อีกท้ังชวยใหพบปญหาหรือความผิดปกติในดานตาง ๆ ซ่ึงรวมถึงคุณภาพของสินทรัพย  การปฏิบัติทาง
บัญชีและคณิตศาสตรประกันภัย  การควบคุมภายใน  คุณภาพในการรับประกันภัยท้ังดานความรอบคอบ
เหมาะสมของนโยบายการรับประกันภัยและความมีประสิทธิภาพในการปฎิบัติ  การประเมินเงินสํารองทาง
เทคนิคตาง ๆ ทิศทางในการดําเนินกลยุทธและการประกอบธุรกิจ  การประกันภัยตอ และการจัดการความเส่ียง   
ตลอดจนการประเมินความสามารถของผูบริหารในบริษัทประกันภัย   ท้ังนี้     การตรวจสอบ ณ ท่ีทําการธุรกิจ
อาจกระทําไดท้ังในแบบสมบูรณ (full scale)   และแบบจํากัดเฉพาะดาน (Focused  basis)   โดยมีการกําหนด
แนวทางเกี่ยวกับขอบเขตและกระบวนการในการเขาตรวจสอบ ณ ท่ีทําการธุรกิจไว    ซ่ึงการตรวจสอบจะตอง
กระทําโดยบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญสามารถวิเคราะหและประเมินขอมูลท่ีไดรับจากการเขาตรวจสอบได    
สําหรับความถ่ีของการเขาตรวจสอบ ณ ท่ีทําการธุรกิจจะพิจารณาจากความเส่ียงของบริษัทประกันภัยตามขอมูล
จากการเขาตรวจสอบ ณ ท่ีทําการธุรกิจในคร้ังกอน ๆ และการตรวจสอบ  off – site  monitoring  
 ICP  14   มาตรการสําหรับการปองกันและแกไขสถานการณ  (Preventive and corrective measures) 
 หนวยงานท่ีกํากับดูแลตองดําเนินมาตรการสําหรับการปองกันและแกไขสถานกาณอยางทันทวงที 
เหมาะสม และจําเปนตอเปาหมายของการกํากับดูแล  กลาวคือ  หนวยงานท่ีกํากับดูแลจะตองดําเนินการเขา
แทรกแซง (intervene)   เพื่อคุมครองผูถือกรมธรรม  หากบริษัทประกันภัยไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดใน
การกํากับดูแล หรือหากเกิดขอสงสัยในฐานะความม่ันคงของบริษัทประกันภัย  โดยการกระทําดังกลาว 
หนวยงานท่ีกํากับดูแลจําเปนตองมีเคร่ืองมือท้ังทางดานกฎหมายและดานการดําเนินการ เพ่ือใหเกิดการแกไข
อยางทันทวงที   การแจงใหดําเนินการเปนส่ิงท่ีจําเปนแตอาจแตกตางกันไปข้ึนอยูกับลักษณะของปญหาท่ีตรวจ
พบ  ในกรณีปญหาเล็กนอย การกระทําอยางไมเปนทางการ เชนการบอกกลาวพูดคุยหรือเปนหนังสือไปยังฝาย
บริหารอาจจะเพียงพอแลว แตในกรณีอ่ืน อาจจําเปนตองมีการดําเนินการท่ีเปนทางการมากกวานี้  และในการ
ดําเนินมาตรการ ควรใหมีการเพ่ิมระดับการดําเนินการแกไข หากสภาพปญหาเลวรายยิ่งข้ึนหรือฝายบริหารของ
บริษัทประกันภัยนิ่งเฉยตอการรองขอใหมีการดําเนินการแกไขจากหนวยงานท่ีกํากับดูแล     ท้ังนี้     หากมีความ
จําเปน หนวยงานที่กํากับดูแลควรกําหนดใหบริษัทประกันภัยรางแผนการในการแกไขปญหาซ่ึงมีข้ันตอนการ
แกไขปญหาและกรอบระยะเวลาโดยไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานที่กํากับดูแล  
 ICP  15  การปฏิบัติตามกฎหมายและการเขาแทรกแซง  (Enforcement or sanctions) 
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หนวยงานท่ีกํากับดูแลตองดําเนินการใหมีการปฏิบัติเพื่อแกไขสถานการณและในกรณีจําเปน 
จะตองใชมาตรการเขาแทรกแซง      โดยมีแนวทางและวัตถุประสงคท่ีชัดเจน ซ่ึงเปดเผยสูสาธารณชน    และ
ข้ันตอนในการตัดสินใจของหนวยงานท่ีกํากับดูแลควรเปนระบบ       เพื่อใหการดําเนินการใด ๆ  สามารถ
กระทําไดโดยทันทีในกรณีเรงดวน  ท้ังนี้ หนวยงานท่ีกํากับดูแลควรตองมีการเตรียมมาตรการตาง ๆ ไวเพื่อ
นํามาใชในการบังคับใชหรือการเขาแทรกแซง เม่ือมีปญหาเกิดข้ึน  โดยอํานาจตาง ๆ ควรกําหนดไวในกฎหมาย    
ซ่ึงอาจรวมถึงการกําหนดขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ     การส่ังใหหยุดรับประกันภัยสําหรับกรมธรรมใหม ๆ    
การชะลอการอนุมัติธุรกิจใหม ๆ    หรือการซ้ือทรัพยสินเพิ่มเติม      การส่ังใหบริษัทประกันภัยหยุดการ
ดําเนินการท่ีเปนการไมปลอดภัยหรือไมม่ันคง   การโอนสินทรัพยของบริษัทประกันภัยเขาไวในการดูแลหรือ
การจํากัดการยักยายถายเทของสินทรัพยเหลานั้น         การเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทประกันภัย  การปลด
กรรมการและผูบริหารจัดการ  การหามบุคคลเขามาดําเนินการเกี่ยวของกับธุรกิจประกันภัย   และในบางกรณี
อาจมีการนํามาตรการลงโทษมาใชกับบริษัทประกันภัยหรือบุคคล เชน มีการกําหนดใหมีการเรียกคาปรับจาก
บุคคลหรือบริษัทประกันภัย หากมีการละเมิดกฎหมาย       และกฎหมายควรใหความคุมครองแกหนวยงานท่ี
กํากับดูแลและเจาหนาท่ีตอขอฟองรองใด ๆ หากดําเนินการโดยสุจริตในขณะปฏิบัติหนาท่ี  ท้ังนี้  เมื่อไดมีการ
ดําเนินมาตรการแกไข  หนวยงานที่กํากับดูแลควรมีการตรวจสอบเปนระยะ ๆ เพ่ือดูแลใหบริษัทประกันภัย
ปฏิบัติตามมาตรการนั้น ๆ และหนวยงานท่ีกํากับดูแลควรใหเกิดบรรทัดฐานในการเขาแทรกแซงบริษัท
ประกันภัย เพื่อใหมีการดําเนินมาตรการปองกันและแกไขเชนเดียวกัน ตอการละเมิดและขอบกพรองท่ี
เหมือนกัน 

นอกจากนี้  กฎหมายประกันภัยควรกําหนดใหมีการดําเนินมาตรการแกบุคคลที่ปกปดขอมูลตอ
หนวยงานท่ีกํากับดูแล หรือใหขอมูลท่ีทําใหเขาใจเปนอยางอ่ืน       หรือประวิงเวลาในการใหขอมูลแก
หนวยงานท่ีกํากับดูแล    
 ICP  16  การเลิกกิจการและออกจากตลาด  (Winding-up and exit from the market) 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของจะตองมีกรอบท่ีกําหนดถึงแนวทางในการออกจากตลาดอยางเปน
ข้ันตอนสําหรับธุรกิจประกันภัย  โดยจะตองใหคําจํากัดความของการลมละลาย  และกําหนดวิธีการและข้ันตอน
สําหรับการลมละลาย  และในกรณีบริษัทประกันภัยลมละลายหรือเลิกกิจการ   กฎหมายจะตองใหความคุมครอง
ตอผูถือกรมธรรมและผูรับประโยชนอื่นตามกรมธรรมเปนลําดับแรก      กลาวคือ  ในกรณีท่ีบริษัทประกันภัย
ลมละลาย  หนวยงานท่ีกํากับดูแลอาจเขามาแกไขในสวนท่ีจําเปนตองมีการเขาครอบงํา  และหากมาตรการตาง 
ๆ ไรผล     หนวยงานท่ีกํากับดูแลควรสามารถดําเนินการปดกิจการ หรือชวยปดกิจการของบริษัทท่ีมีปญหาได  
โดยกฎหมายควรกําหนดใหผูถือกรมธรรมมีสิทธิเรียกรองเปนลําดับแรก หากบริษัทประกันภัยลมละลาย  ซ่ึงใน
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บางประเทศ ยังมีกองทุนคุมครองผูถือกรมธรรม (policyholder  protection  fund)  ใหความคุมครองเพิ่มเติมหรือ
เปนอีกทางเลือกหนึ่งดวย 
 ICP  17  การกํากับดูแลแบบรวมกลุม  (Group-wide  supervision) 

หนวยงานที่กํากับดูแลตองกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยท้ังในลักษณะแยกรายบริษัท     และแบบ
รวมท้ังกลุมธุรกิจ   กลาวคือ  การกํากับดูแลบริษัทประกันภัยท่ีเปนสวนหนึ่งในกลุมธุรกิจ  ไมวาจะเปนใน
ประเทศหรือในระดับสากล  ไมควรจํากัดการกํากับดูแลเฉพาะบริษัทนั้นบริษัทเดียว       การดําเนินงานของ
บริษัทอ่ืนในกลุมธุรกิจซ่ึงรวมถึง  holding company  ตาง ๆ  ควรนํามาพิจารณาในการประเมินภาพรวมของ
ความเส่ียงท่ีมีตอบริษัทประกันภัยและกลุมธุรกิจ   ซ่ึงการท่ีบริษัทประกันภัยเปนสวนหนึ่งของกลุมธุรกิจจะมีผล
ตอความเส่ียง  ฐานะการเงิน  บทบาทของฝายบริหาร และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัท  ทําใหเกิดความจําเปนท่ี
ตองมีกฎหมายท่ีสามารถดูแลลักษณะท่ีเปล่ียนแปลงไปของบริษัทประกันภัยได  เพื่อใหมีการประเมินในระดับ
กลุมธุรกิจ และการดําเนินการกํากับดูแลเปนไปอยางเหมาะสม   

การกํากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุมนั้น  กฎหมายควรมีการระบุความหมายของกลุมธุรกิจไวอยาง
ชัดเจน และสําหรับองคกรหรือบริษัทท่ีถือวาเปนสวนหนึ่งของกลุมธุรกิจ              ควรมีการรางแผนภูมิ
โครงสรางภายในกลุมธุรกิจ และระบุหนวยงานท่ีกํากับดูแลท่ีเกี่ยวของ  โดยหนาท่ีในการกํากับดูแลกลุมธุรกิจ
และสวนประกอบอ่ืน  ๆ  ควรไดรับการเห็นชอบจากหนวยงานท่ีกํากับดูแลท่ีเกี่ยวของ   หรืออาจมีการกําหนด
ไวในกฎหมาย    ซ่ึงจะทําใหเกิดการรวมมือกันระหวางหนวยงานท่ีกํากับดูแลธุรกิจประเภทตาง ๆ ในภาค
การเงินท้ังในและนอกประเทศ    ท้ังนี้     การกํากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุมสําหรับบริษัทประกันภัยท่ีเปนสวน
หนึ่งในกลุมธุรกิจ         ควรรวมถึงการกํากับดูแลในเร่ืองโครงสรางของกลุมธุรกิจและความสัมพันธภายใน  
โครงสรางการถือหุนและการบริหารจัดการ   ความพอเพียงของเงินทุน    การประกันภัยตอและการกระจุกตัว
ของความเส่ียง     รายการท่ีเกี่ยวโยงกันภายในกลุมและความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงรวมถึงการคํ้าประกันกันเอง
ภายในกลุมและภาระผูกพันตามกฎหมายท่ีอาจมี       ตลอดจนกลไกการควบคุมภายในและกระบวนการจัดการ
ความเส่ียง  ซ่ึงรวมถึงสายการบังคับบัญชา การรายงาน และการทดสอบความพรอมและเหมาะสมของผูบริหาร
ระดับสูง       และหากโครงสรางของธุรกิจหรือกลุมธุรกิจขัดแยงตอการกํากับดูแล หนวยงานท่ีกํากับดูแลอาจ
ปฏิเสธหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

 
หมวด 5  ขอกําหนดท่ีมีความรอบคอบ (Prudential  requirements) 
ICP  18   การประเมินและจัดการความเสี่ยง (Risk  assessment  and  management) 
หนวยงานท่ีกํากับดูแลตองกําหนดใหธุรกิจประกันภัยรับรูถึงความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจ พรอม

ท้ังสามารถประเมินและจัดการความเส่ียงเหลานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ      ซ่ึงมีท้ังความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับธุรกิจ
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ประกันภัย  ไดแก   ความเส่ียงจากการรับประกันภัย  ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับการประเมินเงินสํารองทางเทคนิค     
และความเส่ียงท่ีมีลักษณะคลายกันกับสถาบันการเงินประเภทอื่น เชน  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงระดับ
ราคาในตลาด  ความเส่ียงจากการดําเนินงาน ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย      ความเส่ียงของตัว
องคกร      และความเส่ียงของกลุมธุรกิจ   ดังนั้น    หนวยงานท่ีกํากับดูแลควรกําหนดและตรวจสอบใหบริษัท
ประกันภัยมีนโยบายและระบบการจัดการความเส่ียง(comprehensive    risk    management    policies   and   
systems)    ท่ีสามารถแยกแยะ    กําหนดขนาด ประเมิน   รายงาน    และควบคุมความเส่ียงของบริษัทไดอยาง
ทันทวงที  โดยนโยบายการจัดการความเส่ียงและระบบการควบคุมความเส่ียงควรเหมาะสมกับความซับซอน  
ขนาด และลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทประกันภัย          ซ่ึงบริษัทประกันภัยควรกําหนดระดับความ
เส่ียงท่ีสามารถยอมรับไดสําหรับความเส่ียงประเภทท่ีสําคัญ ๆ  และควรมีการทบทวนสภาพตลาดท่ีประกอบ
ธุรกิจอยูเปนประจํา พรอมท้ังดําเนินมาตรการท่ีเหมาะสมในการจัดการกับผลกระทบท่ีมีตอธุรกิจของบริษัท 

ICP  19   การรับประกันภัย (Insurance  activity) 
หนวยงานท่ีกํากับดูแลตองกําหนดใหบริษัทประกันภัยประเมินและจัดการความเส่ียงท่ีไดรับประกัน

ไว   โดยมีกลยุทธท่ีชัดเจนในการบรรเทาและกระจายความเส่ียง      มีนโยบายการรับประกันภัยและการกําหนด
ราคาท่ีไดรับการอนุมัติและไดรับการทบทวนเปนประจําจากคณะกรรมการบริษัท  โดยมีเคร่ืองมือในการ
กําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยในระดับท่ีเหมาะสม    ท้ังนี้  หนวยงานท่ีกํากับดูแลควรทําการตรวจสอบใหบริษัท
ประกันภัยทําการประเมินความเส่ียงท่ีบริษัทไดรับประกันและทบทวนวิธีการท่ีบริษัทประกันภัยใชในการ
กําหนดอัตราเบ้ียประกันภัย         เพ่ือพิจารณาวาอัตราเบ้ียประกันภัยไดมีการกําหนดภายใตสมมติฐานท่ี
สมเหตุสมผลท่ีบริษัทจะสามารถปฏิบัติตามขอผูกพันได   

นอกจากนี้  หนวยงานท่ีกํากับดูแลควรทบทวนการทําประกันภัยตอ  เพื่อตรวจสอบถึงความพอเพียง       
และดูแลใหคาสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัยท่ีเรียกรองตอบริษัทประกันภัยตอสามารถเรียกคืนได   ซ่ึง
รวมถึงการท่ีการทําประกันภัยตอนั้นใหความครอบคลุมท่ีเหมาะสมกับระดับเงินทุนของบริษัทประกันภัย  และ
ความคุมครองของบริษัทประกันภัยตอนั้นมีความม่ันคง โดยการกํากับดูแลบริษัทประกันภัยตอโดยตรงหรือการ
วางหลักทรัพยคํ้าประกัน   

ICP  20   หนี้สิน  (Liabilities) 
หนวยงานที่กํากับดูแลตองกําหนดใหบริษัทประกันภัยปฏิบัติตามมาตรฐานในการต้ังเงินสํารอง

ตาง ๆ อยางเพียงพอ  และตองมีอํานาจและความสามารถในการประเมินถึงความพอเพียงของเงินสํารองตาง ๆ 
อีกท้ังสามารถออกคําส่ังใหเพิ่มเงินสํารองไดหากจําเปน  ท้ังนี้  บริษัทประกันภัยตองสามารถระบุ แยกแยะ และ
กําหนดระดับภาระผูกพันท่ีตนมีท้ังในปจจุบันและอนาคตได    ซ่ึงการดํารงเงินสํารองทางเทคนิคอยางพอเพียง
เปนหลักสําคัญของการสรางความม่ันคงทางการเงินและความพอเพียงของเงินทุน  โดยเงินสํารองทางเทคนิค 
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หมายถึง จํานวนเงินท่ีปรากฏในงบดุลโดยตั้งข้ึนสําหรับการชดใชภาระผูกพันตามกรมธรรมประกันภัย ซ่ึง
รวมถึงคาใชจายในการบริหารจัดการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  เงินปนผลท่ีจายแกผูถือกรมธรรม  ตลอดจนภาษี   ซ่ึง
เปนไปตามหลักการทางบัญชีและคณิตศาสตรประกันภัย          ท้ังนี้    หนวยงานท่ีกํากับดูแลจะเปนผูกําหนด
หรือใหความเห็นชอบตอมาตรฐานในการดํารงเงินสํารองทางเทคนิค และเงินสํารองสําหรับหนี้สินและภาระ
ผูกพันอ่ืน              และในการกําหนดมาตรฐานดังกลาว     หนวยงานท่ีกํากับดูแลควรพิจารณาถึงประเภทของ
หนี้สินและภาระผูกพัน  เชน เงินสํารองสําหรับการชดใชคาสินไหมทดแทน      เงินสํารองสําหรับเบ้ียประกันภัย
ท่ียังไมไดถือเปนรายไดของบริษัท    เงินสํารองสําหรับการเส่ียงภัยท่ียังมิไดส้ินสุด    เงินสํารองสําหรับ
กรมธรรมประกันชีวิต     และเงินสํารองสําหรับหนี้สินและภาระผูกพันอ่ืนหรือเงินสํารองทางเทคนิคอ่ืน ซ่ึง
มาตรฐานควรใหมีระดับเงินสํารองทางเทคนิคเพียงพอตอการจายคาสินไหมทดแทนและคาใชจายอ่ืน ๆ  ท้ังท่ี
คาดการณไวและท่ีมิไดคาดการณ โดยใชวิธีการคํานวณท่ีเช่ือถือได  พรอมท้ังสามารถเปรียบเทียบฐานะของ
บริษัทแตละแหงได   ทั้งนี้  หนวยงานท่ีกํากับดูแลควรมีท้ังอํานาจและความสามารถในการตรวจสอบความ
พอเพียงของเงินสํารองทางเทคนิค โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนดและสามารถกําหนดใหเพิ่มเงินสํารอง 
หากหนวยงานท่ีกํากับดูแลเห็นวายังไมเพียงพอ     โดยกระบวนการในการกํากับดูแลสวนนี้จําเปนตองใชทักษะ
ทางดานคณิตศาสตรประกันภัย และดําเนินการโดยการตรวจสอบ  (off-site  monitoring)  และ         การเขา
ตรวจสอบ ณ สถานท่ีทําการ (on-site inspection) ของบริษัทประกันภัย 

ICP  21   การลงทุน  (Investments) 
หนวยงานท่ีกํากับดูแลตองกําหนดใหบริษัทประกันภัยปฏิบัติตามมาตรฐานในเร่ืองการลงทุน  ซ่ึง

รวมถึงการกําหนดนโยบายการลงทุน     สัดสวนของสินทรัพยประเภทตาง ๆ      การประเมินมูลคา  การกระจาย
ความเส่ียง    การจับคูระหวางสินทรัพยและหนี้สิน      และการจัดการความเส่ียง    โดยขอกําหนดเกี่ยวกับการ
บริหารการลงทุนควรมีการกําหนดลงในกฎหมายหรือในกฎระเบียบสําหรับการกํากับดูแล      ซ่ึงอยางนอยควร
มีการกลาวถึงในเร่ืององคประกอบและการกระจายความเส่ียงของแตละประเภท การจํากัดจํานวนหรือเง่ือนไข
ในการถือครองตราสารทางการเงิน  อสังหาริมทรัพย หรือลูกหนี้บางประเภท    การดูแลทรัพยสิน  การจับคู
ระหวางสินทรัพยและหนี้สิน และระดับสภาพคลอง  ซ่ึงการลงทุนควรไดรับการประเมินตามวิธีการที่กําหนด
โดย  หรือท่ีไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานท่ีกํากับดูแล  และหนวยงานท่ีกํากับดูแลจําเปนตองมีท้ังอํานาจ
และความสามารถในการประเมินความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอระดับเงินสํารองทางเทคนิคและ
ฐานะความม่ันคงของบริษัท   

ดังนั้น   หนวยงานท่ีกํากับดูแลควรกําหนดใหบริษัทประกันภัยมีนโยบายการลงทุนท่ีไดรับการ
อนุมัติและมีการทบทวนทุกปโดยคณะกรรมการบริษัท  อีกท้ังระบบการจัดการความเส่ียงควรตองครอบคลุมถึง
ความเส่ียงประเภทตาง ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการลงทุน     ซ่ึงอาจมีผลตอระดับเงินสํารองทางเทคนิคและหรือสวน
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เหล่ือมทรัพยสินเหนือหนี้สินของบริษัท  โดยความเส่ียงท่ีสําคัญไดแก ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของระดับ
ราคาในตลาด   ความเส่ียงจากการใหกูยืม    ความเส่ียงทางดานสภาพคลอง และความผิดพลาดในการดูแล
ทรัพยสิน       นอกจากนี้        หนวยงานท่ีกํากับดูแลควรตรวจสอบใหบริษัทประกันภัยมีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอ  เพื่อใหสินทรัพยไดรับการบริหารจัดการท่ีเปนไปตามนโยบายการลงทุน  พรอมท้ังใหมีการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติทางบัญชี                และควรกําหนดใหบริษัท
ประกันภัยมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการดูแลและบริหารจัดการฐานะสินทรัพยและหนี้สินของบริษัท 
เพื่อใหกิจกรรมการลงทุนและฐานะสินทรัพยมีความเหมาะสมกับความเส่ียงและภาระหนี้สิน        ใหเจาหนาท่ีท่ี
เกี่ยวของกับการลงทุนตองมีความรูความสามารถ ประสบการณและความนาเช่ือถือ      อีกท้ังควรกําหนดให
บริษัทประกันภัยมีกระบวนการตรวจสอบท่ีเครงครัด ท่ีครอบคลุมถึงกิจกรรมการลงทุนทุกประเภท    เพื่อ
สามารถระบุขอบกพรองจากการควบคุมภายในและความผิดพลาดจากระบบการดําเนินงานไดอยางทันทวงที   
โดยหากมีการดําเนินการภายในบริษัท  หนาท่ีการตรวจสอบควรเปนเอกเทศจากหนวยงานที่ไดรับการ
ตรวจสอบ    นอกจากนี้  หนวยงานท่ีกํากับดูแลควรกําหนดใหบริษัทประกันภัยมีแผนสํารอง  เพื่อบรรเทา
ผลกระทบในดานลบท่ีอาจเกิดข้ึน 

ICP  22   ตราสารอนุพันธและภาระผูกพันท่ีคลายคลึงกัน  (Derivatives  and  similar 
commitments) 

หนวยงานท่ีกํากับดูแลตองกําหนดใหบริษัทประกันภัยปฏิบัติตามมาตรฐานในเร่ืองการใชตราสาร
อนุพันธและภาระผูกพันท่ีคลายคลึงกัน  โดยมีการกําหนดขอจํากัดในการลงทุน  การเปดเผยขอมูล  การควบคุม
ภายใน  และการตรวจสอบสถานะ      ดังนั้น      จึงควรมีการกําหนดเกี่ยวกับการใชตราสารอนุพันธในกฎหมาย
หรือในกฎระเบียบสําหรับการกํากับดูแล  โดยมีการพิจารณาถึงความเส่ียงในการใชตราสารอนุพันธและขอ
ผูกพันอ่ืนท่ีมีผลเชนเดียวกัน      

ท้ังนี้  หนวยงานท่ีกํากับดูแลควรมีขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลสําหรับตราสารอนุพันธ
และขอผูกพันอ่ืนที่มีผลเชนเดียวกัน            มีการกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทโดยรวมมีความรูความสามารถ
พอเพียงในการเขาใจเร่ืองสําคัญ ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการใชตราสารอนุพันธ   และบุคคลท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของกับการ
ใชและดูแลตราสารอนุพันธตองมีความรูความสามารถเหมาะสม    และใหบริษัทประกันภัยท่ีใชตราสารอนุพันธ
มีนโยบายในการใชตราสารอนุพันธท่ีเหมาะสม โดยไดรับการอนุมัติและไดรับการทบทวนเปนประจําทุกปจาก
คณะกรรมการบริษัท           อีกท้ังควรกําหนดใหบริษัทประกันภัยมีระบบการจัดการความเส่ียงท่ีครอบคลุมถึง
ความเส่ียงจากธุรกรรมท่ีเกี่ยวของกับตราสารอนุพันธ เพื่อใหความเส่ียงดังกลาวไดรับการวิเคราะหและดูแล ท้ัง
โดยรายประเภทและโดยรวม    
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นอกจากนี้     หนวยงานท่ีกํากับดูแลควรกําหนดใหบริษัทประกันภัยมีการควบคุมภายในอยาง
เพียงพอ  เพื่อใหธุรกรรมท่ีเกี่ยวของกับตราสารอนุพันธไดรับการดูแลอยางเหมาะสมและธุรกรรมท่ีไดกระทําลง
ไปเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบในการกํากับดูแลและนโยบายท่ีไดรับการอนุมัติแลวเทานั้น และควร
กําหนดใหบริษัทประกันภัยมีกระบวนการตรวจสอบท่ีเครงครัดท่ีครอบคลุมถึงกิจกรรมทุกประเภทท่ีเกี่ยวของ
กับตราสารอนุพันธ         เพื่อสามารถระบุขอบกพรองจากการควบคุมภายในและความผิดพลาดจากระบบการ
ดําเนินงานไดอยางทันทวงที           โดยหากมีการดําเนินการภายในบริษัท หนาท่ีการตรวจสอบควรเปนเอกเทศ
จากหนวยงานท่ีไดรับการตรวจสอบ 

ICP  23   ความพอเพียงของเงินทุนและความม่ันคงทางการเงิน  (Capital  adequacy  and  
solvency) 

หนวยงานท่ีกํากับดูแลตองกําหนดใหบริษัทประกันภัยปฏิบัติตามมาตรฐานในเร่ืองความม่ันคง
ทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงขอกําหนดเรื่องความพอเพียงของเงินทุน และรูปแบบของเงินลงทุนท่ีบริษัทประกันภัย
สามารถนํามารองรับความเสียหายขนาดใหญท่ีไมไดคาดการณไว      ดังนั้น  การกํากับดูแลความม่ันคงทางการ
เงินควรตองมีการกําหนดใหเปนไปในทิศทางเดียวกันในเร่ืองการประเมินหนี้สินและภาระผูกพัน ซ่ึงรวมถึงเงิน
สํารองทางเทคนิคประเภทตาง ๆ  คุณภาพ    สภาพคลอง     และการประเมินทรัพยสิน    การจับคูระหวาง
สินทรัพยและหนี้สิน    รูปแบบของเงินทุนท่ีเหมาะสม  และขอกําหนดในเร่ืองความพอเพียงของเงินทุนซ่ึงควร
กําหนดใหอยูในระดับท่ีรอบคอบ เหมาะสม  เพ่ือเปนหลักประกันถึงการคุมครองสิทธิประโยชนของผูถือ
กรมธรรม   

นอกจากนี้  ควรมีการกําหนดระดับในการควบคุมดูแลฐานะความม่ันคง (solvency  control  level) 
โดยในกรณีท่ีฐานะความม่ันคงของบริษัทปรับถึงหรือลดตํ่าลงกวาหนึ่งหรือหลายระดับ   หนวยงานท่ีกํากับดูแล
ควรดําเนินมาตรการแทรกแซง  และกําหนดใหบริษัทประกันภัยดําเนินการแกไข  หรือออกมาตรการในการ
จํากัดขอบเขตการดําเนินธุรกิจของบริษัท  ซ่ึงระดับในการควบคุมดูแลถูกกําหนดข้ึนเพื่อใหการดําเนินการแกไข
สามารถทําไดอยางทันทวงที 
 
 หมวด 6  ตลาดและผูบริโภค 

ICP  24   คนกลางประกันภัย (Intermediaries) 
หนวยงานท่ีกํากับดูแลตองมีขอกําหนด สําหรับการปฏิบัติของคนกลางประกันภัย  เนื่องจากใน

หลายประเทศ  คนกลางประกันภัยเปนชองทางการขายท่ีสําคัญของธุรกิจประกันภัย  โดยทําหนาท่ีเช่ือมตอ
ระหวางผูบริโภคและบริษัทประกันภัย  ดังนั้น  หนวยงานท่ีกํากับดูแลจึงควรกําหนดใหคนกลางประกันภัยตองมี
การขึ้นทะเบียนหรือไดรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ   มีการกําหนดใหคนกลางประกันภัยตองมีความรู
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ความสามารถอยางเพียงพอ ท้ังในดานท่ัวไป ดานธุรกิจ และดานวิชาชีพ    และมีการกําหนดใหคนกลาง
ประกันภัยตองใหขอมูลแกลูกคาในสวนท่ีเกี่ยวกับฐานะของตน  โดยเฉพาะเร่ืองการเปนคนกลางประกันภัย
อิสระ หรือสังกัดบริษัทใด  และเร่ืองอํานาจในการเขาทําสัญญาประกันภัยแทนบริษัทประกันภัย     อีกท้ังควรมี
การกําหนดใหคนกลางประกันภัยท่ีรับเงินจากลูกคา ตองมีการปองกันอยางเพียงพอในการดูแลรักษาเงินนั้น ๆ      
และหากกรณีท่ีมีความจําเปน    หนวยงานที่กํากับดูแลอาจดําเนินการเขาแกไข  ซ่ึงรวมถึงการใชมาตรการ
แทรกแซงตาง ๆ ท้ังโดยตรงหรือผานบริษัทประกันภัย ตลอดจนอาจยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคน
กลางประกันภัยตามความเหมาะสม   นอกจากนี้  หนวยงานท่ีกํากับดูแลหรือหนวยงานอ่ืน ควรตองมีอํานาจใน
การดําเนินการกับบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจคนกลางประกันภัยโดยไมไดรับอนุญาต 

ICP  25   การคุมครองผูบริโภค (Consumer  protection) 
หนวยงานท่ีกํากับดูแลตองมีขอกําหนดข้ันตํ่าสําหรับบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยใน

การติดตอกับผูบริโภค  ซ่ึงรวมถึงบริษัทประกันภัยตางชาติท่ีขายกรมธรรมขามพรมแดน       โดยขอกําหนดนี้
อาจรวมถึงการนําเสนอขอมูลปจจุบันท่ีครบถวนและเก่ียวของแกผูบริโภค  ท้ังกอนสัญญาเร่ิมตนจนกระท่ัง
ส้ินสุดสัญญา โดยมีการดําเนินการสําหรับผูกําลังตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑใหสามารถไดรับขอมูลท่ีจําเปนตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือกอนเขาทําสัญญาและรับทราบขอมูลท่ีเกี่ยวกับสิทธิหนาท่ีและภาระผูกพันของตนตลอดชวง
อายุสัญญา  ดังนั้น หนวยงานท่ีกํากับดูแลควรกําหนดใหบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยใหการปฏิบัติ
ตอลูกคาโดยใชทักษะและใหการดูแลเอาใจใสตามสมควร  มีการกําหนดใหบริษัทประกันภัยและคนกลาง
ประกันภัยมีนโยบายในการปฏิบัติตอลูกคาดวยความเสมอภาคและยุติธรรม    มีการสอบถามขอมูลจากลูกคา
ของตนตามความเหมาะสม    เพื่อใชสําหรับการประเมินความตองการดานประกันภัยของลูกคากอนท่ีจะให
คําปรึกษาหรือทําสัญญาใด ๆ         มีการกําหนดใหบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติในสวนท่ี
เกี่ยวของกับเนื้อหาและเวลาของการใหขอมูลท้ังในสวนท่ีเกี่ยวกับตัวกรมธรรม ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของ ผลประโยชนท่ีไดรับ ขอผูกพันตาง ๆ และการคิดคาธรรมเนียมตาง ๆ และในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับการ
ขาย ซ่ึงรวมถึงความเปนไปไดในการมีการขัดกันของผลประโยชนตอผูถือกรมธรรมในปจจุบันหรือในอนาคต         
ตลอดจนกําหนดใหบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับคาสินไหมทดแทนและ
ขอรองเรียนอยางมีประสิทธิภาพ และดวยความเสมอภาค  โดยใชกระบวนการที่ไมยุงยาก     งายตอการเขาถึง
และมีความเสมอภาค 

ICP  26   ขอมูล  การเปดเผยขอมูล  และความโปรงใส  (Information,  disclosure & transparency  
towards  the market)  

หนวยงานท่ีกํากับดูแลตองกําหนดใหบริษัทประกันภัยเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญอยางทันทวงที  เพื่อให
ผูมีสวนไดเสียตาง ๆ ทราบถึงการดําเนินการทางธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษัท     และสภาพความเส่ียง
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ของบริษัท   ดังนั้น  บริษัทประกันภัยจําเปนตองเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของตนและความเส่ียง
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  ซ่ึงขอมูลท่ีเปดเผยควรเกี่ยวของตอการตัดสินใจของตลาด  เปนขอมูลท่ีเปนปจจุบันสามารถ
หาไดในเวลาท่ีทําการตัดสินใจ          ตลาดสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยปราศจากคาใชจายหรือความลาชาอันเกิน
ควร   เปนขอมูลท่ีครบถวนสามารถชวยใหตลาดเขาใจสภาพและการดําเนินการของบริษัทประกันภัยได   เปน
ขอมูลท่ีสามารถเช่ือถือไดตอการตัดสินใจ  เปนขอมูลท่ีสามารถนํามาทําการเปรียบเทียบระหวางบริษัทได  และ
เปนขอมูลท่ีมีบรรทัดฐานสามารถคาดการณแนวโนมได      ท้ังนี้    ขอมูลหมายรวมถึงขอมูลในเร่ืองฐานะทาง
การเงิน  ผลการดําเนินงาน     และมีเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับพื้นฐาน  วิธีการ  และสมมติฐานในการจัดเตรียมขอมูล  
ความเส่ียงตาง ๆ และวิธีการบริหารจัดการ  ตลอดจนบรรษัทภิบาล       นอกจากนี้      บริษัทประกันภัย
จําเปนตองจัดทํารายงานทางการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีอยางนอยปละคร้ัง และเผยแพรสูผูมี
สวนไดเสียตาง ๆ   และหนวยงานท่ีกํากับดูแลควรใหการดูแลกับขอมูลท่ีบริษัทประกันภัยเปนผูเปดเผย  และ
ดําเนินมาตรการท่ีจําเปนเพื่อใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดในเร่ืองการเปดเผยขอมูล 

ICP  27   การฉอฉล  (Fraud) 
หนวยงานท่ีกํากับดูแลตองกําหนดใหบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีมาตรการท่ีจําเปน

ในการปองกัน ตรวจสอบ และแกไขการฉอฉลท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทําประกันภัย   ซึ่งการฉอฉลนี้สามารถกระทํา
โดยบุคคลใด ๆ   เชน   บริษัทประกันภัย  พนักงานและผูบริหารของบริษัทประกันภัย  คนกลางประกันภัย    นัก
บัญชี     ผูสอบบัญชี    ท่ีปรึกษา    ผูประเมินภัย    รวมทั้งผูถือกรมธรรมประกันภัย     ดังนั้น       หนวยงานท่ี
กํากับดูแลควรตองมีอํานาจและทรัพยากรในการกําหนดและบังคับใชกฎระเบียบตาง ๆ   และยังสามารถติดตอ
กับหนวยงานท่ีเปนผูบังคับใชกฎหมาย     และหนวยงานกํากับดูแลอ่ืนไดตามความเหมาะสม  ท้ังนี้  เพื่อเปนการ
ยับยั้ง ตรวจจับ บันทึก รายงาน และแกไข การฉอฉลในธุรกิจประกันภัย    นอกจากนี้    หนวยงานที่กํากับดูแล
ควรกําหนดใหบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีมาตรฐานความนาเช่ือถือในการดําเนินธุรกิจและมีการ
จัดสรรทรัพยากรและดําเนินกระบวนการและการควบคุม เพื่อยับยั้ง ตรวจจับ บันทึก และรายงานการฉอฉลตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของโดยทันที  และควรกําหนดใหบริษัทประกันภัยดําเนินมาตรการเพื่อปองกันการฉอฉล      
ซ่ึงรวมถึงการใหการฝกอบรมเพ่ือตอตานการฉอฉลใหแกพนักงานและผูบริหาร      มีการแลกเปล่ียนขอมูล
ระหวางบริษัทประกันภัยในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการฉอฉล  และหนวยงานท่ีกํากับดูแลควรใหความรวมมือกับ
หนวยงานท่ีกํากับดูแลอ่ืน รวมท้ังหนวยงานท่ีกํากับดูแลในตางประเทศ ในการตอตานการฉอฉล 
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 หมวด 7  การตอตานการฟอกเงิน และการตอตานการใหเงินอุดหนุนตอการกอการราย 

ICP  28   การตอตานการฟอกเงิน และการตอตานการใหเงินอุดหนุนตอการกอการราย (Anti-
money laundering, combating  the  financing  of financing of terrorism (AML/CFT)) 
 หนวยงานท่ีกํากับดูแลตองกําหนดใหบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีมาตรการในการยับยั้ง  
ตรวจสอบ  และรายงานพฤติกรรมท่ีเขาขายเปนการฟอกเงินหรือเปนการใหเงินอุดหนุนตอการกอการราย  
ตามท่ีระบุใน  The   Recommendations   of   the   Financial   Action  Task  Force  on  Money  Laundering 
(FATF)     ซ่ึงประเทศสมาชิกของ IAIS สวนใหญ      การฟอกเงินและการใหเงินอุดหนุนตอการกอการราย ถือ
เปนอาชญากรรมตามกฎหมาย  โดยการฟอกเงินเปนกระบวนการปดบังแหลงท่ีมาของเงินท่ีไดจากการกระทําท่ี
ผิดกฎหมาย  สวนการใหเงินอุดหนุนตอการกอการรายจะเกี่ยวของกับการจัดหาเงินทุนท่ีไดรับมาท้ังท่ีถูก
กฎหมายหรือผิดกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการกอการรายหรือองคกรผูกอการรายท้ังโดยทางตรงหรือทางออม  
ท้ังนี้  บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย  โดยเฉพาะบริษัทและคนกลางประกันชีวิตหรือการลงทุน
ประเภทอื่นท่ีเกี่ยวของกับการประกันภัย อาจตองเกี่ยวของกับการฟอกเงินและการใหเงินอุดหนุนตอการกอการ
รายท้ังโดยท่ีรูหรือไมรูตัว   ซ่ึงกอใหเกิดความเส่ียงในดานตาง ๆ   เชน   กฎหมาย   กฎระเบียบ    การดําเนินงาน    
และช่ือเสียงของธุรกิจ  โดยหนวยงานที่กํากับดูแลและหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมาย  โดยไดรับความรวมมือ
จากหนวยงานท่ีกํากับดูแลอ่ืน  จะตองกํากับดูแลบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย    เพื่อปองกันและ
ตอตานการฟอกเงินและการใหเงินอุดหนุนตอการกอการราย (AML/CFT) 
 ดังนั้น  หนวยงานท่ีกํากับดูแลควรมีอํานาจในการกํากับดูแล  บังคับใชกฎหมายและเขาแทรกแซง          
เพ่ือดูแลและใหเกิดการปฏิบัติตามขอกําหนดในเร่ืองการตอตานการฟอกเงินและการใหเงินอุดหนุนตอการกอ
การราย   นอกจากนี้    หนวยงานท่ีกํากับดูแลยังควรมีอํานาจในการดําเนินมาตรการท่ีจําเปนเพื่อปองกันมิให
อาชญากรหรือผูท่ีเกี่ยวของเขามาถือหุนหรือมีเสียงขางมาก หรือดํารงตําแหนงบริหารในบริษัทประกันภัยหรือ
คนกลางประกันภัย         และมีอํานาจในการประสานงานกับ Financial  Intelligence  Unit (FIU) ในประเทศ 
หนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายในประเทศ     และหนวยงานท่ีกํากับดูแลอ่ืน ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ        
ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการตอตานการฟอกเงินและการใหเงินอุดหนุนตอการกอการราย  
 
2.  การกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ 

การกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตมีวัตถุประสงคของการกํากับดูแลตามท่ีไดอธิบายไวแลวในบทที่ 2    
โดยเปนการกํากับดูแลตามวัฏจักรของบริษัทประกันชีวิต  คือ  ตั้งแตการจัดต้ัง  การดําเนินการ และการเลิก
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กิจการ2  ท้ังนี้  ในประเทศไทย  องคกรท่ีกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตคือ กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย   
ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีและการแบงสวนราชการตามรายละเอียดท่ีกลาวในบทที่ 2 โดยมีกฎหมายท่ีมีผลบังคับใชตอ
การประกันชีวิตท่ีเปนหลักสําคัญ ๆ คือ3 

      ก. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3  ลักษณะ 20   ไดบัญญัติวาดวยเร่ืองประกันภัย
ไว รวม 37 มาตรา  ตั้งแตมาตรา 861  ถึงมาตรา 897   โดยแยกเปน 

หมวด 1  บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป  กลาวถึง  ความหมายของสัญญาประกันภัย  บุคคลท่ีเกี่ยวของกับ
สัญญาประกันภัย  สวนไดเสียในสัญญาประกันภัย  ความสมบูรณของสัญญา และการเลิกสัญญา อายุความตาง ๆ  
สิทธิและหนาท่ีของผูรับประกันภัยและผูเอาประกันภัย ฯลฯ 

  หมวด 2   ประกันวินาศภัย   กลาวถึง  สัญญาประกันวินาศภัย  โดยแยกเปน 3 สวนคือ 
        -  สวนท่ี 1  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 
        -  สวนท่ี 2  วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน 
        -  สวนท่ี 3  ประกันภัยคํ้าจุน 

หมวด 3 ประกันชีวิต กลาวถึง  สัญญาประกันชีวิต  สิทธิ และหนาท่ีของผูเอาประกันภัย  ผูรับ
ประกันภัย  และผูรับประโยชน  การบอกเลิกสัญญา  เง่ือนไข  ขอกําหนดในสัญญาประกันภัยและขอยกเวนตาง 
ๆ  เปนตน 

ข. พระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ.  2535    เปนกฎหมายท่ีกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตโดยเฉพาะ   
ซ่ึงเปนการปรับปรุงกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต  โดยยกเลิกพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2510  และใช
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  แทน   กฎหมายฉบับนี้ไดกลาวถึงการดําเนินการของบริษัทประกันชีวิต
ไวท้ังหมด  โดยแยกเปนหมวด ๆ ไดดังนี้   

หมวด 1  บริษัท  กลาวถึง  การจัดต้ังบริษัท และการขอรับใบอนุญาต  รวมทั้งการดําเนินการตาง ๆ  
หุน  การวางหลักทรัพย  วางเงินสํารอง  การดํารงไวซ่ึงเงินกองทุน เปนตน 

หมวด 2   การควบคุมบริษัท  กลาวถึง  การควบคุมกรมธรรมประกันภัย  อัตราเบ้ียประกันภัย  การ
หามบริษัทกระทําการตาง ๆ  การใหบริษัทดําเนินการตามท่ีกําหนด เปนตน 

