ฉบับที่ 168/2561

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ร่ างพระราชบัญญัติประกันชีวติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
และร่ างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....
กลุ่มที่ 2 บทบัญญัติเกีย่ วกับการเสริมสร้ างเสถียรภาพและความมั่นคงของบริษัท
_______________________________
นายลวรณ แสงสนิ ท ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
ได้เ ปิ ดเผยว่า คณะรัฐ มนตรี ไ ด้มีม ติเ มื่อ วัน ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เห็น ชอบร่ า งพระราชบัญ ญัติป ระกัน ชีว ิต
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... และร่ างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... กลุ่มที่ 2 บทบัญญัติเกี่ยวกับการ
เสริ มสร้างเสถียรภาพและความมัน่ คงของบริ ษทั (ร่ าง พ.ร.บ. ประกันชีวิตฯ และร่ าง พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯ
กลุ่มที่ 2) ที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยร่ าง พ.ร.บ. ประกันชีวิตฯ และร่ าง พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯ กลุ่มที่ 2
มีสาระสําคัญในการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของกรรมการ หรื อผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการให้มี
ความเหมาะสม และกําหนดให้การแต่งตั้งกรรมการหรื อผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการต้องได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียน รวมทั้งกําหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริ ษทั และกําหนดหลักเกณฑ์ให้บริ ษทั
ต้องปฏิบตั ิเพื่อให้มีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นไปตามมาตรฐานสากล และเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของ
ผูเ้ อาประกันภัย
2. กํา หนดบทบัญ ญัติเพื่อ ใช้ใ นการกํา กับดูแ ลผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษ ทั เพื่อ ให้ทราบแหล่งที่ม าของ
เงินทุนและมีความโปร่ งใส โดยกําหนดให้มีการรายงานการถือหุ น้ ตั้งแต่ร้อยละ 5 หรื อขอรับความเห็นชอบการ
ถือหุ น้ ตั้งแต่ร้อยละ 10
3. แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนและการบริ หารสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานสากล โดยกํา หนดให้บริ ษทั ต้องดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่า และคณะกรรมการสามารถกําหนดให้
บริ ษทั ดํารงเงินกองทุนเพิ่มเติมได้ในกรณี ที่ปรากฏว่าบริ ษทั มีความเสี่ ยงสู ง หรื อคาดว่าจะมีความเสี่ ยงเพิ่มขึ้นใน
อนาคต