หมวด 3  การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต  กลาวถึง  อํานาจของรัฐมนตรีในการ
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และการกระทําท่ีเปนเหตุใหเพิกถอน เปนตน 
  หมวด 4   ตัวแทนประกันชีวิตและนายหนาประกันชีวิต  กลาวถึง  การขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนและ
นายหนาประกันชีวิต  หนาท่ี และการเพิกถอนใบอนุญาต 

                                                        
2 McGill  Dan  M.   Life  Insurance .  Homewood  Illinois :  Richard D. Irwin , Inc. ,  1967 ,  p. 769. 
3 สุมิตรา  วรกุลเฉลิม และ อาทิตย  สาตรวาหา .   การประกันชีวิต 1 (หนวยที ่2).   พิมพคร้ังท่ี 1.  นนทบุรี :  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2537 ,  หนา 29 – 92. 
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         หมวด 5   กองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต       กลาวถึง      การจัดต้ังกองทุนข้ึนเพื่อพัฒนาธุรกิจ
ประกันชีวิต  เงินและการบริหารกองทุน 
   หมวด 6  บทกําหนดโทษ  กลาวถึง โทษในกรณีท่ีผูใดไมปฏิบัติตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว  ซ่ึงมีท้ังโทษ
จําคุก  โทษปรับ  และท้ังจําท้ังปรับ 
      บทเฉพาะกาล กําหนดไวสําหรับเปนบทเฉพาะของพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2510 

ค. กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  ประกาศนายทะเบียน  และคําส่ังท่ีออกตามความใน
พระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2535      อาทิเชน 

     -  กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย 
      -  กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมตาง ๆ 

- ประกาศกระทรวง เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตเปดสาขา  ยายท่ีตั้ง
สํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขาของบริษัทประกันชีวิต 

- ประกาศกระทรวง เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ  เปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต  พ.ศ. 2535 
  - ประกาศกระทรวง เร่ือง  แตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2535 

-  ประกาศกระทรวง เร่ือง  การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันชีวิต 
 -  ประกาศกระทรวง เร่ือง  หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีถือวาเปนการประวิงการใชเงิน หรือ

ประวิงการคืนเบ้ียประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต 
 - ประกาศกระทรวง เร่ือง  หลักเกณฑ และวิธีการจัดสรรเบ้ียประกันภัยไวเปนเงินสํารองประกันภัย 

สําหรับกรมธรรมประกันภัยท่ียังมีความผูกพันอยู 
 - ประกาศกระทรวง เร่ือง หลักทรัพยของบริษัทประกันชีวิตท่ีตองวางไวกับนายทะเบียนเปนหลักทรัพย
ประกัน 
                   - ประกาศกระทรวง  เร่ือง  การดํารงทรัพยสินไวในประเทศไทยของสาขาบริษัทประกันชีวิต
ตางประเทศ 
                    -  ประกาศกระทรวง  เร่ือง  คุณสมบัติ และความรูของผูรับรองรายงานการคํานวณความรับผิด
ตามกรมธรรมประกันภัย    
                    -  ประกาศนายทะเบียน เร่ือง กําหนดแบบรายการรายงานประจําป  แสดงฐานะการเงินและกิจการ
ของบริษัทประกันชีวิต 
  

-   ประกาศนายทะเบียน เร่ือง การประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกัน 
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ชีวิต 
                                                 ฯลฯ 

     สําหรับประเทศอังกฤษ         การกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยมีท้ังในดานของความม่ันคงของ
บริษัทประกันภัย และมาตรการในการคุมครองผูถือกรมธรรม  โดยการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศ
อังกฤษนั้นจะถูกควบคุมและกํากับดูแลโดยกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม  (Department of Trade and 
Industry)  ซ่ึงรัฐมนตรี (Secretary of State)  เปนผูมีอํานาจในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยตามท่ีกําหนดใน 
Insurance  Companies  Act  1982  ตั้งแต  Section  37 – Section 48     โดยกํากับดูแลต้ังแตการออกใบอนุญาต 
จนกระท่ังการเพิกถอนใบอนุญาต   ท้ังยังมีอํานาจในการตรวจสอบการดําเนินธุรกิจ การถอดถอนผูบริหาร  การ
แทรกแซงในการประกอบธุรกิจ   การใหความเห็นชอบในการแตงต้ังกรรมการผูมีอํานาจกระทําแทนบริษัท 
หรือผูมีหนาท่ีบริหารงานบริษัทประกันภัย   นอกจากนี้ยังมีอํานาจในการกําหนดเง่ือนไขในการลงทุน   การ
ดํารงสินทรัพย  การควบคุมสินทรัพย  การตรวจสอบการทํางานของนักคณิตศาสตรประกันภัย  และมีอํานาจใน
การเรียกเอกสารใด ๆ จากบริษัทประกันภัย   ทั้งนี้มีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยหลาย
ฉบับ  โดยจะมีกฎหมายแตละฉบับเพื่อใชในการกํากับดูแลในแตละเร่ือง   อาทิเชน  

-  Insurance Companies Act 1982   ซ่ึงเปนพระราชบัญญัติท่ีควบคุมบริษัทประกันภัย 
      - Insurance Brokers’ (Registration) Act 1977     ซ่ึงเปนพระราชบัญญัติท่ีใชควบคุมนายหนา 

  - Policyholders’   Protection   Act   1975     อันเปนพระราชบัญญัติท่ีใหความคุมครองผูถือกรมธรรม  
สวนฮองกงมีกฎหมายที่เปนกรอบในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย คือ กฎขอบังคับของบริษัท

ประกันภัย (Insurance Companies Ordinance ; Cap.41) หรือ “ICO”    ซ่ึงมีผลบังคับใชเม่ือ 30 มิถุนายน 1983   
โดยมีบทบัญญัติครอบคลุมท้ังการกํากับดูแลบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย  โดยนายทะเบียน
ประกันภัย (Insurance Authority) เปนผูมีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแลธุรกิจการประกันภัยใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของ “ICO”4   และ   “ICO”  จะไดรับการพิจารณาปรับปรุงแกไขโดยสมํ่าเสมอเพื่อใหมีความ
ทันสมัยสอดคลองกับสภาวะของตลาดประกันภัยและกฎเกณฑตาง ๆ ตามมาตรฐานสากลระหวางประเทศ    
ท้ังนี้การปฏิบัติงานของหนวยงาน Insurance Authority  ท่ีสําคัญไดแก 
    1.การตรวจสอบสถานภาพความสามารถในการชําระหนี้สินของบริษัทประกันภัย  (Review of 
Solvency Position of Insurance)   

                  ทาง Insurance  Authority ไดมีการจับตามองวิกฤติทางการเงินในแถบภูมิภาคเอเซีย และ
ผลกระทบท่ีเกิด  และอาจจะเกิดข้ึนกับธุรกิจประกันภัยอยางใกลชิด  ซ่ึงบริษัทประกันภัยไดถูกทาง Insurance  
Authority  ทําการตรวจสอบสถานภาพความสามารถในการชําระหนี้สินอยางละเอียดอีกคร้ังเม่ือตนป 1998       

                                                        
4วัฒกร  ชาติวิวัฒนพรชยั.  “การกํากับดูแลบริษทัประกันภัยในประเทศฮองกง”  วารสารการประกันภัย.  ฉบับท่ี 94 .  เมษายน – มิถุนายน 2542 ,  หนา 61 – 69.     

DPU



เม่ือปรากฏวามีบริษัทประกันภัยใดท่ีมีสถานภาพความสามารถในการชําระหนี้สินที่ไมคลองตัว    ทาง Insurance 
Authority จะทําการหารือบริษัทเหลานี้แลวทําการแกไขอยางเรงดวน  ซ่ึงธุรกิจประกันภัยโดยรวมแลวยังถือวา
อยูในเกณฑดี  แตอยางไรก็ตาม  ทาง Insurance  Authority  ยังคงตองทําการตรวจสอบ และควบคุมดูแลอยาง
ใกลชิดตอไป 

     2.  การปองกันกิจกรรมการฟอกเงิน (Prevention of Money  Laundering  Activities) 
          จากการที่ฮองกงเปนสมาชิกขององคการ “Financial Action Task Force on Money Laundering” 

หรือ “FATF”  ซ่ึงเปนองคการระหวางประเทศท่ีตอตานกิจกรรมฟอกเงิน  ดังนั้น ทาง Insurance  Authority  จึง
ไดมีการจัดการสัมมนาเพื่อท่ีจะเพิ่มความรูใหกับผูบริหารของบริษัทประกันภัยตาง ๆ ไดรับรูถึงวิธีการปองกัน
กิจกรรมการฟอกเงิน 

3. การติดตอกับองคการกํากับดูแลอ่ืนๆ (Liaison with other Regulatory  Bodies)   
     ทาง    Insurance  Authority     ไดมีการติดตอประสานงานกับองคการกํากับดูแลทางการเงินอ่ืน ๆ ท้ัง
ในฮองกง และตางประเทศอยางสมํ่าเสมอ  อีกท้ังฮองกงเปนสมาชิกของ The International Association of 
Insurance Supervisors  ประเทศหน่ึงดวย 

นอกจากนี้  ยังมีคณะกรรมการที่ปรึกษาบริษัทประกันภัย (Insurance  Advisory  Committee) ซ่ึงได
กอตั้งข้ึนภายใตมาตรา 54 ของ ICO หนาท่ีของคณะกรรมการคือการใหคําปรึกษา “Chief  Executive”  เกี่ยวกับ
การดําเนินการตาม ICO  และการดําเนินธุรกิจประกันภัยในฮองกง  คณะกรรมการประกอบดวย  “Secretary  for  
Financial  Services”  ซ่ึงเปนตัวแทนของ “Financial  Secretary”  เปนประธานคณะกรรมการ   ทางดาน 
“Insurance  Authority” จะเปน “ex  officio  member”  สวนสมาชิกอีก 12 ทานน้ันจะไดรับการแตงต้ังจาก 
“Chief  Executive” 
  อยางไรก็ตาม   บริษัทประกันภัย Lloyd’s จะอยูภายใตกฎขอบังคับท่ีแตกตางจากบริษัทประกันภัยอ่ืน ๆ 
ในฮองกง  เนื่องจากความแตกตางท้ังในดานประวัติความเปนมาและการดําเนินธุรกิจ     จากการพิจารณาถึง
ประเด็นสําคัญ ๆ ท่ี  Lloyd’s ไดมีการปรับปรุงโครงสรางใหมเม่ือเร็ว ๆ นี้  และการขยายกิจการของ  Lloyd’s ใน
ฮองกง  จึงไดมีขอเสนอใหมีการทบทวนแกไขกฎขอบังคับท่ีใชกับ Lloyd’s ใหม   โดยขอเสนอนั้นไดกําหนดให 
Lloyd’s ตองอยูภายใตกฎเกณฑตาง ๆ เชน ขอกําหนดวาดวยสวนเหล่ือมทรัพยสินเหนือหนี้สิน  คุณสมบัติความ
เหมาะสมของผูท่ีจะเปนผูแทนของลอยดในฮองกง  รวมท้ัง Lloyd’s ตองอยูภายใตอํานาจการเขาแทรกแซงของ 
Insurance  Authority เม่ือมีความจําเปนเกิดข้ึนดวย   เปนตน 

ท้ังนี้   การกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตจะเปนการกํากับดูแลต้ังแตการจัดต้ังและการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต การกํากับดูแลหลักประกันฐานะการเงินและความม่ันคงของบริษัท
ประกันชีวิต  การกํากับดูแลการดําเนินการ  การกํากับดูแลกรณีเลิกกิจการ  ตลอดจนการกํากับดูแลตัวแทนและ
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นายหนาประกันชีวิต ซ่ึงจะไดอธิบายถึงการกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตของประเทศไทย  และทําการ
เปรียบเทียบกับตางประเทศ  ดังนี้   

2.1  การจัดตั้งและการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
  ในประเทศไทย     กฎหมายกําหนดใหบริษัทท่ีจะประกอบธุรกิจประกันชีวิตตองขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันชีวิตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  โดยมีหลักเกณฑสําหรับบริษัทท่ีจัดต้ังข้ึนใน
ประเทศไทย และบริษัทท่ีจัดต้ังในตางประเทศ  ดังนี้ 

       บริษัทท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย  หมายถึง  บริษัทประกันชีวิตท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย  จะตอง
จัดต้ังเปนบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  หรือจัดต้ังเปนบริษัทมหาชนจํากัด  ตามกฎหมาย
วาดวยบริษัทมหาชนจํากัด  ซ่ึงในปจจุบันกฎหมายท่ีใชบังคับคือ พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จํากัด  พ.ศ. 
2535   โดยจะตองดําเนินการดังนี้ 
 1) จะตองวางหลักทรัพยประกันท่ีมีมูลคาตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง กับท้ังบริษัทจะตองดํารงไว
ซ่ึงเงินกองทุนเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของเงินสํารองประกันภัย แตท้ังนี้ตองไมนอยกวา 50   ลานบาท  
โดยใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย    ภายในระยะเวลา
ท่ีรัฐมนตรีกําหนด   แตท้ังนี้ ตองไมเกิน 6 เดือน นับแตวันท่ีไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน 
จํากัด แลว 

        2) การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต   จะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี  ท้ังนี้  อาจจะกําหนดเง่ือนไขใหปฏิบัติกอนใหความเห็นชอบก็ได 
และในการอนุญาตรัฐมนตรีจะกําหนดเง่ือนไขไวดวยก็ได 

       บริษัทท่ีจัดต้ังในตางประเทศ      หมายถึง    บริษัทประกันชีวิตท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของประเทศ
อ่ืน ๆ  และจะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย   จะตองปฏิบัติดังนี้ 
     1) บริษัทประกันชีวิตตางประเทศ   จะตองวางหลักทรัพยประกันท่ีมีมูลคาตามท่ีกําหนดไวใน
กฎกระทรวง  กับท้ังจะตองดํารงทรัพยสินไวในประเทศไทยตามจํานวน ชนิด วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ซ่ึงทรัพยสินดังกลาวจะตองไมนอยกวารอยละ 2 ของเงินสํารองประกันภัย  แตท้ังนี้
ตองไมนอยกวา 50 ลานบาท  ท้ังนี้  ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย  โดยจะต้ังสาขาของบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวิต 

       2) การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต      จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี     ซ่ึงรัฐมนตรีจะอนุญาตโดยมีเง่ือนไขดวยก็ได 

      นอกจากนี้ บริษัทท่ีเปนสาขาของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศ จะเปดสาขา ณ ท่ีใด ๆ มิได  ดังนั้น  
การเปดสาขาของบริษัทจะกระทําไดเฉพาะบริษัทประกันชีวิตท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทยเทานั้น     โดยสาขาให
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หมายความรวมถึง  สํานักงานท่ีแยกออกจากสํานักงานใหญของบริษัทไมวาจะเรียกช่ืออยางใด  และไดรับเงิน
คาใชจายจากบริษัทไมวาโดยทางตรงหรือทางออมก็ตาม  แตท้ังนี้ไมรวมถึงสถานท่ีท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนใหใชเปนท่ีตั้งหนวยปฏิบัติการขอมูล     สถานท่ีเก็บเอกสาร     และสถานท่ีฝกอบรมท่ีเกี่ยวกับ
กิจการของบริษัท   ซ่ึงการเปดสาขาของบริษัทประกันชีวิตจัดต้ังข้ึนในประเทศดังกลาว  จะตองไดรับอนุญาต
จากนายทะเบียน โดยการขออนุญาตและการอนุญาตตองเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด   อีกท้ังการยาย
ท่ีตั้งของสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา  ตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนดวย 
       ปจจุบันประเทศไทยมีสาขาของบริษัทประกันภัยตางชาติท่ีไดรับใบอนุญาตใหเขามาดําเนินการ
ประกอบธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย  จํานวน 1  บริษัท คือ บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนล แอสชัว
รันส จํากัด  ซ่ึงจะเห็นวาเปนสัดสวนท่ีนอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนบริษัทประกันชีวิตซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย
ไทยซ่ึงมีถึง 24 บริษัท แตบริษัทดังกลาวมีสวนแบงตลาดถึง 50%   จึงเห็นไดวาประเทศไทยมีการควบคุมการ
เปดสาขาของบริษัทประกันภัยตางชาติคอนขางเขมงวด  เนื่องจากการอนุญาตใหเปดสาขาของบริษัทตางชาติจะ
มีผลกระทบตอการแขงขันของบริษัทประกันภัยท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย 

      อยางไรก็ตาม   เนื่องจากธุรกิจประกันชีวิตเปนธุรกิจท่ีมีความสําคัญเกี่ยวกับการเงินและมีบุคคลท่ี
เขามาเกี่ยวของเปนจํานวนมากคลายกับธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุน  แตธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุน
จะถูกกําหนดวาจะตองเปนบริษัทมหาชนจํากัดเทานั้น   ซ่ึงบริษัทมหาชนจํากัดนี้สามารถท่ีจะระดมเงินทุนจาก
ประชาชนไดโดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทําใหมีการควบคุมการ
ดําเนินการท้ังในเรื่องเกี่ยวกับตัวผูบริหาร  การตรวจสอบผลประกอบการ  การเปดเผยขอมูลตาง ๆ  เพิ่มเติมข้ึน
อีกจากการควบคุมของกรมการประกันภัย  ดังนั้น  ผูประกอบธุรกิจประกันชีวิตท่ีเปนบริษัทมหาชนจํากัดและจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจึงตองประกอบธุรกิจและดําเนินการอยางระมัดระวังรอบคอบ  มี
ความโปรงใส  และเปนไปตามหลักบรรษัทภิบาล   อีกท้ังเม่ือมีความจําเปนท่ีจะตองเพ่ิมเงินทุนก็สามารถท่ีจะ
ระดมเงินทุนจากประชาชนท่ัวไปได     

        ท้ังนี้  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2545   บริษัทประกันชีวิตแตละบริษัทมีเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ  และ
ผลประกอบการ5  เปนดังนี้ 

                                                                         หนวย : พันบาท  
ลําดับ บริษัท ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระ

แลว 
วันท่ีเร่ิมธุรกิจ เบ้ียประกันภัย

รับสุทธิ 
กําไร(ขาดทุน) 

สุทธิ 
1 * อเมริกัน  อินเตอรเนชชั่นแนล  แอสชัวรันส U.S. $ 30 ลาน 10  ก.ค. 2507 56,791,558 6,092,612 
2 ไทยประกันชีวิต 500,000 23  มี.ค. 2485 18,354,305 921,307 

                                                        
5 กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย.  “รายงานธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 2545  (Annual Insurance Report of Thailand 2002)”  

กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด โรงพิมพอักษรไทย , 2547,  หนา 215 – 239. 
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3 อยุธยา อลิอันซ  ซี.พี. ประกันชีวิต  จํากัด 
(มหาชน) 

เงินทุนจดทะเบียน 1,911,011 
เงินทุนชําระแลว    1,903,735        

20 เม.ย. 2494 8,269,378 (154,605) 

4 ไทยสมุทรประกันชีวิต 10,000 21 มี.ค. 2494 6,617,706 27,453 
5 กรุงเทพประกันชีวิต 1,000,000 24 เม.ย. 2494 6,708,395 254,737 
6 เมืองไทยประกันชีวิต เงินทุนจดทะเบียน  30,000 

เงินทุนชําระแลว     15,000 
2  พ.ค. 2494 5,122,305 133,776 

7 เนชั่นไวดประกันชีวิต 1,407,709.1    27  มี.ค.2543** 2,335,516 (458,644) 
8 อาคเนยประกันชีวิต 500,000 18  ม.ค.  2493 1,554,935 (257,075) 
9 ไทยพาณิชย นิวยอรคไลฟ ประกันชีวิต 

จํากัด (มหาชน) 
500,000 14  ก.พ.  2522 1,307,675 22,038 

10 ธนชาติ  ซูริค  ประกันชีวิต 500,000 22  ต.ค. 2540 1,413,087 (10,573) 
11 กรุงไทย  แอกซา  ประกันชีวิต 1,060,000 11  ธ.ค. 2540 789,570 (295,053) 
12 ไอเอ็นจี เอ็ทนา โอสถสภา ประกันชีวิต 1,275,000 12  ธ.ค. 2540 673,758 (371,861) 
13 พรูเด็นเชียล ทีเอสไลฟ ประกันชีวิต  จํากัด 

(มหาชน) 
1,620,545.92 4  ก.พ. 2485 578,712 (161,570) 

14 อินเตอรไลฟ จอหนแฮนคอค ประกันชีวิต  
จํากัด  (มหาชน) 

เงินทุนจดทะเบียน  400,000 
เงินทุนชําระแลว     350,000 

2  มี.ค.  2494 522,362 (26,993) 

15 สหประกันชีวิต เงินทุนจดทะเบียน  208,500 
เงินทุนชําระแลว    208,209.73 

24  ต.ค. 2537 249,418 (60,069) 

16 สยามประกันชีวิต 140,000 1  ก.ค.  2527 198,226 (10,091) 
17 เจนเนอราลี  ประกันชีวิต  (ไทยแลนด) เงินทุนจดทะเบียน   1,000,000 

เงินทุนชําระแลว        500,000 
1  ก.ย.  2540 115,776 (68,917) 

18 สยามซัมซุง ประกันชีวิต 500,000 4  พ.ย.  2540 126,895 (20,503) 
19 ไทยคารดิฟประกันชีวิต ทุนจดทะเบียน  1,000,000   

ทุนชําระแลว       700,000 
18  ก.ย.  2540 83,358 (97,529) 

20 แอดวานซ  เอ็มแอลซี  แอสชัวรันส 500,000 15  ธ.ค.  2540 85,097 (207,022) 
21 อลิอันซ  ซี.พี.  ประกันชีวิต 500,000 27  ส.ค.  2540 87,532 (17,175) 
22 เอซไลฟ  แอสชัวรันซ   500,000 24  ธ.ค.  2540 47,595 (55,435) 
23 มิลเลียไลฟ  อินชัวรันส  (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) 
500,000 4  ก.ย.  2540 24,143 (119,049) 

24 แมกซ  ประกันชีวิต 500,000      12  ก.ย. 2540 30,519 (5,301) 
25 ทีพีไอ ประกันชีวิต 500,000      10  ต.ค. 2540 13,225 4,663 

*   เปนบริษัทที่เปนสาขาของบริษัทประกันภัยในตางประเทศ 
** บริษัท ไทยประสิทธิ์ประกันภัย จํากัด  ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2542  ใหแยกธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศ
ภัยออกจากกัน  ตามเง่ือนไขภายใตพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  และไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตภายใตชื่อใหมคือ 
บริษัท ไทยประสิทธิ์เนชั่นไวด จํากัด  ลงวันที่  27  มีนาคม 2543  ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท เนชั่นไวดประกันชีวิต จํากัด 

 
ดังนั้น  จะเห็นวา   ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2545   บริษัทประกันชีวิตท่ีผลประกอบการเปนกําไรมี

เพียง 7 บริษัทเทานั้น   และจากบริษัทประกันชีวิตในประเทศทั้งหมด 24 บริษัท  มีบริษัทท่ีเปนบริษัทมหาชน
จํากัดเพียง 5 บริษัท     ดังนั้น   หากกรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตท่ีเปนบริษัทจํากัดตองการเงินทุนเพิ่มข้ึน  การระดม
ทุนก็อาจเปนไปไดยาก    
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สําหรับประเทศอังกฤษ    ผูประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศอังกฤษจะตองไดรับใบอนุญาตจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม  (Department  of  Trade  and  Industry)  ซ่ึงจะเปดกวางใหกับ
ผูรับประกันภัยท้ังในสวนของประเทศอังกฤษและตางประเทศ และสามารถจัดต้ังไดหลายรูปแบบ เชน บริษัท
จํากัด หรือ Stock  Company  เปนตน   ท้ังนี้จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวใน Insurance Companies Act 
1982  กลาวคือ  จะตองเปนสมาชิกของสถาบันประกันภัยลอยด หรือเปนสมาคมท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อชวยเหลือสมาชิก 
โดยสมาคมนั้นจะตองไดรับอนุญาตตามกฎหมาย หรือเปนสมาชิกของสภาการคาหรือสมาชิกของสมาคม
นายจางท่ีมีขอจํากัดเกี่ยวกับขอตกลงสําหรับสมาชิกในเร่ืองผลประโยชนท่ีจะไดรับ6 

เม่ือมีคุณสมบัติเบ้ืองตนแลว  ผูท่ีจะประกอบธุรกิจประกันภัยจะตองยื่นเร่ืองตอรัฐมนตรี  พรอมท้ัง
รายละเอียดในการขอรับใบอนุญาต เชน วัตถุประสงคในการจัดต้ัง  ฐานะการเงิน  รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร 
ผูจัดการ  แบบสัญญาประกันภัย  อัตราเบ้ียประกันภัย  เงินกองทุน  เงินสํารอง  แผนการลงทุน  การเสียภาษีและ
หนี้สินของบริษัทในการประกอบธุรกิจในปท่ีผานมา  รวมท้ังหนี้สินท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต ท้ังนี้  
รัฐมนตรีจะตัดสินวาจะออกใบอนุญาตภายใน 6 เดือนนับแตวันท่ีไดรับเร่ือง  ถาหากมีการไมอนุญาตก็จะให
เหตุผลของการปฏิเสธ7 หลังจากไดรับใบอนุญาตแลว  บริษัทประกันภัยจะตองต้ังนักคณิตศาสตรประกันภัย  
โดยจะตองแจงช่ือ  คุณสมบัติ  คุณวุฒิของนักคณิตศาสตรประกันภัย ใหรัฐมนตรีทราบภายใน 14 วัน นับแตวัน
แตงต้ัง นอกจากนี้ หากปรากฏแกรัฐมนตรีวาผูมีอํานาจของบริษัท   กรรมการ   ผูจัดการ  หรือผูมีอํานาจกระทํา
การแทน เปนบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจและมีอํานาจในการจัดการบริษัท  รวมท้ังถือหุนในบริษัท 1 ใน 3 
หรือมากกวา หรือมีอํานาจในการออกเสียงในท่ีประชุมสามัญ  และรวมถึงในกรณีของบุตรหรือภรรยาหรือสามี 
มีสวนเก่ียวของในการบริหารของบริษัทอ่ืนเกินกวาท่ีกําหนดไวใน   Insurance   Companies   Act   1982  
รัฐมนตรีก็จะไมออกใบอนุญาตให8 

สวนฮองกง9  การประกอบธุรกิจการประกันภัยในหรือกับฮองกง จะตองไดรับอนุญาตจากนาย
ทะเบียนหรือ Insurance  Authority    โดย “ICO” จะกําหนดเง่ือนไขข้ันตํ่าในการอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ในเร่ืองตาง ๆ อาทิ 
                    -  เงินทุนชําระแลว (paid-up  capital) 
                 -  สวนเหล่ือมทรัพยสินเหนือหนี้สิน (solvency  margin) 
             - คุณสมบัติความเหมาะสมของกรรมการ และผูบริหาร (fitness and properness of      directors and 
controllers) 

                                                        
6 Insurance  Companies  Act  1982.   Section 2(2). 
7 Ibid.  Section 5(2). 

8Insurance  Companies  Act  1982.  Section 7 (3) (4)  
9 วัฒกร  ชาติวิวัฒนพรชัย.  “การกํากับดแูลบริษัทประกันภัยในประเทศฮองกง”  วารสารการประกันภัย.  ฉบับท่ี 94 .  เมษายน – มิถุนายน 2542,   หนา 61 – 69.     
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-  การจัดสรรการประกันภัยตอท่ีเหมาะสม (adequacy of reinsurance arrangements)นอกจาก
ขอกําหนดข้ันตํ่าขางตนแลว บริษัทประกันภัยท่ีขออนุญาตประกอบธุรกิจประ 

กันภัยจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีแนนอนบางประการท่ี Insurance  Authority กําหนดไวในแนวทางการขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจ (Authorization  Guidelines) เพื่อใหเปนหลักประกันวาบริษัทประกันภัยท่ีขออนุญาตฯ มี
ฐานะการเงินท่ีม่ันคง  มีระดับความสามารถและคุณภาพท่ีดีในการใหบริการแกประชาชนผูเอาประกันภัย  โดย
บริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเหลานี้ตลอดเวลาท่ีไดรับอนุญาตฯ   ซ่ึงขอกําหนดในเร่ืองของเงินกองทุนนั้น  
บริษัทท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยหรือการประกันชีวิต (long term business)      เพียง
ประเภทใดประเภทหน่ึง ตองมีเงินทุนชําระแลว (paid-up  capital)  ไมต่ํากวา 10 ลานเหรียญฮองกง      สําหรับ
บริษัทประกันภัยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจบริษัทประกันภัยในอาณัติ (captive insurer)    จะตองมีเงินทุน
ชําระแลวไมนอยกวา 2  ลานเหรียญฮองกง   นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยจะตองมีระดับทรัพยสินมากกวาหนี้สิน 
โดยจะตองมีสวนเหล่ือมทรัพยสินเหนือหนี้สิน (Solvency Margin) ไมนอยกวาระดับท่ีกําหนด  เพื่อใหเปน
หลักประกันท่ีม่ันใจไดวา  บริษัทจะมีทรัพยสินเพียงพอตอภาระหนี้สิน  และบริษัทตองมีการจัดสรรและมี
สัญญาการประกันภัยตอท่ีมีผลบังคับ  ท่ีเหมาะสมกับการรับเส่ียงภัยของบริษัท 

      ดังนั้นจะเห็นวา   ในประเทศอังกฤษ    บริษัทจํากัดท่ีตองการประกอบธุรกิจประกันภัยจะตองเปน
สมาชิกขององคกรตามท่ีกฎหมายกําหนด     เชน    เปนสมาชิกของสภาการคา หรือเปนสมาชิกของสถาบัน
ประกันภัยลอยด เปนตน   อีกท้ังเม่ือไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันภัยแลวจะตองต้ังนักคณิตศาสตร
ประกันภัยโดยแจงช่ือ       คุณสมบัติ       คุณวุฒิของนักคณิตศาสตรประกันภัยใหรัฐมนตรีทราบภายใน 14 วัน
นับแตวันท่ีแตงต้ัง           ซ่ึงจะเห็นวาใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกันเองขององคกรท่ีบริษัทประกันภัยเปน
สมาชิก     อีกท้ังใหความสําคัญกับบทบาทของนักคณิตศาสตรประกันภัยต้ังแตเร่ิมการประกอบธุรกิจ       สวน
ฮองกงมีขอกําหนดเกี่ยวกับเงินทุนชําระแลว (paid – up  capital)   โดยบริษัทท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยหรือการประกันชีวิต (long term business)      เพียงประเภทใดประเภทหนึ่ง ตองมีเงินทุนชําระ
แลว (paid-up  capital)  ไมต่ํากวา 10 ลานเหรียญฮองกง      สําหรับบริษัทประกันภัยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจบริษัทประกันภัยในอาณัติ (captive insurer)    จะตองมีเงินทุนชําระแลวไมนอยกวา 2  ลานเหรียญฮองกง       
สําหรับประเทศไทย      ผูท่ีจะประกอบธุรกิจประกันภัยจะตองเปนบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด      ซ่ึง
ในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  ไมมีการกําหนดจํานวนทุนจดทะเบียนและทุนท่ีชําระแลวข้ันตํ่า
เอาไว  แตจะมีการกําหนดใหดํารงเงินกองทุน และจัดสรรเบ้ียประกันภัยไวเปนเงินสํารองประกันภัยตลอดเวลา
ของการประกอบธุรกิจในอัตราที่กําหนด   อีกท้ังไมมีการบังคับใหบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ี
ประกอบธุรกิจประกันชีวิตจะตองเปนสมาชิกขององคกรใด ๆ   เชน สมาคมประกันชีวิต ดังนั้น การกํากับดูแล
กันเองของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยจึงนอยมากเม่ือเทียบกับประเทศอังกฤษ     นอกจากนี้ยังไมมี
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ขอกําหนดท่ีจะใหผูไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยท่ีจะตองแจงช่ือ      คุณสมบัติ       คุณวุฒิของนัก
คณิตศาสตรประกันภัยใหรัฐมนตรีหรือกรมการประกันภัยทราบ  นอกจากมีขอกําหนดในประกาศกระทรวง
พาณิชย เร่ือง คุณสมบัติและความรูของผูรับรองรายงานการคํานวณความรับผิดชอบตามกรมธรรมประกันภัย    
ซ่ึงเปนผูรับรองการคํานวณความรับผิดชอบตามกรมธรรมประกันภัยซ่ึงยื่นตอนายทะเบียนพรอมกับรายงานการ
ตรวจสอบฐานะการเงินซ่ึงจัดสงปละ 1 คร้ัง  อยางไรก็ตาม ไมมีการกําหนดวานักคณิตศาสตรประกันภัยดังกลาว
จะตองเปนพนักงานประจําของบริษัทนั้น ๆ หรือไม 
 

2.2  หลักประกันฐานะการเงินและความม่ันคงของบริษัทประกันชีวิต 
    หลักประกันฐานะการเงินและความม่ันคงของบริษัทประกันชีวิต ประกอบดวย การวางหลักทรัพย
ประกันไวกับนายทะเบียน   การดํารงไวซ่ึงเงินกองทุนและทรัพยสิน  การจัดสรรเบ้ียประกันภัยไวเปนเงินสํารอง
ประกันภัย  และการวางเงินสํารองไวกับนายทะเบียน  ซ่ึงเปนส่ิงท่ีทําใหบริษัทประกันชีวิตมีหลักประกันความ
ม่ันคงและเปนท่ีเช่ือม่ันตอประชาชนผูเอาประกันภัย  ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.2.1 การวางหลักทรัพยประกันไวกับนายทะเบียน 
เม่ือบริษัทดําเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตแลว  พระราชบัญญัติประกันชีวิต 

พ.ศ. 2535 มาตรา 20 ไดกําหนดใหบริษัทตองมีหลักทรัพยประกันวางไวกับนายทะเบียน  มีมูลคาตามท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวง  ซ่ึงไดกําหนดใหบริษัทประกันชีวิตวางหลักทรัพยของบริษัทไวกับนายทะเบียนเปน
หลักประกันมีมูลคาไมนอยกวา 20 ลานบาท    หลักทรัพยของบริษัทท่ีตองวางไวกับนายทะเบียนนั้น  อาจเปน
เงินสด  พันธบัตรรัฐบาลไทย  หรือทรัพยสินอยางอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ    อาทิเชน     หุนกูของบรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ตั๋วเงินคลังของกระทรวงการคลัง พันธบัตรองคการหรือรัฐวิสาหกิจ ตั๋ว
แลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีมีระยะเวลาใชเงินตั้งแต 1 ปข้ึนไปท่ีมีองคการหรือรัฐวิสาหกิจ ธนาคารใน
ประเทศหรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนผูส่ังจาย   ท้ังนี้   บริษัทอาจเปล่ียนแปลง
หลักทรัพยประกันท่ีวางไวก็ได  แตยังคงตองอยูภายใตหลักการขางตน 
 ในกรณีท่ีหลักทรัพยประกันของบริษัทใดมีมูลคาตํ่าลงกวาท่ีกําหนด  ใหนายทะเบียนส่ังใหบริษัทนํา
หลักทรัพยประกันมาเพิ่มจนครบจํานวนท่ีกําหนดภายใน 2 เดือน นับแตวันท่ีไดรับคําส่ัง   และหากกรณีท่ี
หลักทรัพยประกันมีมูลคาเพิ่มข้ึนกวาท่ีกําหนด  ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังถอนหลักทรัพยประกันสวนท่ีมี
มูลคาเพิ่มข้ึนนั้นไดตามคําขอของบริษัท  ซ่ึงสามารถพิสูจนไดถึงมูลคาท่ีเพิ่มข้ึน 
 หลักทรัพยประกันท่ีวางไวกับนายทะเบียนดังกลาว  ไมอยูในความรับผิดชอบแหงการบังคับคดีตราบ
เทาท่ีบริษัทยังมิไดเลิกกัน  ในกรณีท่ีบริษัทเลิกกันแลว  ใหเจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิไดรับชําระหนี้ท่ีเกิดจากการเอา
ประกันชีวิตมีสิทธิไดรับชําระหนี้จากทรัพยสินท่ีเปนหลักประกันกอนเจาหนี้อ่ืน  อีกท้ังยังกําหนดใหเจาหนี้ที่
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เกิดจากการเอาประกันชีวิตมีบุริมสิทธิพิเศษ  โดยมีสิทธิไดรับจํานวนหน้ีจากทรัพยสินท่ีเปนหลักประกันกอน
เจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษอ่ืนดวย   และในกรณีท่ีบริษัทลมละลาย  ใหเจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิไดรับชําระหนี้ท่ีเกิดจากการ
เอาประกันชีวิตมีสิทธิไดรับชําระหนี้เชนเดียวกับเจาหนี้มีประกันตามกฎหมายลมละลาย  และหากยังคงมี
ทรัพยสินอ่ืนนอกจากหลักทรัพยประกันและเงินสํารองคงเหลืออีก  ใหเจาหนี้อันเกิดจากการเอาประกันชีวิตมี
สิทธิไดรับชําระหนี้ในอันดับเดียวกับเจาหนี้ผูมีบุริมสิทธิในมูลคาภาษีอากร  ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 253 
 จะเห็นไดวา หลักทรัพยดังกลาวมีความสําคัญตอธุรกิจประกันชีวิต  ทําใหบริษัทประกันชีวิตมีเงินจาย
ใหแกผูเอาประกันภัยไดเม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึน  เปนหลักประกันความรับผิดชอบของบริษัทในความผูกพันท่ี
จะตองจายคืนใหแกผูเอาประกันภัยในอนาคต  อีกท้ังเปนการบรรเทาความเดือดรอนแกผูเอาประกันภัย ในกรณี
ท่ีบริษัทเลิกประกอบธุรกิจประกันชีวิต ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เลิกกิจการ หรือลมละลาย  ใหบริษัทมีเงินอยาง
เพียงพอท่ีจะจายคาสินไหมทดแทนความเสียหายแกผูเอาประกันภัย 
 ดังนั้น  จํานวนเงินหลักทรัพยประกันวางไวกับนายทะเบียนสําหรับธุรกิจประกันชีวิตซ่ึงกําหนดไว 20 
ลานบาทจึงเปนจํานวนท่ีนอยมากเม่ือเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน  ทําใหประชาชนไมมีความเช่ือม่ันตอ
บริษัทประกันชีวิตวาหากมีความเสียหายเกิดข้ึนจริง บริษัทจะสามารถชดใชใหแกผูเอาประกันภัยไดอยาง
เพียงพอ 
 

2.2.2   การดํารงไวซ่ึงเงินกองทุนและทรัพยสิน 
     บริษัทประกันชีวิตท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยจะตองดํารงไวซ่ึงเงินกองทุน คําวา เงินกองทุน  ตาม
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  หมายความวา  ทรัพยสินสวนท่ีเกินกวาหนี้สินของบริษัทตามราคา
ประเมินทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทท่ีประเมินตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้  ในมาตรา 27 ของ
พระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหบริษัทจะตองดํารงไวซ่ึงเงินกองทุนตลอดเวลาท่ีประกอบธุรกิจประกัน
ชีวิตเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของเงินสํารองประกันภัย  แตตองไมต่ํากวา 50 ลานบาท  และในมาตรา 8  
วรรค 3 กําหนดใหสาขาของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศ  จะตองดํารงทรัพยสินไวในประเทศไทยตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ท้ังนี้  จํานวนทรัพยสินท่ีกําหนดตองไมต่ํากวารอยละ 2 ของเงินสํารองประกันภัย 
และตองไมต่ํากวา 50 ลานบาท   การที่บริษัทประกันชีวิตตองดํารงไวซ่ึงเงินกองทุนดังกลาว  ทําใหบริษัท
ประกันชีวิตพรอมเสมอท่ีจะจายคาสินไหมทดแทนตลอดเวลาท่ีประกอบธุรกิจและเม่ือเลิกกิจการก็สามารถ
จายเงินคืนใหแกผูเอาประกันภัยไดเต็มจํานวนตามภาระผูกพันในกรมธรรมประกันภัย 

       ปจจุบันสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัวมากข้ึนและมีจํานวนผูเอาประกันภัย
มากข้ึน  ทําใหเบ้ียประกันภัยเพิ่มมากข้ึน  ซ่ึงเบ้ียประกันภัยท่ีแตละบริษัทประกันชีวิตรับไวมีจํานวนมากกวา
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หลายเทาตัวเม่ือเทียบกับจํานวนเงินกองทุนข้ันตํ่าตามท่ีกฎหมายกําหนด   ท้ังนี้  ขนาดของเงินกองทุนท่ีมีขนาด
ใหญจะชวยในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนดวย เนื่องจาก  บริษัทขนาดใหญมี
แนวโนมท่ีจะบริหารงานแบบมืออาชีพมากกวาธุรกิจแบบครอบครัว  และหากวาบริษัทมีขนาดใกลเคียงกันมาก
ข้ึน ยังสามารถทําใหกําหนดเง่ือนไขการลงทุนหรือกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยไดงายข้ึนดวย 

     อยางไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบกับธุรกิจธนาคารพาณิชย พบวา กลุมธนาคารพาณิชยมีหลักเกณฑใน
การดํารงเงินกองทุนข้ันตํ่าเปนไปตามมาตรฐานของ BIS  (Bank for International Settlement)   ซ่ึงไดกําหนดให
ธนาคารพาณิชยดํารงเงินกองทุนเม่ือส้ินวันหนึ่ง ๆ เปนอัตราสวนกับสินทรัพยและภาระผูกพันไมต่ํากวารอยละ  
8.5   โดยมีเง่ือนไขวาเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ตองเปนอัตราสวนไมต่ํากวารอยละ 4.25 ของสินทรัพยและภาระผูกพัน
ดังกลาว  ท้ังนี้  เงินกองทุนของธนาคารพาณิชยจะประกอบดวยเงินกองทุนช้ันท่ี 1 และเงินกองทุนช้ันท่ี 2   

        ณ   31  ธันวาคม  2545  ทุนจดทะเบียนและมูลคาสินทรัพยลงทุน  สินทรัพยรวม  หนี้สินตอผูเอา
ประกันภัย  หนี้สินอ่ืน ๆ   และเงินกองทุนของแตละบริษัทประกันชีวิต10  เปนดังนี้ 

                                                                                       หนวย : พันบาท  
ลําดับ บริษัท สินทรัพยลงทุน ** สินทรัพยรวม หนี้สินตอ 

ผูเอาประกันภัย 
หนี้สินอื่น ๆ เงินกองทุน 

1 * อเมริกัน อินเตอรเนชชั่นแนล แอสชัวรันส 166,245,604 174,331,806 141,638,339 6,052,149 26,641,318 
2 ไทยประกันชีวิต 62,990,953 68,153,493 60,051,708 3,061,577 5,040,208 
3 อยุธยา อลิอันซ  ซี.พี. ประกันชีวิต  จํากัด 

(มหาชน) 
16,604,946 19,230,392 16,359,500 1,704,568 1,166,324 

4 ไทยสมุทรประกันชีวิต 25,457,577 32,434,476 30,432,447 564,306 1,437,723 
5 กรุงเทพประกันชีวิต 13,581,193 14,984,836 10,657,365 2,996,423 1,331,048 
6 เมืองไทยประกันชีวิต 16,547,007 19,129,672 16,489,761 370,517 2,269,394 
7 เนชั่นไวดประกันชีวิต 2,978,809 3,633,703 3,314,557 373,124 (53,978) 
8 อาคเนยประกันชีวิต 2,986,861 3,996,710 4,657,035 664,643 (1,324,968) 
9 ไทยพาณิชย นิวยอรคไลฟ ประกันชีวิต 

จํากัด (มหาชน) 
2,824,050 3,202,316 2,702,614 231,885 267,817 

10 ธนชาติ  ซูริค  ประกันชีวิต 1,338,273 1,753,376 1,096,061 109,342 547,973 
11 กรุงไทย  แอกซา  ประกันชีวิต 903,225 1,055,099 631,538 317,101 106,460 
12 ไอเอ็นจี เอ็ทนา โอสถสภา ประกันชีวิต 630,768 837,211 532,870 192,373 111,968 
13 พรูเด็นเชียล ทีเอสไลฟ ประกันชีวิต  จํากัด 

(มหาชน) 
1,610,711 1,970,448 1,529,738 171,119 269,591 

14 อินเตอรไลฟ จอหนแฮนคอค ประกันชีวิต  
จํากัด  (มหาชน) 

1,979,136 2,289,005 1,944,241 79,051 265,713 

15 สหประกันชีวิต 189,084 320,362 197,972 22,991 99,399 
16 สยามประกันชีวิต 519,940 549,468 475,539 6,949 66,980 
17 เจนเนอราลี  ประกันชีวิต  (ไทยแลนด) 365,760 440,578 127,391 26,752 286,435 

                                                        
10 กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย.   รายงานธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย  2545  (Annual Insurance Report of Thailand 

2002) .  กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด โรงพิมพอักษรไทย , 2547,   หนา 215 – 239. 
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18 สยามซัมซุง ประกันชีวิต 630,845 675,649 212,125 12,186 451,338 
19 ไทยคารดิฟประกันชีวิต 60,816 280,840 80,785 15,435 184,620 
20 แอดวานซ  เอ็มแอลซี  แอสชัวรันส 96,711 139,200 49,981 26,877 62,342 
21 อลิอันซ  ซี.พี.  ประกันชีวิต 160,183 370,892 65,355 11,572 293,965 
22 เอซไลฟ  แอสชัวรันซ   288,964 341,746 19,213 18,883 303,650 
23 มิลเลียไลฟ อินชัวรันส (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) 
261,108 357,787 14,024 10,596 333,167 

24 แมกซ  ประกันชีวิต 443,307 556,308 34,273 2,971 519,064 
25 ทีพีไอ ประกันชีวิต 407,745 448,323 15,997 4,798 427,528 

*  เปนบริษัทที่เปนสาขาของบริษัทประกันภัยในตางประเทศ 
** สินทรัพยลงทุนรวมหลักทรัพยวางไวกับนายทะเบียน 

ดังนั้นจะเห็นไดวา ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2545  บริษัทประกันชีวิต  2  แหงมีเงินกองทุนติดลบ  คือ 
บริษัท  เนช่ันไวดประกันชีวิต  จํากัด  มีเงินกองทุน  - 53.978  ลานบาท   และบริษัท อาคเนยประกันชีวิต  จํากัด  
มีเงินกองทุน - 1,324.968  ลานบาท 

      สําหรับประเทศอังกฤษนั้น  ไดมีการกําหนดใหบริษัทประกันภัยจะตองมีเงินทุน เงินสํารอง 
และมีสินทรัพยท่ีเพียงพอ  โดยผูรับประกันภัยจะตองมีเงินทุนท่ีเพียงพอตามประเภทและชนิดของการ
ประกันภัย   เพื่อเปนการสรางความเช่ือม่ันตอผูเอาประกันภัย   

สวนฮองกง11  ซ่ึงมีขอกําหนดใหบริษัทประกันภัยจะตองมีระดับทรัพยสินมากกวาหนี้สิน โดย
จะตองมีสวนเหล่ือมทรัพยสินเหนือหนี้สิน (Solvency Margin) ไมนอยกวาระดับท่ีกําหนด  เพื่อใหเปน
หลักประกันท่ีม่ันใจไดวา  บริษัทจะมีทรัพยสินเพียงพอตอภาระหนี้สินนั้น ขอกําหนดสวนเหล่ือมทรัพยสิน
เหนือหนี้สินในกรณีของบริษัทประกันชีวิตจะกําหนดไวใน Insurance Companies (Margin of Solvency) 
Regulation  ซ่ึงโดยปกติสวนเหล่ือมท่ีกําหนดก็คือผลรวมของรอยละของเงินสํารองประกันภัย (the 
mathematical reserves) และรอยละของ the capital at risk  แตท้ังนี้จะตองไมนอยกวา $2 ลาน 

 
2.2.3  การจัดสรรเบ้ียประกันภัยไวเปนเงินสํารองประกันภัย 

               พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  มาตรา 23  ไดกําหนดใหบริษัทตองจัดสรรเบ้ีย
ประกันภัยไวเปนเงินสํารองประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันชีวิตท่ียังมีความผูกพันอยู โดยใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด เพ่ือใหบริษัทมีความพรอมอยูเสมอหากมีการเรียกรองจากผู
เอาประกันชีวิต  หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันชีวิต        เนื่องจากเบ้ียประกันภัยท่ีบริษัทไดรับจากผู

                                                        
11  วัฒกร  ชาติวิวัฒนพรชัย.  “การกํากับดแูลบริษัทประกันภัยในประเทศฮองกง”  วารสารการประกันภัย.  ฉบับท่ี 94 .  เมษายน – มิถุนายน 2542 ,  หนา 61 – 
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ประกันภัยคือหนี้สินท่ีบริษัทมีตอผูเอาประกันภัยตราบเทาท่ียังไมมีการจายเงินตามความผูกพันสําหรับ
กรมธรรมประกันชีวิตท่ียังมีผลบังคับอยู 
                ดังนั้น เงินสํารองประกันภัย จึงเปนหนี้สินหรือภาระผูกพันท่ีบริษัทประกันชีวิตมีตอผูเอา
ประกันภัย  ซ่ึงการท่ีกฎหมายกําหนดใหบริษัทประกันชีวิตตองจัดสรรเบ้ียประกันภัยไวเปนเงินสํารอง
ประกันภัยก็เพื่อใหบริษัทประกันชีวิตมีทรัพยสินอยางเพียงพอตอความรับผิดชอบตามกรมธรรม  ซ่ึงเงินสํารอง
ประกันภัยนี้จะมีสัดสวนท่ีคอนขางสูงเม่ือเทียบกับทรัพยสินรวมของบริษัท เชน ณ เดือนมีนาคม 2540  มูลคา
เงินสํารองประกันชีวิตคิดเปนรอยละ  83.57 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทประกันชีวิต และการกํากับดูแล
การดํารงเงินสํารองของบริษัทประกันชีวิตจะยึดถือตามขอกําหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย  เร่ือง 
หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเบ้ียประกันภัยไวเปนเงินสํารองประกันภัย  สําหรับกรมธรรมประกันภัยท่ียังมี
ความผูกพันอยู 

ในฮองกง12  สําหรับบริษัทประกันชีวิตกฎหมายไดกําหนดหลักเกณฑการกําหนดภาระผูกพันซ่ึง
เปนหนี้สินระยะยาวไว  โดยบริษัทจะตองใชหลักเกณฑและสมมติฐานท่ีกําหนดไวในการคํานวณ  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเร่ืองอัตราดอกเบ้ีย นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการประเมินผลตอบแทนจาก
ทรัพยสินและจํานวนเบี้ยประกันภัยท่ีจะไดรับในอนาคตจากสัญญาประกันภัยท่ีมีอยูดวย 

 
2.2.4  การวางเงินสํารองไวกับนายทะเบียน  

       นอกจากบริษัทจะตองจัดสรรเบ้ียประกันภัยไวเปนเงินสํารองประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันชีวิตท่ี
ยังมีผลบังคับอยูแลว  พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 24 ยังกําหนดใหบริษัทตองวางเงินสํารอง
ประกันภัยเปนมูลคาไมเกินรอยละ 25 ของเงินสํารองประกันภัยท่ีบริษัทไดจัดสรรแลวตามขางตนไวกับนาย
ทะเบียน   ท้ังนี้  ใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด   โดยเงินสํารองประกันภัยท่ีวางไวกับนายทะเบียนจะ
เปนเงินสด  พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือทรัพยสินอยางอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด  ท้ังนี้  หากเงินสํารอง
ประกันภัยของบริษัทใดมีมูลคาตํ่าลงกวาท่ีกําหนด     ก็ใหนายทะเบียนส่ังใหบริษัทนั้นนําเงินสํารองประกันภัย
มาเพ่ิมจนครบกําหนดภายใน 2 เดือน  นับแตวันท่ีไดรับคําสั่ง  ในขณะเดียวกัน  หากเงินสํารองประกันภัยของ
บริษัทใดมีมูลคาเพิ่มข้ึนกวาท่ีกําหนด  ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังถอนเงินสํารองประกันภัยในสวนท่ีเพิ่มข้ึนนั้น
ได  ตามคําขอของบริษัทซ่ึงสามารถพิสูจนไดถึงมูลคาท่ีเพิ่มข้ึน 

การท่ีกฎหมายกําหนดใหบริษัทตองวางเงินสํารองประกันภัยไวกับนายทะเบียน  ก็เพื่อความม่ันใจ
ของผูเอาประกันภัยเปนสําคัญ  เพราะการตรวจสอบเงินสํารองประกันภัยโดยพนักงานเจาหนาท่ีไมสามารถ

                                                        
12 วัฒกร  ชาติวิวัฒนพรชัย.  “การกํากับดแูลบริษัทประกันภัยในประเทศฮองกง”  วารสารการประกันภัย.  ฉบับท่ี 94 .  เมษายน – มิถุนายน 2542 ,  หนา 61 – 
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กระทําไดทุกขณะ  ในบางคร้ังมีการเล่ียงนําทรัพยสินเหลานี้ไปเปนของผูบริหารของบริษัท    ดังนั้น หากบริษัท
ตองลมเลิกกิจการไป  เงินสํารองประกันภัยท่ีวางไวกับนายทะเบียน ก็สามารถนําไปชดใชใหกับผูเอาประกันภัย
ได  และเพื่อใหเปนหลักประกันแกผูเอาประกันภัยยิ่งข้ึน  พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  ไดกําหนดให
เงินสํารองประกันภัยไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีตราบเทาท่ีบริษัทยังไมไดเลิกกัน  และใหเจาหนี้ท่ี
เกิดจากการเอาประกันชีวิตมีบุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินสํารองประกันภัยดังกลาว  เชนเดียวกับหลักทรัพยท่ีวางไว
กับนายทะเบียน 
 

2.3 การกํากับดูแลการดําเนินการของบริษัทประกันชีวิต 
   เม่ือบริษัทประกันชีวิตไดจัดต้ังและดําเนินการแลว  กรมการประกันภัยจะมีการกํากับดูแลการ

ดําเนินการของบริษัทประกันชีวิต ตั้งแตการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันชีวิต   สัญญาประกันชีวิต  
อัตราเบ้ียประกันชีวิต   การปฏิบัติตามสัญญาประกันชีวิต  คุณสมบัติของผูบริหารบริษัทประกันชีวิต  การจัดทํา
สมุดทะเบียน สมุดบัญชี และรายงานตาง ๆ  ตลอดจนมีการตรวจสอบบริษัทประกันชีวิต  และการควบคุมบริษัท
ประกันชีวิต  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.3.1  การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันชีวิต 
เบ้ียประกันภัยท่ีบริษัทไดรับมาจากผูเอาประกันภัยสวนท่ีเหลือจากคาใชจายและสวนซ่ึงบริษัทตอง

จัดสรรไวเปนเงินสํารองประกันภัยนั้น    โดยปกติบริษัทจะนําเงินสํารองดังกลาวไปลงทุนหาดอกผล  เพื่อเตรียม
ไวจายใหผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยตามความผูกพันของสัญญา รวมท้ัง
เงินกองทุนซ่ึงเปนสวนของผูถือหุนดวย  บริษัทก็จะนําไปลงทุนหาดอกผลเชนเดียวกัน  ซ่ึงบริษัทจะลงทุน
ประกอบธุรกิจอ่ืนใดไดเฉพาะท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดเทานั้น  และเนื่องจากมีเงินของผูเอาประกันภัยรวมท้ัง
สวนท่ีเปนของผูถือหุนสะสมไวกับบริษัทเปนจํานวนมาก  โดยเฉพาะบริษัทประกันชีวิตซ่ึงผูเอาประกันภัยไดสง
เบ้ียประกันภัยเก็บสะสมไวในระยะยาว ดังนั้น กฎหมายจึงอนุญาตใหบริษัทนําเงินเหลานี้ไปลงทุนประกอบ
ธุรกิจอ่ืนได แตตองอยูภายใตขอบเขตและเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด    โดยประกาศกระทรวงวาดวย
การลงทุนจะยึดหลักความปลอดภัยเปนประการสําคัญ   สวนผลตอบแทนจากการลงทุนถือเปนอันดับรอง  
นอกจากนี้ยังยึดหลักการกระจายการลงทุนอีกดวย 
       การลงทุนของบริษัทประกันภัยเปนส่ิงท่ีรัฐบาลจะตองมีการกํากับดูแลโดยมีเง่ือนไขและขอจํากัดการ
ลงทุน โดยคํานึงถึงคุณภาพการลงทุนเปนส่ิงสําคัญ   เนื่องจากการเลิกลมกิจการของบริษัทประกันภัยในประเทศ
ตาง ๆ มักมีสาเหตุมาจากการลงทุนท่ีผิดพลาดมากกวาปญหาการขาดทุนจากกการรับประกันภัย  สําหรับการ
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กํากับดูแลการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต  จะเปนไปตาม พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และประกาศ
กระทรวงพาณิชย เร่ือง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันชีวิต  ซ่ึงมีมาตรการสําคัญ ๆ คือ13 
       1. การกําหนดอัตราสวนข้ันสูงในการลงทุนในหุน หรือ หุนกูของบริษัทประกันภัยอ่ืน เพื่อปองกันมิให
มีการถือหุนไขวกันระหวางบริษัทประกันภัยตาง ๆ 
    2.การกําหนดอัตราสวนข้ันสูงในการลงทุนในสินทรัพยท่ีมีความเส่ียงสูงหรือสินทรัพยท่ีมี
สภาพคลองตํ่า   โดยมีการกําหนดเง่ือนไขและจําแนกอัตราสวนข้ันสูงของการลงทุนในสินทรัพยแตละประเภท
อยางละเอียด เชน หุน หุนกู หนวยลงทุนของบริษัทอ่ืนท่ีมิใชบริษัทประกันภัย  ตั๋วเงิน  การใหกูยืม เปนตน  
เพื่อใหบริษัทประกันภัยมีความม่ันคง 
 อยางไรก็ตามจะเห็นวา การกําหนดอัตราสวนข้ันสูงในการลงทุนในสินทรัพยท่ีมีความเส่ียงสูงหรือ
สินทรัพยท่ีมีสภาพคลองตํ่า    จะอางอิงกับสินทรัพยรวมของบริษัทโดยไมไดแบงออกเปนกลุมของสินทรัพย
ตามภาระหนี้สิน ยกเวนการลงทุนดวยเงินกองทุนสวนเกิน  ซ่ึงทําใหสามารถกํากับดูแลไดโดยงาย  แตไมมีความ
ยืดหยุนท่ีเพียงพอในการกํากับดูแล  
  สวนประเทศอังกฤษ  การดําเนินการลงทุนนั้น   บริษัทประกันภัยจะตองดําเนินการภายใต Insurance 
Companies Act 1982    โดยมีเง่ือนไขดังนี้ 

   1.   บริษัทจะตองดําเนินการกําหนดแผนการลงทุนในระยะยาว 
2.   ตองกําหนดสินทรัพยท่ีนํามาลงทุนหรือทุนของบริษัทในธุรกิจระยะยาว 

              3.   บริษัทจะตองรายงานผลการดําเนินการลงทุนในระยะยาวทุก ๆ 5 ป 
                    4. การลงทุนทุกประเภทมีการกําหนดมูลคาของสินทรัพยและความรับผิดในการชําระหนี้ทุกระยะ 
  5. บริษัทประกันภัยจะตองกําหนดแผนการลงทุนลวงหนาไว 1 เดือน และจะตองแจงใหรัฐมนตรีทราบ
กอนลวงหนาไมนอยกวา 13 วัน  ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือและคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะเปนผูดําเนินการ  ถา
คุณสมบัติท่ีไดเสนอไดรับความเห็นชอบแลว รัฐมนตรีจะตองแจงใหบริษัททราบภายใน 14 วัน นับแตวันท่ีให
ความเห็นชอบ14 
   6. หามบริษัทประกันภัยลงทุนหรือเกี่ยวของกับบริษัทท่ีกรรมการผูจัดการ   หรือผูมีอํานาจจัดการ  หรือ
ภรรยา หรือสามี หรือบุตรของผูเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือผูบริหารเปนผูมีสวนเกี่ยวของหรือมีความสัมพันธ 

สําหรับฮองกง    เพ่ือใหมีการกระจายการลงทุนอยางเหมาะสม  กฎหมายมีการกําหนดเงื่อนไข
ขีดจํากัดการยอมรับ (admissibility  limits)  ทรัพยสินแตละประเภทไวดวย    

                                                        
13เดือนเดน  นิคมบริรักษ  สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย  และ นพินธ  พัวพงศกร.  การกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร :  สถาบันวิจัย

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย , 2542 , หนา 46 - 47.  
14 Insurance  Companies  Act  1982.  Section 19. 
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      ดังนั้นจะเห็นวา   ในประเทศไทยน้ัน  กฎหมายอนุญาตใหบริษัทประกันชีวิตไปลงทุนประกอบ
ธุรกิจอ่ืนได แตตองอยูภายใตขอบเขตและเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด  แตไมมีขอกําหนดใหบริษัท
ประกันชีวิตตองกําหนดแผนการลงทุนลวงหนาแลวแจงใหรัฐมนตรีทราบ   

2.3.2  สัญญาประกันชีวิต 
สัญญาประกันชีวิต เปนสัญญาประกันภัยซ่ึงบุคคลคนหน่ึงตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใช

เงินจํานวนหนึ่งใหในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน  หรือในเหตุอยางอ่ืนในอนาคตดังไดระบุไวในสัญญา และในการนี้
บุคคลคนหน่ึงตกลงจะสงเงินซ่ึงเรียกวา เบ้ียประกันภัย     ซ่ึงสัญญาประกันภัยนั้น  ถามิไดมีหลักฐานเปน
หนังสืออยางใดอยางหนึ่ง  ลงลายมือช่ือฝายท่ีตองรับผิด หรือลายมือช่ือตัวแทนของฝายนั้นเปนสําคัญ ทานวา จะ
ฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม     ดังนั้นจะเห็นไดวา      กฎหมายกําหนดใหมีสัญญาประกันภัยข้ึนโดยมีคูสัญญา
คือ ผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัย แตท้ังนี้ กฎหมายมิไดบัญญัติใหสัญญาประกันภัยตองมีแบบแตอยางใด   
แตถาไมมีหลักฐานลงลายมือช่ือฝายท่ีตองรับผิด หรือลายมือช่ือตัวแทนของฝายนั้น จะฟองรองบังคับคดีไมได    
กรมธรรมประกันภัยจึงมิใชสัญญาประกันภัย  แตกรมธรรมประกันภัยเปนเพียงหลักฐานอยางหน่ึงท่ีแสดงให
เห็นวามีการทําสัญญาประกันภัยข้ึนและมีฝายท่ีตองรับผิดชอบลงลายมือช่ือไวแลว   ท้ังนี้เพื่อประโยชนในการ
ฟองรองบังคับคดี  ดังนั้น กรมธรรมประกันภัย (Policy)  จึงหมายถึง  ตราสารท่ีมีลายมือช่ือของผูรับประกันภัย 
และมีรายการแสดงวัตถุท่ีเอาประกันภัย  จํานวนเงินเอาประกันภัย  ช่ือผูเอาประกันภัย  ช่ือผูรับประกันภัย  วันท่ี
สัญญาเร่ิมตนและส้ินสุด และอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายบังคับ  ตลอดจนเง่ือนไขเกี่ยวกับประโยชน  สิทธิ และหนาท่ี
ของผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัย  ท้ังนี้  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดใหสงมอบ
กรมธรรมประกันภัยอันมีเนื้อความตองตามสัญญานั้นแกผูเอาประกันภัยฉบับหนึ่ง  โดยท่ีกรมธรรมประกันภัย
ตองลงลายมือช่ือของผูรับประกันภัยและมีรายการดังตอไปนี้ 

1. วัตถุท่ีเอาประกันภัย 
 2.  ภัยใดซ่ึงผูรับประกันภัยรับเส่ียง 
 3.  ราคาแหงมูลประกันภัย  ถาหากไดกําหนดกันไว 
 4.  จํานวนเงินซ่ึงเอาประกันภัย 
 5.  จํานวนเบ้ียประกันภัย และวิธีสงเบ้ียประกันภัย 
 6.  ถาหากสัญญาประกันภัยมีกําหนดเวลาตองลงเวลาเร่ิมตนและเวลาส้ินสุดไวดวย 
 7.  ช่ือหรือยี่หอของผูรับประกันภัย 
 8.  ช่ือหรือยี่หอของผูเอาประกันภยั 
 9.  ช่ือของผูรับประโยชน  ถาจะพึงมี 
 10. วันทําสัญญาประกันภัย 
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 11. สถานท่ีและวันท่ีไดทํากรมธรรมประกันภัย 
 การที่กําหนดใหกรมธรรมประกันภัยตองมีรายการดังกลาว  ก็เพื่อใหกรมธรรมประกันภัยนั้นสามารถ
แสดงถึงเง่ือนไขและความคุมครอง  รวมท้ังรายละเอียดตาง ๆ ท่ีจะผูกพันคูสัญญา  และใชเปนพยานหลักฐาน
หากเกิดขอพิพาทข้ึน  นอกจากนี้   เพื่อใหบริษัทกําหนดขอความ หรือเง่ือนไขในการใหความคุมครองใหเปนไป
ดวยความเปนธรรม  ไมเอารัดเอาเปรียบผูเอาประกันภัย  และผูรับประโยชน  พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
2535  จึงไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมกรมธรรมประกันภัยไว  ดังตอไปนี้ 

1) กรมธรรมประกันภัยท่ีบริษัทออกใหแกผูเอาประกันภัยตองเปนไปตามแบบและขอความท่ีนาย
ทะเบียนใหความเห็นชอบ  ท้ังนี้รวมท้ังเอกสารประกอบหรือแนบทายกรมธรรมประกันภัยนั้นดวย      อยางไรก็
ตาม แบบและขอความท่ีนายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลว เม่ือนายทะเบียนเห็นสมควร   หรือเม่ือบริษัท
รองขอ  นายทะเบียนจะส่ังใหเปล่ียนแบบและขอความเสียใหมหรือแกไขเปล่ียนแปลงได 
 2) ในกรณีท่ีบริษัทไดรับความเห็นชอบในแบบหรือขอความแหงกรมธรรมประกันภัยจากนายทะเบียน
แลว  แตในการออกกรมธรรมประกันภัยใหกับผูเอาประกันภัยบริษัทไดออกกรมธรรมประกันภัยแตกตางไป
จากแบบหรือขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลว  ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตาม
กรมธรรมประกันภัยมีสิทธิเลือกใหบริษัทตองรับผิดในการชําระหน้ี ตามแบบหรือขอความของกรมธรรม
ประกันภัยท่ีบริษัทออกใหนั้น  หรือตามแบบหรือขอความท่ีนายทะเบียนใหความเห็นชอบไวแลวก็ได  และไม
วาผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยจะใชสิทธิดังกลาวนี้ประการใดหรือไม  ยอมไม
เปนเหตุใหบริษัทพนความผิดท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 3) ในกรณีท่ีบริษัทออกกรมธรรมประกันภัยโดยใชแบบหรือขอความท่ีนายทะเบียนมิไดใหความ
เห็นชอบ   ผูเอาประกันภัยจะเลือกใหบริษัทตองรับผิดชอบตามกรมธรรมประกันภัยนั้น  หรือจะบอกเลิกสัญญา
ประกันชีวิตนั้นเสีย และใหบริษัทคืนเบ้ียประกันภัยท้ังส้ินท่ีไดชําระแลวแกบริษัทก็ได  และไมวาผูเอาประกันภัย
จะใชสิทธิดังกลาวนี้ประการใดหรือไม  ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 4) หามมิใหบริษัทออกกรมธรรมประกันภัยโดยระบุจํานวนเงินอันจะพึงใชใหเปนเงินตราตางประเทศ
แกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน  ท้ังนี้เพราะอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศกับเงินบาทไทยมักจะมี
การเปล่ียนแปลงอยูเสมอไมแนนอน ถาใหกําหนดจํานวนเงินอันจะพึงใชใหเปนเงินตราตางประเทศแลวใน
ขณะท่ีวันครบกําหนดอัตราแลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงไป อาจจะไมเปนธรรมแกฝายใดฝายหน่ึง  จึงบัญญัติ
หามมิใหบริษัทออกกรมธรรมประกันภัยโดยระบุจํานวนเงินอันจะพึงใชใหเปนเงินตราตางประเทศ   
 5) หามมิใหบริษัทออกกรมธรรมประกันภัยโดยไมมีลายมือช่ือของกรรมการผูมีอํานาจผูกพันบริษัท 
และไมไดประทับตราของบริษัทตามท่ีไดจดทะเบียนไว  หรือไมมีลายมือช่ือของผูจัดการสาขาของบริษัท
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ประกันชีวิตตางประเทศ ตามท่ีระบุไวในใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตและไมไดประทับตราของบริษัท
นั้นดวย 
 การกํากับดูแลสัญญาประกันภัยโดยควบคุมแบบและขอความกรมธรรมประกันภัยก็เพื่อใหความ
คุมครองแกผูเอาประกันภัยและผูมีสิทธิหรือมีสวนไดเสียตามกรมธรรมประกันภัยไมใหอยูในฐานะเสียเปรียบ
ตอผูรับประกันภัย  ซ่ึงอาจใชขอความคลุมเครือ ไมชัดเจน และเปนประโยชนตอผูรับประกันภัยเอง หรืออาจ
ตีความไดในหลายทาง  จึงใหอํานาจนายทะเบียนใหความเห็นชอบในแบบและขอความกรมธรรมประกันภัย 
เอกสารประกอบหรือแนบทายกรมธรรมประกันภัย  แตกฎหมายไมไดกําหนดแนวทางหรือขอบเขตใหแกนาย
ทะเบียนในการใหความเห็นชอบไว เพียงแตใหเปนดุลยพินิจในการใหความเห็นชอบ ดังนั้น  กรมธรรม
ประกันภัยประเภทตาง ๆ นายทะเบียนจึงใหความเห็นชอบเปนกรณี ๆ ไป  เวนแตกรมธรรมประกันภัยท่ีบริษัท
สวนใหญขอรับความเห็นชอบ  ซ่ึงนายทะเบียนจะกําหนดใหเปนขอกําหนดมาตรฐาน (Standard  Provisions)    
กลาวคือ  มีเง่ือนไขและหลักการของขอกําหนดมาตรฐานเพ่ือใหบริษัทประกันชีวิตใชเปนหลักเกณฑในการ
ขอรับความเห็นชอบกรมธรรมประกันภัย 
      สําหรับประเทศอังกฤษ  การกํากับดูแลเกี่ยวกับสัญญาและขอความในกรมธรรมประกันภัย  จะมี
กฎหมายท่ีเกี่ยวของหลายฉบับ  ไดแก  Misrepresentation  Act  1967  ซ่ึงขอกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้จะ
นํามาใชในกรณีท่ีผูถือกรมธรรมถูกชักชวนใหทําสัญญาโดยการหลอกลวงโดยลูกจางหรือตัวแทนของบริษัท
ประกันภัย  ผูถือกรมธรรมก็สามารถใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกคาเสียหายไดดวย  ,  Trade  descriptions  
Act  1968   โดยเปนขอกําหนดเกี่ยวกับรายละเอียดของสินคาการใหบริการ  ซ่ึงธุรกิจประกันชีวิตเปนธุรกิจท่ี
เกี่ยวกับการใหบริการประเภทหน่ึง ,  Fair  Trading  Act 1973    ซ่ึงพระราชบัญญัตินี้มีจุดประสงคใหมีการ
แขงขันในดานการคุมครองผูบริโภค  มีกรรมการของสํานักงานคุมครองผูบริโภคทําหนาท่ีในการดูแล ใหคํา
ตักเตือน  อีกท้ังมีอํานาจในการตรวจสอบคุณสมบัติของสินคา บริการ หรือเอกสาร ซ่ึงรวมถึงการประกันภัยดวย  
, Unfair  Contract   Terms  Act 1977  โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีขอกําหนดท่ีเกี่ยวกับสัญญาประกันภัย ไดแก   
การไมสามารถยกเวนความรับผิดในความประมาทเลินเลอซ่ึงเปนเหตุใหตายหรือบาดเจ็บ แมวาจะกําหนดไวใน
สัญญาประกันภัยก็ตาม  และเม่ือมีขอตกลงกับผูเอาประกันภัยแลว  หามมิใหมีเง่ือนไขยกเวนในเร่ืองของการ
จํากัดความรับผิดในการจายคาสินไหมทดแทน  เปนตน   นอกจากนี้ยังมีขอกําหนดของ  Competition  Act  
1980  ซ่ึงไดกําหนดและใหอํานาจนายทะเบียนประกันภัยในการกําหนดเง่ือนไขในเร่ืองของการกําหนดแบบคํา
ขอเอาประกันภัย  การกําหนดอัตราคาเบ้ียประกันภัย  และการกําหนดหนาท่ีของผูถือกรมธรรม   
 

2.3.3  อัตราเบ้ียประกันชีวิต 
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 อัตราเบ้ียประกันภัยเปรียบไดกับราคาสินคาท่ีผูเอาประกันภัยจายไปเพ่ือความคุมครองการเส่ียงภัยตาม
สัญญาประกันภัย  ดังนั้น  เพื่อควบคุมมิใหบริษัทประกันชีวิต  กําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยสูงเกินไปจนเปนการ
เอาเปรียบผูเอาประกันภัย  และมิใหบริษัทประกันชีวิตกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยต่ําเกินไปเพื่อแยงครองสวน
แบงตลาดการประกันชีวิต     หรือลดอัตราเบ้ียประกันภัยต่ําเกินไป จนอาจทําใหบริษัทประสบปญหาการ
ขาดทุน มีเงินสํารองไมเพียงพอท่ีจะจายใหกับผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน ก็ยอมเกิดความเสียหายข้ึนได  
กฎหมายจึงกําหนดการควบคุมอัตราเบ้ียประกันภัยไววา อัตราเบ้ียประกันภัยท่ีบริษัทกําหนด  จะตองไดรับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียน   ท้ังนี้อัตราเบ้ียประกันภัยท่ีนายทะเบียนเห็นชอบไวกอนแลว  เม่ือนายทะเบียน
เห็นสมควรหรือเม่ือบริษัทรองขอ  นายทะเบียนจะส่ังใหเปล่ียนอัตรานั้นเสียใหมก็ได  การเปล่ียนอัตราใหมไมมี
ผลกระทบกระเทือนกรมธรรมประกันภัยท่ีไดกําหนดเปนเบ้ียประกันภัยท่ีนายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไว
กอนแลว 

   หากบริษัทไดใชอัตราเบ้ียประกันภัยโดยการฝาฝนตามท่ีไดกําหนดไวขางตน เชน บริษัท
ประกันภัยไดขายกรมธรรมประกันภัยและอัตราเบ้ียประกันภัยโดยมิไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน  หรือ
ขอรับความเห็นชอบแลว แตยังไมไดรับความเห็นชอบ  หรือไดรับความเห็นชอบแลว แตไดแกไขเปล่ียนอัตรา
เบ้ียประกันภัยเสียใหม โดยไมไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน เปนตน  ถือวาบริษัทกระทําการฝาฝน
บทบัญญัติของกฎหมาย ซ่ึงตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มีโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

   การกําหนดใหนายทะเบียนเปนผูใหความเห็นชอบอัตราเบ้ียประกันภัยท่ีบริษัทกําหนด ก็เพื่อให
ความคุมครองแกผูรับประกันภัยและผูเอาประกันภัยในการไดอัตราเบ้ียประกันภัยท่ียุติธรรม  และนายทะเบียน
อาจเปล่ียนแปลงแกไขอัตราท่ีไดใหความเห็นชอบในภายหลังก็ไดเม่ือเห็นสมควรหรือเม่ือบริษัทรองขอ    ซ่ึง
เปนดุลยพินิจของนายทะเบียนท่ีจะกําหนดแนวทางและหลักการในการใหความเห็นชอบอัตราเบ้ียประกันภัย
ตามท่ีเห็นสมควร     เนื่องจากกฎหมายไมไดกลาวถึงหลักการและแนวทางใหแกนายทะเบียนเพื่อการใหความ
เห็นชอบนี้เลย  เชนเดียวกับเร่ืองการใหความเห็นชอบกรมธรรมประกันภัย ท้ังนี้ แนวทางและหลักการในการ
กําหนดอัตราเบ้ียประกันภัย         มีหลักการใหญ    3   ประการคือ 
 1. อัตราเบ้ียประกันภัยตองมีความยุติธรรมตอผูเอาประกันภัย  กลาวคือ  ไมสูงเกินไปจนบริษัทมีกําไร
มากเกินควร 
 2. อัตราเบ้ียประกันภัยตองอยูในระดับท่ีพอเพียง คือไมต่ําเกินไปจนไมคุมกับสภาพของการเส่ียงภัย  ซ่ึง
อาจทําใหบริษัทอยูในภาวะไรความสามารถในการชําระหนี้และกอความเสียหายใหแกผูเอาประกันภัยเปน
สวนรวม 
 3. อัตราเบ้ียประกันภัยตองเหมาะสมสอดคลองกับสภาพของการเส่ียงภัย    นั่นคือ    ถาภาวะเส่ียงภัยสูง 
อัตราเบ้ียประกันภัยก็ตองสูง ถาภาวะเส่ียงภัยนอยอัตราเบ้ียประกันภัยก็ควรจะตํ่า 
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 หลักการดังกลาวจะยุติธรรมและสอดคลองเพียงใด  เปนหนาท่ีของนักคณิตศาสตรประกันภัย  ซ่ึง
จะตองอาศัยตัวเลขขอมูลในอดีตประกอบกับประสบการณ ความรูความสามารถดานวิชาการ และความสามารถ
ท่ีจะคาดการณเหตุการณในอนาคต  สําหรับการคํานวณเบ้ียประกันภัยซ่ึงเปนสัญญาผูกพันระยะยาว  
 สวนประเทศอังกฤษ นายทะเบียนประกันภัยสามารถกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยไดตามขอกําหนดท่ี
กําหนดไวใน Competition  Act   1980   อยางไรก็ตาม  เนื่องจากบริษัทประกันภัยสวนใหญของประเทศอังกฤษ
จะเปนสมาชิกของสถาบันประกันภัยลอยด  ซ่ึงจัดต้ังโดยพระราชบัญญัติสถาบันลอยด (Llyod’s   Acts)  ทํา
หนาท่ีดูแลบริษัทประกันภัยท่ีเปนสมาชิก  ดังนั้น  อัตราเบ้ียประกันภัยของบริษัทประกันภัยจึงเปนอัตราท่ีเสนอ
โดยสถาบันประกันภัยลอยด    
 

2.3.4  การปฏิบัติตามสัญญาประกันชีวิต 
 การจายเงินผลประโยชนตามสัญญาประกันภัย หรือการชดใชคาสินไหมทดแทนเปนสวนหนึ่งของ
ธุรกิจประกันชีวิตท่ีมีความสําคัญยิ่ง  เม่ือสัญญาประกันชีวิตครบกําหนดระยะเวลา  ผูเอาประกันภัยยอมหวังวา
จะไดรับการจายเงินตามกรมธรรมประกันภัยอยางครบถวน สมบูรณและรวดเร็ว  หรือกรณีผูเอาประกันชีวิตได
เสียชีวิตลง  ผูรับประโยชนยอมตองไดรับการชดใชตามสัญญาประกันชีวิตท่ีกําหนดในกรมธรรมประกันภัย  
ดังนั้น ธุรกิจประกันชีวิตจะไดรับความเช่ือถือจากประชาชนมากนอยเพียงใด     ยอมข้ึนอยูกับการปฏิบัติของ
บริษัทเกี่ยวกับการจายเงิน และการชดใชเงินตามสัญญาประกันภัยเปนหลัก  ดังนั้น  เพื่อใหธุรกิจประกันชีวิต
เปนท่ีเชื่อถือและศรัทธาของประชาชนและเพ่ือมิใหบริษัทเอารัดเอาเปรียบผูเอาประกันภัย  และผูรับประโยชน  
กฎหมายจึงใหความคุมครองแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย  ซ่ึงมีการกําหนด 
ดังนี้ 
 
 

1.  การจายเงินปนผลแกผูเอาประกันภัย 
  กฎหมายกําหนดใหนายทะเบียนมีอํานาจประกาศกําหนดใหบริษัทปฏิบัติการในเร่ืองการจายเงินปนผล
แกผูเอาประกันภัย   โดยในการคํานวณผลกําไรของบริษัทวา    มีหรือไมและเทาใด เพื่อประโยชนในการจายเงิน
ปนผลแกผูถือหุน   บริษัทตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
      การจายเงินปนผลแกผูถือหุน  ยอมมีผลกระทบตอการจายเงินปนผลแกผูเอาประกันภัยที่ซ้ือกรมธรรม
ประกันภัยชนิดมีเงินปนผล  เนื่องจากเงินปนผลจะจายไดเม่ือบริษัทมีกําไร  และถาบริษัทจายเงินปนผลแกผูถือ
หุนมากเกินไปจะทําใหผูเอาประกันภัยชนิดมีเงินปนผล ไดรับเงินนอยกวาท่ีควรจะไดรับ  ดังนั้น  เพื่อความเปน
ธรรมแกผูเอาประกันภัย  กฎหมายจึงกําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
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2. การจายเงินคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัย 
กฎหมายกําหนดใหนายทะเบียนมีอํานาจประกาศกําหนดใหบริษัทปฏิบัติการในเร่ืองอัตราเงินคา

เวนคืนกรมธรรมประกันภัยและเง่ือนไขในการจายเงินนั้น   ท้ังนี้ก็เพื่อมิใหบริษัทกําหนดอัตราคาเวนคืน
กรมธรรมประกันภัยท่ีจะจายคืนแกผูเอาประกันภัยท่ีขอเลิกสัญญากอนสัญญาครบกําหนดตํ่าเกินไป  จนเปนการ
เอาเปรียบผูเอาประกันภัย 

3. กรณีท่ีบริษัทไมปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย 
 ในกรณีท่ีบริษัทมีหนาท่ีตองจายเงิน  ไมวาจะเปนการจายเงินเม่ือสัญญาประกันภัยครบกําหนด 

หรือกรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต  ซ่ึงบริษัทตองจายเงินเอาประกันภัยใหแกผูรับประโยชน  หรือกรณีท่ีมีขอ
พิพาทเกิดข้ึนระหวางผูรับประกันภัยและผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน หรือผูมีสวนไดเสีย  กฎหมายมิได
กําหนดหลักเกณฑไวโดยเฉพาะ  ท้ังนี้เนื่องจากการพิจารณาขอพิพาทระหวางเอกชนกับเอกชน  ตองฟองรอง
บังคับคดีในช้ันศาล   อยางไรก็ตาม  เม่ือมีการรองเรียนหรือมีขอพิพาทเกิดข้ึน  กฎหมายไดกําหนดหามมิให
บริษัทประวิงการใชเงินแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือประวิงการคืนเบ้ีย
ประกันภัยท่ีตองจายหรือคืนโดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือจายหรือคืนไปโดยไมสุจริต  ซ่ึงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยไดออกประกาศกําหนด หลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาท่ีถือวาเปนการประวิงการใชเงิน
หรือประวิงการคืนเบ้ียประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต  ดังตอไปน้ี 

1) บริษัทบอกลางสัญญาประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865  โดยไมมี
เหตุผลอันสมควร  หรือไมมีพยานเอกสารหรือหลักฐานแสดงใหเห็นวาผูเอาประกันภัยไมเปดเผยขอความจริง 
หรือรูอยูแลวแถลงขอความอันเปนเท็จ 

2) บริษัทมีพฤติกรรมแสดงใหเห็นเดนชัดวาไมประสงคจะใชเงินตามกรมธรรมประกันภัย หรือคืน
เบ้ียประกันภัย 

3)  บริษัทไดเสนอใชเงินตํ่ากวาจํานวนเงินเอาประกันภัย  หรือใชคารักษาพยาบาลตํ่ากวาท่ีเปนจริง  
หรือตํ่ากวาท่ีกําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย  โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
 4) ในกรณีท่ีมีการตกลงหรือประนีประนอมยอมความเร่ืองจํานวนเงินท่ีจะชดใชตามกรมธรรม
ประกันภัย  หรือจํานวนเบี้ยประกันภัยท่ีจะคืนกันแลว  บริษัทไมปฏิบัติตามขอตกลงหรือตามขอประนีประนอม
ยอมความ 

5) ในกรณีมีการรองเรียนตอกรมการประกันภัย    และกรมการประกันภัยไดมีคําวินิจฉัยใหบริษัท
ตองใชเงินตามกรมธรรมประกันภัย  บริษัทไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัย และไมโตแยงคําวินิจฉัยภายในกําหนดสิบ
หาวัน นับแตวันท่ีบริษัทไดรับคําวินิจฉัย 
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6) ในกรณีท่ีมีการรองเรียนตอกรมการประกันภัย และกรมการประกันภัยไดมีคําวินิจฉัยใหบริษัทใช
เงินตามกรมธรรมประกันภัย  แตบริษัทไมเห็นดวยและโตแยงคําวินิจฉัย  ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน ขอ 5)  
จนมีการนําคดีข้ึนสูการพิจารณาของศาลและศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดในประเด็นท่ีโตแยงกันใหบริษัทตองใช
เงินนั้น 

7) ในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหบริษัทใชเงินตามกรมธรรมประกันภัย  แตบริษัทไมปฏิบัติ
ตามคําพิพากษาของศาลจนพนระยะเวลาที่กําหนดไวในคําบังคับ 

8) ในกรณีท่ีอนุญาโตตุลาการมีคําช้ีขาดใหบริษัทใชเงินตามกรมธรรมประกันภัย  แตบริษัทไม
ปฏิบัติตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ  จนพนระยะเวลาที่กําหนดไวในคําช้ีขาด 
 การท่ีบริษัทประวิงการจายเงินท่ีตองใชตามกรมธรรมประกันชีวิต หรือประวิงการคืนเบ้ียประกันภัยท่ี
ตองจายหรือคืนโดยไมมีเหตุผลอันสมควร      หรือจายหรือคืนไปโดยไมสุจริตนี้  รัฐมนตรีอาจใชอํานาจส่ังเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทนั้นได  รวมท้ังมีบทกําหนดโทษการปรับอีกดวย 
 อยางไรก็ตาม  แมพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  จะมีขอกําหนดหามมิใหบริษัทประวิงการใช
เงินเอาประกันชีวิตหรือเงินอ่ืนตามสัญญาประกันชีวิต และประกาศกระทรวงพาณิชยจะมีการกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และระยะเวลาท่ีถือวาเปนการประวิงการใชเงินหรือการประวิงการคืนเบ้ียประกันภัยของบริษัทประกัน
ชีวิต  และกรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตใดฝาฝน ก็มีบทกําหนดโทษ    โดยตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 
และถาเปนกรณีการกระทําความผิดตอเนื่อง ใหปรับอีกไมเกินวันละสองหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู   

นอกจากนี้    เพื่อใหผูเอาประกันภัย  ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย  หรือทายาทโดย
ธรรมของผูเอาประกันภัย ไดรับเงินตามกรมธรรมประกันภัยดวยความรวดเร็ว ไดมีคําส่ังนายทะเบียนท่ี 13/2541  
ซ่ึงมีขอกําหนดใหบริษัทประกันชีวิตออกเอกสารบันทึกสลักหลังแนบทายกรมธรรมประกันภัย ใหแกผูเอา
ประกันภัย  โดยมีขอความดังนี้ 
 ขอ 1.  โดยบันทึกสลักหลังแนบทายกรมธรรมประกันภัยนี้  บริษัทสัญญาวาเม่ือผูเอาประกันภัย  ผูรับ
ประโยชนหรือทายาทโดยธรรมของผูเอาประกันภัย  ยื่นคําเรียกรองตอบริษัทเพื่อ 
               (1)  ขอเวนคืนกรมธรรมประกันภัยเพ่ือรับมูลคาเงินสด 
                                 (2)  กูยืมเงินโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน 
               (3)  ใหบริษัทจายเงินหรือคาสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุ (ในกรณี 
                                         ไมเสียชีวิต)  การประกันสุขภาพ  หรือคารักษาพยาบาล 
                                 (4)  ใหบริษัทจายเงินตามกรมธรรมประกันภัยนอกจาก (1) (2) และ (3)    แต    
                                        ไมรวมถึงการจายเงินตามขอ 2 
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การยื่นคําเรียกรองดังกลาว  สามารถยื่นได ณ สํานักงานใหญของบริษัท  หรือสํานักงานสาขาของ
บริษัททุกแหง 
 การจายตาม (1)  บริษัทจะจายไมเกิน 20 วัน  นับแตวันท่ีบริษัทไดรับคําเรียกรอง 
 การจายตาม (2)  บริษัทจะจายไมเกิน 15 วัน  นับแตวันท่ีบริษัทไดรับคําเรียกรอง 
 การจายตาม (3) และ (4)  บริษัทจะจายไมเกิน 15 วัน  นับแตวันท่ีบริษัทไดรับคําเรียกรอง 
 การนับระยะเวลา 20 วัน  หรือ 15 วัน ดังกลาว  ใหนับต้ังแตวันท่ีบริษัทไดรับเอกสารประกอบการ
พิจารณาการจายครบถวนแลว 
 