-24. กํา หนดให้บ ริ ษ ทั ต้อ งมีน กั คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ประจํา บริ ษ ทั ตลอดเวลาที่ประกอบธุร กิจ
เพื่อทําหน้าที่รับรองการวิเคราะห์ทางการเงินและแสดงความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั และปรับปรุ งคุณสมบัติ
และบทบาทอํา นาจหน้าที่ของนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งให้แจ้งต่อนาย
ทะเบียนได้เมื่อพบเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีการทุจริ ตเกิดขึ้นในบริ ษทั ตลอดจนปรับปรุ งบทกําหนดโทษให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้นโดยพิจารณาตามความร้ายแรงของการกระทํา
5. กําหนดให้การจัดทําบัญชี สมุดทะเบียน ตลอดจนการจัดทําและยื่นงบการเงินต้องเป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญ ชีแ ละที่ค ณะกรรมการกํา หนด ซึ่ ง ผูส้ อบบัญ ชีข องบริ ษ ทั ต้อ งได้รับ ความเห็น ชอบจากนาย
ทะเบียน และนายทะเบียนมีอาํ นาจแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีหรื อผูช้ าํ นาญการเฉพาะด้านเพื่อดําเนิ นการตรวจสอบได้
หากเห็นว่าสมุดทะเบียน สมุด บัญชี งบการเงิน ข้อมูล รายงาน เอกสาร หรื อคํา ชี้ แจง ไม่ถูกต้อง ไม่ค รบถ้ว น
คลุมเครื อไม่ชดั เจน ตลอดจนต้องดําเนิ นการประกาศรายการงบการเงินให้ประชาชนทราบ
6. กํา หนดกระบวนการแก้ไ ขฐานะและการดํา เนิ นงานของบริ ษทั ให้เป็ นรู ป ธรรม ลดการใช้
ดุล พินิจ และเกิด ความชัดเจนต่อ ภาคธุ ร กิจ โดยกรณี ที่บริ ษทั มีเ งิน กองทุน ตํ่า กว่า อัต ราที่ก ฎหมายกํา หนดให้
สามารถเข้าแทรกแซงได้ 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เสนอโครงการเพื่อแก้ไขฐานะการเงินเมื่อเงินกองทุนตํ่ากว่าอัตรา
ที่กฎหมายกําหนด (CAR Ratio ร้อยละ 100) ระดับที่ 2 มีคาํ สัง่ เข้าควบคุมบริ ษทั (กรณี บริ ษทั ประกันชี วิต) และมี
คําสัง่ ให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็ นการชัว่ คราว (กรณี บริ ษทั ประกันวินาศภัย) เมื่อบริ ษทั มีเงินกองทุนตํ่ากว่า
อัตราที่กฎหมายกําหนดร้อยละ 60 และระดับที่ 3 ปิ ดกิจการและเสนอเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อเงินกองทุนตํ่ากว่า
อัตราที่กฎหมายกําหนดร้อยละ 35 และกําหนดกรณี ที่ถือว่าบริ ษทั มีฐานะหรื อการดําเนิ นงานอยูใ่ นลักษณะอันอาจ
เป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่ผเู ้ อาประกันภัยให้มีความชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการใช้มาตรการแทรกแซง หรื อ
มีคาํ สัง่ ให้บริ ษทั แก้ไขฐานะหรื อการดําเนิ นงานเมื่อเกิดกรณี ดงั กล่าว ตลอดจนการรายงานให้รัฐมนตรี ทราบเมื่อมี
การใช้มาตรการแทรกแซง (เมื่อเข้าแทรกแซงในระดับที่ 2) พร้อมทั้งแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบด้วย ในกรณี ที่
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นการคุม้ ครองผูล้ งทุน
7. กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุ รกิจประกันภัย พร้อมทั้งการรักษา
ความลับของข้อมูลระหว่างสํานักงานกับผูท้ ี่ได้รับข้อมูล (ผูท้ ี่ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุ รกิจประกันภัยทุกราย
และทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงานในประเทศหรื อต่างประเทศ)
ร่ าง พ.ร.บ. ประกันชีวิตฯ และร่ าง พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯ ทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าว จะช่วยส่ งเสริ ม
ให้บริ ษทั ประกันภัยมีความพร้อมของระบบงานและบุคลากร ตลอดจนระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมี
การสร้างกระบวนการในการแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและการดําเนิ นงานของบริ ษทั ประกันภัยให้เป็ น
รู ปธรรมและลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนกับภาคธุรกิจในการใช้อาํ นาจรัฐ ซึ่ งกลไก
ดัง กล่า วจะช่ว ยสนับ สนุน ให้ภ าคการประกัน ภัย มีเ สถีย รภาพและความมัน่ คงทางการเงิน อัน จะเป็ นปั จ จัย
สนับสนุนให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีความแข็งแกร่ งมากยิ่งขึ้น

-3โดยหลังจากนี้ จะเป็ นขั้นตอนการตรวจพิจารณาร่ าง พ.ร.บ. ประกันชี วิตฯ และร่ าง พ.ร.บ.
ประกันวินาศภัยฯ ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่ งเมื่อแล้วเสร็ จ จะเข้าสู่ กระบวนการพิจารณาของสภา
นิติบญั ญัติแห่งชาติ และนําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ก่อนจะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้
มีผลบังคับใช้ต่อไป
_______________________________________
สํานักนโยบายระบบการคุม้ ครองผลประโยชน์ทางการเงิน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
02 273 9020 ต่อ 3690