 ขอ 2.  ในกรณีการจายเงินเนื่องจากกรมธรรมประกันภัยครบกําหนดและการจายเงินปนผล  บริษัทจะ
จายใหแกผูเอาประกันภัยไมเกิน 15 วัน  นับแตวันท่ีบริษัทจะตองจาย 
 
 ขอ 3.  ในกรณีท่ีบริษัทจายลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ 1  หรือระยะเวลาท่ีขยายออกไปตามขอ 
4    บริษัทจะจายดอกเบ้ียใหอีกรอยละ 12 ตอป ของจํานวนเงินท่ีตองจาย 
 
 ขอ 4.  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวา  การเรียกรองเพ่ือใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัย ตาม
ขอ 1 (3) และ (4)       ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย  ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยาย
ออกไปไดตามความจําเปน  แตท้ังนี้จะไมเกิน 90 วัน นับแตวันท่ีบริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว 

ภาระในการพิสูจนวา  การเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใช ไมเปนไปตามขอตกลงในกรมธรรม
ประกันภัย  เปนหนาท่ีของบริษัทท่ีจะหาหลักฐานเพ่ิมเติม  ในการนี้ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตองให
ขอเท็จจริงและใหความสะดวกแกบริษัทตามสมควร 
 
 ขอ 5.  เอกสารประกอบการพิจารณาการจายท่ีตองยื่นตอบริษัทมีดังตอไปน้ี 
 (ก) การเวนคืนกรมธรรมประกันภัยเพ่ือรับมูลคาเงินสด  และการกูยืมเงินโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปน
ประกัน 
                            (1) กรมธรรมประกันภัย 
                            (2) แบบฟอรมใบขอกูยืมเงินหรือใบขอเวนคืนกรมธรรมประกันภัย แลวแตกรณี 
 (ข)   การเรียกรองเงินตามกรมธรรมประกันภัยกรณีการเสียชีวิตธรรมดา 

(1) กรมธรรมประกันภัยของผูเอาประกันภัย  และใบเรียกรองสิทธิของผูรับ 
       ประโยชนทุกคน  (แบบฟอรมบริษัท) 
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(2) สําเนาบัตรประจําตัว  และสําเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน       โดย 
                                    ตองนําตนฉบับมาแสดงดวย 
                             (3)  สําเนาใบมรณบัตร  โดยตองนําตนฉบับมาแสดงดวย 
                              (4)  สําเนาทะเบียนบาน  ท่ีมีการจําหนายการตายของผูเอาประกันภัย  โดยตองนํา 
                                    ตนฉบับมาแสดงดวย 

        (5) ใบยินยอมของผูรับประโยชนหรือทายาทในการเปดเผยประวัติ 
        ถาเปนการเรียกรองเงินตามกรมธรรมประกันภัยกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืน ตองมี

เอกสารเพ่ิมข้ึนอีก คือ 
                  (1)  สําเนาบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดีท่ีไดรับรองสําเนาถูกตองจากตํารวจ 
             (2)  สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ 

(ค)    การเรียกรองเงินตามกรมธรรมประกันภัยจากอุบัติเหตุ  (ในกรณีไมเสียชีวิต) 
                            (1)  หนังสือแบบฟอรมการเรียกรองคาทดแทน 
                            (2)  ใบรายงานของแพทยหรือของสถานพยาบาล 
 (ง)    การเรียกรองคาสินไหมทดแทนกรณีคารักษาพยาบาล 
                            (1)  แบบฟอรมการเรียกรองสิทธิคารักษาพยาบาล 
                            (2)  ใบรายงานของแพทยหรือของสถานพยาบาล 
                            (3)  ใบเสร็จรับเงินตนฉบับและใบสรุปหนางบ 
  (จ)    การเรียกรองเงินกรณีกรมธรรมประกันภัยครบกําหนดสัญญา 
                            (1)  กรมธรรมประกันภัย 
                            (2)  สําเนาบัตรประจําตัวของผูเอาประกันภัย  โดยตองนําตนฉบับมาแสดงดวย 
 ท้ังนี้     จะเห็นวา       การมีขอกําหนดดังกลาวขางตน  ทําใหผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตาม
กรมธรรมประกันภัย   หรือทายาทโดยธรรมของผูเอาประกันภัย รับทราบถึงรายละเอียดของเอกสาร
ประกอบการพิจารณาการจายเงินตามกรมธรรมประกันภัย  ซ่ึงทําใหการยื่นเร่ืองเพื่อเรียกรองเงินตอบริษัท
ประกันชีวิตเปนไปดวยความรวดเร็ว   อีกท้ัง ทําใหบริษัทประกันชีวิตจะตองดําเนินการใชเงินตามกรมธรรม
ประกันชีวิตแกผูเอาประกันภัย     ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือทายาทโดยธรรมของผูเอา
ประกันภัยดวยความรวดเร็ว เนื่องจากหากทําการจายเงินลาชาเกินกวาระยะเวลาท่ีกําหนดในคําส่ังนายทะเบียน
ดังกลาว   จะตองจายดอกเบ้ียใหอีกรอยละ 12 ตอป ของจํานวนเงินที่ตองจาย  
  แตปจจุบันจะเห็นไดวา  มีกรณีท่ีกรมการประกันภัยไดรับเร่ืองรองเรียนปญหาขอพิพาทเกี่ยวกับการ
ประกันภัยเปนจํานวนมาก      กลาวคือในป 2544 (มกราคม – ธันวาคม 2544)   กรมการประกันภัยไดรับเร่ือง
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รองเรียนปญหาขอพิพาทเกี่ยวกับการประกันชีวิต 214 ราย       ซ่ึงกรมการประกันภัยจะตองดําเนินการไกลเกล่ีย
ประนีประนอมขอพิพาทเหลานี้    ท้ังนี้ ในป 2544 กรมการประกันไดดําเนินการเสร็จส้ิน 188 ราย          รวม
จํานวนเงินท่ีบริษัทฯจายจํานวนเงินผลประโยชน 32,383,404.59 บาท  อีกท้ังในป 2545 และป 2546  มีเร่ือง
รองเรียนเกี่ยวกับการประกันชีวิต  1,422 ราย และ 1,085 รายตามลําดับ   ดังนั้นอาจเปนไปไดวา  มาตรการตาง ๆ 
ตลอดจนบทลงโทษท่ีกฎหมายกําหนดไวอาจไมเพียงพอ      โดยเหตุผลท่ีบริษัทประกันชีวิตใชกลาวอางในกรณี
ปฏิเสธการจายเงินเอาประกันชีวิตหรือเงินอ่ืนตามสัญญาประกันชีวิต15      ไดแก    มีการปกปดขอเท็จจริงตาม ป.
พ.พ. มาตรา 865  เชน การปกปดเร่ืองสุขภาพ  อาชีพ  การเอาประกันภัยไวกับบริษัทอ่ืน  เปนตน  เร่ืองสวนได
เสียตาม ป.พ.พ. มาตรา 863 โดยมีผูอ่ืนชําระเบ้ียประกันชีวิตใหผูเอาประกันภัย   การที่ผูเอาประกันชีวิตฆาตัว
ตายตาม ป.พ.พ. มาตรา 895(1) ซ่ึงบริษัทมักจะเอาขอสันนิษฐานของพนักงานสอบสวนมาเปนเหตุปฏิเสธ  การที่
ผูรับประโยชนฆาผูเอาประกันภัยตาม ป.พ.พ.มาตรา 895 (2)        โดยบริษัทชอบจะเอาขอสงสัยขอสันนิษฐาน
ของพนักงานสอบสวนมาเปนขออางท้ังท่ีไมมีพยานหลักฐาน    และเรื่องเง่ือนไขสัญญาเพ่ิมเติม  กลาวคือ กรณี
การพิจารณาวาเปนอุบัติเหตุหรือไม  บริษัทไมยอมเช่ือหลักฐานของแพทยและพนักงานสอบสวน    กรณีการ
พิจารณาวาเปนฆาตกรรมหรือไม บริษัทมักไมยอมเช่ือหลักฐานของพนักงานสอบสวน    บริษัทบอกลาง
อนุสัญญาคารักษาพยาบาลหากเบิกจายมากหรือเปนโรคเร้ือรัง เหลานี้เปนตน 
 อยางไรก็ตาม   กองนิติการ  กรมการประกันภัย  ไดมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเหตุผลท่ีบริษัทประกัน
ชีวิต  ใชในการกลาวอางเพ่ือปฏิเสธการจายเงินเอาประกันชีวิต หรือเงินอ่ืนตามสัญญาประกันชีวิต ประเด็น
ปญหา  และแนวทางในการแกไขแตละประเด็นปญหา  ซ่ึงมีประโยชนในการที่มีแนวทางในการแกไขปญหา
และวินิจฉัยเร่ืองท่ีบริษัทประกันชีวิตปฏิเสธการจายเงินใหเปนไปอยางรวดเร็วยิ่งข้ึน 
   

2.3.5 ผูบริหารของบริษัทประกันชีวิต 
ในพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ.  2535 มาตรา 35  มีขอกําหนดหามมิใหบริษัทต้ังหรือยอมให

บุคคลซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนหรือทําหนาท่ีกรรมการ  ผูจัดการ  พนักงาน  บุคคลผูมีอํานาจจัดการหรือท่ี
ปรึกษาของบริษัท  

1)  เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
2) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยท่ี 

กระทําโดยทุจริต 
   3)  เคยเปนกรรมการ  ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทในชวงเวลาท่ีบริษัทนั้นถูก
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต  หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 

                                                        
15 กองนิติการ  กรมการประกันภัย . “ การปฏิเสธการจายเงินเอาประกันชีวิตหรือเงินอื่นตามสัญญาของบริษัทประกันชีวิต” 
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   4) เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการบริษัทอ่ืนท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันชีวิต   เวนแตจะไดรับยกเวนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

5)   ถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ    ผูจัดการ   หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัท
ตามมาตรา 54 

6)   เปนขาราชการการเมือง 
     7)  เปนขาราชการซ่ึงมีหนาท่ีเกี่ยวกับการควบคุมบริษัท          เวนแตเปนกรณีของบริษัทท่ีเปน
รัฐวิสาหกิจ  หรือไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี  เพื่อชวยเหลือการดําเนินงานของบริษัท  หรือเปนผูไดรับ
แตงต้ังตามมาตรา 54 

      จะเห็นวา  การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของ
บริษัทประกันชีวิตจะไมมีการกําหนดถึงประสบการณในการทํางานหรือคุณวุฒิทางการศึกษาข้ันตํ่าเอาไว   อีก
ท้ังการแตงต้ังผูบริหารดังกลาวก็ไมตองไดรับความเห็นชอบจากกรมการประกันภัย จึงอาจทําใหบริษัทประกัน
ชีวิตสามารถแตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณวุฒิหรือประสบการณในการทํางานท่ีไมเหมาะสมไดโดยท่ีกรมการประกันภัย
ไมมีโอกาสในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูท่ีจะถูกแตงต้ังเปนผูบริหารของบริษัทประกันชีวิต 

     ท้ังนี้ สถาบันการเงินอ่ืน เชน  ธุรกิจเงินทุน  จะมีขอกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูท่ีจะถูก
แตงต้ังเปนกรรมการ  ผูจัดการ  หรือพนักงานหรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ หรือท่ีปรึกษาของบริษัทเงินทุน  
ซ่ึงนอกจากคุณสมบัติพื้นฐานท่ีคลายคลึงกับธุรกิจประกันชีวิตแลว  ยังมีขอกําหนดอ่ืนอีก กลาวคือ  ใน
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร  พ.ศ.  2522  มาตรา 22  
ไดมีบทบัญญัติหามมิใหบริษัทเงินทุนต้ังหรือยอมใหบุคคลซ่ึงมิไดมีคุณวุฒิทางการศึกษา  ประสบการณในการ
ทํางาน หรือคุณสมบัติอื่น  ท้ังนี้ ตามท่ีธนาคารแหงประเทศกําหนดดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี   หรือมี
ลักษณะตองหามอยางอ่ืนตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี เปนหรือทํา
หนาท่ีกรรมการ ผูจัดการ หรือพนักงานหรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ หรือท่ีปรึกษาของบริษัทเงินทุน     
นอกจากนี้  บริษัทเงินทุนจะแตงต้ังกรรมการ  ผูจัดการ  หรือพนักงานหรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ หรือท่ี
ปรึกษาของบริษัทเงินทุน  หรือทําสัญญาใหบุคคลอ่ืนมีอํานาจเด็ดขาดในการบริหารงานของบริษัทเงินทุนได
ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย 

      นอกจากนี้ ในสวนของการกําหนดโทษการกระทําความผิดของกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมี
อํานาจในการจัดการของบริษัทประกันชีวิต  พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  กําหนดไวในมาตรา 114  
โดยมีขอกําหนดวา ในกรณีท่ีบริษัทใดจงใจกระทําความผิดเพราะฝาฝนมาตรา 23  มาตรา 28 หรือมาตรา 36  
หรือจงใจแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดความจริงท่ีตองบอกใหแจงหรือใหทําคําช้ีแจงตามมาตรา 45  
กรรมการหรือบุคคลใด ซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินการของบริษัทนั้น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ
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ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของ
บริษัทนั้นดวย  แตไมมีบทลงโทษผูบริหารบริษัทท่ีมีเจตนาทุจริตหรือทําใหบริษัทเสียหายไวเปนการเฉพาะ  
ดังนั้นหากจะดําเนินคดีกับผูบริหารท่ีกระทําความผิดดังกลาวตองนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญามาใช
บังคับ  ซ่ึงมีอัตราโทษไมสูง    เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับธุรกิจเงินทุน  จะมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. 2522   กําหนดโทษกรณีท่ีกรรมการ 
ผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทกระทําโดยทุจริตหรือกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยไวเปนการเฉพาะ  และมีอัตราโทษคอนขางสูง  ซ่ึงจะเปนหนทางหนึ่งท่ีจะทําใหผูบริหารของธุรกิจเงินทุน
เกิดความเกรงกลัวท่ีจะกระทําการทุจริตหรือกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย    ซ่ึงมีบทบัญญัติกําหนดโทษใน
หลายมาตรา  อาทิเชน มาตรา 75 ทวิ “กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริษัทโดยทุจริต     หลอกลวงดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จแกประชาชน หรือดวยการปกปดความจริงซ่ึง
ควรบอกใหแจงแกประชาชนและโดยการหลอกลวงดังวานั้นไดไปซ่ึงทรัพยสินจากประชาชนผูถูกหลอกลวง
หรือบุคคลท่ีสาม หรือทําใหประชาชนผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสาม ทํา ถอน หรือทําลายเอกสารสิทธิ   ตอง
ระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงสิบป   และปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท”  หรือ มาตรา 75 ตรี 
“กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท  ซ่ึงไดรับมอบหมายใหจัดการ
ทรัพยสินของบริษัทหรือทรัพยสินท่ีบริษัทเปนเจาของรวมอยูดวย  กระทําผิดหนาท่ีของตนดวยประการใด ๆ 
โดยทุจริตจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนในลักษณะท่ีเปนทรัพยสินของบริษัท  ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับต้ังแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท”  เหลานี้เปนตน 
      ท้ังนี้  ในประเทศอังกฤษ ผูบริหารบริษัทประกันภัยนอกจากจะมีคุณสมบัติท่ัวไปตามกฎหมายหุนสวน
และบริษัทแลว  ยังตองมีคุณสมบัติเฉพาะตามท่ีบัญญัติไวใน Insurance Companies Act 1982   โดยกรรมการ  
ผูจัดการ  หรือผูมีอํานาจในการจัดการจะตองไมมีสวนเกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัทอ่ืน  และรวมถึง
บุตรภรรยาหรือสามีมีสวนเกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัทนั้นเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด   นอกจากนี้
บริษัทประกันภัยจะตองแจงกําหนดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของผูบริหาร กรรมการ ผูจัดการ หรือผูมี
อํานาจในการจัดการ โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีกอน  และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือ
วาระการดํารงตําแหนงดังกลาวส้ินสุดลง  บริษัทประกันภัยจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรตอรัฐมนตรีทราบ
ภายใน 7 วัน และจะตองเสนอบุคคลท่ีจะดํารงตําแหนงแทนภายใน 14 วัน นับแตการส้ินสุดการดํารงตําแหนง 
       ในกรณีท่ีรัฐมนตรีเห็นวา    กรรมการ      ผูจัดการ   หรือผูมีอํานาจในการจัดการแทนบริษัทประกันภัย      
กอใหเกิดความเสียหายหรือกระทําการโดยมีผลกระทบตอบริษัทประกันภัย  รัฐมนตรีมีอํานาจท่ีจะเปล่ียนแปลง  
หรือถอดถอนบุคคลเชนวานั้นได  และยังมีการกําหนดบทลงโทษกรรมการผูจัดการ กรรมการ หรือผูมีอํานาจใน
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การจัดการแทน  ในกรณีท่ีไมกระทําการหรือกระทําการโดยฝาฝนหรือเพิกถอน  ตามท่ีบัญญัติไวใน Section 91 
ของ  Insurance Companies Act 1982  
    สวนฮองกง16  ผูท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทประกันภัยตองเปนบุคคลท่ีมี
ความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง  ดังนั้นการแตงต้ังผูมีอํานาจในการบริหารจัดการในบางตําแหนงท่ี
กําหนด  รวมถึงตําแหนงหัวหนาผูบริหารจะตองไดรับการเห็นชอบจาก Insurance Authority กอน 

          ดังนั้นจะเห็นวา ในประเทศอังกฤษ ผูบริหารบริษัทประกันภัยนอกจากจะตองมีคุณสมบัติตามท่ี
กําหนดในกฎหมายหางหุนสวนและบริษัท ตลอดจน Insurance  Companies Act 1982   อีกท้ังจะตองแจง
กําหนดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของผูบริหาร กรรมการ  ผูจัดการ  หรือผูมีอํานาจในการจัดการบริษัทตอ
รัฐมนตรีแลว   บุคคลที่ดํารงตําแหนงดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีดวย   และกรณีท่ีบุคคล
เหลานี้กอใหเกิดความเสียหายหรือกระทําความผิด  ก็มีบทกําหนดโทษไวโดยเฉพาะใน Insurance  Companies 
Act 1982 อีกดวย   ซ่ึงในฮองกงก็เชนเดียวกัน   การแตงต้ังผูมีอํานาจบริหารจัดการในตําแหนงท่ีกฎหมาย
กําหนดจะตองไดรับความเห็นชอบจาก Insurance  Authority  เสียกอน     ในขณะท่ีประเทศไทย   บริษัทประกัน
ชีวิตสามารถแตงต้ังบุคคลใดก็ไดท่ีไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535   
มาตรา 35  โดยไมตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีหรือนายทะเบียน 
 

2.3.6 การจัดทําสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และรายงานตางๆ        
     พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 40 – มาตรา 47 ไดมีขอกําหนดใหบริษัทประกัน

ชีวิตจะตองมีการจัดทํารายงานตาง ๆ  และกําหนดใหมีผูรับรองรายงานตาง ๆ    ดังนี้ 
     1) บริษัทตองจัดทําสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีตามท่ีนายทะเบียนกําหนด โดยเม่ือมีเหตุจะตองลงใน
สมุดทะเบียนและสมุดบัญชีของบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท  ใหบริษัทลงรายการที่เกี่ยวกับเหตุนั้นในสมุด
ทะเบียนและสมุดบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท  ไมชากวาเจ็ดวันนับแตวันท่ีมีเหตุอันจะตองลงรายการนั้น และ
ตองเก็บสมุดดังกลาวท่ีสํานักงานของบริษัทเปนเวลาไมนอยกวาสิบปนับจากวันท่ีลงรายการไว หรือนับแตวันท่ี
บริษัทพนความรับผิดตามรายการท่ีมีความรับผิดหลังสุด  ท้ังนี้  แลวแตวาระยะเวลาใดจะยาวกวากัน   เหตุผลท่ี
ใหมีการทําสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีก็เพื่อใหเจาหนาท่ีหรือผูมีสวนไดเสียสามารถตรวจสอบได และเปน
หลักฐานไวสําหรับกรณีเกิดขอพิพาทข้ึน 

2) บริษัทตองจัดสงรายงานประจําปแสดงถึงฐานะการเงินและกิจกรรมของบริษัทสําหรับรอบปท่ี
ผานมาใหแกนายทะเบียนตามที่กําหนด     เพื่อใหนายทะเบียนตรวจสอบและเปนการยืนยันสถานภาพของความ

                                                        
16  วัฒกร  ชาติวิวัฒนพรชัย.  “การกํากับดแูลบริษัทประกันภัยในประเทศฮองกง”  วารสารการประกันภัย.  ฉบับท่ี 94 .  เมษายน – มิถุนายน 2542 ,  หนา 61 – 

69.     
 

DPU



ม่ันคงทางการเงินและกิจการของบริษัทอีกดวย    อีกท้ังนายทะเบียนมีอํานาจส่ังใหบริษัทยื่นรายงานหรือเอกสาร
ใด ๆ ก็ได   รวมท้ังจะใหทําคําช้ีแจงดวยก็ได     ท้ังนี้      รายงานประจําปดังกลาวนี้จะตองมีการรับรองโดย
ผูสอบบัญชีดวย 
                  อยางไรก็ตามจะเห็นวา  ในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ไมมีการกําหนดคุณสมบัติ
และบทลงโทษผูสอบบัญชีของธุรกิจประกันชีวิตไวเปนการเฉพาะ    ในขณะท่ีรูปแบบบัญชีของธุรกิจประกัน
ชีวิตจะมีลักษณะเฉพาะและตองอาศัยประสบการณในการตรวจสอบบัญชีมากกวาธุรกิจท่ัวไป    ซ่ึงเม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบกับธุรกิจเงินทุนจะพบวา  ในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร พ.ศ. 2522  จะมีขอกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูสอบบัญชีซ่ึงรับรองงบดุลของบริษัทเงินทุน
ไวในมาตรา 23 วรรคสามวาผูสอบบัญชีนั้นจะตองเปนผูซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยไดใหความเห็นชอบทุก
รอบปบัญชี และตองมิใชกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของบริษัทเงินทุนนั้น  และมีขอกําหนดในมาตรา 23 
วรรคส่ี ใหผูสอบบัญชีตองรักษามารยาทและปฏิบัติงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนดไวตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชี รวมท้ังมาตรฐานท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดเพิ่มข้ึนดวย  ใน
กรณีที่บริษัทเงินทุนไดทําเอกสารประกอบการลงบัญชีและหรือลงบัญชีไมตรงกับความเปนจริง  ใหผูสอบบัญชี
เปดเผยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของบัญชีและแจงพฤติการณไวในรายงานการสอบบัญชีท่ีตนจะตองลง
ลายมือช่ือรับรองพรอมท้ังรายงานพฤติการณนั้นใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบดวย  ซ่ึงผูสอบบัญชีผูใดไม
ปฏิบัติตามท่ีกลาวมาแลว  ธนาคารแหงประเทศไทยอาจเพิกถอนการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีผูนั้นได  
นอกจากนี้ยังมีบทกําหนดโทษผูสอบบัญชีไวเปนการเฉพาะ  กลาวคือ  ผูสอบบัญชีใดของบริษัทรับรองงบดุล 
หรือบัญชีอ่ืนใดอันไมถูกตองหรือทํารายงานเท็จ หรือฝาฝนมาตรา 23 วรรคส่ี  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสาม
เดือนถึงสามปและปรับต้ังแตสามหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท     ซ่ึงเปนอัตราโทษท่ีคอนขางสูง  ทําใหผูสอบบัญชี
ของบริษัทเงินทุนตองปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังและเปนไปตามมาตรฐานตาง ๆ ท่ีกําหนดไว 

    สวนฮองกง17   ตามมาตรา 17  ของ ICO กําหนดใหบริษัทประกันภัยตองสงรายงานประจําป
แสดงฐานะการเงินของบริษัท  ซ่ึงไดจัดทําตามขอบังคับใน Third Schedule ของ ICO ให Insurance  Authority 
ทุกป   นอกจากนี้บริษัทประกันชีวิต  กําหนดใหตองยื่นรายงานการตรวจสอบของนักคณิตศาสตรประกันภัย 
(Actuarial  Investigation  Report)  ใหทาง  Insurance  Authority  ทุกปดวย 

      3)ใหบริษัทประกาศรายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินท่ีมีอยูในวันส้ินปภายใน     15 วัน
นับต้ังแตสงรายงานประจําป ตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด  โดยใหประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 
ฉบับ  เปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 วัน  และใหติดประกาศไวท่ีสํานักงานใหญดวย   การควบคุมใหมีการประกาศ
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ดังกลาวก็เพื่อใหประชาชนหรือผูเอาประกันภัยไดทราบถึงฐานะการเงินของบริษัทและเปนการควบคุมบริษัท
โดยทางออมใหดําเนินธุรกิจอยางรอบคอบยิ่งข้ึน 
  4)ใหบริษัทรายงานการตรวจสอบฐานะการเงินรวมท้ังการคํานวณความรับผิดชอบตาม
กรมธรรมประกันภัยซ่ึงรับรองโดยบุคคลท่ีมีความรูความสามารถตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด   โดยใหยื่นตอ
นายทะเบียนทุกรอบป   ในกรณีท่ีเห็นสมควร นายทะเบียนจะส่ังใหบริษัทปฏิบัติการตรวจสอบกิจการและสง
รายงานก็ได 
  ท้ังนี้  ประกาศกระทรวงพาณิชย  ไดกําหนดคุณสมบัติและความรูของผูรับรองรายงานการ
คํานวณความรับผิดชอบตามกรมธรรมประกันภัย  ไวดังนี้ 

(1)    เปนผูบรรลุนิติภาวะ 
(2) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทําโดย

ทุจริต 
(3) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  บุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไร

ความสามารถ 
             (4)   ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย 
    (5) ไมเปนผูท่ีบกพรองหรือขาดความรับผิดชอบตอรายงานการคํานวณความรับผิดชอบตามกรมธรรม
ประกันภัยของบริษัทท่ีไดลงนามรับรองไวจนนายทะเบียนยกเลิกหนังสือใหมีสิทธิเปนผูรับรองรายงานการ
คํานวณความรับผิดชอบตามกรมธรรมประกันภัย 

(6)  มีความรูดังตอไปนี้ 
                          (ก)   สําเร็จปริญญาโทหรือสูงกวาทางคณิตศาสตรประกันภัยจากมหาวิทยาลัยใน 
ประเทศหรือตางประเทศ  ซ่ึงนายทะเบียนรับรอง  หรือ 
                          (ข) เปนผูทรงคุณวุฒิระดับเฟลโลของสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย หรือ
สมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยตางประเทศ ซ่ึงนายทะเบียนรับรอง 
  (7) ตองปฏิบัติงานดานคณิตศาสตรประกันภัยท่ีนายทะเบียนเห็นชอบมาแลวไมนอยกวาหาป  หลังจาก
สําเร็จการศึกษาตามขอ (6)(ก) หรือไมนอยกวาสามป  หลังจากเปนผูทรงคุณวุฒิระดับเฟลโลตามขอ (6)(ข) 

(8) เปนผูท่ีนายทะเบียนใหความเห็นชอบเปนหนังสือใหเปนผูรับรองรายงานการคํานวณความ
รับผิดชอบตามกรมธรรมประกันภัย 
   การใหความเห็นชอบเปนหนังสือใหเปนผูรับรองรายงานการคํานวณความรับผิดชอบตามกรมธรรม
ประกันภัยมีกําหนดระยะเวลาคร้ังละไมเกินสองป นับแตวันท่ีนายทะเบียนใหความเห็นชอบ   และถาผูรับรอง
รายงานการคํานวณความรับผิดชอบตามกรมธรรมประกันภัยรายใดกระทําการรับรองรายงานการคํานวณความ
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รับผิดชอบตามกรมธรรมประกันภัยโดยขาดความระมัดระวังหรือมีเจตนากระทําผิดอยางรายแรง  นายทะเบียนมี
อํานาจแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อสอบสวนพิจารณาและใหความเห็นตอนายทะเบียนสําหรับการกระทําของผู
รับรองรายงานการคํานวณความรับผิดชอบตามกรมธรรมประกันภัยได 

ท้ังนี้   นายทะเบียนสามารถตักเตือน  หาม  หรือยกเลิก  ผูรับรองรายงานการคํานวณความ
รับผิดชอบตามกรมธรรมประกันภัย ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการไดดังนี้ 
            (1)   ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 

(2) ส่ังหามมิใหเปนผูรับรองรายงานการคํานวณความรับผิดชอบตามกรมธรรมประกันภัย  โดยมี
กําหนดระยะเวลาคร้ังละไมเกินสามป 

(3) ยกเลิกการเปนผูรับรองรายงานการคํานวณความรับผิดชอบตามกรมธรรมประกันภัย 
อยางไรก็ตามจะเห็นวา  การกําหนดบทลงโทษสําหรับผูรับรองรายงานการคํานวณความ

รับผิดชอบตามกรมธรรมประกันภัยสูงสุดก็เพียงการยกเลิกการเปนผูรับรองรายงานการคํานวณความรับผิดชอบ
ตามกรมธรรมประกันภัยเทานั้น  ยังมิไดมีการกําหนดบทลงโทษอ่ืนในความผิดอันกอใหเกิดความเสียหายกับ
บุคคลภายนอกผูใชรายงานดังกลาว 

 
2.3.7 การตรวจสอบบริษัทประกันชีวิต 

                      พระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ.  2535 มาตรา 48  ไดใหอํานาจนายทะเบียนและพนักงาน
เจาหนาท่ีมีอํานาจตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของบริษัท  โดย 

1. เขาไปในสํานักงานของบริษัทในระหวางเวลาทําการเพื่อทราบขอเท็จจริง  ในการนี้ใหมีอํานาจ
เรียกเอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ๆ จากกรรมการ  ผูจัดการ  ท่ีปรึกษา พนักงาน  หรือลูกจางของบริษัท และ
สอบถามบุคคลดังกลาวได 

2. เขาไปในสถานท่ีประกอบธุรกิจของบริษัทหรือสถานท่ีใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีสมุดบัญชี 
เอกสาร หรือดวงตรา หรือหลักฐานอันเกี่ยวกับกิจการสินทรัพยและหนี้สินของบริษัท  เพ่ือตรวจสอบหรือ
ประเมินราคาทรัพยสินของบริษัท  ในระหวางเวลาทําการหรือในระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก (คํา
วา ในระหวางพระอาทิตยข้ึน และพระอาทิตยตก  นั้นเปนคําในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 
96  “ตองกระทําระหวางพระอาทิตยข้ึนและตก”      หมายถึง ชวงเวลาตั้งแตพระอาทิตยข้ึนจนพระอาทิตยตก  ซ่ึง
เปนขอเท็จจริงในวันนั้น ๆ   การที่กฎหมายกําหนดเชนนี้  เพราะเปนชวงเวลากลางวันซ่ึงไมสามารถกําหนด
ตายตัวไดวาเปนเวลาใด แตคงใหเปนขอเท็จจริงสําหรับวันนั้น ๆ) 

3. ส่ังใหบริษัทหรือผูท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทสงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ๆ 
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4. เรียกบุคคลตามขอ 1 หรือ 3  มาใหถอยคําหรือจะส่ังใหบุคคลดังกลาวยื่นคําช้ีแจงแสดง
ขอเท็จจริงตามท่ีตองการก็ได 

อยางไรก็ตาม   เนื่องจากขอจํากัดทางดานอัตรากําลังของหนวยงานตรวจสอบและกํากับบริษัท
ประกันชีวิต  ทําใหความถ่ีในการเขาตรวจสอบ ณ สถานท่ีประกอบการของบริษัทประกันชีวิตมีคอนขางนอย   
ทําใหการตรวจสอบมีความลาชาและไมทันตอเหตุการณ 

       สวนในประเทศอังกฤษ  รัฐมนตรีมีหนาท่ีดําเนินการตรวจสอบ โดยบริษัทประกันภัยมีหนาท่ีท่ี
จะตองรายงานงบการเงิน  รายงานสถานะทางการเงิน งบดุล และคาใชจายทุกป  ซ่ึงเอกสารตาง ๆ ท่ีแสดง
เกี่ยวกับฐานะการเงินมีการกําหนดรูปแบบตามขอกําหนดของรัฐมนตรี  และบัญชีตลอดจนงบดุลตาง ๆ จะตอง
ตรวจสอบโดยผูตรวจสอบบัญชีท่ีรัฐมนตรีกําหนด           นอกจากนี้บัญชีเงินฝากของบริษัทประกันภัยก็จะตอง
แจงใหรัฐมนตรีทราบ 

       ท้ังนี้ รัฐมนตรีจะดําเนินการตรวจสอบตามที่กําหนดไวใน Insurance  Companies Act 1982  
เกี่ยวกับฐานะทางการเงิน  การลงทุนวาลงทุนผิดเง่ือนไขหรือไม  สินทรัพยเพียงพอตามท่ีกฎหมายกําหนด
หรือไม การบริหารงานของผูบริหารเปนไปโดยถูกตองหรือไม   
 

2.3.8 การควบคุมบริษัทประกันชีวิต 
ในกรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตดําเนินนโยบายบริหารซ่ึงทําใหบริษัทมีฐานะหรือการดําเนินการอยูใน

ลักษณะอันอาจจะเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน  กฎหมายใหอํานาจแกนาย
ทะเบียน โดยกําหนดไวในมาตรา 53 – มาตรา 63 ของพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535    ใหดําเนินการ
ตาง ๆ ดังนี้ 

1) นายทะเบียนดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี มีอํานาจส่ังใหบริษัทนั้นแกไขฐานะหรือการ
ดําเนินการดังกลาวภายในระยะเวลาที่กําหนด 

2) นายทะเบียนอาจส่ังใหบริษัทเพิ่มทุนหรือลดทุนดวยก็ได  ในกรณีท่ีบริษัทใดไมเพิ่มทุนหรือลด
ทุนภายในเวลากําหนด  ใหถือคําส่ังของนายทะเบียนเปนมติท่ีประชุมผูถือหุน   ท้ังนี้หากเปนกรณีท่ีมีความ
จําเปนเรงดวนท่ีจะตองใหบริษัทใดเพ่ิมทุนหรือลดทุน  เพื่อใหบริษัทนั้นสามารถพยุงฐานะการดําเนินการตอไป
ได   นายทะเบียนอาจส่ังใหเพ่ิมทุนหรือลดทุนทันทีก็ได  โดยใหถือวาคําส่ังนายทะเบียนดังกลาวเปนมติท่ี
ประชุมผูถือหุน 

3) เม่ือปรากฎหลักฐานตอนายทะเบียนวาบริษัทใดมีฐานะหรือการดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดความ
เสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน หรือกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท 
ไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียน   นายทะเบียนมีอํานาจส่ังใหบริษัทนั้นถอดถอนกรรมการหรือบุคคลซ่ึง
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รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทผูเปนตนเหตุออกจากตําแหนงได  และเม่ือนายทะเบียนส่ังถอดบุคคล
ดังกลาวแลว  ใหบริษัทแตงต้ังบุคคลอ่ืนโดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนเขาดํารงตําแหนงแทนภายใน 1 
เดือน   ซ่ึงถาบริษัทไมถอดถอนบุคคลดังกลาวหรือถอดถอนแลวไมตั้งบุคคลอ่ืนเขาดํารงตําแหนงแทน  นาย
ทะเบียนดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังถอดถอนบุคคลดังกลาวหรือแตงต้ังบุคคลไปดํารงตําแหนง
เปนเวลาไมเกิน 3 ป และใหไดรับคาตอบแทนตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

4) ในกรณีท่ีกระทําการดังกลาวแลว แตฐานะการเงินและการดําเนินงานของบริษัทก็ยังไมดีข้ึน  
รัฐมนตรีจะส่ังใหมีการควบคุมบริษัทนั้น  หรือจะมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจของบริษัทนั้นก็ได 

5)  ถารัฐมนตรีส่ังใหมีการควบคุมบริษัทใด  ใหนายทะเบียนแจงคําส่ังนั้นไปยังบริษัทและใหปด
คําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานของบริษัท    กับท้ังประกาศในราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพรายวัน
อยางนอย 2 ฉบับ   และใหรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการควบคุมบริษัท ประกอบดวยประธานกรรมการหน่ึงคนและ
กรรมการอ่ืนอีกไมนอยกวา 2 คน   โดยใหมีอํานาจและหนาท่ีดําเนินการของบริษัทนั้นไดทุกประการ  ท้ังนี้ให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 6)   คณะกรรมการควบคุมบริษัท    มีอํานาจส่ังใหบุคคลใด ๆ    มาใหถอยคําหรือแสดงหลักฐานอัน
เกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินของบริษัทท่ีถูกควบคุม 
 7) เม่ือคณะกรรมการควบคุมบริษัทเห็นวาบริษัทท่ีถูกควบคุมจะดําเนินกิจการของตนเองตอไปได    ให
รายงานตอรัฐมนตรี   ถารัฐมนตรีเห็นควร  จะมีคําส่ังใหเลิกการควบคุมก็ได  โดยใหนายทะเบียนแจงคําส่ังและ
ปฏิบัติเชนเดียวกับคําส่ังเขาควบคุมบริษัท 
 8) เม่ือคณะกรรมการควบคุมบริษัทเห็นวาบริษัทท่ีถูกควบคุมไมอาจดําเนินการตอไปได และมีเหตุผล
ควรเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต  ใหรายงานตอรัฐมนตรี  ถารัฐมนตรีเห็นวามีเหตุอันสมควร  
จะมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทนั้นเสียก็ได 
 อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ  คณะกรรมการควบคุมจะใหบริษัทประกันชีวิตเสนอแผนฟนฟูกิจการของ
บริษัทแกคณะกรรมการเพ่ือใหคณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนดังกลาว  ซ่ึงการควบคุมบริษัทฯ มีผลใหการ
ดําเนินกิจการใด ๆ ของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ  จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ควบคุม 
 สวนกรณีของการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  จะมีผลใหบริษัทฯ ท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตตองเลิกกิจการ (Compulsory  winding-up) ซ่ึงนําไปสูการชําระบัญชีโดยผูชําระบัญชีซ่ึงไดรับการ
แตงต้ังโดยรัฐมนตรีฯ และอํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญจะถูกโอนมาเปนอํานาจหนาท่ีของนายทะเบียน 
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               ท้ังนี้ในเร่ืองของการโอนกรมธรรมของบริษัทฯ ท่ีเลิกกิจการ  มิไดมีการบัญญัติไวในกฎหมาย   
โดยในทางปฏิบัติ  เชน กรณีของบริษัท รัตนโกสินทรประกันภัย จํากัด  การโอนกรมธรรมกระทําโดยความ
รวมมือของสมาคมประกันวินาศภัย  ซ่ึงเปนไปตามความสมัครใจของบริษัทฯผูรับโอน 

สําหรับฮองกง18  ในมาตรา 27  ถึงมาตรา 35  ของ  ICO  จะใหอํานาจ  Insurance  Authority  ท่ีจะ
เขาแทรกแซงการดําเนินงานของบริษัทประกันภัยไดเม่ือเห็นควร  เพื่อปกปองสิทธิประโยชนของผูเอา
ประกันภัยและผูท่ีกําลังจะเอาประกันภัย  วิธีการแทรกแซงมี อาทิ 

- การควบคุมรายไดจากเบ้ียประกันภัย 
- การจํากัดขอบเขตการลงทุน 
- การเขาพิทักษทรัพยหรือเขาควบคุมทรัพยสินโดยผูท่ีไดรับมอบหมาย 
- การกําหนดการตรวจสอบพิเศษดานคณิตศาสตรประกันภัย 
- การเขาควบคุมบริษัทประกันภัย 

 
 2.4  การกํากับดูแลกรณีเลิกกิจการ 
 การเลิกกิจการของบริษัทประกันชีวิตอาจเปนการเลิกกิจการเน่ืองจากการถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันชีวิต  หรือ  เปนความประสงคของบริษัทประกันชีวิตซ่ึงจะเลิกกิจการเอง   ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 

2.4.1  การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
     พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535    มาตรา 64      ไดมีขอกําหนดในการใหอํานาจ

รัฐมนตรีในการส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตได  เม่ือบริษัทกระทําการใด ๆ ดังตอไปนี้ 
  1) มีหนี้สินเกินกวาทรัพยสิน  และมีฐานะการเงินไมมั่นคง  อาจเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัย
หรือประชาชน 
    2) ฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนด    หรือ
ประกาศท่ีออกหรือกําหนดตามความในพระราชบัญญัตินี้   หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังรัฐมนตรี  นายทะเบียนหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงส่ังการตามพระราชบัญญัตินี้     ท้ังนี้    ในเม่ืออาจทําใหเกิดความเสียหายแกผูเอา
ประกันภัยหรือประชาชน 

3)    หยุดประกอบธุรกิจประกันชีวิตโดยไมมีเหตุอันสมควร 

                                                        
18วัฒกร  ชาติวิวัฒนพรชยั.  “การกํากับดูแลบริษทัประกันภัยในประเทศฮองกง”  วารสารการประกันภัย.  ฉบับท่ี 94 .  เมษายน – มิถุนายน 2542 ,  หนา 61 – 

69.     
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4) ประวิงการจายเงินท่ีตองใชตามกรมธรรมประกันภัย หรือประวิงการคืนเบ้ียประกันภัยท่ีตองจาย
หรือคืนโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือจายหรือคืนไปโดยไมสุจริต 

5) ถาประกอบธุรกิจประกันชีวิตตอไปจะทําใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัย หรือประชาชน 
               การเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันชีวิต            ยอมมีผลทําใหบริษัทดังกลาวไม
สามารถดําเนินธุรกิจตอไปได     ซ่ึงจะสงผลกระทบตอผูเอาประกันภัยและประชาชนไมมากก็นอย ดังนั้น  
ในทางปฏิบัติจะไมเลือกใชวิธีดังกลาว  ยกเวนแตมีความจําเปนเทานั้น  โดยการเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจประกันชีวิต จะเปนหนทางสุดทาย  เม่ือไมสามารถแกไขปญหาฐานะการเงินและความม่ันคงของบริษัทได 

 
2.4.2  การเลิกกิจการประกันชีวิต 
เม่ือบริษัทใดประสงคจะเลิกกิจการ  ใหบริษัทนั้นแจงความประสงคจะเลิกกิจการตอนายทะเบียน 

ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือนกอนเลิกกิจการ   และในกรณีท่ีบริษัทซ่ึงเปนสาขาของบริษัทประกันชีวิต
ตางประเทศเลิกกิจการ   ใหมีการชําระบัญชีเชนเดียวกัน   กลาวคือ  เม่ือมีการเลิกบริษัทหรือเม่ือบริษัทถูกส่ังเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต  จะตองมีการชําระบัญชี โดยเปนไปตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย คือตองจดทะเบียนเลิกบริษัท และเม่ือชําระบัญชีเสร็จแลว  จะตองมีการจดทะเบียน
การชําระบัญชีดวย  แตในกรณีท่ีบริษัทเลิกกันเนื่องจากการถูกเพิกถอนใบอนุญาต  กฎหมายกําหนดใหการใดท่ี
เปนอํานาจของที่ประชุมใหญ  ใหเปนอํานาจของนายทะเบียน  ในสวนของสาขาของบริษัทประกันชีวิต
ตางประเทศ  กฎหมายใหถือเปนบริษัทจํากัด  เพื่อประโยชนในการชําระบัญชี  ใหนายทะเบียนและกรมการ
ประกันภัยเปนนายทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  การเสนอรายงานตอท่ีประชุมใหญผูถือหุนใหเสนอตอนายทะเบียน  แตท้ังนี้ไมกระทบถึงสิทธิเรียกรอง
ใด ๆ ท่ีมีตอบริษัทประกันชีวิตตางประเทศนั้น   ซ่ึงการท่ีใหเปนอํานาจของนายทะเบียนก็เพื่อท่ีจะปองกันการ
กระทําของผูถือหุนของบริษัทท่ีจะแสวงหาประโยชนตอตนเอง  อันอาจกอผลเสียหายตอผูเอาประกันภัยได 

เม่ือมีการชําระบัญชี  ผูชําระบัญชีจะตองแจงแกประชาชนรวมท้ังเจาหนี้ของบริษัทฯ ทราบถึงการ
ชําระบัญชีของบริษัทฯ ดังกลาว และทําการชําระหนี้แกเจาหนี้ของบริษัทฯ ตามลําดับแหงบุริมสิทธิ ซ่ึงระบุไว
ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังตอไปนี้ 
       ก) ในกรณีบริษัทฯ เลิกกัน  เจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิไดรับชําระหนี้ท่ีเกิดจากการเอาประกันภัย (ผูเอาประกันภัย  
ผูรับประโยชน  และผูประสบภัยท่ีไดรับความคุมครองตามกรมธรรม)  จะไดรับชําระหนี้กอนเจาหนี้บุริมสิทธิ
พิเศษอ่ืน  ในสวนของทรัพยสินท่ีบริษัทฯ วางเปนหลักทรัพยประกัน  และเงินสํารอง 
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ข) ในกรณีบริษัทฯ ลมละลาย  เจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิไดรับชําระหนี้ท่ีเกิดจากการเอาประกันภัย  จะมีสิทธิ
ไดรับชําระหนี้อยางเดียวกับเจาหนี้มีประกันตามพระราชบัญญัติลมละลาย  ในสวนของทรัพยสินท่ีบริษัทฯ วาง
เปนหลักทรัพยประกัน และเงินสํารอง 

ค) ทรัพยสินอ่ืนนอกจากทรัพยสินท่ีบริษัทฯ      วางเปนหลักทรัพยประกันและเงินสํารอง  เจาหนี้ซ่ึง
มีสิทธิไดรับชําระหนี้ท่ีเกิดจากการเอาประกันภัย  มีสิทธิไดรับชําระหนี้เปนอยางเดียวกันกับผูทรงบุริมสิทธิใน
มูลคาภาษีอากร ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  (อยูในลําดับท่ี 3 แหงบุริมสิทธิ) 
    ง) ในสวนของพนักงานของบริษัทฯ  จะไดรับการชําระหนี้ในลําดับท่ี 4  แหงบุริมสิทธิ 

ท้ังนี้  การควบคุมและชําระบัญชีของบริษัทประกันภัยในประเทศไทย  มิไดมีบทบัญญัติหามการ
ฟองคดีลมละลายและคดีแพงตอบริษัทฯ ท่ีถูกควบคุมหรือถูกชําระบัญชี 
 

2.5  การกํากับดูแลตัวแทนและนายหนาประกันชีวิต 
ธุรกิจการประกันชีวิตนั้น  ผูรับประกันภัยจะเปนผูท่ีเขาไปหาผูเอาประกันภัยเพื่อช้ีใหเห็น

ความสําคัญและประโยชนของการประกันชีวิต  ทําใหผูเอาประกันภัยเกิดความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญ
ในการประกันชีวิต  บุคคลสําคัญท่ีเขามามีสวนชวยใหบริษัทผูรับประกันภัยและผูเอาประกันภัยสามารถติดตอ
และทําสัญญาประกันชีวิต ก็คือ ตัวแทนประกันชีวิตและนายหนาประกันชีวิต  โดยตัวแทนประกันชีวิต (Agent) 
หมายถึง ผูซ่ึงบริษัทมอบหมายใหทําการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท   ซ่ึงพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535  กําหนดหามมิใหผูใดกระทําเปนตัวแทนประกันชีวิต  ยกเวนจะไดรับใบอนุญาตจากนาย
ทะเบียนประกันชีวิต  โดยนายทะเบียนจะเปนผูออกใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต  แลวบุคคลนั้นจึงจะ
กระทําการเปนตัวแทนประกันชีวิตได    และกฎหมายไดกําหนดใหใบอนุญาตตองระบุดวยวาบุคคลนั้นเปน
ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทใด และใหเปนไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด   และหากผูใดฝาฝน กลาวคือ 
กระทําการเปนตัวแทนประกันชีวิต โดยมิไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน 
หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ   และในกรณีท่ีบุคคลใดกระทําการชักชวน แนะนํา หรือกระทํา
การดวยประการใด ๆ เพื่อใหบุคคลทําสัญญาประกันภัยกับผูประกอบธุรกิจประกันชีวิตในตางประเทศ หรือกับ
บุคคลใด ๆ นอกจากผูท่ีไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้  กฎหมายถือวาการ
กระทําดังกลาวมีความผิด ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 

      นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ยังกําหนดใหบุคคลธรรมดาเทานั้น เปนผู
ขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต โดยกฎหมายไดกําหนดคุณสมบัติของผูที่ขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทน
ประกันชีวิตไวดังนี้ 
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1. ตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะ กลาวคือ  บุคคลนั้นตองมีอายุครบ 20 ปบริบูรณ หรือมีอายุครบ 17 ป
บริบูรณ ในกรณีท่ีไดมีการสมรสแลว 

2. มีภูมิลําเนาในประเทศไทย  คําวาภูมิลําเนา หมายถึง ถ่ินอันบุคคลนั้นมีสถานท่ีอยูเปนแหลงสําคัญ 
3. จะตองเปนไมคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

   4.ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยท่ีกระทําโดย
ทุจริต  เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวา 5 ป กอนวันขอรับใบอนุญาต 

  5. ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย  เพราะการท่ีเปนบุคคลลมละลายยอมหมายถึงบุคคลนั้นมีฐานะ
ไมม่ันคง และมีหนี้สินลนพนตัว  บุคคลลมละลายนั้นหมายถึง  ผูท่ีเคยถูกศาลพิพากษาวาเปนบุคคลลมละลายทุก
กรณี  จึงเปนผูท่ีขาดคุณสมบัติท่ีจะขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต 

  6. ตองไมเปนนายหนาประกันชีวิต     ท้ังนี้เพื่อใหผูท่ีจะขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกัน
ชีวิตปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะเปนตัวแทนประกันชีวิตเทานั้น 

7. ถาเคยเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตมากอนแลว  ตองไมเคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตในระยะเวลา  3 ป กอนวันขอรับ
ใบอนุญาต 

8. ตองเปนผูไดรับการศึกษาวิชาประกันชีวิตจากสถาบันการศึกษาท่ีนายทะเบียนกําหนด  หรือสอบ
ความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิตไดตามหลักสูตรและวิธีการท่ีนายทะเบียนกําหนด   

ผูท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดขางตน  ประสงคจะเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทใด  ก็ใหยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทนั้นตอนายทะเบียน พรอมดวยหนังสือแสดงความตองการ
ของบริษัทใหผูนั้นเปนตัวแทนประกันชีวิตเพื่อใหบริษัทรับรองวาตองการบุคคลผูมีคุณสมบัติดังกลาวใหปฏิบัติ
เปนตัวแทนของบริษัทตน และเม่ือนายทะเบียนไดพิจารณาคําขอเปนท่ีพอใจแลว ใหนายทะเบียนออก
ใบอนุญาตใหผูนั้นเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทท่ีแสดงความตองการ  และเม่ือไดออกใบอนุญาตแลวให
แจงใหบริษัททราบดวย  สําหรับผูท่ีเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทใดอยูแลว  อาจขอรับใบอนุญาตเปน
ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทอื่นอีกได   คําขอรับใบอนุญาตนี้  ผูขอตองยื่นหนังสือแสดงความยินยอมของ
บริษัทท่ีผูนั้นเปนตัวแทนประกันชีวิตอยูแลว  และหนังสือแสดงความตองการของบริษัทใหมท่ีตองมีขอความ
แสดงไวดวยวาบริษัทใหมนั้นไดทราบแลววาผูขอเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทใดอยูแลว  ท้ังนี้ใหเปนไป
ตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด เม่ือนายทะเบียนไดออกใบอนุญาตแลวใหแจงบริษัทท่ีเกี่ยวของทราบดวย 

      ตัวแทนประกันชีวิตมีหนาท่ีหลักตามกฎหมาย 3 ประการ คือ 
      1. การชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิต   เปนหนาท่ีหลักของตัวแทนประกันชีวิต  โดยจะตอง
ชักชวนใหผูเอาประกันชีวิตไดทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตซ่ึงตนไดสังกัดอยูเทานั้น     ซ่ึงการ
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ชักชวนของตัวแทนประกันชีวิตโดยหลักการแลวตัวแทนจะตองทําความเขาใจกับผูเอาประกันชีวิตใหทราบถึง
ขอดี ขอเสีย และประโยชนท่ีพึงได  รวมท้ังจะตองไมชวยผูเอาประกันชีวิตในทางท่ีผิด เชน ชวยปกปดขอความ
จริง  แจงขอความอันเปนเท็จ  รวมทั้งกรอกคําขอเอาประกันชีวิตแทนผูเอาประกันชีวิตในเร่ืองอ่ืน ๆ โดยมิไดรับ
ความยินยอม อีกทั้งตัวแทนประกันชีวิตจะตองมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพของตน 
      2. การทําสัญญาประกันชีวิตแทนบริษัท   กฎหมายกําหนดใหเพียงตัวแทนประกันชีวิตท่ีจะทําแทน
บริษัทได   เม่ือไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัทและหนังสือมอบอํานาจดังกลาวตองเปนไปตามแบบท่ี
นายทะเบียนกําหนด  ในกรณีท่ีหนังสือมอบอํานาจจากบริษัทไมไดทําตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด  ก็ไมเปน
เหตุใหนํามาปฏิเสธตอบุคคลภายนอกได  บุคคลภายนอกที่เกี่ยวของโดยสุจริตยังมีสิทธิเรียกรองใด ๆ อยู 
       3. การรับเบ้ียประกันภัย  ตัวแทนประกันชีวิตอาจรับเบ้ียประกันภัยในนามของบริษัทไดเม่ือไดรับมอบ
อํานาจเปนหนังสือจากบริษัท โดยหนังสือมอบอํานาจดังกลาวตองเปนไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 
อยางไรก็ตาม แมไมไดทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดก็ไมเปนเหตุนํามาปฏิเสธตอบุคคลภายนอกท่ีกระทํา
โดยสุจริต 

ตัวแทนประกันชีวิตผูใดทําสัญญาประกันชีวิตโดยไมไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัท  หรือ
ตัวแทนประกันชีวิต รับเบ้ียประกันภัยโดยไมไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัท  ตองระวางโทษจําคุกไม
เกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

      สวนนายหนาประกันชีวิต ( Broker) หมายถึง ผูช้ีชองหรือจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับ
บริษัท  โดยกระทําเพ่ือบําเหน็จเนื่องจากการน้ัน  โดยนายหนาประกันชีวิตจะเปนผูกระทําการแทนผูเอา
ประกันภัย และไมตองสังกัดกับบริษัทประกันชีวิตใด ๆ  ซ่ึงตางกับตัวแทนประกันชีวิตตองสังกัดบริษัทประกัน
ชีวิต   นายหนาประกันชีวิตจะหาลูกคาเพื่อใหทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตใด ๆ ก็ได  ท้ังนี้  ก็เพื่อหวัง
คาตอบแทนเปนบําเหน็จจากการที่ไดช้ีชองหรือจัดการใหมีการทําสัญญาประกันชีวิตข้ึน     การกระทําของ
นายหนาประกันชีวิตจึงกระทบตอผูเอาประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิต  หากนายหนาประกันชีวิตไมยึดถือ
จรรยาบรรณ และมีความรูความสามารถไมเพียงพอ  กฎหมายจึงเขามาควบคุมนายหนาประกันชีวิต  โดย
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  กําหนดหามมิใหผูใดกระทําการเปนนายหนาประกันชีวิต  เวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน    หากผูใดฝาฝน กระทําการเปนนายหนาประกันชีวิตโดยไมไดรับอนุญาตจาก
นายทะเบียน  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

      นายหนาประกันชีวิตซ่ึงไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้  สามารถกระทําการ
ช้ีชองหรือจัดการใหมีการทําสัญญาประกันตอกับผูประกอบธุรกิจประกันชีวิตในตางประเทศ   ซ่ึงตางจาก
ตัวแทนประกันชีวิตท่ีกฎหมายใหเฉพาะชักชวน แนะนํา หรือกระทําการใด ๆ เพื่อใหบุคคลทําสัญญาประกันภัย
กับบริษัทท่ีรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้เทานั้น 
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ผูท่ีจะขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต  แบงออกได 2 ประเภทคือ 
- บุคคลธรรมดา   บุคคลธรรมดาจะเปนนายหนาประกันชีวิตไดตองมีคุณสมบัติดัง 

ตอไปนี้ 
                    1)  ตองเปนผูบรรลุนิติภาวะ 
                    2)  มีภูมิลําเนาในประเทศไทย 
                    3)   ตองไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
                    4) ไมเคยตองโทษจําคุก         โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยท่ีกระทํา
โดยทุจริต   เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวา 5 ปกอนวันขอรับใบอนุญาต 
                    5)  ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย 
                    6) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต   หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต 
ในระยะเวลา 3 ป กอนวันขอรับใบอนุญาต 
                    7)ไดรับการศึกษาวิชาประกันชีวิตจากสถาบันการศึกษาที่นายทะเบียนประกาศกําหนดหรือสอบ
ความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิตได ตามหลักสูตรและวิธีการท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนด 
                    8) ตองไมเปนตัวแทนประกันชีวิต 
                    9) ตองไมเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือลูกจางของบริษัทประกันชีวิตใด 

      - สําหรับนิติบุคคลจะเปนนายหนาประกันชีวิตไดตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
     1)   นิติบุคคลนั้นมีสํานักงานใหญในประเทศไทย 

2)   นิติบุคคลนั้นมีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการเปนนายหนาประกันชีวิต 
3) มีพนักงานหรือลูกจางท่ีไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้เปนผูทํา

การแทนนิติบุคคลดังกลาว 
4) นิติบุคคลนั้นตองไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตในระยะเวลา 3 ปกอนวัน

ขอรับใบอนุญาต 
           บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกลาวขางตน   ประสงคจะเปนนายหนา
ประกันชีวิต  ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอนายทะเบียน  โดยใหเปนไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด  และการ
ออกใบอนุญาตใหนิติบุคคลเปนนายหนาประกันชีวิต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีนายทะเบียน
กําหนด   อนึ่ง นายหนาประกันชีวิตผูใด ไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงานหรือลูกจางในบริษัท
ประกันชีวิตใดใหใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตของผูนั้นส้ินสุดลง  และเนื่องจากนายหนาประกันชีวิต
เปนผูชี้ชอง  หรือจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต  และอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคล  ดังนั้น กฎหมายจึงเขามาควบคุมเขมงวดมากกวาตัวแทนประกันชีวิต  โดยใหปฏิบัติดังนี้ 
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1) นายหนาประกันชีวิตตองมีสํานักงานตามท่ีระบุไวในคําขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกัน
ชีวิต  ในกรณียายสํานักงานตองแจงตอนายทะเบียนเปนหนังสือภายใน 5 วันนับแตวันท่ียาย 

2)  ใหนายหนาประกันชีวิตจัดทําสมุดทะเบียน     สมุดบัญชี           และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของ
ตนตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียนกําหนด 

เม่ือมีเหตุจะตองลงในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจ ใหนายหนาประกันชีวิตลง
รายการเกี่ยวกับเหตุนั้นในสมุดทะเบียน   สมุดบัญชี   และเอกสาร เชนวานั้นภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีมีเหตุ
จะตองลงรายการนั้น 
         3) ใหนายหนาประกันชีวิตเก็บรักษาสมุดทะเบียน  สมุดบัญชี  และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตน รวมทั้ง
เอกสารประกอบการลงสมุดทะเบียนและสมุดบัญชี   ไวท่ีสํานักงานของตนไมนอยกวา 5 ปนับแตวันลงรายการ
คร้ังสุดทายในสมุดทะเบียนหรือสมุดบัญชีนั้น 

4) เพื่อประโยชนในการตรวจสอบการปฏิบัติของนายหนาประกันชีวิต  นายทะเบียน และพนักงาน
เจาหนาท่ีมีอํานาจเรียกใหนายหนาประกันชีวิตมาใหถอยคํา หรือส่ังใหสงสมุดทะเบียน สมุดบัญชี หรือเอกสาร
ใด ๆ  หรือใหสงรายงานตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียนกําหนดเพื่อตรวจสอบ   หรือจะเขาไปในสํานักงาน
ของบุคคลดังกลาวในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตกเพื่อตรวจสอบดังกลาวก็ได  ท้ังนี้ ให
นายหนาประกันชีวิตตองอํานวยความสะดวกใหตามสมควร 

ขอกําหนดดังกลาวขางตน  กําหนดใหเปนหนาท่ีของนายหนาประกันชีวิตในการท่ีจะตอง
ดําเนินการตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด  แตหนาท่ีหลักของนายหนาประกันชีวิตคือ การชี้ชองหรือจัดการให
บุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท  โดยอาจจะเปนการแนะนําหาชองทางใหผูเอาประกันภัยเขาทําสัญญา
ประกันชีวิตกับบริษัทผูรับประกันชีวิตจนสําเร็จ  และกระทําการใด ๆ อันเหมาะสมและจําเปนเพื่อใหการทํา
สัญญาประกันชีวิตสําเร็จลงดวยดี  รวมไปถึงการเขาเจรจาตอรองในเง่ือนไข ความคุมครอง และการตกลงเบ้ีย
ประกันภัยดวย   ท้ังนี้ นายหนาประกันชีวิต อาจรับเบ้ียประกันภัยในนามของบริษัทไดเม่ือไดรับมอบอํานาจเปน
หนังสือจากบริษัท  โดยหนังสือมอบอํานาจจากบริษัทตองเปนไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด  แตถาไมไดทํา
ตามแบบท่ีกําหนดก็ไมเปนเหตุนํามาปฏิเสธตอบุคคลภายนอกที่กระทําโดยสุจริต 
                    กฎหมายกําหนดใหใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตและใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต มี
อายุ 1 ปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต    ถาผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ก็ใหยื่นคํา
ขอตออายุใบอนุญาตตอนายทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด ภายใน     2  เดือนกอนใบอนุญาตส้ินอายุ 

นอกจากนี้  นายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนและนายหนาประกันชีวิตก็ตอเม่ือ
ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิต กระทําการตอไปนี้ 

(1)   กระทําการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 
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(2)   ขาดคุณสมบัติการเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิต 
(3) ดําเนินงานทําใหเกิดหรืออาจทําใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัย   ผูรับประโยชน ตาม

กรมธรรมประกันภัย หรือประชาชน 
ท้ังนี้ตัวแทนและนายหนาประกันชีวิตจะตองมีจรรยาบรรณ  หากทุจริต หลอกลวง ผูเอาประกันภัย

หรือบุคคลภายนอก  นอกจากจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตแลว อาจตองรับผิดในโทษทางอาญา และตองชดใชคา
สินไหมทดแทนในทางแพงดวย 

เม่ือนายทะเบียนไดส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตแลว  
ใหแจงคําส่ังนั้นไปยังผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตดวย     ซ่ึงตัวแทนประกันชีวิตและนายหนาประกันชีวิตท่ีนาย
ทะเบียนไดส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  หากเห็นวานายทะเบียนส่ังเพิกถอนโดยไมชอบ  หรือตนมีเหตุผลอยางอ่ืนท่ี
เห็นวาไมควรเพิกถอนใบอนุญาต  อาจอุทธรณคําส่ังเพิกถอนนั้นได โดยอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชยภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดทราบคําส่ัง      คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหถือเปนท่ีสุด      กลาวคือ     หาก
รัฐมนตรีวินิจฉัยเปนอยางใดแลวใหผูท่ีเกี่ยวของดําเนินการไปตามนั้นจะรองขอเปนอยางอ่ีนไมได 

ในปจจุบัน  การรองเรียนเกี่ยวกับการไมไดรับความเปนธรรมในการใหบริการของตัวแทนนายหนา
ประกันภัย  จะอยูในความรับผิดชอบของกลุมคดีปกครอง  กองนิติการ  กรมการประกันภัย  ซ่ึงมีหนาท่ีงานท่ี
สําคัญคือ  การรับเร่ืองการไมไดรับความเปนธรรมในการใหบริการของตัวแทนนายหนาประกันภัย   ทําการ
พิจารณาความผิดของตัวแทนนายหนาประกันภัย  หากพบวาตัวแทนนายหนาประกันภัยดําเนินงานใหเกิดความ
เสียหาย ขาดคุณสมบัติหรือกระทําการฝาฝนกฎหมายก็จะเสนอนายทะเบียนส่ังเพิกถอนหรือระงับใบอนุญาต
เปนตัวแทน  ดําเนินการเร่ืองการขออุทธรณคําส่ังเพิกถอนหรือระงับใบอนุญาตเปนตัวแทนนายหนาประกันภัย
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  ตลอดจนเปนผูแทนกรมการประกันภัยในคดีท่ีถูกฟองรองท่ีศาลปกครอง   
ท้ังนี้   ในป 2545  กลุมคดีปกครอง กองนิติการ  กรมการประกันภัย ไดรับการรองเรียนเร่ืองตัวแทนนายหนา
กระทําความผิดจํานวน 704 ราย  มีการเสนอเพิกถอนระงับใบอนุญาตจํานวน 61 ราย  ขณะท่ีป 2546 รับเร่ือง
รองเรียนดังกลาวจํานวน 364 ราย  เสนอเพิกถอนระงับใบอนุญาตจํานวน 82 ราย   ดังนั้น  จะเห็นวาในแตละปมี
ผูรองเรียนในเร่ืองตัวแทนนายหนากระทําความผิดเปนจํานวนไมนอย   ขณะท่ีบุคลากรของหนวยงานกลุมคดี
ปกครองมีจํากัด   

นอกจากนี้   การปฏิเสธการจายเงินเอาประกันชีวิตหรือเงินอ่ืนตามสัญญาของบริษัทประกันชีวิต
สวนหนึ่งก็มีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานของตัวแทนประกันชีวิต  กลาวคือ มีกรณีท่ีตัวแทนรับเบ้ียประกันภัย
แลวไมออกหลักฐานใหผูเอาประกันภัย และไมนําเงินสงบริษัททําใหกรมธรรมส้ินผลบังคับ  ตัวแทนเสนอขาย
เกินรายไดของผูเอาประกันภัย  ตัวแทนพิมพเอกสารเชิญชวนข้ึนเองใหประโยชนมากกวาท่ีกรมธรรมกําหนด   
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ตัวแทนเรียกรองผลประโยชนจากผูรับประโยชนหรือบังคับใหทํากรมธรรมใหม มิฉะนั้นจะไมดําเนินการเร่ือง
การจายเงินให  เปนตน 

สวนการกํากับดูแลตัวแทนนายหนาของประเทศอังกฤษนั้น   ตัวแทนจะตองมีคุณสมบัติและปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติตัวแทน ค.ศ. 1979 (Estate Agents Act 1979)  เชน จะตองสอบผาน
วิชาประกันภัย  ตองมีหลักประกันท่ีเพียงพอในการประกอบอาชีพโดยตัวแทนจะตองมีเงินฝากในธนาคารตาม
จํานวนท่ีกฎหมายกําหนด  และจะตองดําเนินการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตตอไป  สําหรับการประกอบอาชีพ
นายหนาประกันภัยนั้น  มีกฎหมายท่ีควบคุมคือ Insurance Brokers Registration Act 1977  ซ่ึงมีการกําหนดใหมี
คณะกรรมการ (Insurance  Brokers  Council) อันประกอบไปดวยคณะกรรมการ 17 ทาน โดยเปนกรรมการซ่ึง
ไดรับการแตงตั้งจากสมาคมนายหนาประกันภัยแหงประเทศอังกฤษรวมทั้งประธานกรรมการจํานวน 12 ทาน 
อีก 5 ทานจะเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังจากกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม (Department  of  Trade  and  
Industry)19 ทําหนาท่ีในการควบคุมดูแลนายหนาประกันภัยตรง และนายหนาประกันภัยตอ   และมีการกําหนด
คุณสมบัติของผูท่ีจะเปนนายหนา  ซ่ึงนอกจากจะไมเปนบุคคลลมละลายและตองบรรลุนิติภาวะแลว      ยังตอง
เคยดําเนินการดานประกันภัยมาอยางนอย 5 ป  หรือ เปนลูกจางผูรับประกันภัยไมนอยกวา 5 ป หรือ มีความรู
และประสบการณในธุรกิจประกันภัยไมนอยกวา 5 ป  และจะตองมีเงินทุนข้ันตํ่า 250,000 ปอนดสเตอรลิง เปน
ตน  และเม่ือมีคุณสมบัติครบถวนแลว  จะตองสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตนายหนาตามท่ีนายทะเบียนกําหนด
ตอไป สวนนายหนาของสถาบันลอยด สามารถจดทะเบียนไดโดยไมตองสอบ 

ท้ังนี้ คณะกรรมการดังกลาวยังมีอํานาจในการกําหนดหนาท่ีของนายหนา  เชน หามนายหนา
โฆษณาหลอกลวงลูกคา  จะตองทําการโดยสุจริตและซ่ือสัตย    นอกจากนี้ยังมีการกํากับดูแลความมีทรัพยสินท่ี
เพียงพอกับหนี้สิน  กํากับดูแลการเงินในบัญชี และกําหนดใหนายหนาจะตองทําประกันภัยความรับผิดของผู
ประกอบวิชาชีพ  มีอํานาจในการออกขอบังคับในการเรียกรองคาเสียหาย  รวมท้ังมีอํานาจในการสอบสวน  เมื่อ
มีการรองเรียนจากประชาชน โดยการตั้งคณะกรรมการสอบสวน  และหากพบวานายหนากระทําผิดก็จะถูกลบ
ช่ือออกจากทะเบียน 

สําหรับฮองกงนั้น20  คนกลางการประกันภัย เชน ตัวแทนประกันภัย และนายหนาประกันภัย  ตอง
อยูภายใตการควบคุมตามกฎของแตละบริษัทซ่ึงเปนไปตามกฎขอบังคับของ ICO กฎขอบังคับของคนกลางไดมี
การบังคับใชตั้งแต 30 มิถุนายน 1995   ซ่ึงกฎขอบังคับเหลานี้แยกการปฏิบัติระหวางตัวแทนประกันภัย และ
นายหนาประกันภัย รวมถึงการไดรับการอนุญาตจาก ICO   ตามมาตราท่ี 65 ของ ICO หามบุคคลใดก็ตามท่ี

                                                        
19Kluwer  Insurance.  The Idea  of  Regulation.   London , 1999,  D.1.4 – 10.   

20 วัฒกร  ชาติวิวัฒนพรชัย.  “การกํากับดแูลบริษัทประกันภัยในประเทศฮองกง”  วารสารการประกันภัย.  ฉบับท่ี 94 .  เมษายน – มิถุนายน 2542 ,  หนา 61 – 
69.     
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ไมไดรับการอนุญาตจาก ICO กระทําการเปนตัวแทนประกันภัยหรือนายหนาประกันภัย  และหามไมใหบุคคล
ใดก็ตามรับการแตงต้ังเปนท้ังตัวแทนประกันภัยและนายหนาประกันภัยในเวลาเดียวกัน   บริษัทประกันภัยใดก็
ตามท่ีรับสัญญาประกันภัยจากคนกลางท่ีไมไดรับอนุญาต  ถือวามีความผิดตามกฎของ ICO    และมีขอกําหนด
วาบุคคลใดท่ีจะทําการเปนตัวแทนประกันภัยไดตองไดรับการอนุญาตและจดทะเบียนกับทาง Insurance Agents 
Registration Board (“Registration  Board”)  ซ่ึงกอต้ังข้ึนภายใต Hong Kong Federation of Insurere 
(“Federation”)   ตัวแทนประกันภัยท่ีไดรับการแตงต้ังจะเปนตัวแทนบริษัทประกันภัยไดไมเกิน 4 บริษัทซ่ึงใน 4 
บริษัทนี้หามมีบริษัทประกันชีวิตเกินกวา 2 บริษัท  ตามมาตรา 66 ของ ICO     บริษัทประกันภัยตองมีการบันทึก
ขอมูลของตัวแทนท่ีไดรับการแตงต้ัง และขอมูลเหลานี้ตองมีพรอมสําหรับการเรียกตรวจสอบ ณ สถานท่ีทําการ
ของบริษัทหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีทาง ICO ไดกําหนดไว  ทางบริษัทประกันภัยตองแจงรายช่ือตัวแทนที่ไดรับการ
แตงต้ัง และตัวแทนท่ีไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหทาง Insurance  Authority  ทราบภายใน 7 วัน หรือบริษัท
ประกันภัยอาจแจงรายละเอียดเหลานี้ใหทาง Registration Board ไดทราบก็ได  ซ่ึงจะถือวาทางบริษัทประกันภัย
ไดทําตามกฎขอบังคับของ ICO แลว  หลังจากท่ีทาง Registration Board ไดรับแจงรายละเอียดแลว  ทาง 
Registration Board ตองเปล่ียนแปลงขอมูลใหถูกตอง รวมถึงแจงใหทาง Insurance  Authority ทราบดวย     
นอกจากนี้ตามมาตรา 67 ของ ICO   บริษัทประกันภัยตองปฏิบัติตาม Code of Practice for the Administration of 
Insurance Agents (“Code of Practice”) กฎ Code of Practice นี้จะเปนการกํากับดูแลบริษัทประกันภัยซ่ึงเปน
ผูบริหารตัวแทนประกันภัยซ่ึงไดมีการแกไขเม่ือเดือนมกราคม 1998 ตามมาตรา 68 ของ ICO   ระบุวาบริษัท
ประกันภัยตองรับผิดชอบการทํางานของตัวแทนในดานการทําสัญญาประกันภัยกับผูเอาประกันภัย  รวมถึง
กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประกันภัย 

สวนผูใดก็ตามท่ีมีความประสงคจะเปนนายหนาประกันภัยจะตองไดรับความเห็นชอบจาก 
Insurance Authority  หรือขอใบอนุญาตจากหนวยงานนายหนาประกันภัยท่ีไดรับการแตงต้ังจาก Insurance 
Authority    ผูใดก็ตามท่ีมีความประสงคจะเปนนายหนาประกันภัย หรือตองการที่จะเปนสมาชิกของหนวยงาน
นายหนาประกันภัยจะตองมีคุณสมบัติ ความเหมาะสม และตองปฏิบัติตามเง่ือนไขข้ันตํ่าตามขอบังคับ ดังนี้ 

-  ประวัติการศึกษา  และประสบการณ 
-  มีเงินทุน และทรัพยสินสุทธิ 
-  การประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ 
-  จัดทํา และจัดเก็บสมุดบัญชีโดยแยกแตละราย 

                  - สามารถจัดทําและจัดเก็บเอกสาร และสมุดบัญชีไดเปนอยางดี  เงินทุนและทรัพยสินสุทธิข้ัน
ต่ําท่ีจะตองดํารงไวคือ $ 100,000  จํานวนเงินความคุมครองความรับผิดจากวิชาชีพจะข้ึนอยูกับจํานวนรายได
จากเบ้ียประกันภัย  ซ่ึงจะตองไมต่ํากวา $ 3 ลาน 
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    ท้ังนี้ ทาง Insurance  Authority  จะตองทํา และจัดเก็บสมุดทะเบียนท่ีมีรายช่ือและขอมูลเกี่ยวกับ
นายหนาประกันภัยท้ังหมดท่ีไดรับความเห็นชอบจาก Insurance  Authority   หรือไดรับอนุญาตจากหนวยงาน
นายหนาประกันภัย  หนวยงานนายหนาประกันภัยจะตองทํา และจัดเก็บสมุดทะเบียนท่ีมีรายช่ือและขอมูลของ
สมาชิกนายหนาประกันภัยท้ังหมดเพื่อการตรวจสอบโดย     Insurance    Authority    นอกจากนี้ นายหนา
ประกันภัยท่ีไดรับความเห็นชอบจาก Insurance Authority และนายหนาประกันภัยท่ีไดรับอนุญาตจากหนวยงาน
นายหนาประกันภัยจะตองจัดทําและจัดสงรายงานการเงินพรอมดวยหนังสือรับรองจากผูตรวจสอบบัญชีซ่ึงตอง
ระบุวาไดปฏิบัติตามกฎขอบังคับข้ันตํ่าท่ีไดอางถึงขางตน 

     ดังนั้น จะเห็นวาในประเทศอังกฤษ      ตัวแทนนอกจากจะตองสอบผานวิชาประกันภัยและ
ดําเนินการสอบเพ่ือรับใบอนุญาตเปนตัวแทนแลว  จะตองมีหลักประกันเพียงพอในการประกอบอาชีพตัวแทน  
กลาวคือ มีเงินฝากธนาคารตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด  สวนฮองกง  จะมีขอกําหนดใหตัวแทนแตละคนไดรับ
การแตงต้ังเปนตัวแทนของบริษัทประกันภัยไดไมเกิน 4 บริษัท  โดยหามเปนบริษัทประกันชีวิตเกินกวา 2 
บริษัท   โดยมีการระบุใหบริษัทประกันภัยตองรับผิดชอบการทํางานของตัวแทนในดานการทําสัญญาประกันภัย
กับผูเอาประกันภัย       รวมถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประกันภัย      สวนประเทศไทยน้ันจะไมมี
ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนบริษัทท่ีตัวแทนแตละคนสามารถไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทน     เพียงแตกรณีท่ี
ตัวแทนใดเปนตัวแทนของบริษัทใดอยูแลว  จะขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทอ่ืนอีกได ผู
ขอตองยื่นหนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทท่ีผูนั้นเปนตัวแทนประกันชีวิตอยูแลวพรอมดวยหนังสือแสดง
ความตองการของบริษัทใหมท่ีมีขอความแสดงไวดวยวาบริษัทใหมนั้นไดทราบแลววาผูขอเปนตัวแทนประกัน
ชีวิตของบริษัทใดอยูกอนแลว   นอกจากนี้  ยังไมมีขอกําหนดใหตัวแทนจะตองมีหลักประกันในการประกอบ
อาชีพตัวแทนแตอยางไร 
 สวนผูตองการเปนนายหนาประกันภัยในประเทศอังกฤษ        นอกจากจะตองไมเปนบุคคลลมละลาย
และบรรลุนิติภาวะแลว  จะตองมีประสบการณในการทํางาน      กลาวคือตองเคยดําเนินการดานประกันภัยอยาง
นอย 5 ป หรือเปนลูกจางผูรับประกันภัยไมนอยกวา 5 ป หรือมีความรูและประสบการณในธุรกิจประกันภัยไม
นอยกวา 5 ป  และมีเงินทุนข้ันตํ่า 250,000 ปอนดสเตอรลิง       จึงจะเปนผูท่ีมีคุณสมบัติในการสอบเพ่ือขอรับ
ใบอนุญาตนายหนาตามท่ีนายทะเบียนกําหนด        อีกท้ังยังมีขอกําหนดใหนายหนาจะตองทําประกันความรับ
ผิดของผูประกอบวิชาชีพอีกดวย    สวนฮองกงก็เชนเดียวกัน  ผูท่ีประสงคจะเปนนายหนาประกันภัยนอกจาก
จะตองมีประวัติการศึกษาและประสบการณตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว         ยังจะตองมีเงินทุนและมีทรัพยสิน
สุทธิข้ันต่ําท่ีตองดํารงไวจํานวน $ 100,000   และมีการประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพโดยจํานวนเงินความ
คุมครองจะข้ึนอยูกับจํานวนรายไดจากเบ้ียประกันภัย แตตองไมต่ํากวา  $ 3 ลาน    ในขณะท่ีประเทศไทย ผูท่ี
ตองการเปนนายหนาประกันชีวิตจะมีการกําหนดคุณสมบัติคลายคลึงกับผูท่ีตองการเปนตัวแทนประกันชีวิต 
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เพียงแตใหนิติบุคคลสามารถเปนนายหนาประกันชีวิตไดถามีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด    อยางไรก็ตาม  
จะไมมีขอกําหนดในเร่ืองของความรูหรือประสบการณในการทํางานดานประกันชีวิต   ไมมีการกําหนดจํานวน
เงินทุนข้ันตํ่าหรือสินทรัพยขั้นตํ่าสุทธิท่ีตองดํารงไว    อีกท้ังไมมีการกําหนดใหนายหนาประกันชีวิตจะตองทํา
ประกันภัยความรับผิดจากอาชีพ 

จากท่ีไดกลาวขางตนจะเห็นไดวา  การกํากับดูแลตัวแทนนายหนาประกันชีวิต ซ่ึงถือเปนผูท่ีมี
ความสําคัญตอธุรกิจประกันชีวิต ยังไมเพียงพอเนื่องจากไมมีการกําหนดคุณวุฒิทางการศึกษา จึงอาจทําใหได
ตัวแทน/นายหนาประกันชีวิตท่ีมีระดับการศึกษาต่ําเกินไป     เปดโอกาสใหตัวแทน/นายหนาประกันชีวิตท่ีเคย
กระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยโดยทุจริต  หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทน/นายหนาประกันชีวิตไปแลว  
สามารถกลับเขามาประกอบอาชีพเปนตัวแทน/นายหนาประกันชีวิตไดอีก ไมมีการกําหนดมาตรการในดาน
ความม่ันคงของตัวแทน/นายหนาประกันชีวิต  เชน การวางเงินเปนประกันตอนายทะเบียน  หรือการท่ีจะตองทํา
ประกันภัยความรับผิดตออาชีพ     อีกท้ังไมมีการกําหนดใหตัวแทน/นายหนาประกันชีวิต         จะตองเปน
สมาชิกของสมาคมตัวแทนนายหนาประกันชีวิต  ทําใหการกํากับดูแลกันเองลดนอยลง 
 

2.6 เงินกองทุนคุมครองผูเอาประกันชีวิต 
ในประเทศไทย   ยังไมมีกองทุนคุมครองผูเอาประกันชีวิต      ในขณะท่ีประเทศอังกฤษมีการจัดต้ัง

กองทุนคุมครองผูเอาประกันภัย   (Policyholders      Protection Fund)   โดยในป ค.ศ. 1975 มีการออก
พระราชบัญญัติคุมครองผูเอาประกันภัย (Policyholders’ Protection Act 1975)       เพื่อใหความคุมครองผูถือ
กรมธรรมท่ีอาจไดรับผลกระทบจากบริษัทประกันภัยท่ีไมสามารถชดใชคาเสียหายได และมีการจัดต้ัง
คณะกรรมการ The Policyholders Protection Board    ทําหนาท่ีตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติดังกลาว
ขางตน     โดยกองทุนนี้จะชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกเฉพาะบุคคลธรรมดาท่ีถือกรมธรรมของบริษัท
ประกันภัยท่ีจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย   โดยจะไดรับคาสินไหมทดแทนสําหรับการประกันวินาศภัยภาค
บังคับเปนจํานวน 100 เปอรเซ็นตของคาเสียหาย  ภาคสมัครใจและการประกันภัยอ่ืน ๆ จายในอัตรา 90 
เปอรเซ็นต  สวนการประกันภัยตอจะไมไดรับความคุมครอง     และสําหรับการประกันภัยระยะยาวนั้น    
คณะกรรมการสามารถโอนยายกรมธรรมไปยังบริษัทประกันภัยอ่ืนท่ีไดรับอนุญาตได   นอกจากนั้น      ในกรณี
ท่ีบริษัทประกันภัยใดประสบปญหาทางการเงิน  คณะกรรมการจะตองดําเนินการใหผูเอาประกันภัยไดรับความ
คุมครองตามกรมธรรมตอไปโดยการเพิ่มทุนของบริษัทประกันภัย หรือขายกิจการ หรือโอนกรมธรรมท่ีมีผล
บังคับอยูไปยังบริษัทประกันภัยอ่ืน    ซ่ึงคาใชจายของคณะกรรมการจะมาจากการจัดเก็บภาษีของธุรกิจ
ประกันภัย 
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 สําหรับเงินกองทุนคุมครองผูเอาประกันภัยจะมาจากเงินสมทบจากการจัดเก็บโดยขอบังคับของ
กฎหมายจากบริษัทประกันภัยท่ีไดรับอนุญาต  ซ่ึงการจัดเก็บเงินเขากองทุนจะปฏิบัติหลังจากท่ีบริษัทประกันภัย
ลมละลาย จํานวนเงินเขากองทุนจะสามารถคํานวณไดจากรายงานประจําปของรายไดจากเบ้ียประกันภัย โดย
ไดรับความชวยเหลือจาก The Insurance  Directorate  of  HM. Treasury  ท้ังนี้  คณะกรรมการมีอํานาจในการ
บริหารเงินกองทุนดังกลาววาจะนําไปใชในการลงทุนอยางไร  และสามารถกําหนดเงื่อนไขระยะเวลาในการจาย
คาสินไหมทดแทน เปนตน    
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บทที่  4 
วิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิต 

 
 จากการที่ธุรกิจประกันชีวิตมีการพัฒนาขยายตัวอยางรวดเร็ว    มีผูเอาประกันภัยและประชาชนเขามา
เกี่ยวของหรือผูกพันกับธุรกิจประกันชีวิตจํานวนมากและเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วตามความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ปจจุบันกฎมายท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับธุรกิจประกันชีวิต  โดยเปนเคร่ืองมือของ
กรมการประกันภัยในการกํากับดูแลใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
2535   ซ่ึงปจจุบันการกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตก็ยังมีปญหาอยู   ดังจะเห็นไดจากการที่กระทรวงยุติธรรมได
ออก พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540  กําหนดใหสัญญาประกันภัยเปนสัญญาท่ีอยู
ภายใตขอบังคับของ พระราชบัญญัติดังกลาว  ซ่ึงอาจเปนไปไดท่ีกระทรวงยุติธรรม   และศาลไดสังเกตเห็นวาผู
เอาประกันภัยเปนฝายท่ีเสียเปรียบบริษัทประกันภัยเปนอยางมาก  จึงเปดโอกาสใหศาลไดมีโอกาสใชดุลยพินิจ
ผานพระราชบัญญัติดังกลาว  ส่ังใหบริษัทประกันภัยปฏิบัติตามแนวทางท่ีศาลเช่ือวาเปนการยุติธรรมตอผูเอา
ประกันภัย   

ดังนั้น ในบทนี้จะไดศึกษาถึงปญหาในการกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตในดานตาง ๆ  ตั้งแตปญหา
การดําเนินงาน ปญหาเกี่ยวกับความไมเพียงพอของหลักประกันฐานะทางการเงินและความม่ันคงของบริษัท
ประกันชีวิต ตลอดจนปญหาเกี่ยวกับมาตรการคุมครองผูเอาประกันชีวิตตามลําดับ 
 
1. รูปแบบการจัดตั้งบริษัทประกันชีวิต 

จากการที่การจัดต้ังบริษัทประกันชีวิตมี 2 รูปแบบ คือ บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชน จํากัด   ซ่ึง
บริษัทประกันชีวิตท่ีเปนบริษัทจํากัดจะตองปฏิบัติและอยูภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535   ในขณะท่ีบริษัทประกันชีวิตท่ีเปนบริษัทมหาชนจํากัด  นอกจากจะตอง
อยูภายใตกฎหมายดังกลาวขางตนแลว ยังจะตองปฏิบัติและอยูภายใตพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 อีกดวย   ซ่ึงการกํากับดูแลบริษัทประกันชีวิตท่ีเปนบริษัทมหาชนจํากัด จะไดผลดีกวาบริษัทประกันชีวิตท่ี
เปนบริษัทจํากัด   กลาวคือ  กรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตท่ีอยูในรูปของบริษัทจํากัดนั้น จะอยูภายใตการกํากับดูแล
ของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  ซ่ึงมีอํานาจตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 48   คือนาย
ทะเบียนมีอํานาจตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินเฉพาะของบริษัทประกันชีวิตเทานั้น  ไมมีอํานาจตรวจสอบ
บริษัทอ่ืนท่ีเกี่ยวของ   ในขณะท่ีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 130  ไดใหอํานาจผู
ตรวจสอบ โดยไดรับความเห็นชอบของนายทะเบียนภายใตพระราชบัญญัติดังกลาวใหสามารถเขาตรวจสอบ
บริษัทอ่ืน     ในกรณีท่ีมีความจําเปน เพราะมีกรณีเกี่ยวเนื่องกัน   
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นอกจากนี้   พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  ยังไดกําหนดขอบเขตการปฏิบัติของ
กรรมการวา การดําเนินกิจการของบริษัท กรรมการตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค และ
ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุนดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลปะโยชนของ
บริษัท  ซ่ึงหากกรรมการคนใดกระทําการหรือละเวนการกระทําใดดังกลาวขางตน อาจถูกบริษัทหรือผูถือหุนซ่ึง
รวมกันไมนอยกวารอยละหาของหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดของบริษัทเรียกคาสินไหมทดแทนจากกรรมการคน
นั้นได   หรือผูถือหุนซ่ึงรวมกันไมนอยกวารอยละหาของหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดสามารถขอใหศาลส่ังระงับ
การกระทําหรือการละเวนการกระทําท่ีอาจทําใหบริษัทเกิดความเสียหาย  และยังใหสิทธิแกผูถือหุนนับรวมกัน
ไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดทั้งหมดเขาช่ือกันทําคําขอเปนหนังสือใหนายทะเบียนแตงต้ัง
ผูตรวจสอบเพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของบริษัทตลอดจนตรวจสอบการดําเนินงานของ
คณะกรรมการดวยก็ได 

อีกทั้ง การท่ีบริษัทประกันชีวิตถือเปนสถาบันการเงินประเภทหนึ่ง  ซ่ึงระดมเงินออมจากประชาชน 
ซ่ึงเปนเงินออมระยะยาว และสามารถนํามาจัดสรรลงทุนในธุรกิจอื่น  ดังนั้นจึงมีลักษณะท่ีคลายคลึงกับสถาบัน
การเงินอ่ืน เชน ธนาคารพาณิชย  บริษัทเงินทุน  ซ่ึงท้ังธนาคารพาณิชย และ บริษัทเงินทุน  กฎหมายกําหนดให
จัดต้ังในรูปของบริษัทมหาชนจํากัดเทานั้น   เพื่อการกํากับดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิภาพและใหสถาบันการเงิน
เหลานั้นมีความม่ันคง เปนท่ีเช่ือถือของประชาชน 
  
2.  การกํากับดูแลผูบริหารของบริษัทประกันชีวิต 

ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  มีการกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะมาเปนผูบริหารหรือ
ผูจัดการไวนอยเกินไป  กลาวคือ มิไดมีการกําหนดคุณสมบัติดานการศึกษาและประสบการณในการทํางานของ
ผูบริหารไว   อีกท้ังบริษัทประกันชีวิตสามารถที่จะแตงต้ังใครมาเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน  บุคคลผูมี
อํานาจในการจัดการ หรือท่ีปรึกษาของบริษัทก็ได  ถาไมมีคุณสมบัติตองหามตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 35 ของ
พระราชบัญญัติดังกลาว โดยไมจําเปนตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน   ดังนั้น  นายทะเบียนจึงไมมี
โอกาสตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะถูกแตงต้ังเปนผูบริหารของบริษัทประกันชีวิต   ซ่ึงจากการศึกษา
การกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยท้ังในประเทศอังกฤษและฮองกง  จะพบวาการแตงต้ังผูมีอํานาจในการบริหาร
จัดการของบริษัทประกันภัย  จะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีหรือ Insurance  Authority ของประเทศ
นั้น ๆ เสียกอน  แมกระท่ังธุรกิจเงินทุนของประเทศไทย   การแตงต้ังผูบริหารก็จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
ธนาคารแหงประเทศไทย 

นอกจากนี้  พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มีเพียงขอกําหนดเกี่ยวกับความรับผิดของ
ผูบริหารในมาตรา 114  วา  ในกรณีท่ีบริษัทใดจงใจกระทําความผิดเพราะฝาฝน มาตรา 23  มาตรา 28  หรือ
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มาตรา 36  หรือจงใจแสดงขอความอันเปนเท็จ  หรือปกปดความจริงท่ีตองบอกใหแจงหรือใหทําคําช้ีแจงตาม
มาตรา 45  กรรมการหรือบุคคลใด ซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินการของบริษัทนั้น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ      เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทํา
ความผิดของบริษัทนั้นดวย   แตยังไมมีขอกําหนดบทลงโทษผูบริหารบริษัทท่ีมีเจตนาทุจริตหรือทําใหบริษัท
เสียหายไวเปนการเฉพาะ   ซ่ึงหากจะดําเนินคดีกับผูบริหารท่ีกระทําความผิดดังกลาวจะตองนําบทบัญญัติใน
ประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับ ซ่ึงมีอัตราโทษท่ีไมสูง เชน  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352  จะกําหนด
อัตราโทษความผิดฐานยักยอกทรัพยวาจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  เปน
ตน   ซ่ึงเปนอัตราโทษท่ีไมสูงพอท่ีจะทําใหผูบริหารท่ีจะกระทําการทุจริตเกิดความเกรงกลัว   และการ
ดําเนินการกับผูทุจริตนี้หากใชกฎหมายแพง-อาญาปกติธรรมดา  ก็ไมอาจปองกันปญหาดังกลาวอยางไดผล  
เพราะเปนขบวนการท่ีกินเวลานาน  และเปนการยากท่ีจะพิสูจนความผิด   ขณะท่ีพระราชบัญญัติประกันชีวิต
เปนกฎหมายพิเศษ  และการทุจริตในการบริหารเปนขอไมพึงประสงค  ประกอบกับการเปนสถาบันการเงินหาก
เกิดความเสียหายข้ึน  จะสงผลกระทบตอสังคมอยางใหญหลวง   ซ่ึงหากมีการกําหนดบทลงโทษและมาตรการ
พิเศษข้ึน เพ่ือปองกันการทุจริตของผูบริหาร  จะเปนประโยชนตอสังคมสูงกวาปลอยใหมีการคดโกง แลวจึง
ดําเนินการไลเบ้ียฟองรอง      

 
3.  ความไมเพียงพอของหลักประกันฐานะการเงินและความม่ันคงของบริษัทประกันชีวิต 

ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เปนส่ิงท่ีมีความสําคัญยิ่ง   เพราะหากผูประกอบ
ธุรกิจประกันชีวิตขาดความม่ันคงทางการเงิน  จนถึงข้ันตองปดตัวลงไมอาจดําเนินธุรกิจตอไปได   ประชาชนผู
เอาประกันภัย ตลอดจนเจาหนี้ของบริษัทก็จะตองไดรับความเดือดรอน  ดังนั้น  เพื่อใหบริษัทประกันชีวิตมี
ความม่ันคง   พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  จึงกําหนดใหบริษัทประกันชีวิตจะตองมีหลักทรัพยท่ี
เพียงพอ  มีเงินสํารองและเงินกองทุนท่ีเพียงพอ   ดังรายละเอียดท่ีกลาวมาแลวในบทท่ี 3 

อยางไรก็ตาม  จะเห็นวาจํานวนหลักประกันความม่ันคงตาง ๆ  ตามท่ีพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ. 2535  กําหนดก็ยังมีจํานวนท่ีนอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน  กลาวคือ  หลักทรัพย
ท่ีวางไวกับนายทะเบียนจํานวน 20 ลานบาทซ่ึงใชเปนหลักประกันในการชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอา
ประกันภัย  เม่ือมูลคาหลักทรัพยมีจํานวนนอยหากเกิดความเสียหายข้ึนจริง บริษัทประกันชีวิตก็จะไมสามารถ
ชดใชใหแกผูเอาประกันภัยได   ดังนั้น  จึงควรมีการเพิ่มมูลคาหลักทรัพยประกันดังกลาวใหมากข้ึน  โดยให
สอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจและเปนหลักประกันท่ีเพียงพอตอประชาชนผูเอาประกันภัย 

สําหรับเงินกองทุนข้ันตํ่าตามท่ีกฎหมายกําหนดไววา บริษัทประกันชีวิตตองมีเงินกองทุนข้ันตํ่า 50 
ลานบาท  แตถาตองเกินกวา 50 ลานบาท  เงินกองทุนตองผันแปรไปตามเบ้ียประกันภัยท่ีบริษัทตองจัดสรร
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สํารองไวสําหรับกรมธรรมท่ียังมีความผูกพันไมต่ํากวารอยละ 2  นั้น  เม่ือเปรียบเทียบกับสภาวะทางเศรษฐกิจ
ของธุรกิจประกันชีวิตไทยท่ีมีการขยายตัวมากข้ึนและมีจํานวนผูเอาประกันภัยมากข้ึน  ทําใหเบ้ียประกันภัยเพิ่ม
มากข้ึน  ดังนั้น จํานวนเงินกองทุนตามท่ีกฎหมายกําหนดจึงไมเหมาะสมกับจํานวนเบ้ียประกันภัย และอาจเปน
ปญหาตอความม่ันคงของบริษัทประกันชีวิตได 

นอกจากนี้ประเทศไทยยังไมมีมาตรการทางกฎหมายที่เพียงพอเพ่ือการปกปองและคุมครองผูถือ
กรมธรรม   เชน  ไมมีการจัดต้ังกองทุนเพื่อการคุมครองผูเอาประกันชีวิต   โดยการรวบรวมเงินจัดต้ังข้ึนเปน
กองทุนไวสําหรับชดใชใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามภาระผูกพันและความรับผิดท่ีบริษัท
ประกันชีวิตมีตอผูเอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัย  ในกรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตตกอยูในสภาพท่ีไมสามารถ
ชําระหนี้ได หรืออยูในสภาพท่ีมีหนี้สินลนพนตัวหรือลมละลาย  โดยเจาหนี้อ่ืนของบริษัทท่ีไมใชผูเอา
ประกันภัยหรือผูถือกรมธรรมประกันภัย  เชน เจาหนี้เงินกูตามสัญญากู  ยอมไมอาจไดรับชําระหนี้จาก
เงินกองทุนเพื่อการคุมครองผูเอาประกันชีวิต  ในขณะท่ีสถาบันการเงินอ่ืนมีการกําหนดใหมีเงินกองทุนใน
ลักษณะคลายคลึงกันนี้  กลาวคือ  ตามพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย  พ.ศ. 2485  มาตรา 29 ตรี  
บัญญัติใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในธนาคารแหงประเทศไทยเรียกวา  “กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน”  ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินใหมีความม่ันคงและมี
เสถียรภาพโดยใหแยกกองทุนนี้ไวตางหากจากธุรกิจอ่ืน ๆ  และมาตรา 29 เบญจ  บังคับใหสถาบันการเงิน  ซ่ึง
รวมถึงธนาคารพาณิชย  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย  บริษัทเครดิตฟองซิเอรและสถาบันอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการเงิน นําสงเงินเขากองทุนตามอัตราที่คณะกรรมการจัดการกองทุนกําหนด อีกท้ังหลายประเทศใน
โลก  เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  ญ่ีปุน    เปนตน  ก็มีการจัดต้ังกองทุนประกันภัย  เพื่อเปนการปกปอง
ผูถือกรมธรรมประกันภัย 
 
 
 
4.  การตรวจสอบธุรกิจประกันชีวิต 

แมพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  จะใหอํานาจนายทะเบียนในการเขาตรวจสอบกิจการ
และฐานะการเงินของบริษัท   แตเนื่องจากขอจํากัดทางดานอัตรากําลังของหนวยงานตรวจสอบและกํากับบริษัท
ประกันชีวิต  ทําใหความถ่ีในการเขาตรวจสอบ ณ สถานท่ีประกอบการของบริษัทประกันชีวิตมีคอนขางนอย   
ทําใหเกิดความลาชาและไมทันตอเหตุการณ  ดังจะเห็นไดวากรณีท่ีเกิดการลมละลายของบริษัทประกันภัยตาง ๆ 
ในอดีต   กรมการประกันภัยจะทราบวาบริษัทประกันภัยรายใดมีฐานะการเงินไมม่ันคง ก็ตอเม่ือบริษัทนั้นตกอยู
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ในสภาพท่ีขาดสภาพคลองไมสามารถชําระหนี้ไดแลว    ทําใหการแกไขปญหาของบริษัทประกันภัยไมสามารถ
ทําไดอยางทันทวงที    
 
5.  การประวิงการใชเงินเอาประกันชีวิตหรือเงินอ่ืนตามสัญญาประกันชีวิต 

แมพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  จะมีขอกําหนดหามมิใหบริษัทประวิงการใชเงินแกผูเอา
ประกันภัย และประกาศกระทรวงพาณิชยจะมีการกําหนดหลักเกณฑวิธีการและระยะเวลาท่ีถือวาเปนการประวิง
การใชเงินหรือการคืนเบ้ียประกันภัย   และกรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตใดฝาฝน ก็มีบทกําหนดโทษ โดยตองระวาง
โทษปรับไมเกินหาแสนบาท และถาเปนกรณีการกระทําความผิดตอเนื่อง ใหปรับอีกไมเกินวันละสองหม่ืนบาท
ตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู  แตปจจุบันจะเห็นไดวา  มีกรณีท่ีกรมการประกันภัยไดรับเร่ืองรองเรียนปญหาขอพิพาท
เกี่ยวกับการประกันภัยเปนจํานวนมาก  กลาวคือในป 2544 (มกราคม – ธันวาคม 2544)   กรมการประกันภัย
ไดรับเร่ืองรองเรียนปญหาขอพิพาทเกี่ยวกับการประกันชีวิต 214 ราย ซ่ึงกรมการประกันภัยจะตองดําเนินการ
ไกลเกล่ียประนีประนอมขอพิพาทเหลานี้  ท้ังนี้ ในป 2544 กรมการประกันไดดําเนินการเสร็จส้ิน188ราย รวม
จํานวนเงินท่ีบริษัทฯจายจํานวนเงินผลประโยชน 32,383,404.59 บาท นอกจากนี้  ในป 2545 และป 2546  มีเร่ือง
รองเรียนเกี่ยวกับการประกันชีวิต 1,422 ราย  และ 1,085 รายตามลําดับ  ดังนั้นอาจเปนไปไดวา  มาตรการตาง ๆ 
ตลอดจนบทลงโทษท่ีกฎหมายกําหนดไวอาจไมเพียงพอ    
 
6.  การกํากับดูแลตัวแทนและนายหนาประกันชีวิต 

จากการท่ีการเสนอขายความคุมครองตามกรมธรรมประกันชีวิตนั้น  จะตองขายโดยผานคนกลาง 
คือ ตัวแทนหรือนายหนาประกันชีวิต         ซ่ึงคนกลางนี้มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการสรางความทัศนคติของ
ประชาชนท่ีมีตอธุรกิจ   ในการนี้พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  ไดมีการกําหนดคุณสมบัติของตัวแทน
ประกันชีวิตวา   จะตองบรรลุนิติภาวะ   มีภูมิลําเนาในประเทศไทย ไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ  ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยท่ีกระทําโดยทุจริต  
เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต  ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย  ไมเปนนายหนา
ประกันชีวิต  ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตใน
ระยะเวลาสามปกอนวันขอรับใบอนุญาต  และไดรับการศึกษาวิชาการประกันชีวิตจากสถาบันการศึกษาท่ีนาย
ทะเบียนประกาศกําหนดหรือสอบความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิตไดตามหลักสูตรและวิธีการท่ีนายทะเบียน
ประกาศกําหนด   สวนบุคคลธรรมดาท่ีจะรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตนั้น  นอกจากจะมีคุณสมบัติ
เหมือนตัวแทนประกันชีวิตแลว   ยังตองไมเปนตัวแทนประกันชีวิต  หรือเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือ
ลูกจางของบริษัทประกันชีวิตใด  
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    ดังนั้นจะพบวา  การกํากับดูแลตัวแทน/นายหนาประกันชีวิตของประเทศไทยน้ันคอนขางหละหลวม  
เปนชองทางใหตัวแทนคดโกงผูเอาประกันภัยในขณะปฏิบัติหนาท่ีของตัวแทน  โดยบริษัทมิไดมีสวน
รับผิดชอบ  คือ ปรากฏการรองเรียนของผูเอาประกันภัยบอย ๆ วา  ตัวแทนประกันชีวิตซ่ึงมีหนังสือมอบอํานาจ
จากบริษัทใหทําการชักชวนบุคคลใหทําประกันชีวิตกับบริษัท พรอมท้ังเปนผูเก็บเบ้ียประกันภัยแทนบริษัทได
ดวยท่ีรับเงินคาเบ้ียประกันภัยจากผูเอาประกันภัยแลวใชอุบายหรือหลอกลวงดวยวิธีตาง ๆ ไมออก
ใบเสร็จรับเงินของบริษัทใหแกผูเอาประกันภัย  แลวไมนําเบ้ียประกันภัยสงบริษัท  ทําใหผูเอาประกันภัยไดรับ
ความเสียหาย เพราะกรมธรรมขาดอายุ  เม่ือเรียกรองจากบริษัทก็ถูกปฏิเสธ  โดยบริษัทช้ีวากรณีเชนนี้เปนการ
ยักยอกทรัพยโดยตัวแทนประกันชีวิต  ไมเกี่ยวของกับบริษัท    ซ่ึงพระราชบัญญัตินี้ก็ไมมีขอกําหนดท่ีชัดเจนวา
กรณีท่ีตัวแทนไปทํางานในหนาท่ีท่ีบริษัทมอบหมายใหทํา  ถาไปทําความเสียหายแกผูเอาประกันภัย  บริษัท
จะตองรับผิดชอบตอความเสียหายนั้น      นอกจากนี้พระราชบัญญัติไดกําหนดคุณสมบัติของตัวแทน/นายหนา
ประกันชีวิตไวนอยเกินไป กลาวคือ 

1. ไมมีการกําหนดคุณวุฒิทางการศึกษา  จึงอาจทําใหไดตัวแทน/นายหนาประกันชีวิตท่ีมีระดับ
การศึกษาตํ่าเกินไป  ซ่ึงอาจเปนเหตุใหตัวแทนนายหนาประกันชีวิตเหลานั้นเขาใจเง่ือนไขตาง ๆ ในกรมธรรม
ไมชัดเจน  และช้ีแจงแกลูกคาผิดพลาดได 

2. เปดโอกาสใหตัวแทน/นายหนาประกันชีวิตท่ีเคยกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยโดยทุจริต  หรือ
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทน/นายหนาประกันชีวิตไปแลว  สามารถกลับเขามาประกอบอาชีพเปนตัวแทน/
นายหนาประกันชีวิตไดอีก  จึงทําใหมีโอกาสสูงท่ีจะไดตัวแทนนายหนาประกันชีวิตท่ีไมซ่ือสัตยหรือไมจริงใจ
ตอลูกคา 

3. ไมมีการกําหนดมาตรการในดานความมั่นคงของตัวแทน/นายหนาประกันชีวิต  เชน การวางเงิน
เปนประกันตอนายทะเบียน  หรือการท่ีจะตองทําประกันภัยความรับผิดตออาชีพ   

4. ไมมีการกําหนดใหตัวแทน/นายหนาประกันชีวิต     จะตองเปนสมาชิกของสมาคมตัวแทน/
นายหนาประกันชีวิต  ทําใหการกํากับดูแลกันเองลดนอยลง 
 
7.  การกํากับดูแลนักคณิตศาสตรประกันภัยและผูสอบบัญชีของธุรกิจประกันชีวิต 
 ผูท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจประกันชีวิต        นอกจากบริษัทประกันชีวิต     ผูเอาประกันชีวิต   ตัวแทน
นายหนาประกันชีวิตแลว  นักคณิตศาสตรประกันภัยและผูสอบบัญชีของธุรกิจประกันชีวิตก็เปนผูที่มีบทบาท
สําคัญในธุรกิจประกันชีวิต  กลาวคือ  นักคณิตศาสตรประกันภัยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการคํานวณเบ้ีย
ประกันภัยใหสอดคลองกับเง่ือนไขของความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย  แตยังไมมีกฎหมายประกันภัย
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ฉบับใดท่ีกําหนดใหนักคณิตศาสตรประกันภัยจะตองอยูภายใตการกํากับดูแลในเร่ืองคุณสมบัติ  ความรู
ความสามารถ และจริยธรรม 
 สําหรับผูสอบบัญชีของธุรกิจประกันชีวิต ซ่ึงเปนผูมีบทบาทสําคัญในการรับรองงบการเงินของ
บริษัทประกันชีวิต  ซ่ึงจะแสดงใหผูท่ีเกี่ยวของทราบถึงสถานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกัน
ชีวิตนั้น ๆ    แตในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  ก็มิไดมีการกําหนดถึงคุณสมบัติ  การข้ึนทะเบียน   
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  และบทลงโทษผูสอบบัญชีของธุรกิจประกันชีวิตไวเปนการเฉพาะ  ดังนั้น  คุณสมบัติ
ของผูสอบบัญชีของธุรกิจประกันชีวิตจึงเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  เทานั้น   
ซ่ึงไมเพียงพอสําหรับการเปนผูสอบบัญชีของธุรกิจประกันชีวิต  เนื่องจากธุรกิจประกันชีวิตจะมีรูปแบบบัญชี
อันมีลักษณะเฉพาะและตองอาศัยประสบการณในการตรวจสอบบัญชีมากกวาผูสอบบัญชีท่ัวไป     นอกจากนี้
บทลงโทษผูสอบบัญชีของธุรกิจประกันชีวิตนั้นก็ตองอาศัยบทกําหนดโทษตามกฎหมายอื่น เชน ประมวล
กฎหมายอาญา  มาตรา 269  ซ่ึงบัญญัติวา “ผูใดประกอบการงานในวิชาแพทย  กฎหมาย  บัญชี หรือวิชาชีพอ่ืน
ใด  ทําคํารับรองเปนเอกสารเท็จ  โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน  ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินส่ีพันบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ”   และพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับ
หางหุนสวนจดทะเบียน  หางหุนสวนจํากัด หรือบริษัทจํากัด  มาตรา 31  ซ่ึงบัญญัติวา “ผูสอบบัญชีใดของหาง
หุนสวนจดทะเบียน  หางหุนสวนจํากัด  หรือบริษัทจํากัด  รับรองงบดุลหรือบัญชีอ่ืนใดอันไมถูกตอง หรือทํา
รายงานเท็จ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ”   ดังนั้น  จะเห็น
ไดวาเปนโทษท่ีเบาเกินไป เม่ือเปรียบเทียบกับความเสียหายอันจะเกิดข้ึนแกผูท่ีมีสวนไดเสียหรือผูซ่ึงใชงบ
การเงิน  ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีของธุรกิจประกันชีวิตใหความเห็นรับรองงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตไม
ตรงตอความเปนจริง 
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บทที่  5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
 จากท่ีไดศึกษาแลววาธุรกิจประกันชีวิต  เปนธุรกิจท่ีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ  เนื่องจากเปนธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการสรางหลักประกันความม่ันคงใหกับบุคคล  ครอบครัว สังคม ธุรกิจ
การคาการลงทุนตาง ๆ   ตลอดจนเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการแบงเบาภาระของรัฐดานสวัสดิการและการ
สงเคราะหประชาชนผูประสบภัย   ความม่ันคงหรือความลมเหลวของธุรกิจประกันชีวิตยอมสงผลกระทบตอ
ระบบเศรษฐกิจสังคม   ตลอดจนผูเอาประกันภัยและประชาชนท่ีเกี่ยวของเปนจํานวนมาก    และแมวาบริษัท
ประกันชีวิตจะมีหนาท่ีในการรับเส่ียงภัยจากผูเอาประกันภัยและนําความเส่ียงนั้นไปบริหารจัดการเพื่อสราง
ความม่ันคงพ้ืนฐานแกสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ  แตการดําเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตก็มีความเส่ียง
เชนเดียวกับบริษัทท่ัวไป    ซ่ึงความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอสถานะทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท
ประกันชีวิตแบงเปนประเภทใหญ ๆ ได 4 ประเภท ดังนี้ 

1.  ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอมูลคาสินทรัพยของบริษัท         ซ่ึงสวนใหญจะเปนความเส่ียงท่ี
สินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวาท่ีรายงานไวในปจจุบัน ไดแก ความเส่ียงเกี่ยวกับคุณภาพของสินเช่ือ ความเส่ียงท่ีเกิดจาก
การผิดนัดชําระหนี้  ความเส่ียงท่ีเกิดจากภาวะตลาดถดถอย         และความเส่ียงท่ีเกิดจากการกระจุกตัวของ
สินทรัพย 
 2.   ความเส่ียงที่มีผลกระทบตอมูลคาหนี้สินของบริษัท   ซ่ึงเปนความเส่ียงท่ีทําใหมูลคาหนี้สินท่ีบริษัท
แสดงไวไมเพียงพอท่ีจะชําระหนี้สินท่ีมีตอผูเอาประกันภัยและผูรับผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยของ
บริษัทในอนาคต ไดแก   ความเส่ียงท่ีเกิดจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการรับประกันภัย   ความเส่ียงท่ีเกิดจาก
การกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยซ่ึงบริษัทคํานวณไวไมเพียงพอ     ความเส่ียงจากการรับประกันภัยโดยกําหนด
จํานวนเบ้ียประกันภัยไมเหมาะสมกับความคุมครอง     หรืออาจเกิดจากการท่ีบริษัทมีบุคลากรท่ีไมมี
ประสบการณหรือความชํานาญเพียงพอ     ความเส่ียงท่ีบริษัทจัดสรรเงินสํารองไวไมเพียงพอตอภาระหนี้สินท่ี
เกิดข้ึนภายใตสัญญาประกันภัย  ความเส่ียงท่ีบริษัททําประกันภัยตอไวไมเพียงพอ  ทําใหบริษัทตองรับความ
เสียหายไวเองเปนจํานวนมาก  เปนตน 

3.  ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอเงินกองทุนของบริษัท  เชน  ความเส่ียงจากการที่บริษัทมีตนทุนใน
การจัดหาแหลงเงินทุนใหมสูงข้ึนหรือไดมาโดยมีเง่ือนไขมากข้ึนในอนาคต     ความเส่ียงท่ีเกิดจากบริษัทมี
แหลงเงินทุนใหเลือกนอยลง    ความเส่ียงท่ีเกิดจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     ความเส่ียงท่ีเกิดจากการคํ้าประกัน
บุคคลท่ีสาม      ความเส่ียงท่ีเกิดจากผลกําไรที่ลดลง  และความเส่ียงท่ีเกิดจากรายงานทางการเงินท่ีบริษัทจัดทํา
ข้ึนมิไดแสดงใหเห็นถึงฐานะการเงินท่ีแทจริงของบริษัท 
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4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอมูลคาสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทในเวลาเดียวกัน     ซ่ึงมี
ผลกระทบสุทธิตอเงินกองทุนของบริษัท  ไดแก   ความเส่ียงท่ีกระแสเงินสดท่ีเกิดจากสินทรัพยลงทุนของบริษัท
มีไมเพียงพอท่ีจะชําระหนี้สินของบริษัท  ความเสี่ยงในเร่ืองสภาพคลองท่ีบริษัทมีภาระผูกพันตองจายเงินสด
ออกไปในจํานวนมากกวาเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดท่ีบริษัทมีอยู   ความเส่ียงท่ีอัตราดอกเบ้ียในอนาคต
เปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีทําใหมูลคาหนี้สินของบริษัทเพิ่มมากข้ึนหรือสินทรัพยของบริษัทมีมูลคาลดนอยลง     
ความเส่ียงท่ีผูบริหารของบริษัทขาดความชํานาญ  ขาดประสบการณ  หรือความรูเกี่ยวกับธุรกิจท่ีจําเปนอยางยิ่ง
ในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือปกปองสิทธิประโยชนของผูเอาประกันภัย       ความเส่ียงในการที่
บริษัทใชหรือพึ่งพาเทคโนโลยีเปนอยางมาก  จึงอาจเกิดกรณีท่ีบริษัทไมสามารถจัดการระบบเทคโนโลยีไดอยาง
มีประสิทธิภาพ หรือไมสามารถบริหารจัดการไดถาระบบเทคโนโลยีของบริษัทไมสามารถใชงานได   และความ
เส่ียงในการดําเนินงานซ่ึงเปนความเส่ียงท่ีมีเหตุการณท่ีบริษัทมิไดคาดการณไวเกิดข้ึน  ทําใหเกิดความเสียหาย
ตอบริษัท   อันอาจเกิดจากการบริหารงานท่ีไมมีประสิทธิภาพ  หรือการตัดสินใจท่ีผิดพลาด  หรือเกิดจากปญหา
ในการจัดการ 

ความเส่ียงตาง ๆ ขางตน เปนความเส่ียงท่ีบริษัทประกันชีวิตควรมีวิธีการจัดการอยางเหมาะสม  เพื่อ
ลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงนั้นหรือทําใหผลกระทบของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนอยูในระดับท่ียอมรับได   
ดังนั้น บริษัทท่ีสามารถจัดการความเส่ียงไดอยางเหมาะสมจะเปนบริษัทท่ีมีความม่ันคงทางการเงิน  มี
ความสามารถในการชําระหนี้สินท่ีมีตอผูเอาประกันภัย และเปนท่ียอมรับตอสังคม    ซ่ึงการกํากับดูแลบริษัท
ประกันชีวิตก็เปนวิธีการหนึ่งท่ีจะชวยใหบริษัทประกันชีวิตตาง ๆ ดําเนินกิจการไดอยางม่ันคง  เนื่องจาก
มาตรการตาง ๆ ท่ีหนวยงานกํากับดูแลบริษัทประกันชีวิตกําหนดข้ึนเปนแนวทางในบริษัทประกันชีวิตตาง ๆ 
ปฏิบัติ  มักจะเนนถึงการปองกันความเสียหายอันเกิดจากความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากกรณีตาง ๆ ขางตน  เปนตน
วา ความเส่ียงจากการกระจุกตัวของสินทรัพย  ความเส่ียงท่ีเกิดจากการกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัย  ความเส่ียง
ในเร่ืองการจัดสรรเงินสํารอง  เปนตน 
  อยางไรก็ตามจากการท่ีธุรกิจประกันชีวิตมีการพัฒนาขยายตัวอยางรวดเร็ว    มีผูเอาประกันภัยและ
ประชาชนเขามาเกี่ยวของหรือผูกพันกับธุรกิจประกันชีวิตจํานวนมากและเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วตามความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ปจจุบันกฎหมายท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับธุรกิจประกันชีวิต  โดย
เปนเคร่ืองมือของกรมการประกันภัยในการกํากับดูแลใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535  แตปจจุบันการกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตก็ยังมีปญหาอยู   ท้ังนี้ จากการศึกษามาต้ังแต
บทท่ี 1 ถึง บทท่ี 4 ขางตน   สามารถสรุปปญหาในการกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตในดานตาง ๆ  ตลอดจน
ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาในแตละดาน  ดังตอไปนี้ 
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1. รูปแบบการจัดตั้งบริษัทประกันชีวิต 
 จากการที่ธุรกิจประกันชีวิตเปนธุรกิจท่ีมีความสําคัญเกี่ยวกับการเงิน  และมีบุคคลท่ีเขามาเกี่ยวของเปน
จํานวนมากคลายกับธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุน  มีบทบาทสําคัญท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคม  
โดยเฉพาะการบรรเทาความเดือดรอนเม่ือเกิดภัยแกผูเอาประกันภัย  เพราะทุกคนท่ีมีกรมธรรมจะม่ันใจใน
หลักประกันท่ีม่ันคงจากการชดเชยรายไดท่ีสูญเสียไปอันเกิดจากการเสียชีวิต ชราภาพ หรือทุพพลภาพ  จึงเปน
ธุรกิจท่ีรัฐบาลตองเขาไปกํากับดูแล  แตปจจุบันการจัดต้ังบริษัทประกันชีวิตสามารถกระทําไดใน 2 รูปแบบ คือ 
บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด  ซ่ึงบริษัทประกันชีวิตในรูปแบบของบริษัทมหาชนจํากัดจะอยูภายใตการ
กํากับดูแลท่ีดีกวารูปแบบของบริษัทจํากัด  เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตในรูปแบบของบริษัทมหาชนจํากัดนั้น  
นอกจากจะอยูภายใตการกํากับดูแลของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แลว  ยังอยู
ภายใตการกํากับดูแลของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 อีกดวย  ซ่ึงผูตรวจสอบท่ีไดรับความ
เห็นชอบของนายทะเบียนภายใตพระราชบัญญัติดังกลาว สามารถตรวจสอบบริษัทอ่ืนในกรณีท่ีมีความจําเปน
เพราะมีกรณีเกี่ยวเนื่องกันดวย  อีกท้ังยังมีการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติของกรรมการ  และใหสิทธิแกผูถือหุน
นับรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดท้ังหมดเขาช่ือกัน  ทําคําขอเปนหนังสือใหนาย
ทะเบียนแตงต้ังผูตรวจสอบเพ่ือดําเนินการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของบริษัทตลอดจนตรวจสอบการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการดวยก็ได 
 นอกจากนี้  การเปนบริษัทมหาชนจํากัดเม่ือไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะ
สามารถระดมเงินทุนจากประชาชนได   อันจะสอดคลองกับขอเสนอท่ีเห็นควรใหบริษัทผูรับประกันชีวิตมี
เงินกองทุนเพิ่มมากข้ึน    และการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ก็จะอยูภายใต
การกํากับดูแลของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  และฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2542  
ตลอดจนการกํากับดูแลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงทําใหมีการควบคุมการดําเนินการไมวาจะเปน
ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับตัวผูบริหาร  การควบคุมตรวจสอบผลการประกอบการ  การควบคุมหลักการทางบัญชีเพิ่มเติม
ข้ึนอีกจากการควบคุมของกรมการประกันภัย    
 
 ขอเสนอแนะ    

1. ผูเขียนเห็นวาควรที่จะกําหนดใหผูรับประกันชีวิตตองเปนบริษัทมหาชนจํากัดเทานั้น  โดยมีขอ
กําหนดใหการประกอบธุรกิจประกันชีวิต  จะกระทําไดตอเม่ือไดจัดต้ังในรูปบริษัทมหาชนจํากัด  ตามกฎหมาย
วาดวยบริษัทมหาชนจํากัด  และโดยไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรี 
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สวนผูรับประกันชีวิตท่ีเปนบริษัทจํากัดรายใดท่ีไดรับอนุญาตอยูกอน   ก็ใหมีบทเฉพาะกาลโดย
กําหนดใหผูรับประกันชีวิตเหลานั้นตองแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดภายในกําหนดระยะเวลา 3 ป  

2.  เห็นควรท่ีจะกําหนดใหบริษัทผูรับประกันชีวิต ซ่ึงอยูในรูปบริษัทมหาชนจํากัดแลวหรือไดแปร
สภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดแลวตามขอ 1. ขางตน  ตองจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  อัน
จะทําใหการควบคุมการดําเนินการดานตาง ๆ และการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good  
Corporate  Government) มีมากยิ่งข้ึน   โดยผูรับประกันชีวิตท่ีเปนบริษัทมหาชนจํากัดรายใดท่ีไดรับอนุญาตอยู
กอนหรือท่ีจะไดดําเนินการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดแลวตามขอ 1.  และยังไมไดจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  ก็ใหมีบทเฉพาะกาลโดยกําหนดใหผูรับประกันชีวิตท่ีเปนบริษัทมหาชนจํากัด
ดังกลาว  ดําเนินการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในกําหนดระยะเวลา  5  ป  เวนแตจะมี
เหตุขัดของ  กรมการประกันภัยก็อาจจะผอนผันเปนแตละกรณีไป 
 3.  เห็นควรใหมีการกําหนดโทษ  หากบริษัทผูรับประกันชีวิตไมดําเนินการแปรสภาพเปนบริษัท
มหาชนจํากัด หรือไมดําเนินการนําบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดหรือท่ีกรมการประกันภัยผอนผัน   ซ่ึงอาจนําบทกําหนดโทษตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติธนาคาร
พาณิชย (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2522  มาพิจารณาเปนแนวทาง  กลาวคือ   

-  บริษัทประกันชีวิตใดไมดําเนินการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด  ภายในระยะเวลาท่ีบท
เฉพาะกาลไดกําหนดไว  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  ถาเปนการกระทําผิดตอเนื่องใหปรับอีกไม
เกินวันละหาพันบาท  ตลอดเวลาท่ียังกระทําการฝาฝนอยู 

- บริษัทประกันชีวิตใดซ่ึงเปนบริษัทมหาชนจํากัดแลวหรือไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด
แลว ไมดําเนินการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ภายในระยะเวลาท่ีบทเฉพาะกาลไดกําหนด
ไว หรือท่ีกรมการประกันภัยไดผอนผัน  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  ถาเปนการกระทําผิดตอเนื่อง
ใหปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาท  ตลอดเวลาท่ียังกระทําการฝาฝนอยู 

 
2.  มาตรการในการกํากับดูแลผูบริหารของบริษัทประกันชีวิต 

บริษัทประกันชีวิต  เปนสถาบันการเงินท่ีมีความสําคัญและเกี่ยวของกับผูเอาประกันภัยเปนจํานวน
มาก   ในการบริหารงานของบริษัทประกันชีวิตจึงจําเปนท่ีจะตองมีบุคลากรท่ีมีความรู  ความสามารถ  
ประสบการณ  และมีความระมัดระวังในการบริหารงาน   เพราะหากการบริหารงานเกิดความผิดพลาดข้ึนก็ยอม
สงผลกระทบถึงบุคคลจํานวนมาก รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย   อยางไรก็ตามในพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535  มีการกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะมาเปนผูบริหารหรือผูจัดการไวนอยเกินไป โดยมิไดมี
การกําหนดคุณสมบัติดานการศึกษาและประสบการณในการทํางานของผูบริหารไว   อีกท้ังยังสามารถท่ีจะ

DPU



แตงต้ังใครมาเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน  บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ หรือท่ีปรึกษาของบริษัทก็ได  ถา
ไมมีคุณสมบัติตองหามตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติดังกลาว โดยไมจําเปนตองไดรับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียน   ทําใหนายทะเบียนไมมีโอกาสตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะถูกแตงต้ังเปน
ผูบริหารของบริษัทประกันชีวิต   

นอกจากนี้  พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ยังไมมีขอกําหนดบทลงโทษผูบริหารบริษัทท่ีมี
เจตนาทุจริตหรือทําใหบริษัทเสียหายไวเปนการเฉพาะ   ซ่ึงหากจะดําเนินคดีกับผูบริหารที่กระทําความผิด
ดังกลาวจะตองนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับ ซ่ึงมีอัตราโทษท่ีไมสูง เชน  ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 352  จะกําหนดอัตราโทษความผิดฐานยักยอกทรัพยวาจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไม
เกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  เปนตน   ซ่ึงเปนอัตราโทษท่ีไมสูงพอที่จะทําใหผูบริหารท่ีจะกระทําการ
ทุจริตเกิดความเกรงกลัว    และผูบริหารท่ีทําการทุจริตก็มักจะเตรียมพรอมในการหาทางหนีทีไลไวกอนแลว  
เพราะวาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําทุจริตนั้นจะใชเวลานานกวาจะสงผลออกมา  อีกท้ังการกระทํา
บางอยางก็ไมอาจนําบทบัญญัติทางอาญามาปรับใช เชน การใหกูยืมเงินแกบริษัทหรือธุรกิจในเครือผูบริหารเอง 
เปนตน  ซ่ึงเปนชองวางท่ีทําใหผูบริหารกระทําไดโดยไมตองรับโทษ    

ขอเสนอแนะ    
1.ผูเขียนเห็นวาควรมีการกําหนดคุณวุฒิทางการศึกษาและประสบการณในการทํางานของผูบริหาร

ของธุรกิจประกันชีวิต  และควรกําหนดใหการแตงต้ังผูบริหารดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ดวย  เนื่องจากโดยท่ัวไปเปนท่ีเขาใจไดวา  บุคคลท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีสูงข้ึน  ยอมเปนบุคคลท่ีนาจะมีวุฒิ
ภาวะและความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึนดวย   ซ่ึงอาจนําบทบัญญัติในการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการ ผูบริหาร     
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร  พ.ศ. 2522  และ
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย  ลงวันท่ี  16 มกราคม 2527 มาพิจารณาเปนแนวทาง    โดยเพิ่มเติมเนื้อหา
สาระในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535   ดังนี้  

มาตรา 35     “หามมิใหบริษัทต้ังหรือยอมใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนหรือทําหนาท่ี
กรรมการ  ผูจัดการ  พนักงาน  บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ หรือท่ีปรึกษาของบริษัท 

                                        ฯลฯ                                                   ฯลฯ 
(8) เปนบุคคลซ่ึงมิไดมีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณในการทํางาน หรือคุณสมบัติอ่ืน  ท้ังนี้

ตามท่ีนายทะเบียนกําหนดดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
        (9) มีลักษณะตองหามอยางอ่ืนตามท่ีนายทะเบียนกําหนด     ดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

บริษัทประกันชีวิตจะแตงต้ังกรรมการ  ผูจัดการ  พนักงาน  บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ หรือท่ี
ปรึกษาของบริษัท  หรือทําสัญญาใหบุคคลอ่ืนมีอํานาจเด็ดขาดในการบริหารงานของบริษัทประกันชีวิตได
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ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน   ในกรณีท่ีนายทะเบียนเห็นวาบุคคลท่ีไดรับแตงตั้งดังกลาวมี
ลักษณะตองหามตามวรรคหน่ึง     นายทะเบียนจะใหความเห็นชอบมิได   และในกรณีท่ีปรากฎในภายหลังวา
บุคคลดังกลาวมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่งใหนายทะเบียนเพิกถอนความเห็นชอบท่ีไดใหไวแลวและให
บริษัทประกันชีวิตเสนอชื่อบุคคลอ่ืนแทนเพ่ือขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีถูก
เพิกถอนความเห็นชอบ 
 ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกบุคคลซ่ึงบริษัทประกันชีวิตทําสัญญาใหมีอํานาจเด็ดขาดใน
การบริหารงานของบริษัทประกันชีวิตนั้น  ตลอดจนผูซ่ึงปฏิบัติงานใหแกบุคคลนั้นดวยโดยอนุโลม” 
              ท้ังนี้ นายทะเบียนควรมีประกาศกําหนดคุณสมบัติของผูบริหารบริษัทประกันชีวิต  อาทิเชน 
ผูบริหารระดับสูงของบริษัทประกันชีวิต  อันไดแก  กรรมการผูมีอํานาจลงช่ือผูกพันบริษัท  ผูจัดการ  รอง
ผูจัดการ  หรือผูซ่ึงดํารงตําแหนงเทียบเทาท่ีเรียกช่ืออยางนั้น  จะตองเปนบุคคลท่ีมีวุฒิทางการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีข้ึนไปหรือเทียบเทาท่ี ก.พ. รับรอง  หรือ  มีประสบการณการทํางานในดานประกันภัย การเงิน การ
ธนาคาร กฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร หรือ บริหารธุรกิจ มาแลวไมนอยกวาสามป   หรือเปนบุคคลที่ไดรับการ
ผอนผันจากนายทะเบียน   
 2. ควรมีการกําหนดความรับผิดของผูบริหารไมวาทางแพงและทางอาญาเพ่ิมข้ึนและมีความชัดเจน 
และใหถือวากรมการประกันภัยเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ท้ังนี้  สามารถนํา
หลักการในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. 2522   
มาพิจารณาเปนแนวทาง  ซ่ึงมีเนื้อหาสาระดังนี้ 

- กรรมการ   ผูจัดการ   หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท  โดยทุจริต  
หลอกลวงดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จแกประชาชน  หรือดวยการปกปดความจริงซ่ึงควรบอกใหแจงแก
ประชาชน         และโดยการหลอกลวงดังวานั้นไดไปซ่ึงทรัพยสินจากประชาชนผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลท่ี
สาม หรือทําใหประชาชนผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสามทํา ถอน หรือทําลายเอกสารสิทธิ  ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป  และปรับต้ังแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท 

- กรรมการ  ผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท ซ่ึงไดรับมอบหมาย
ใหจัดการทรัพยสินของบริษัท  หรือทรัพยสินท่ีบริษัทเปนเจาของรวมอยูดวย  กระทําผิดหนาที่ของตนดวย
ประการใด ๆ โดยทุจริต  จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนในลักษณะท่ีเปนทรัพยสินของบริษัท  
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับต้ังแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท 

- กรรมการ   ผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท ครอบครองทรัพยซ่ึง
เปนของบริษัทหรือซ่ึงบริษัทเปนเจาของรวมอยูดวย  เบียดบังเอาทรัพยนั้นเปนของตนหรือบุคคลท่ีสามโดย
ทุจริต  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป  และปรับต้ังแตหาแสนถึงหนึ่งลานบาท 
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- กรรมการ  ผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท  เอาไปเสีย  ทําให
เสียหาย  ทําลาย  หรือทําใหเส่ือมคาหรือทําใหไรประโยชนซ่ึงทรัพยสินอันบริษัทมีหนาท่ีดูแลหรืออยูในความ
ครอบครองของบริษัท ถาไดกระทําเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน หรือประชาชน  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หาป และปรับไมเกินหาแสนบาท  

- กรรมการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทรูวาเจาหนี้ของบริษัท 
หรือเจาหนี้ของบุคคลอ่ืนซ่ึงจะใชสิทธิของเจาหนี้บริษัทบังคับการชําระหนี้จากบริษัท  ใชหรือนาจะใชสิทธิ
เรียกรองทางศาลใหชําระหนี้ 

(1) ยายไปเสีย  ซอนเรน  หรือโอนไปใหแกผูอ่ืนซ่ึงทรัพยสินของบริษัท  หรือ 
(2) แกลงใหบริษัทเปนหนี้ซ่ึงไมเปนความจริง 
ถาไดกระทําเพื่อมิใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้ท้ังหมดหรือแตบางสวน     ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหา

ปถึงสิบป  และปรับต้ังแตหาแสนถึงหนึ่งลานบาท 
- กรรมการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท  กระทําการหรือไม

กระทําการเพ่ือแสวงหาประโยชนซ่ึงมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย  เพื่อตนเองหรือผูอ่ืน  อันเปนการเสียหายแก
บริษัทนั้น  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับต้ังแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท 
          -  กรรมการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท  กระทําหรือยินยอมให
กระทําการดังตอไปนี้ 

(1)  ทําใหเสียหาย  ทําลาย  เปล่ียนแปลง  ตัดทอน  หรือปลอมบัญชี  เอกสาร หรือหลักประกันของ
บริษัทหรือท่ีเกี่ยวกับบริษัท 

(2) ลงขอความเท็จหรือไมลงขอความสําคัญในบัญชีหรือเอกสารของบริษัทหรือท่ีเกี่ยวกับบริษัท  
หรือ 

(3)  ทําบัญชีไมครบถวน ไมถูกตอง ไมเปนปจจุบัน หรือไมตรงตอความเปนจริง 
  ถากระทําหรือยินยอมใหกระทํา  เพื่อลวงใหบริษัทหรือผูถือหุนขาดประโยชนอันควรไดหรือลวงบุคคล
ใด ๆ  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป  และปรับต้ังแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท 
   
3.  ความไมเพียงพอของหลักประกันฐานะการเงินและความม่ันคงของบริษัทประกันชีวิต 

ตามท่ีพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  ไดกําหนดใหบริษัทประกันชีวิตจะตองมีหลักทรัพย     
เงินสํารองและเงินกองทุน  เพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงตาง ๆ  แตจะเห็นวาจํานวนหลักประกันความมั่นคง
ตาง ๆ  ท่ีกําหนดนั้นก็ยังมีจํานวนท่ีนอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน  กลาวคือ  
หลักทรัพยท่ีวางไวกับนายทะเบียนมีจํานวนเพียง 20 ลานบาทเพื่อใชเปนหลักประกันในการชดใชคาสินไหม
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ทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย  สําหรับเงินกองทุนข้ันตํ่ากฎหมายกําหนดไววา บริษัทประกันชีวิตตองดํารง
เงินกองทุนตลอดเวลาท่ีประกอบธุรกิจประกันชีวิตเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของเงินสํารองตามมาตรา 23   
แตท้ังนี้ตองไมต่ํากวา 50 ลานบาท     นอกจากนี้  ยังไมมีการจัดต้ังกองทุนเพื่อการคุมครองผูเอาประกันชีวิต 

ขอเสนอแนะ 
1. ผูเขียนเห็นควรใหมีการเพิ่มจํานวนหลักทรัพยท่ีวางไวกับนายทะเบียน  ซ่ึงปจจุบันกําหนดไว

เพียง 20 ลานบาท  เพิ่มเปน 50 ลานบาท   หรือเปน 10% ของจํานวนเงินทุนจดทะเบียนตามท่ีกําหนดในประกาศ
กระทรวงพาณิชย เร่ือง  การกําหนดเง่ือนไขการจัดต้ังบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด  เพื่อประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิต หรือธุรกิจประกันวินาศภัย สําหรับป 2538  ซ่ึงกําหนดใหการจัดต้ังบริษัทประกันชีวิต      ตองมี
เงินทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวไมต่ํากวา 500 ลานบาท ซ่ึงหลักทรัพยท่ีเพิ่มขึ้นนี้   จะทําใหประชาชนมี
ความม่ันใจในธุรกิจประกันชีวิตมากยิ่งข้ึน 

2. จํานวนเงินกองทุนข้ันตํ่าตามท่ีกฎหมายกําหนด   เห็นควรใหเพิ่มจํานวนจากเดิมกําหนดไววา
บริษัทประกันชีวิตตองดํารงเงินกองทุนตลอดเวลาท่ีประกอบธุรกิจประกันชีวิตเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 2 
ของเงินสํารองตามมาตรา 23  แตท้ังนี้ตองไมต่ํากวา 50 ลานบาท  โดยควรจะเพิ่มท้ังอัตราสวนและจํานวน
เงินกองทุนข้ันตํ่า     ท้ังนี้  ผูเขียนเห็นวาควรจะกําหนดใหบริษัทประกันชีวิตดํารงเงินกองทุนตลอดเวลาท่ี
ประกอบธุรกิจประกันชีวิตเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของเงินสํารองตามมาตรา 23  แตท้ังนี้ตองไมต่ํา
กวา 500 ลานบาท  ซ่ึงจะสอดคลองกับจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวตามท่ีกําหนดในประกาศ
กระทรวงพาณิชย เร่ือง  การกําหนดเง่ือนไขการจัดต้ังบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด  เพื่อประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิต หรือธุรกิจประกันวินาศภัย สําหรับป 2538      สวนอัตราสวนท่ีเห็นควรกําหนดไวไมนอยกวารอย
ละ 10 ของจํานวนเงินสํารองตามมาตรา 23 นั้น  เนื่องจากวาเม่ือเทียบเคียงกับเกณฑมาตรฐานของธนาคาร
พาณิชย  ซ่ึงไดมีหลักเกณฑในการดํารงเงินกองทุนข้ันตํ่าตามมาตรฐานของ BIS (Bank  for  International  
Settlement) ซ่ึงไดกําหนดใหธนาคารพาณิชยดํารงเงินกองทุนเม่ือส้ินวันหนึ่ง ๆ เปนอัตราสวนกับสินทรัพยและ
ภาระผูกพันไมต่ํากวารอยละ  8.5   โดยมีเง่ือนไขวาเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ตองเปนอัตราสวนไมต่ํากวารอยละ 4.25 
ของสินทรัพยและภาระผูกพันดังกลาว  ท้ังนี้  เงินกองทุนของธนาคารพาณิชยจะประกอบดวยเงินกองทุนช้ันท่ี 1     
และเงินกองทุนช้ันท่ี 2  และพิจารณาจากอัตราสวนหนี้สินตอเงินกองทุนของป 2545  ซ่ึงมีอัตราสวน 7.55 เทา
ของเงินกองทุน1 แลวจะเห็นวาในธุรกิจประกันชีวิตมีเงินกองทุนโดยเฉล่ียคิดเปนรอยละ 13.24 ของหนี้สิน   โดย
หนี้สินสวนใหญไดแก เงินสํารองประกันภัย  คิดเปนรอยละ  90.32  ของหนี้สินรวมท้ังส้ิน  ดังนั้นจึงเห็นวาอัตรา
รอยละ 10 ของจํานวนเงินสํารองตามมาตรา 23 ตามท่ีกลาวขางตนนาจะเปนอัตราท่ีเหมาะสม 

                                                        
1   กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย.  รายงานธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย  2545  (Annual Insurance Report of Thailand 2002). 

กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด โรงพิมพอักษรไทย , 2547,  หนา 5 – 14. 
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ท้ังนี้  ในรางพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี…)  พ.ศ…..  จะไดมีการแกไขมาตรา 27  โดยให
ใชความตอไปนี้แทน   “มาตรา 27  บริษัทตองดํารงไวซ่ึงเงินกองทุนตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจประกัน
ชีวิตเปนจํานวนไมนอยกวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  และตองไมนอยกวารอยละสองของเงินสํารองตามมาตรา 
23  แตท้ังนี้ ตองไมต่ํากวาหาสิบลานบาท”   ซ่ึงเปนการกําหนดจํานวนเงินกองทุนท่ีบริษัทตองดํารงไวใหมีความ
ยืดหยุน  เพื่อรองรับการเปดธุรกิจประกันภัยเสรีตอไป   แตจํานวนเงินกองทุนข้ันตํ่าก็กําหนดไวท่ีหาสิบลานบาท
เทาเดิม  อันไมเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 

3. เห็นควรใหมีการจัดต้ังกองทุนคุมครองผูเอาประกันชีวิต   เนื่องจากธุรกิจประกันชีวิตเปนธุรกิจ
ท่ีมีความเส่ียง ซ่ึงไมแนนอนวาอาจตองรับผิดตามสัญญาท่ีตนทําไวกับผูเอาประกันชีวิตเม่ือใด  อีกท้ังธุรกิจ
ประกันชีวิตก็มีลักษณะท่ีเกี่ยวของกับประชาชนจํานวนมาก ซ่ึงอาจเปนผูเอาประกันภัยเอง ผูรับประโยชน หรือ
ทายาทของบุคคลเหลานี้  นอกจากนี้  หลักทรัพยท่ีวางไวกับนายทะเบียนตามกฎหมายปจจุบันก็กําหนดไวเปน
จํานวนคงท่ีแนนอน  มิไดมีความสัมพันธกับความเส่ียงและจํานวนเบ้ียประกันภัยท่ีไดรับไว   ซ่ึงตางจาก
หลักประกันในรูปของกองทุนคุมครองผูเอาประกันชีวิต  ท่ีจะเรียกเงินสมทบจากเบ้ียประกันภัย  หากมีการออก
กรมธรรมมาก มีความเส่ียงมากข้ึน เบ้ียประกันภัยมากข้ึน  เงินสมทบท่ีจายเขากองทุนคุมครองผูเอาประกันชีวิต
ก็จะมากข้ึนตามสัดสวน  ดังนั้น  จึงเปนหลักประกันท่ีสอดคลองกับความเส่ียง   นอกจากนี้  การมีกองทุน
คุมครองผูเอาประกันชีวิตจะทําใหประชาชนมีความม่ันใจในความม่ันคงของบริษัทประกันชีวิต  เพราะหาก
บริษัทมีปญหาไมสามารถรับผิดชอบตามสัญญาได  ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนก็ยังสามารถไดรับชดใช
จากกองทุนคุมครองผูเอาประกันชีวิต 

สําหรับการจัดต้ังกองทุนคุมครองผูเอาประกันชีวิตดังกลาว  สามารถนําหลักการในการจัดต้ัง
กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน มาพิจารณาเปนแนวทาง   กลาวคือ   

   -  สถานะของกองทุนคุมครองผูเอาประกันชีวิตควรมีฐานะเปนนิติบุคคล    เพราะจะทําใหตัว
กองทุนมีสิทธิหนาท่ีและความรับผิดตามกฎหมายภายในขอบเขตการจัดต้ังและอํานาจท่ีกฎหมายใหไว   โดยใช
สิทธิหนาท่ีและอํานาจผานบุคคลธรรมดาท่ีอาจจัดต้ังข้ึนในลักษณะของคณะกรรมการจัดการกองทุน  มีผูจัดการ
กองทุนเปนผูดูแลในทางปฏิบัติ  ท้ังนี้  ใหกองทุนมีฐานะเปนสวนหนึ่งของกรมการประกันภัย  โดยการ
บริหารงานกองทุนเปนฝายหนึ่งของกรมการประกันภัย  ทําหนาท่ีในการบริหารภายใตกรอบของคณะกรรมการ
จัดการกองทุน  มีการจัดทําบัญชีและงบประมาณเปนของกองทุน  และมีสํานักงานการตรวจสอบเงินแผนดิน
เปนผูตรวจบัญชี  โดยรายงานผลการสอบบัญชีนั้นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย และแจงนายทะเบียน 
กรมการประกันภัย  เพื่อทราบ 

- คณะกรรมการจัดการกองทุน  ควรประกอบดวยปลัดกระทรวงพาณิชย  เปนประธาน-กรรมการ 
อธิบดีกรมการประกันภัย ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผูแทน-สํานักงาน
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คณะกรรมการกฤษฎีกา ผูทรงคุณวุฒิท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยแตงต้ังอีก 2 คน  เปนกรรมการ และ รอง
อธิบดีกรมการประกันภัย ซ่ึงรับผิดชอบดานจัดการกองทุน เปนกรรมการและเลขานุการ 

ท้ังนี้ รองอธิบดีกรมการประกันภัย  ซ่ึงรับผิดชอบดานจัดการกองทุน  ควรเปนผูดํารงตําแหนง
ผูจัดการกองทุน อีกตําแหนงหนึ่ง 
     -  อัตราการสงเงินเขากองทุน   ผูเขียนเห็นวาอัตราการสงเงินเขากองทุนควรเก็บจากเบ้ียประกันภัยรับ
ของบริษัทประกันชีวิต  โดยอาจเรียกเก็บไมเกินรอยละ 1 ของเบ้ียประกันภัยรับ   และควรมีการกําหนด
หลักเกณฑในการควบคุมขนาดของกองทุน รวมท้ังการกําหนดการงดการเรียกเก็บเงินสมทบเขากองทุนในกรณี
ท่ีกองทุนมีความม่ันคงหรือมีจํานวนท่ีพอสมควรแลว 

- ท่ีมาของเงินกองทุนคุมครองผูเอาประกันชีวิต  นอกจากเงินท่ีไดรับจากการนําสงเงินเขากองทุน
ตามอัตราท่ีกําหนดจากบริษัทประกันชีวิตแลว  ควรจะมีเงินสนับสนุนจากรัฐบาล  ท้ังเงินทุนประเดิม  และเงิน
สนับสนุนในกรณีท่ีกองทุนคุมครองผูเอาประกันชีวิตอยูในฐานะท่ีไมสามารถใหความคุมครองผูเอาประกันชีวิต
ได  อาทิเชน  มีขนาดของเงินกองทุนไมเพียงพอกับจํานวนเงินท่ีจะตองชดใชใหกับผูเอาประกันชีวิตหรือบุคคล
อ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงมีสิทธิไดรับชําระหนี้ท่ีเกิดจากการเอาประกันชีวิต 

-  การใชเงินจากกองทุน    ผูเขียนเห็นวาควรจํากัดเฉพาะเจาหนี้ผูถือกรมธรรมประกันชีวิตและผูเอา
ประกันชีวิต รวมถึงบุคคลอ่ืนท่ีมีสิทธิไดรับชดใชตามความผูกพันของบริษัทประกันชีวิตตามสัญญาประกันภัย  
เปนผูมีสิทธิไดรับชําระเงินจากกองทุนนี้ เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณท่ีจัดต้ังกองทุนเพื่อคุมครองผูเอาประกัน
ชีวิต 

สําหรับรายละเอียดตาง ๆ ในเร่ืองกองทุนคุมครองผูเอาประกันชีวิต  ควรกําหนดในประกาศนาย
ทะเบียน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองเกี่ยวกับอัตรารอยละของเบ้ียประกันภัยท่ีจะตองจายสมทบเขากองทุน การ
เพิ่มหรือลดอัตรา  และการงดสงเงินสมทบเขากองทุน     เพื่อใหการกําหนดรายละเอียดมีความยืดหยุน  และ
สามารถปรับเปล่ียนไดงายหากสภาวะทางเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต  

อยางไรก็ตาม  ในรางพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี…)  พ.ศ. ….  ไดมีการเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับกองทุนคุมครองผูเอาประกันชีวิต  เพื่อคุมครองประชาชนผูเอาประกันภัย ในกรณีบริษัทลมละลายหรือมี
หนี้สินลนพนตัว ไมอาจชําระหน้ีตามสัญญาประกันชีวิตได      ซ่ึงจะทําใหผูเอาประกันภัยมีความม่ันใจใน
บริษัทประกันชีวิตมากยิ่งข้ึน  

 
4. การตรวจสอบธุรกิจประกันชีวิต 

จากการที่พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  ใหอํานาจนายทะเบียนในการเขาตรวจสอบกิจการ
และฐานะการเงินของบริษัท   แตเนื่องจากขอจํากัดทางดานอัตรากําลังของหนวยงานตรวจสอบและกํากับบริษัท
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ประกันชีวิต  ทําใหความถ่ีในการเขาตรวจสอบ ณ สถานท่ีประกอบการของบริษัทประกันชีวิตมีคอนขางนอย  
ทําใหการตรวจสอบมีความลาชาและไมทันตอเหตุการณ  ซ่ึงสงผลใหการแกไขปญหาของบริษัทประกันชีวิตไม
สามารถทําไดอยางทันทวงที    
             อยางไรก็ตาม  จากการสอบถาม ทราบวา  ปจจุบันสํานักตรวจสอบและกํากับ  กรมการประกันภัย  ไดมี
การนําขอมูลทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต  มาทําการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน โดยมีการวิเคราะห
ดานสินทรัพยและสภาพคลอง  การวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร  การวิเคราะหการรับเส่ียงภัย  และการ
วิเคราะหเงินกองทุนและเงินสํารอง   ซ่ึงจะมีการกําหนดคามาตรฐานไว  และหากพบวาบริษัทใดมีอัตราสวนทาง
การเงินท่ีต่ํากวามาตรฐานท่ีตั้งไว  ก็จะมีมาตรการในการติดตามและตรวจสอบตามลําดับข้ันตอไป 

ขอเสนอแนะ 
ผูเขียนเห็นวา  การตรวจสอบธุรกิจประกันชีวิต ควรนําระบบเตือนภัยสําหรับธุรกิจประกันภัยมาเปน

เคร่ืองมือในการวิเคราะหบริษัทประกันชีวิต   เนื่องจากระบบเตือนภัยเปนระบบท่ีปฏิบัติการวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับกิจการและฐานะการเงินของบริษัทประกันภัยกอนเขาทําการตรวจสอบ  เปนเสมือนสัญญาณเตือนภัยบง
บอกใหทราบวานาจะมีส่ิงหนึ่งส่ิงใดเกิดข้ึนกับธุรกิจประกันภัย สมควรเขาทําการตรวจสอบ  ท้ังนี้  ระบบการ
เตือนภัยเปนระบบท่ีตองปฏิบัติควบคูไปกับระบบการตรวจสอบ  อาศัยกันและกันกระทําครบวงจร   ซ่ึงปจจุบัน 
สํานักตรวจสอบและกํากับ กรมการประกันภัย  ไดมีการนําอัตราสวนทางการเงินของธุรกิจประกันชีวิตในดานท่ี
มีความสําคัญมาเปนเคร่ืองมือในการดําเนินการตรวจสอบและติดตามบริษัทประกันชีวิตบางแลว  

ระบบการเตือนภัยเปนระบบท่ีสามารถทําใหการกํากับธุรกิจประกันชีวิตมีประสิทธิภาพสมบูรณ  
ใกลชิดทันเหตุการณ  เปนระบบการเตือนภัยลวงหนาเพื่อใหทราบสถานภาพของบริษัท  การเคล่ือนไหว  การ
เปล่ียนแปลง กอนท่ีเหตุการณจะสายเกินไป  โดยระบบการเตือนภัยจะแบงออกเปน 2 ภาคคือ ภาคสถิติขอมูล 
และภาควิเคราะหขอมูล    ซ่ึงภาคสถิติขอมูลประกอบดวยงบการเงินซ่ึงแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
และขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย   สวนภาควิเคราะหขอมูล ก็เปนการนําขอมูลภาคสถิติมาดําเนินการ
วิเคราะห พิจารณา ทบทวน สรุปผล ใหความเห็น ใหขอเสนอแนะ เพ่ือผลในการกํากับธุรกิจประกันภัย  
โดยเฉพาะการเปรียบเทียบขอมูลอัตราสวนทางการเงิน   ทั้งนี้  ประสบการณของผูวิเคราะหท่ีมีความชํานาญ 
และมีประสบการณในการตรวจสอบ จะชวยใหการวิเคราะหตรงเปาหมายมากยิ่งข้ึน   นอกจากนี้  ปจจัยท่ีสําคัญ
ในการวิเคราะหอีกประการหนึ่งคือ ความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และมาตรฐานของขอมูลในรายงานประจําป 
รายงานประจําเดือน ประกอบกับจํานวนขอมูลอัตราสวนทางการเงินจะตองมีจํานวนมากเพียงพอในการ
วิเคราะห  ซ่ึงระบบการวิเคราะหท่ีมีประสิทธิภาพจะทําใหสามารถเขาถึงปญหา  ดําเนินการไดครบทุกบริษัท
ตลอดเวลาตอเนื่อง ประหยัดอัตรากําลังท่ีใชในการตรวจสอบ ทันเหตุการณ และครบวงจร   นอกจากนี้  การ
วิเคราะหซ่ึงสัญญาณเตือนภัยบงช้ีใหเห็นแนวทางในการตรวจสอบ แนวทางในการกํากับ  ทําใหการตรวจสอบ
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และการกํากับมีประสิทธิภาพ  ตรงเปาหมาย  ประหยัดอัตรากําลังในการตรวจสอบ  พรอมเสมอท่ีจะแกไข
สถานภาพของบริษัทกอนท่ีเหตุการณจะทรุดลงหนักเกินกวาท่ีจะแกไขได    ท้ังนี้  หลักใหญของการวิเคราะห
ไดแก  การวิเคราะหความม่ันคงทางฐานะการเงิน การวิเคราะหความสามารถในการขยายงานการรับประกันภัย
ของบริษัท   การวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัท การวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน การ
วิเคราะหความสามารถในการบริหารสินทรัพย     การวิเคราะหความสามารถในการชําระหน้ีสินท่ีมีตอผูเอา
ประกันภัย  การวิเคราะหความสามารถในการหากําไรของบริษัท ตลอดจนการวิเคราะหเงินกองทุน   

นอกจากนี้  ควรมีการกําหนดระดับของความเส่ียงและแนวทางการแกไขปญหาในระดับความเส่ียง
ตางๆ ไวลวงหนา  ซ่ึงอาจเปนความเส่ียงท่ีพบจากการตรวจสอบทั้งในการวิเคราะหทางการเงินและการ
ตรวจสอบ ณ สํานักงานของบริษัทประกันชีวิต   เพื่อจะไดแกไขปญหาตามแนวทางท่ีกําหนดไวสําหรับความ
เส่ียงแตละระดับ     
 
5.  การประวิงการใชเงินเอาประกันชีวิตหรือเงินอ่ืนตามสัญญาประกันชีวิต 

จากการที่พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มีขอกําหนดหามมิใหบริษัทประวิงการใชเงินเอา
ประกันชีวิตหรือเงินอ่ืนตามสัญญาประกันชีวิตแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย 
และประกาศกระทรวงพาณิชยจะมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีถือวาเปนการประวิงการใช
เงินหรือการประวิงการคืนเบ้ียประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต  และกรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตใดฝาฝน ก็มีบท
กําหนดโทษ โดยตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และถาเปนกรณีการกระทําความผิดตอเนื่อง ใหปรับ
อีกไมเกินวันละสองหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู   อีกท้ังมีคําส่ังนายทะเบียน  ซ่ึงมีขอกําหนดใหเพิ่มเติม
เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันชีวิต  กําหนดระยะเวลาท่ีบริษัทประกันชีวิตจะตองทําการจายภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด  ซ่ึงหากลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนดไว  จะตองจายดอกเบ้ียใหอีกรอยละ 12 ตอปของ
จํานวนเงินท่ีตองจายแลวก็ตาม  แตจะเห็นวาในปจจุบันมีกรณีท่ีกรมการประกันภัยไดรับเร่ืองรองเรียนปญหาขอ
พิพาทเกี่ยวกับการประกันชีวิตเปนจํานวนมาก   ซ่ึงกรมการประกันภัยจะตองดําเนินการไกลเกล่ีย
ประนีประนอมขอพิพาทเหลานี้    ดังนั้นอาจเปนไปไดวา  มาตรการตาง ๆ ตลอดจนบทลงโทษท่ีกฎหมาย
กําหนดไวอาจไมเพียงพอ 

อยางไรก็ตาม  กรมการประกันภัยก็มีเปาหมายในการลดเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับคาสินไหมทดแทน   
โดยมีการเสนอใหมีการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพการใหบริการจายเงินผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย  
เพื่อความสะดวก  รวดเร็ว และเปนธรรมตอผูเอาประกัน  ซ่ึงทางกระทรวงพาณิชยมีการทําขอตกลง (KPI)  กับ 
พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  ท่ีจะตองลดจํานวนเร่ืองรองเรียนในป 2547  ใหต่ํากวา 70% ของจํานวน
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เร่ืองรองเรียนท่ีเกิดข้ึนในปท่ีผานมา2   โดยกรมการประกันภัยมีแนวคิดท่ีจะเปดอบรมใหกับบุคลากรบริษัท
ประกันชีวิต ในเร่ืองของการจายสินไหมท่ีเปนธรรม  และมีการขอความรวมมือไปยังบริษัทประกันชีวิตใหมี
ความเขมงวดตอพฤติกรรมของตัวแทนท่ีเคยกระทําผิดจรรยาบรรณ หรือตัวแทนท่ีเคยถูกลงโทษใหออกจาก
ธุรกิจไป       

ขอเสนอแนะ 
 ผูเขียนเห็นวา  ควรใหมีการเปดเผยช่ือของบริษัทประกันชีวิตท่ีมีความผิดเกี่ยวกับการประวิงการใชเงิน
เอาประกันชีวิตหรือเงินอ่ืนตามสัญญาประกันชีวิตในส่ือตาง ๆ  เชน ในเว็บไซตของกรมการประกันภัย  เพื่อให
ผูบริโภคไดรับทราบขอมูล   ซึ่งจะมีผลทําใหบริษัทประกันชีวิตเกิดความเกรงกลัว  ไมกลาท่ีจะปฏิเสธการใชเงิน
เอาประกันชีวิตหรือเงินอ่ืนตามสัญญาประกันชีวิตโดยไมมีเหตุผลหรือเขาขายการประวิงการใชเงินดังกลาว  
เนื่องจากตองการรักษาช่ือเสียงและฐานลูกคาของตน   
 ท้ังนี้ ควรมีบทบัญญัติของกฎหมายที่ใหความคุมครองกรมการประกันภัยและเจาหนาท่ีของกรมการ
ประกันภัยท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยสุจริต ในการเปดเผยช่ือของบริษัทประกันชีวิตท่ีมีความผิดเกี่ยวกับการประวิงการ
ใชเงินเอาประกันชีวิตหรือเงินอ่ืนตามสัญญาประกันชีวิตดังกลาว  ไมตองรับผิดท้ังทางแพงและทางอาญา  เวน
แตจะกระทําไปโดยความประมาทเลินเลออยางรายแรง 
 
6.  ตัวแทนและนายหนาประกันชีวิต 

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลตัวแทน/นายหนาประกัน
ชีวิตคอนขางหละหลวม  เปนชองทางใหตัวแทนคดโกงผูเอาประกันภัยในขณะปฏิบัติหนาท่ีของตัวแทน โดย
บริษัทมิไดมีสวนรับผิดชอบ ซ่ึงพระราชบัญญัตินี้ก็ไมมีขอกําหนดท่ีชัดเจนวากรณีท่ีตัวแทนไปทํางานในหนาท่ี
ท่ีบริษัทมอบหมายใหทํา    ถาไปทําความเสียหายแกผูเอาประกันภัย  บริษัทจะตองรับผิดชอบตอความเสียหาย
นั้นนอกจากนี้พระราชบัญญัติไดกําหนดคุณสมบัติของตัวแทน/นายหนาประกันชีวิตไวนอยเกินไป   กลาวคือ  
ไมมีการกําหนดคุณวุฒิทางการศึกษา  เปดโอกาสใหตัวแทน/นายหนาประกันชีวิตท่ีเคยกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยโดยทุจริต  หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทน/นายหนาประกันชีวิตไปแลว  สามารถกลับเขามา
ประกอบอาชีพเปนตัวแทน/นายหนาประกันชีวิตได ไมมีการกําหนดมาตรการในดานความม่ันคงของตัวแทน/
นายหนาประกันชีวิต  อีกท้ังไมมีการกําหนดใหตัวแทน/นายหนาประกันชีวิต  จะตองเปนสมาชิกของสมาคม
ตัวแทนนายหนาประกันชีวิต  ทําใหการกํากับดูแลกันเองลดนอยลง 

                                                        
2 “กรม ฯ ตั้งเปาลดเร่ืองรองเรียน  ยกระดับธุรกิจประกันชีวิต”    Thailand  Insurance. ฉบับท่ี 56.   มีนาคม 2547 ,   หนา 94 – 96. 
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  ขอเสนอแนะ    ผูเขียนเห็นวา   ในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  ควรมีขอกําหนด
เพิ่มเติมดังนี้  
 1. ควรมีการเพิ่มเติมคุณสมบัติของตัวแทน/นายหนาประกันชีวิตทางดานคุณวุฒิทางการศึกษา    
เนื่องจากตัวแทน/นายหนาประกันชีวิตจะตองเปนผูท่ีมีความเขาใจในเง่ือนไขความคุมครองและขอยกเวนความ
คุมครองในกรมธรรมประกันชีวิตท่ีจะเสนอตอลูกคาผูเอาประกันภัย  หากเปนผูท่ีไมมีความรูเพียงพอก็คงไม
สามารถศึกษารูปแบบของกรมธรรมเพื่ออธิบายตอผูเอาประกันภัยได  จึงควรกําหนดใหตัวแทน/นายหนาตองมี
คุณวุฒิทางการศึกษาข้ันตํ่ามัธยม 3 หรือเทียบเทา 

2. ควรมีการกําหนดใหตัวแทน/นายหนาประกันชีวิตจะตองมีการทําประกันภัยความรับผิดตออาชีพ
หรือมีการวางเงินเปนประกันตอนายทะเบียน    

3. ควรมีขอกําหนดหามมิใหตัวแทน/นายหนาประกันชีวิตท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนคร้ังท่ี 2  
กลับเขามาขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนนายหนาประกันชีวิตไดอีก   เนื่องจากปจจุบันพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต พ.ศ. 2535  กําหนดเพียงวาผูขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทน/นายหนาประกันชีวิตตองไมเคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตในระยะเวลาสามปกอนวันขอรับ
ใบอนุญาต  ซ่ึงจะเห็นวาไมไดมีการกําหนดจํานวนคร้ังของการถูกเพิกถอนใบอนุญาต  เพียงแตรอใหครบ
ระยะเวลาก็สามารถกลับเขามาขอรับใบอนุญาตไดอีก     

4. ควรมีการกําหนดใหตัวแทน/นายหนาประกันชีวิตตองเปนสมาชิกของสมาคมตัว-แทนนายหนา
ประกันชีวิต   และมีการกําหนดมาตรฐานจรรยาบรรณที่เหมาะสม ชัดเจน  เปนแนวทางในการปฏิบัติและ
ลงโทษหากไมปฎิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณจนเปนเหตุใหผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนไดรับความ
เสียหาย และควรพัฒนาสมาคมตัวแทนนายหนาประกันชีวิตใหเปนสมาคมวิชาชีพ  ซ่ึงจะมีบทบาทในการ
สงเสริมและกํากับดูแลตัวแทนนายหนาประกันชีวิตตอไปในอนาคต  โดยสมาคมตัวแทนนายหนาประกันชีวิต
จะอยูภายใตการกํากับดูแลของกรมการประกันภัย 

5. ควรมีขอกําหนดใหบริษัทประกันชีวิตจะตองรวมรับผิดชอบกับตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท
ตน  หากตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทตนปฏิบัติหนาท่ีจนเปนเหตุใหผูเอาประกันชีวิตหรือผูรับประโยชน
ไดรับความเสียหาย      

6. ควรเพิ่มบทกําหนดโทษทางอาญาท่ีสอดคลองกับมาตรการกํากับดูแลตัวแทน/นายหนาประกัน
ชีวิตท่ีเพิ่มข้ึนดังกลาวเพื่อใหการกํากับดูแลตัวแทนนายหนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ           ท้ังนี้   ในราง
พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี…)  พ.ศ. ….   ไดมีการเพิ่มขอกําหนดใหบริษัทประกันชีวิตตองรวม
รับผิดชอบกับตัวแทนประกันชีวิตตอความเสียหายท่ีตัวแทนประกันชีวิตไดกอข้ึนจากการกระทําการเปน
ตัวแทนประกันชีวิต    โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด  และเม่ือ
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บริษัทไดชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําของตัวแทนประกันชีวิตใหแกบุคคลภายนอกแลว  ชอบท่ีจะ
ไดรับชดใชจากตัวแทนประกันชีวิตนั้น   ซ่ึงจะทําใหผูเอาประกันชีวิตมีความม่ันใจในธุรกิจประกันชีวิตโดยรวม
มากยิ่งข้ึน 
 
7.  การกํากับดูแลนักคณิตศาสตรประกันภัยและผูสอบบัญชีของธุรกิจประกันชีวิต 
 นักคณิตศาสตรประกันภัยและผูสอบบัญชีของธุรกิจประกันชีวิตเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในธุรกิจ
ประกันชีวิต  แตยังไมมีกฎหมายประกันชีวิตฉบับใดท่ีกําหนดใหนักคณิตศาสตรประกันภัยจะตองอยูภายใตการ
กํากับดูแลในเร่ืองคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ จริยธรรม การข้ึนทะเบียน   อีกท้ังไมมีบทลงโทษนัก
คณิตศาสตรประกันภัยไวเปนการเฉพาะ 
 สําหรับผูสอบบัญชีของธุรกิจประกันชีวิตในพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2535  ก็มิไดมีการ
กําหนดถึงคุณสมบัติ  การข้ึนทะเบียน   มาตรฐานการปฏิบัติงาน  และบทลงโทษผูสอบบัญชีไวเปนการเฉพาะ  
ดังนั้น  คุณสมบัติของผูสอบบัญชีจึงเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 เทานั้น   ซ่ึง
ไมเพียงพอสําหรับการเปนผูสอบบัญชีของธุรกิจประกันชีวิต  นอกจากน้ีบทลงโทษผูสอบบัญชีของธุรกิจ
ประกันชีวิตนั้นก็ตองอาศัยบทกําหนดโทษตามกฎหมายอ่ืน เชน ประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงมีบทกําหนดโทษท่ี
เบาเกินไป เม่ือเปรียบเทียบกับความเสียหายอันจะเกิดข้ึนแกผูท่ีมีสวนไดเสียหรือผูซ่ึงใชงบการเงิน  ในกรณีท่ี
ผูสอบบัญชีใหความเห็นรับรองงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตไมตรงตอความเปนจริง 
 ขอเสนอแนะ  ผูเขียนเห็นวาควรมีการกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลและการอนุญาตให
ประกอบวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับการประกันภัยของนักคณิตศาสตรประกันภัยและผูสอบบัญชีของธุรกิจประกัน
ชีวิตเอาไวดวย   เนื่องจาก  นักคณิตศาสตรประกันภัยเปนผูท่ีรับรองรายงานการคํานวณความรับผิดชอบตาม
กรมธรรมประกันภัย  ซ่ึงเปนรายงานท่ีมีความสําคัญซ่ึงนายทะเบียนจะใชเปนขอมูลในการกํากับดูแลบริษัท
ประกันชีวิต  สวนผูสอบบัญชีก็เปนผูท่ีนายทะเบียนคาดหวังใหเปนผูท่ีใหความเห็นอยางเปนอิสระตองบการเงิน
ของบริษัทประกันชีวิต  ดังนั้น บทบัญญัติของกฎหมายควรมีการกําหนดคุณสมบัติ  ความรู ความสามารถ และ
ประสบการณของนักคณิตศาสตรประกันภัย และผูสอบบัญชีของธุรกิจประกันชีวิตไวเปนการเฉพาะ  
 ท้ังนี้ ในสวนของคุณสมบัติผูสอบบัญชีของธุรกิจประกันชีวิตอาจมีแนวทางจากคุณสมบัติของผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตตามท่ีกําหนดใวในมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  2547  กลาวคือ จะตอง
เปนผูไดรับปริญญาตรีทางการบัญชี  หรือไดรับประกาศนียบัตร หรือวุฒิอ่ืนเทียบเทาปริญญาตรีสาขาวิชาการ
บัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชีรับรอง   ผานการทดสอบหรือฝกอบรมหรือฝกงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาชีพ
บัญชีมาแลวตามท่ีกําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  มีอายุยี่สิบปบริบูรณ  มีสัญชาติไทย  ไมเปนบุคคล
ลมละลาย  ตลอดจนไมเคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในคดีท่ีเปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณ  อันจะ
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นํามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ    นอกจากนี้ควรมีการกําหนดคุณสมบัติใหผูสอบบัญชีของธุรกิจ
ประกันชีวิตจะตองไดรับการอบรมความรูเกี่ยวกับรูปแบบของบัญชีในธุรกิจประกันชีวิตและมีประสบการณใน
การตรวจสอบบัญชีมากกวาผูสอบบัญชีทั่วไป          และจะตองกําหนดใหผูสอบบัญชีของธุรกิจประกันชีวิตมี
ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน     กลาวคือจะตองไมเปนกรรมการ   พนักงาน ลูกจางของบริษัทประกันภัย 
หรือเปนผูมีสวนไดเสียในเร่ืองอ่ืน ๆ เกี่ยวกับบริษัท  ท้ังนี้  สามารถนําหลักการที่กําหนดในพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร  พ.ศ. 2522  มาพิจารณาเปนแนวทาง   โดยมี
เนื้อหาสาระดังนี้   
 - งบการเงินและรายงานประจําป  จะตองมีการรับรองของผูสอบบัญชี  ผูสอบบัญชีนั้นตองเปนผูซ่ึง
นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบทุกรอบปบัญชี และตองมิใชกรรมการ  พนักงาน  หรือลูกจางของบริษัท
ประกันชีวิตนั้น 
                       ผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบตามวรรคกอน  ตองรักษามารยาทและปฏิบัติงานการตรวจสอบ
และรับรองบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชี  รวมท้ังมาตรฐานท่ีนาย
ทะเบียนกําหนดเพิ่มข้ึนดวย  ในกรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตไดทําเอกสารประกอบการลงบัญชี และหรือลงบัญชี
ไมตรงกับความเปนจริง  ใหผูสอบบัญชีเปดเผยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของบัญชี และแจงพฤติการณไวใน
รายงานการสอบบัญชีท่ีตนจะตองลงลายมือช่ือรับรอง พรอมท้ังรายงานพฤติการณนั้นใหนายทะเบียนทราบดวย   
หากผูสอบบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามท่ีกลาวขางตน  นายทะเบียนอาจเพิกถอนการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีผู
นั้นได 
   นอกจากนี้  ควรจะตองมีการกําหนดบทลงโทษนักคณิตศาสตรประกันภัยและผูสอบบัญชีของธุรกิจ
ประกันชีวิตท่ีดําเนินการโดยไมไดรับอนุญาต และรวมไปถึงการเพิกถอนใบอนุญาตในการเปนนักคณิตศาสตร
ประกันภัยและผูสอบบัญชีของธุรกิจประกันชีวิตดวย         อีกท้ังควรมีการกําหนดโทษทางอาญาสําหรับนัก
คณิตศาสตรประกันภัยและผูสอบบัญชีของธุรกิจประกันชีวิตท่ีปฎิบัติหนาท่ีไมสุจริต จนเปนเหตุใหผูเอา
ประกันภัยหรือผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ ไดรับความเสียหายอีกดวย  โดยใหมีโทษท่ีสูงกวาโทษท่ีกําหนดในกฎหมาย
ท่ัว ๆ ไป    ซ่ึงจะมีสวนทําใหนักคณิตศาสตรประกันภัยและผูสอบบัญชีของธุรกิจประกันชีวิตปฏิบัติหนาท่ีดวย
ความซ่ือสัตย สุจริต  และมีความระมัดระวังมากยิ่งข้ึน  โดยใหถือวา กรมการประกันภัยเปนผูเสียหายตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   ซ่ึงบทกําหนดโทษของนักคณิตศาสตรประกันภัยและผูสอบบัญชีของ
ธุรกิจประกันชีวิต  สามารถนําหลักการที่กําหนดในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย  
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร  พ.ศ. 2522  มาพิจารณาเปนแนวทาง   โดยมีเนื้อหาสาระดังนี้ 
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 - นักคณิตศาสตรประกันภัยใดของบริษัทประกันชีวิต  รับรองรายงานการคํานวณความรับผิดชอบ
ตามกรมธรรมประกันภัยอันไมถูกตองหรือทํารายงานเท็จ  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสามเดือนถึงสามป  และ
ปรับต้ังแตสามหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท 
                   - ผูสอบบัญชีใดของบริษัทประกันชีวิต รับรองงบการเงินและรายงานประจําป หรือบัญชีอ่ืนใดอัน
ไมถูกตอง หรือทํารายงานเท็จ  หรือฝาฝนไมรักษามารยาทหรือไมปฏิบัติงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีให
เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชี  รวมท้ังมาตรฐานท่ีนายทะเบียนกําหนด
เพ่ิมข้ึน หรือฝาฝนไมเปดเผยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของบัญชีหรือไมแจงพฤติการณไวในรายงานการ
สอบบัญชีท่ีตนจะตองลงลายมือช่ือรับรองพรอมท้ังไมรายงานพฤติการณใหนายทะเบียนทราบ ในกรณีท่ีบริษัท
ประกันชีวิตไดทําเอกสารประกอบการลงบัญชี และหรือลงบัญชีไมตรงกับความเปนจริง  ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตสามเดือนถึงสามป  และปรับต้ังแตสามหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท 
 ท้ังนี้  รางพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี…)  พ.ศ. ….     ไดมีขอกําหนดเกีย่วกบัคุณสมบัติ ความรู 
และประสบการณของนักคณิตศาสตรประกันภัยวาจะตองเปนไปตามท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนดและจะตอง
ไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน  อีกท้ังกําหนดใหงบการเงินและรายงานประจําปตองมีการรับรองโดยผูสอบ
บัญชีท่ีไดรับความเหน็ชอบจากนายทะเบียน       แตกย็ังมิไดกําหนดบทลงโทษทางอาญาสําหรับนักคณิตศาสตร
ประกันภัยและผูสอบบัญชีของธุรกิจประกนัชีวิตท่ีปฎิบัตหินาท่ีไมสุจริต จนเปนเหตุใหผูเอาประกันภัยหรือผูมี
สวนไดเสียอ่ืน ๆ ไดรับความเสียหายไวเปนการเฉพาะ 
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ราง 

พระราชบัญญัต ิ
ประกันชีวติ (ฉบับท่ี … ) 

พ.ศ. …… 
_________________________________ 

 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
………………………………………… 
………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………... 
 