สาระสําคัญของร่าง พ.ร.บ. ประกันชีวิต (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
กลุ่มที่ 2 บทบัญญัติเกี่ยวกับการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมัน่ คงของบริษัท
เหตุผลความจําเป็น
เนื่องจาก พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลบริษัทประกันภัย ยังขาดบทบัญญัติสําคัญหลายประการเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคง
ของบริษัทตามหลักการของมาตรฐานการกํากับดูแลสากล ประกอบกับบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการในการกํากับดูแลบริษัทประกันภัยที่มีปัญหาในการดําเนินการยังไม่เหมาะสม จึงสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกํากับดูแล
บริษัทให้เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และกระบวนการในการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินของบริษัทให้เป็นรูปธรรมลดการใช้ดุลพินิจ เพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยตามตามโครงการ
ประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program – FSAP)
กรรมการ หรือผู้มีอํานาจในการจัดการ : แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของกรรมการ หรือผู้มีอํานาจในการจัดการให้มีความเหมาะสม และกําหนดให้การแต่งตั้งกรรมการหรือผู้มีอํานาจในการจัดการต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียน รวมทั้งกําหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และกําหนดหลักเกณฑ์ให้บริษัทต้องปฏิบัติเพื่อให้มีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานสากล (สอดคล้องกับ
กฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน และกฎหมายหลักทรัพย์)
กํากับดูแลผู้ถือหุ้นของบริษัท : กําหนดบทบัญญัติเพื่อใช้ในการกํากับดูแลผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อให้ทราบ
แหล่งที่มาของเงินทุนและมีความโปร่งใส โดยกําหนดให้มีการรายงานการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 หรือขอรับ
ความเห็นชอบการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 (เป็นไปตามมาตรฐานสากล และกฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน)

การดํารงเงินกองทุน : แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนและการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยกําหนดให้บริษัทต้องดํารงเงินกองทุนขั้นต่ําตามที่คณะกรรมการกําหนด และ
กําหนดให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให้บริษัทดํารงเงินกองทุนเพิ่มเติมได้ในกรณีที่ปรากฏว่าบริษัทมีความ
เสี่ยงสูง หรือคาดว่าจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในอนาคต

การแก้ไขฐานะและการดําเนินงานของบริษัท : กําหนดกระบวนการแก้ไขฐานะและการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นรูปธรรม ลดการใช้ดุลพินิจ และเกิดความชัดเจนต่อภาคธุรกิจ
 ฐานะการเงิน กรณีที่บริษัทมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR Ratio) ต่ํากว่าอัตราที่กฎหมายกําหนด ให้สามารถเข้าแทรกแซงได้ 3 ระดับ (<100% เสนอโครงการเพื่อแก้ไขฐานะเงินกองทุน
<60% บริษัทประกันวินาศภัยสั่งหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว , บริษัทประกันชีวิตสั่งควบคุมบริษัท และ <35% ปิดกิจการ)
 การดําเนินงาน กําหนดกรณีที่ถือว่าบริษัทมีฐานะหรือการดําเนินงานอันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และมาตรการแทรกแซง (สั่งแก้ไขฐานะการดําเนินงาน สั่งห้ามขยายธุรกิจ สั่งเพิ่มทุน/ลดทุน สั่งถอดถอนกรรมการ)
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย : ปรับปรุงคุณสมบัติและบทบาทอํานาจหน้าที่ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และกําหนดให้บริษัทต้องมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้ง (Appointed
Actuary) ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจ เพื่อทําหน้าที่รับรองการวิเคราะห์ทางการเงินและแสดงความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัท

การเปิดเผยข้อมูล: กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูล
ตลอดจนมาตรการในการรักษาความลับเมื่อได้รับข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้เอาประกันภัย
ประชาชน และข้อมูลในกิจการของบริษัท

งบการเงิน และผู้สอบบัญชี : กําหนดให้การจัดทําบัญชี สมุดทะเบียน ตลอดจนการจัดทําและยื่นงบการเงินต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่คณะกรรมการกําหนด และปรับปรุงอํานาจการกําหนดแบบงบการเงิน
ให้เป็นอํานาจนายทะเบียน รวมทั้งกําหนดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน และนายทะเบียนมีอํานาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีหรือผู้ชํานาญการเฉพาะด้านเพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการ
ของบริษัทเพิ่มเติมได้

1. ส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน มีความพร้อมของระบบงานและบุคลากร มีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. ช่วยยกระดับกระบวนการในการแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับฐานะการเงินและการดําเนินงานของบริษัทประกันภัยให้เป็นรูปธรรมและลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนกับภาคธุรกิจในการใช้อํานาจรัฐ
3. ประชาชนผู้เอาประกันภัยเกิดความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัย