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต 
 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

….……………………………………………………………………………………… 
………………….…………………………………………………………………………………… 
 

มาตรา  ๑   พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ... ) พ.ศ. … 
  
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
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มาตรา  ๓  ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “ตัวแทนประกันชีวิต” และใหใชความตอไปนี้แทน    

ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “กองทุน”      และใหเพิ่มบทนิยามคําวา “เจาหนี้ประกันชีวิต”      ตอทายบทนิยามคําวา 
“นายหนาประกันชีวิต” ในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“ตัวแทนประกันชีวิต”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงไดรับมอบหมายจากบริษัทใหมีอํานาจทําการแทน
บริษัท เชน ชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิต  ทําสัญญาประกันชีวิตหรือรับเบ้ียประกันชีวิตในนามของ
บริษัท เปนตน 

“เจาหนี้ประกันชีวิต”  หมายความวา  เจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิไดรับชําระหนี้ท่ีเกิดจากการเอาประกันชีวิต  
แตไมรวมถึงผูเอาประกันตอตามสัญญาประกันตอ 
 

มาตรา  ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๙  หุนของบริษัทจะตองเปนหุนสามัญชนิดระบุช่ือผูถือ  มีมูลคาของหุนไมเกินหุนละหนึ่ง
รอยบาท  และขอบังคับของบริษัทตองไมมีขอจํากัดในการโอนหุนหรือการใชสิทธิออกเสียงของผูถือหุน 

มาตรา ๑๐  บริษัทตองมีจํานวนหุนท่ีบุคคลผูมีสัญชาติไทยถืออยูไมต่ํากวารอยละหาสิบเอ็ดของ
จํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด  และตองมีกรรมการเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทย เกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการท้ังหมด” 
 

มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใช
ความตอไปนี้แทน 
 “มาตรา  ๑๔  บริษัทท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันชีวิต จะควบเขากันหรือโอนกิจการหรือ
รับโอนกิจการกับบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอ่ืนมิได  เวนแตจะควบเขากันหรือโอนกิจการหรือรับโอน
กิจการกับบริษัทท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันชีวิตดวยกัน 

การควบหรือโอนกิจการหรือรับโอนกิจการ ตามวรรคหน่ึงใหกระทําไดเม่ือไดความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรี  ในการใหความเห็นชอบรัฐมนตรีจะกําหนดเง่ือนไขอยางหนึ่งอยางใดตามที่เห็นควรใหบริษัทถือ
ปฏิบัติดวยก็ได 
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ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาบังคับใชกับการโอนกิจการหรือการรับโอนกิจการโดย
วิธีการซ้ือหุนของบริษัทอ่ืนหรือมีหุนในบริษัทอ่ืนโดยอนุโลม 

การควบเขากันใหเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
จํากัดแลวแตกรณี  ใหบริษัทใหมท่ีควบเขากันตองขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามมาตรา ๗ 
วรรคทาย  ภายในระยะเวลาท่ีรัฐมนตรีกําหนด  แตตองไมเกินหกเดือน นับแตวันท่ีจดทะเบียนบริษัทใหมท่ีควบ
เขากันนั้น  ในระหวางขอรับใบอนุญาต ใหประกอบธุรกิจประกันชีวิตไปพลางไดตามใบอนุญาตเดิม 

การโอนกิจการ     เม่ือไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแลวใหดําเนินการโอนกิจการได ท้ังนี้  การ
โอนสิทธิเรียกรองในการโอนกิจการนี้ไมตองบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้ตามมาตรา ๓๐๖ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย และไมกระทบกระเทือนสิทธิของลูกหนี้ท่ีจะยกขอตอสูตามมาตรา ๓๐๘ วรรคสอง 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

ในกรณีเปนการโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท  เม่ือบริษัทท่ีรับโอนกิจการไดดําเนินการตามเง่ือนไข
ท่ีรัฐมนตรีกําหนดตามวรรคสองแลว  ใหถือวาใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตท่ีออกใหแกบริษัทท่ีโอน
กิจการท้ังหมดนั้น เปนอันส้ินอายุ” 
  

มาตรา  ๖  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๖/๑  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“มาตรา  ๑๖/๑  ใหบริษัททุกบริษัทเปนสมาชิกสมาคมประกันชีวิตไทย 
นอกจากวัตถุประสงคท่ีสมาคมประกันชีวิตไทยดําเนินการตามท่ีจดทะเบียนไวแลว  นายทะเบียนมี

อํานาจกําหนดใหสมาคมประกันชีวิตดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได” 
 

มาตรา  ๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๗  บริษัทตามมาตรา ๗ ท่ีจะเปดสาขา  ยายท่ีตั้งสํานักงานใหญ  หรือสํานักงานสาขา หรือ
เลิกสาขา  ตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน  และใหนําความในมาตรา ๘ วรรคหก  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

การยายท่ีตั้งบริษัทตามมาตรา ๘  ใหนําความในวรรคหน่ึงมาใชโดยอนุโลม 
 การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด” 
 
 มาตรา  ๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๘  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใช
ความตอไปนี้แทน 
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 “มาตรา ๑๘ หามมิใหผูใดทําการเปนผูรับประกันภัย  โดยทําสัญญาประกันชีวิตกับบุคคลใด ๆ เวนแต
จะเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ หรือโดยใชกรมธรรมประกันภัยท่ีมี
ช่ือของบริษัท” 
 
 มาตรา  ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใช
ความตอไปนี้แทน 
 “มาตรา ๒๓  ใหบริษัทจัดสรรเบ้ียประกันภัยไวเปนเงินสํารองประกันภัย สําหรับกรมธรรมประกันภัยท่ี
ยังมีความผูกพันอยู และเงินสํารองเพ่ือการอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 การจัดสรรเงินสํารองตามมาตราน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ ประเภท และสัดสวนของทรัพยสิน
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด” 
 
 มาตรา  ๑๐  ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๔  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 
 “เงินสํารองประกันภัยท่ีวางไวกับนายทะเบียนจะเปนเงินสด พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือทรัพยสินอยาง
อ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดก็ได ในการนี้รัฐมนตรีจะกําหนด หลักเกณฑ วิธีการ ประเภท และสัดสวน 
ของทรัพยสินแตละอยางไวดวยก็ได  และใหนําความในมาตรา ๒๑  และมาตรา ๒๒  มาใชบังคับโดยอนุโลม” 
 
 มาตรา  ๑๑  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๗  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใช
ความตอไปนี้แทน 
 “มาตรา  ๒๗  บริษัทตองดํารงไวซ่ึงเงินกองทุนตลอดระยะเวลาท่ีประกอบธุรกิจประกันชีวิตเปนจํานวน
ไมนอยกวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และตองไมนอยกวารอยละสองของเงินสํารองตามมาตรา ๒๓ แตท้ังนี้ 
ตองไมต่ํากวาหาสิบลานบาท” 
 
 มาตรา  ๑๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใช
ความตอไปนี้แทน 
 “มาตรา ๒๙  กรมธรรมประกันภัยท่ีบริษัทออกใหแกผูเอาประกันภัย   ตองเปนไปตามแบบและ
ขอความท่ีนายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ   หรือท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนดใหใช  ท้ังนี้     รวมท้ังเอกสาร
ประกอบหรือแนบทายกรมธรรมประกันภัยดวย 
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 แบบและขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวหรือท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนดใหใช
แลวตามวรรคหนึ่ง  เม่ือนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเม่ือบริษัทรองขอ  นายทะเบียนจะแกไขเปล่ียนแปลง
เพิ่มเติมหรือยกเลิกแบบหรือขอความนั้นบางสวนหรือท้ังหมดก็ได 
 ในกรณีท่ีบริษัทออกกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบหรือขอความท่ีนายทะเบียนไดใหความ
เห็นชอบหรือท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนดใหใชตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ผูเอาประกันภัยหรือผูรับ
ประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยมีสิทธิเลือกใหบริษัทตองรับผิดในการชําระหนี้ตามแบบกรมธรรม
ประกันภัยหรือขอความท่ีบริษัทออกใหนั้น  หรือตามแบบหรือขอความท่ีนายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไว
แลว  หรือท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนดใหใชก็ได  และไมวาผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรม
ประกันภัยจะใชสิทธิดังกลาวนี้ประการใดหรือไม  ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดท่ีบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้ 
 ในกรณีท่ีบริษัทออกกรมธรรมประกันภัยโดยใชแบบหรือขอความท่ีนายทะเบียนมิไดใหความเห็นชอบ
หรือมิไดประกาศกําหนดใหใชตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนจะเลือกให
บริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนั้น หรือผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตนั้นเสีย  และให
บริษัทคืนเบี้ยประกันภัยท้ังส้ินท่ีไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได  และไมวาผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนจะ
ใชสิทธิดังกลาวนี้ประการใดหรือไม  ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้” 
 
 มาตรา  ๑๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๐  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใช
ความตอไปนี้แทน 
 “มาตรา ๓๐  อัตราเบ้ียประกันภัยท่ีบริษัทกําหนด  จะตองเปนอัตราท่ีไดรับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนหรือท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนดใหใช 
 อัตราเบ้ียประกันภัยท่ีนายทะเบียนเห็นชอบไวแลวหรือท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนดใหใช    เมื่อนาย
ทะเบียนเห็นสมควรหรือเม่ือบริษัทรองขอ    นายทะเบียนจะใหแกไข   เปล่ียนหรือยกเลิกอัตรานั้นก็ได  การ
แกไขอัตรา  การเปล่ียนอัตราใหมหรือการยกเลิกอัตราไมมีผลกระทบตอกรมธรรมประกันภัยท่ีไดกําหนดอัตรา
เบ้ียประกันภัยตามท่ีนายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวกอนแลว หรือท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนดใหใช
แลว” 
 

มาตรา  ๑๔  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๐/๑  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“มาตรา ๓๐/๑  ใหนายทะเบียนมีอํานาจเรียกใหบริษัท  สงแผนปลิวใบโฆษณาหรือหนังสือชักชวน

หรือขอความอ่ืนใดทํานองเดียวกันท่ีบริษัทไดออกโฆษณาตามส่ือตาง ๆ แกบุคคลท่ัวไปตอนายทะเบียน 
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หากนายทะเบียนเห็นวาแผนปลิวใบโฆษณา หนังสือชักชวนหรือขอความอ่ืนใดทํานองเดียวกัน
ดังกลาวนั้น มีขอความท่ีไมเหมาะสม  นายทะเบียนมีอํานาจส่ังใหบริษัทระงับ เลิกใช หรือแกไขขอความในแผน
ปลิวใบโฆษณา  หนังสือชักชวนหรือขอความดังกลาวได 

ในกรณีท่ีมีการออกแผนปลิวใบโฆษณา หนังสือชักชวนหรือขอความอ่ืนใดทํานองเดียวกัน  ใหถือ
วาขอความในแผนปลิวใบโฆษณา หนังสือชักชวนหรือขอความอ่ืนใดทํานองเดียวกันเปนสวนหน่ึงของ
กรมธรรมประกันภัย  หากขอความใดขัดกับขอความท่ีปรากฏอยูในกรมธรรมประกันภัย  ใหตีความหมายของ
ขอความท้ังหมดไปในทางท่ีเปนประโยชนแกผูเอาประกันชีวิตหรือผูรับประโยชนแลวแตกรณี” 
 

มาตรา  ๑๕  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑๗) ของมาตรา ๓๓  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

“(๑๗)  ขายหรือใหทรัพยสินใด ๆ ของบริษัทแกบุคคลหน่ึงบุคคลใดดวยเจตนาท่ีไมสุจริต หรือจงใจ
ใหเกิดความเสียหายแกบริษัท  หรือทําใหบริษัทไดรับประโยชนนอยกวาท่ีควรจะเปนไปตามทางการคาปกติ” 

 
มาตรา  ๑๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๔   แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และให

ใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๔ บริษัทตองจําหนายอสังหาริมทรัพยท่ีตกเปนของบริษัทตามมาตรา ๓๓(๙)  ในกรณี

ดังตอไปนี้ 
 (๑)  อสังหาริมทรัพยท่ีบริษัทมีไวเพื่อใชเปนสถานที่สําหรับประกอบธุรกิจ หรือสําหรับใชเพื่อ
สวัสดิการของพนักงานหรือลูกจางของบริษัท หรือเพื่อใชสําหรับการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนตามมาตรา ๓๓ 
(๙) (ก) หรือ (ข) ถามิไดใชอสังหาริมทรัพยดังกลาวแลว ใหจําหนายภายในหาปนับแตวันท่ีเลิกใช 
 (๒)  อสังหาริมทรัพยท่ีบริษัทไดมาจากการรับชําระหนี้  หรือจากการบังคับจํานองตามมาตรา ๓๓ (๙) 
(ค)  ใหจําหนายภายในหาปนับแตวันท่ีไดมา  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนใหมีไวเพื่อใชในกิจการ
ตามมาตรา ๓๓ (๙) (ก)  หรือ (ข) 
 กําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดตาม (๑) หรือ (๒)  นายทะเบียนอาจขยายใหอีกไดไมเกินส่ีป  ท้ังนี้  ตาม
หลักเกณฑ และวิธีการท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนด” 

 
มาตรา  ๑๗  ใหยกเลิกความใน (๓)  ของมาตรา ๓๕  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

DPU



 “(๓)  เคยเปนกรรมการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทในชวงเวลาท่ีบริษัทนั้น
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เวนแตเปนผูซ่ึง
นายทะเบียนดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบใน
การดําเนินงานของบริษัทในชวงเวลาท่ีบริษัทนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต หรือ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย” 
 

มาตรา  ๑๘  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๖  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และให
ใชความตอไปนี้แทน 
 “มาตรา  ๓๖  หามมิใหบริษัทมอบหมายหรือยินยอมใหบุคคลอ่ืน ทําการเปนผูรับประกันภัย  โดยใช
กรมธรรมประกันภัยท่ีมีช่ือของบริษัท” 
 
 มาตรา  ๑๙  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๗/๑  และมาตรา ๓๗/๒  แหงพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 “มาตรา ๓๗/๑  ในกรณีท่ีมีขอโตแยงหรือขอพิพาทเกี่ยวกับการประกันภัย  การจายคาสินไหมทดแทน  
การชดใชเงินหรือประโยชนอ่ืนใดตามกรมธรรมประกันภัย  เม่ือผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนหรือทายาท
ของบุคคลเหลานี้ หรือผูมีสิทธิไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนรองขอ  ใหนายทะเบียนดําเนินการไกลเกล่ียหรือ
วินิจฉัยขอโตแยงหรือขอพิพาทนั้นได 
 หากการดําเนินการไกลเกล่ียไมอาจยุติลงได หรือบริษัทมีขอโตแยงในคําวินิจฉัย  ผูเอาประกันภัยหรือ
ผูรับประโยชนหรือทายาทของบุคคลเหลานี้ หรือผูมีสิทธิไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน  อาจจะใชวิธีการระงับ
ขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ และใชขอบังคับกรมการประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการก็ได 
 มาตรา ๓๗/๒  ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนหรือทายาทของบุคคลเหลานี้    หรือผูมีสิทธิไดรับ
ชดใชคาสินไหมทดแทนอาจระงับขอพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ  และใชขอบังคับกรมการประกันภัยวา
ดวยอนุญาโตตุลาการ โดยไมตองดําเนินการตามมาตรา ๓๗/๑ ก็ได” 

มาตรา ๒๐  ใหยกเลิกความใน มาตรา ๓๘ (๕) และ (๙)  และใหใชความตอไปนี้แทน  และใหเพิ่ม
ความตอไปนี้เปน (๑๐)  (๑๑)  (๑๒)  (๑๓)  และ (๑๔)  ของมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
๒๕๓๕ 
 “มาตรา ๓๘  ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  ใหนายทะเบียนมีอํานาจประกาศ
กําหนดใหบริษัทปฏิบัติการใด ๆ หรือยกเลิกการปฏิบัติการใด ๆ ในเร่ืองตอไปนี้ได 
   ฯลฯ  ฯลฯ 
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 (๕)   อัตรามูลคาตามกรมธรรมประกันภัยและเง่ือนไขในการจายเงินนั้น 
   ฯลฯ  ฯลฯ 
 (๙)   การจายเงินปนผลแกผูเอาประกันภัย  การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการจายคืนเงินสวนเกินใหแกผูถือ
หุนและผูถือกรมธรรมประกันภัย 
 (๑๐)  การกําหนดประเภท อัตราสวนของสินทรัพยสภาพคลอง 
 (๑๑)   การกําหนดประเภท อัตราอยางสูงของคาใชจายเกี่ยวกับการรับประกันภัย 
 (๑๒)  การกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน    การจายเงิน   การตรวจสอบและการควบคุมภายใน 
 (๑๓)  การกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อการชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิต 
 (๑๔)  การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการใหบริษัทมีระบบการกํากับดูแลธุรกิจท่ีดี  มีความโปรงใส  
รับผิดชอบ  ตรวจสอบไดและมีความซ่ือสัตยสุจริต” 
 
 มาตรา  ๒๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใช
ความตอไปนี้แทน 
 “มาตรา  ๔๓  บริษัทตองจัดสงงบการเงินและรายงานประจําปแสดงฐานะการเงินและกิจการของบริษัท
สําหรับรอบปปฏิทินท่ีลวงแลวตอนายทะเบียนตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนดภายในหา
เดือนนับแตวันส้ินปปฏิทิน 
 สําหรับบริษัทท่ีเปนสาขาของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศตองสงรายงานประจําปของบริษัทประกัน
ชีวิตตางประเทศท่ีตนเปนสาขาดวยภายในหาเดือนนับแตวันส้ินปบัญชีของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศนั้น 
 งบการเงินและรายงานประจําปตามมาตราน้ีตองมีการรับรองโดยผูสอบบัญชี ท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียน 
 การใหความเห็นชอบ    การระงับการเปนผูสอบบัญชีช่ัวคราว     หรือเพิกถอนการเปนผูสอบบัญชีให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ ท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนด” 
 มาตรา  ๒๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๔  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใช
ความตอไปนี้แทน 
 “มาตรา  ๔๔  ถาปรากฎวางบการเงินและรายงานประจําปแสดงฐานะการเงินและกิจการของบริษัทท่ี
บริษัทสงตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ไมถูกตองหรือไมมีรายการครบถวนบริบูรณ  ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังให
บริษัทแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองหรือครบถวนบริบูรณ ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด 
 ในกรณีบริษัทไมปฏิบัติตามคําส่ังนายทะเบียนในวรรคหนึ่ง  ใหถือวาบริษัทมิไดสงงบการเงินและ
รายงานประจําปแสดงฐานะการเงินและกิจการของบริษัทตามมาตรา ๔๓” 
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 มาตรา  ๒๓  ใหยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
 “มาตรา  ๔๕  ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังใหบริษัทยื่นรายงานหรือเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจประกันชีวิตก็ได  และนายทะเบียนจะใหทําคําช้ีแจงเพื่ออธิบายหรือขยายความแหงรายงานหรือเอกสารนั้น
ดวยก็ได” 
 
 มาตรา  ๒๔  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๖  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใช
ความตอไปนี้แทน 
 “มาตรา ๔๖  ใหบริษัทประกาศรายการยอของรายงานประจําปเฉพาะรายการงบดุลและงบกําไรขาดทุน
ตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีสงรายงานประจําปแสดงฐานะการเงินและกิจการ
ของบริษัทตามมาตรา ๔๓ ในหนังสือพิมพรายวันท่ีออกจําหนายในทองถ่ินท่ีสํานักงานใหญของบริษัทต้ังอยู
อยางนอยหนึ่งฉบับ  มีระยะเวลาไมนอยกวาสามวันและใหปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานใหญและ
สํานักงานสาขาของบริษัทไมนอยกวาหนึ่งเดือนดวย” 
 
 มาตรา  ๒๕  ใหเพิ่มความตอไปน้ีเปนมาตรา ๔๖/๑  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 “มาตรา ๔๖/๑  เพ่ือประโยชนในการเปดเผยขอมูลตอประชาชนเก่ียวกับฐานะและผลการดําเนินงาน
ของบริษัท  ใหนายทะเบียนมีอํานาจเปดเผยงบการเงิน รายงานประจําปแสดงฐานะการเงิน และกิจการของ
บริษัทตามมาตรา ๔๓ และรายงานขอมูลหรือเอกสารใด ๆ ตามมาตรา ๔๕ ไดตามหลักเกณฑ วิธีการที่นาย
ทะเบียนประกาศกําหนด” 
 มาตรา  ๒๖  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๔๗  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
 “มาตรา ๔๗  ใหบริษัทสงรายงานการตรวจสอบฐานะการเงินรวมท้ังการคํานวณความรับผิดชอบตาม
กรมธรรมประกันภัยตอนายทะเบียนทุกรอบหน่ึงป  ซ่ึงรับรองโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย  รายงานนั้นใหทํา
ตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนดและตองยื่นตอนายทะเบียนไมชากวาสิบเดือนนับแตวันส้ิน
ปปฏิทิน” 
 
 มาตรา  ๒๗  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
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 “มาตรา ๕๑  เม่ือบริษัทใดประสงคจะเลิกกิจการ  ใหบริษัทนั้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการที่นาย
ทะเบียนประกาศกําหนด” 
 
 มาตรา  ๒๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใช
ความตอไปนี้แทน 
 “มาตรา  ๕๒  จํานวนเงินท่ีผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือทายาท
ของผูเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับตามกรมธรรมประกันภัย  หากมิไดเรียกรองจากบริษัทหรือเรียกรองจากบริษัท
แลว  แตบริษัทไมชดใชเงินตามกรมธรรมประกันภัยจนลวงพนอายุความ  ใหบริษัทนําสงเงินดังกลาวเขากองทุน
ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันท่ีครบกําหนดอายุความ” 
 
 มาตรา ๒๙  ใหยกเลิกความใน (๗)   และใหใชความตอไปนี้แทน    และใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๙) 
ของมาตรา ๖๙ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 “(๗) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตใน
ระยะเวลาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต 
   ฯลฯ  ฯลฯ 
  (๙)  ตองมีหนังสือรับรองการผานการอบรมท่ีนายทะเบียนกําหนดจากบริษัทท่ีตองการบุคคลดังกลาว
เปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท” 
 

มาตรา  ๓๐  ใหยกเลิกความในวรรคหน่ึงและวรรคสองของมาตรา ๗๐  แหงพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
 “มาตรา  ๗๐  ผูมีคุณสมบัติตาม มาตรา  ๖๙  ประสงคจะเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทใด ใหยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทนั้นตอนายทะเบียนพรอมหนังสือแสดงความตองการของ
บริษัทใหผูนั้นเปนตัวแทนประกันชีวิต และหนังสือรับรองจากบริษัทตามมาตรา ๖๙ (๙) 

การออกใบอนุญาตใหบุคคลใดเปนตัวแทนประกันชีวิตตามวรรคหน่ึง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนด” 
 

มาตรา  ๓๑  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๗๐/๑  มาตรา ๗๐/๒  มาตรา ๗๐/๓  และมาตรา  ๗๐/
๔  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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“มาตรา ๗๐/๑  บริษัทตองรวมรับผิดกับตัวแทนประกันชีวิตตอความเสียหายท่ีตัวแทนประกันชีวิต
นั้นไดกอข้ึนจากการกระทําการเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท 

ความเสียหายที่บริษัทตองรวมรับผิดกับตัวแทนประกันชีวิตตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนด 

มาตรา ๗๐/๒  เม่ือบริษัทไดชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําการของตัวแทนประกันชีวิต
ใหแกบุคคลภายนอกแลว  ชอบท่ีจะไดรับชดใชจากตัวแทนประกันชีวิตนั้น 
 มาตรา  ๗๐/๓  การชักชวนใหบุคคลเขาทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท  ใหตัวแทนประกันชีวิตปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนด 
 การชักชวนใหบุคคลเขาทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท  แมมิไดทําตามท่ีกําหนดในวรรคหน่ึง  ก็ไม
เปนเหตุใหเส่ือมสิทธิของบุคคลภายนอกเพราะเหตุท่ีมิไดทําตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดนั้น 
 มาตรา  ๗๐/๔  ตัวแทนประกันชีวิตผูใดยอมใหบุคคลอื่นใชช่ือตนออกนอกหนาเปนตัวแทนประกัน
ชีวิต ใหถือวาสัญญาประกันชีวิตเกิดข้ึนจากการกระทําการของตัวแทนประกันชีวิตนั้น  และใหนําความใน
มาตรา ๗๐/๑  และมาตรา ๗๐/๒  มาใชบังคับโดยอนุโลม” 
 
 มาตรา  ๓๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๑  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใช
ความตอไปนี้แทน 
 “มาตรา  ๗๑  ตัวแทนประกันชีวิตอาจทําสัญญาประกันชีวิตในนามของบริษัทได  เม่ือไดรับมอบอํานาจ
เปนหนังสือจากบริษัท 
 ใหตัวแทนประกันชีวิตรับเบ้ียประกันภัยในนามบริษัท 
 นายหนาประกันชีวิต หรือพนักงานของบริษัทซ่ึงมีหนาท่ีเกี่ยวกับการรับเงินอาจรับเบ้ียประกันภัยใน
นามบริษัทไดเมื่อไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัท 
 หนังสือมอบอํานาจของบริษัทตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม ใหทําตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 
 หนังสือมอบอํานาจของบริษัท แมมิไดทําตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด  ก็ไมเปนเหตุใหเส่ือมสิทธิ
ของบุคคลภายนอกเพราะเหตุท่ีมิไดทําตามแบบท่ีกําหนดนั้น” 
 
 มาตรา  ๓๓  ใหยกเลิกความใน (๔)  ของวรรคสองของมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
 “(๔)  นิติบุคคลนั้นตองไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตในระยะเวลาหาปกอนวัน
ขอรับใบอนุญาต” 
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 มาตรา  ๓๔  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๗๒/๑  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 “มาตรา ๗๒/๑  นิติบุคคลจะขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตเพื่อช้ีชองหรือจัดการใหบุคคล
ทําสัญญาประกันตอกับบริษัทไดเมื่อมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไวในมาตรา ๗๒” 
 มาตรา  ๓๕  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
๒๕๓๕ 
 “ในการตออายุใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
นายทะเบียนประกาศกําหนด” 
 
 มาตรา  ๓๖  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตรประกันภัย  มาตรา ๘๓/๑  มาตรา ๘๓/
๒  มาตรา ๘๓/๓  มาตรา ๘๓/๔   มาตรา ๘๓/๕  และมาตรา ๘๓/๖  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
๒๕๓๕ 
 

“หมวด  ๔/๑ 
นักคณิตศาสตรประกันภัย 

มาตรา  ๘๓/๑  นักคณิตศาสตรประกันภัย ตองมีคุณสมบัติ  ความรู  หนาท่ีและประสบ 
การณท่ีเกีย่วของกับคณิตศาสตรประกันภยั  ตามท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนด  และไดรับใบอนญุาตจากนาย
ทะเบียน 

คําขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาต  ใหเปนตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 
 มาตรา  ๘๓/๒  ใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัยใหมีอายุสองปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  ถา
ผูรับใบอนุญาตดังกลาวประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอนายทะเบียนตามแบบที่
นายทะเบียนกําหนดภายในสองเดือนกอนใบอนุญาตส้ินอายุ 
 ในการตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนด 
 มาตรา  ๘๓/๓  ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังใหนักคณิตศาสตรประกันภัยจัดทํารายงานหรือเอกสารใด ๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับนักคณิตศาสตรประกันภัยตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียนกําหนดและนายทะเบียนจะใหทําคํา
ช้ีแจง เพื่ออธิบายหรือขยายความแหงรายงานหรือเอกสารนั้นดวยก็ได 
 มาตรา  ๘๓/๔  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีของนักคณิตศาสตรประกันภัย  ใหบริษัทจัดหา สง
เอกสารหรือหลักฐานตามท่ีนักคณิตศาสตรประกันภัยรองขอ 
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 มาตรา  ๘๓/๕  นายทะเบียนมีอํานาจตักเตือน ส่ังพักใบอนุญาตหรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเปนนัก
คณิตศาสตรประกันภัย  เม่ือปรากฎแกนายทะเบียนวานักคณิตศาสตรประกันภัยกระทําการรับรองรายงานการ
คํานวณความรับผิดชอบตามกรมธรรมประกันภัยโดยขาดความระมัดระวังหรือมีเจตนากระทําผิดอยางรายแรง 
หรือขาดคุณสมบัติตามท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนด 
 การตักเตือน การส่ังพักใบอนุญาต การส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัยตามวรรค
หนึ่งใหนายทะเบียนแจงเปนหนังสือไปยังนักคณิตศาสตรประกันภัยดังกลาวนั้นดวย 

มาตรา  ๘๓/๖  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัยตามมาตรา ๘๓/๕  มีสิทธิ
อุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบคําส่ัง  คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด” 
 
 มาตรา  ๓๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใช
ความตอไปนี้แทน 
 “มาตรา  ๘๔  ใหจัดต้ัง “กองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต”  มีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนใชจายใน
การพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตใหมีความม่ันคงและเสถียรภาพ” 
 มาตรา  ๓๘  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด  ๕/๑  กองทุนคุมครองผูเอาประกันชีวิต  มาตรา  ๘๘/๑  
มาตรา  ๘๘/๒  มาตรา ๘๘/๓  มาตรา  ๘๘/๔  มาตรา  ๘๘/๕  และมาตรา  ๘๘/๖  แหงพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

“หมวด  ๕/๑ 
กองทุนคุมครองผูเอาประกนัชีวิต 

มาตรา  ๘๘/๑  ใหจัดต้ัง “กองทุนคุมครองผูเอาประกันชีวิต”  มีวัตถุประสงคเพื่อการคุมครองผูเปน
เจาหนี้ประกันชีวิต  ในกรณีบริษัทลมละลายหรือมีหนี้สินลนพนตัว หรืออยูในสภาพท่ีไมอาจใชหนี้ตามสัญญา
ประกันชีวิตได  หรือประสบวิกฤตการณทางการเงินอยางรายแรง  หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิต 
 มาตรา  ๘๘/๒  ใหกองทุนประกอบดวย 
 (๑)  เงินท่ีไดรับตามมาตรา  ๘๘/๓ 
 (๒)  เงินและทรัพยสินท่ีมีผูมอบใหหรือบริจาคให 
 (๓) เงินและทรัพยสินอ่ืน ๆ  ท่ีตกเปนของกองทุนคุมครองผูเอาประกันชีวิตไมวาโดยกฎหมายหรือโดย
ทางนิติกรรม 
 (๔)  ดอกผลของกองทุนคุมครองผูเอาประกันชีวิต 
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                    (๕) เงินสนับสนุนจากรัฐบาลในกรณีท่ีกองทุนคุมครองผูเอาประกันชีวิตอยูในฐานะท่ี 
ไมสามารถใหความคุมครองเจาหนี้ประกันชีวิตได 

มาตรา  ๘๘/๓  ใหบริษัทนําสงเงินเขากองทุนคุมครองผูเอาประกันชีวิตตามอัตรา หลักเกณฑ วิธีการ
และภายในระยะเวลาท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 เงินท่ีมีการนําสงแลวตามมาตราน้ีและบรรดาทรัพยสินตาม มาตรา ๘๘/๒  ใหตกเปนของกรมการ
ประกันภัยและไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน และไมตกอยูภายใตบังคับ มาตรา ๙๐/๔๐  และมาตรา ๙๐/
๔๑  ของพระราชบัญญัติลมละลาย  พ.ศ. ๒๔๘๓ 
 มาตรา  ๘๘/๔  ใหเจาหนี้ประกันชีวิตเทานั้นมีสิทธิไดรับชําระหนี้จากกองทุนคุมครองผูเอาประกันชีวิต
ตามหลักเกณฑ วิธีการและจํานวนท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนด 
 มาตรา  ๘๘/๕  การเบิกจายเงิน  การเก็บรักษาเงินและการบริหารกองทุนคุมครองผูเอาประกันชีวิต  ให
เปนไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 ใหกรมการประกันภัยเขารับชวงสิทธิของเจาหนี้ประกันชีวิต  เพื่อเรียกเงินคืนกองทุนคุมครองผูเอา
ประกันชีวิต  หลังจากท่ีกองทุนคุมครองผูเอาประกันชีวิตไดชดใชเงินแกเจาหนี้ประกันชีวิตแลว 
 มาตรา  ๘๘/๖  บริษัทใดไมนําสงเงินตามมาตรา ๘๘/๓    หรือสงไมครบถวนหรือสงไมถูกตองตาม
อัตรา หลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด  ตองเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละสองตอเดือน
ของจํานวนเงินท่ีไมนําสงหรือนําสงไมครบถวน” 
 
 มาตรา  ๓๙  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด  ๕/๒  อายุความ  มาตรา ๘๘/๗  แหงพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

“หมวด  ๕/๒ 
อายุความ 

มาตรา  ๘๘/๗  การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีมีโทษปรับสถานเดียว    ถามิไดฟองตอ
ศาลหรือมิไดมีการเปรียบเทียบ ตามมาตรา  ๑๑๗  ภายใน ๑ ป นับแตวันท่ีนายทะเบียนพบการกระทําความผิด 
หรือเกินกวา ๕ ป นับแตวันกระทําความผิดเปนอันขาดอายุความ 
 การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีมีโทษจําคุกรวมอยูดวย  ถามิไดฟองตอศาลหรือมิไดมีการ
เปรียบเทียบตามมาตรา ๑๑๗ ภายใน ๑ ป นับแตวันท่ีนายทะเบียนพบการกระทําความผิด หรือเกินกวา ๑๐ ป นับ
แตวันกระทําความผิดเปนอันขาดอายุความ” 
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 มาตรา  ๔๐  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๙๓  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใช
ความตอไปนี้แทน 
 “มาตรา  ๙๓  บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐  มาตรา  ๒๓  มาตรา ๒๘  มาตรา  ๓๓  
มาตรา ๓๔  มาตรา ๓๕  มาตรา ๓๖  มาตรา ๓๗  มาตรา ๕๓  มาตรา ๕๔  หรือไมวางเงินสํารองประกันภัยตาม
มาตรา ๒๔  หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีนายทะเบียนประกาศตามมาตรา ๓๘  ตองระวางโทษปรับไมเกินหา
แสนบาท  และถาเปนกรณีการกระทําความผิดตอเนื่อง ใหปรับอีกไมเกินวันละสองหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝา
ฝนอยู” 
 
 มาตรา  ๔๑  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๙๕  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใช
ความตอไปนี้แทน 
 “มาตรา  ๙๕  บริษัทใดออกกรมธรรมประกันภัย หรือเอกสารประกอบหรือแนบทายกรมธรรม
ประกันภัยโดยฝาฝนมาตรา ๒๙  หรือกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยโดยฝาฝนมาตรา ๓๐  หรือฝาฝนคําส่ังนาย
ทะเบียนซ่ึงส่ังตามมาตรา ๓๐/๑ วรรคสอง  ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท 
 ตัวแทนประกันชีวิตใดกระทําการหรือกระทําการรวมกับบริษัท  ฝาฝนคําส่ังนายทะเบียนซ่ึงส่ังตาม
มาตรา ๓๐/๑ วรรคสอง  ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท” 
 
 มาตรา  ๔๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๘  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใช
ความตอไปนี้แทน 
 “มาตรา  ๙๘  บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๖/๑  มาตรา ๔๐  มาตรา ๔๓  มาตรา ๔๖  
มาตรา ๔๗  ไมปฏิบัติตามคําส่ังนายทะเบียนตามมาตรา ๔๕  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และ
ปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาท่ีฝาฝนอยู” 
 
 มาตรา  ๔๓  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๐๕/๑  และมาตรา ๑๐๕/๒  แหงพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 “มาตรา ๑๐๕/๑  ผูใดทําปลอมข้ึนซ่ึงใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือใบอนุญาตเปนนายหนา
ประกันชีวิตตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกเดือนถึงหาป  หรือปรับต้ังแตหนึ่งหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ 
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มาตรา ๑๐๕/๒ ผูใดแสดงหรือใชใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือใบอนุญาตเปนนายหนา
ประกันชีวิตท่ีถูกทําปลอมข้ึน  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกเดือนถึงหาป หรือปรับต้ังแตหนึ่งหม่ืนบาทถึงหนึ่ง
แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนผูทําปลอมข้ึนซ่ึงใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือ
ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตนั้น  ใหลงโทษตามมาตราน้ีแตกระทงเดียว” 
 
 มาตรา  ๔๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐๖  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใช
ความตอไปนี้แทน 
 “มาตรา ๑๐๖  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๐ วรรคสอง  หรือตัวแทนประกันชีวิตผูใดทํา
สัญญาประกันชีวิตโดยไมไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัทตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง  หรือนายหนา
ประกันชีวิต หรือพนักงานของบริษัทผูใดรับเบ้ียประกันภัยโดยไมไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัทตาม
มาตรา ๗๑ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 
 

มาตรา  ๔๕  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๐๖/๑  มาตรา ๑๐๖/๒  และมาตรา ๑๐๖/๓  แหง
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๑๐๖/๑ บริษัทใดไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการกระทําการเปนตัวแทน
ประกันชีวิต ตามมาตรา ๗๐/๑  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๐๖/๒  ตัวแทนประกันชีวิตผูใดไมปฏิบัติตามประกาศนายทะเบียนท่ีออกตามความใน
มาตรา ๗๐/๓  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๐๖/๓ ตัวแทนประกันชีวิตผูใดยอมใหผูอ่ืนใชช่ือตนออกหนาเปนตัวแทนประกันชีวิต ตาม
มาตรา ๗๐/๔  หรือนายหนาประกันชีวิตผูใดยอมใหผูอ่ืนใชช่ือตนออกหนาเปนนายหนาประกันชีวิต  ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ” 
 

มาตรา  ๔๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐๙ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และให
ใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๐๙  นายหนาประกันชีวิตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง   มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง  
หรือไมลงรายการในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีตามมาตรา ๗๕ วรรคสอง  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาทและปรับอีกไมเกินวันละสองพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู” 
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 มาตรา  ๔๗  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๑๔/๑  และมาตรา  ๑๑๔/๒  แหงพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๑๑๔/๑  นักคณิตศาสตรประกันภัยไมปฏิบัติตามคําส่ังนายทะเบียนตามมาตรา ๘๓/๓  ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา  ๑๑๔/๒  บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๓/๔  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท” 
 

มาตรา  ๔๘  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคส่ีของมาตรา  ๑๑๗ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 “คณะกรรมการมีอํานาจแจงหรือประกาศหรือโฆษณาผลการเปรียบเทียบได  ในการนี้จะระบุช่ือผู
ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตดวยก็ได” 
 
 มาตรา  ๔๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๑๘ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใช
ความตอไปนี้แทน 
 “มาตรา ๑๑๘  ใหถือวาบรรดาบริษัทท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตหรือสาขาของบริษัท
ท่ีไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๑๐  อยูในวันท่ีพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
๒๕๓๕ ใชบังคับเปนบริษัทท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือเปนสาขาของบริษัทท่ีไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
๒๕๓๕ ตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนดไวในการอนุญาต แลวแตกรณี” 
 
 มาตรา  ๕๐  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๒๔  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใช
ความตอไปนี้แทน 
 “มาตรา ๑๒๔  บทบัญญัติในมาตรา ๓๔  มิใหใชบังคับแกบรรดาอสังหาริมทรัพยท่ีบริษัทตามมาตรา 
๑๑๘ ไดมาหรือมีอยูกอนวันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๑๐” 
 
 มาตรา  ๕๑  เม่ือพนกําหนดสิบปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  จํานวนหุนและจํานวน
กรรมการ ตามมาตรา ๑๐  ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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 มาตรา  ๕๒  มิใหนําความในมาตรา ๗๐/๑  และมาตรา ๗๐/๒  มาใชบังคับแกผูท่ีไดรับใบอนุญาตเปน
ตัวแทนประกันชีวิตอยูกอนท่ีพระราชบัญญัติฉบับนี้ใชบังคับ  เวนแตบุคคลผูนั้นไดมีการตออายุใบอนุญาตเปน
ตัวแทนประกันชีวิตตามมาตรา ๗๗ 
 
 มาตรา  ๕๓  ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมในบัญชีทายพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  และ
ใหใชอัตราคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
 มาตรา  ๕๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
………………………………. 
              นายกรัฐมนตรี   

อัตราคาธรรมเนียม 
 

(๑)   คําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต                  ๔๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต                                                   ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๓)   ใบอนุญาตใหเปดสาขาของบริษัท                      ๘๐,๐๐๐  บาท 
(๔)   การอนุญาตใหยายสํานักงานใหญหรือสาขา                   ๒๐,๐๐๐  บาท 
(๕)   คาสมัครสอบความรูเพื่อขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนหรือนายหนาประกันชีวิต     ๔๐๐  บาท 
(๖)   คําขอรับใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัย                         ๕๐๐  บาท 
(๗)  คําขอรับความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชี                          ๕๐๐  บาท 
(๘)  ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต         ๘๐๐  บาท 
(๙)   ใบอนุญาตใหนิติบุคคลเปนนายหนาประกันชีวิต                                                 ๔๐,๐๐๐  บาท 
(๑๐)  ใบอนุญาตใหบุคคลธรรมดาเปนนายหนาประกันชีวิต                                              ๘๐๐  บาท 
(๑๑)  ใบอนุญาตใหเปนนักคณิตศาสตรประกันภัย                                                      ๒๐,๐๐๐  บาท 
(๑๒)  หนังสือใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชี                                                         ๒๐,๐๐๐  บาท 
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(๑๓)  ใบแทนใบอนุญาตทุกชนิด                                                                                       ๔๐๐  บาท 
(๑๔)  คาธรรมเนียมรายปสําหรับการประกอบธุรกิจประกันชีวิต                              ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
(๑๕)  การใหตออายุใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตประเภท ๑ ป                                ๔๐๐  บาท 
(๑๖)  การใหตออายุใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตประเภท ๕ ป                            ๒,๐๐๐  บาท 
(๑๗)  การใหตออายุใบอนุญาตนิติบุคคลเปนนายหนาประกันชีวิต ประเภท ๑ ป        ๑๒,๐๐๐  บาท 
(๑๘)  การใหตออายุใบอนุญาตนิติบุคคลเปนนายหนาประกันชีวิต ประเภท ๕ ป        ๖๐,๐๐๐  บาท 
(๑๙)  การใหตออายุใบอนุญาตบุคคลธรรมดาเปนนายหนาประกันชีวิต ประเภท ๑ ป       ๔๐๐  บาท 
(๒๐) การใหตออายุใบอนุญาตบุคคลธรรมดาเปนนายหนาประกันชีวิต ประเภท ๕ ป   ๒,๐๐๐ บาท 
(๒๑) การใหตออายุใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัย                                      ๑๒,๐๐๐ บาท 
(๒๒) การใหตออายุการใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชี                                           ๑๒,๐๐๐ บาท 
(๒๓) การขอตรวจดูเอกสาร   คร้ังละ                                                                                  ๑๐๐  บาท 
(๒๔) การคัดหรือรับรองสําเนาเอกสาร  หนาละ                                                                 ๑๐๐ บาท 
(๒๕) คําขอรับความเห็นชอบในแบบและขอความแหงกรมธรรมประกันภัย 
          เอกสารประกอบหรือแนบทายกรมธรรมประกันภัยแบบละ                                 ๔,๐๐๐ บาท 
(๒๖) คําขอรับความเห็นชอบการกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยแบบละ                            ๔,๐๐๐ บาท 
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   ประวัติผูเขยีน  
 

นางภาพร     ภิยโยดิลกชัย      เกิดเม่ือวันท่ี    23    พฤศจิกายน    2510        ท่ีจังหวัด
กรุงเทพมหานคร   สําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีคณะบัญชี   จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   ในป พ.ศ. 
2532   และคณะนิติศาสตร จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช  ในป พ.ศ.  2543  สําเร็จการศึกษา
ช้ันปริญญาโท      คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี     สาขาวิชาบัญชีการเงิน      จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  ในป พ.ศ.  2539 

ปจจุบันทํางานในตําแหนง  ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน   บริษัท  ศรีอยุธยา
ประกันภัย   จํากัด  (มหาชน) 
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