
      
       

                     

                                       ประกาศกระทรวงพาณิชย 
             เรื่อง  การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ 3) 
                                                               

                   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6  และมาตรา 28   แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
2535   รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยออกประกาศไวดังตอไปนี้ 
                   ขอ 1  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
                   ขอ 2  ในประกาศนี้ 
                            “ประกาศการลงทุน” หมายความวา ประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง การลงทุน
ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต  ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2547  
                   ขอ 3  ใหยกเลิกนิยามคําวา “องคการหรือรัฐวิสาหกิจ” ในขอ 2 แหงประกาศการลงทุน และ
ใหใชความตอไปนี้แทน 
                            ““องคการหรือรัฐวิสาหกิจ” หมายความวา องคการหรือรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคล
ซึ่งมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งข้ึน  หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เชน กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา เทศบาล เปนตน  หรือรัฐวิสาหกิจที่เปนบริษัทจํากัดตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และรายชื่อที่
นายทะเบียนประกาศกําหนด” 
                   ขอ 4  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน (8) ของขอ 4 แหงประกาศการลงทุน  
                            “(8)   ซื้อหุนกูซึ่งออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ ที่ไดรับ
อนุญาตจากกระทรวงการคลังใหออกและเสนอขายหุนกูนั้นในประเทศไทย”  
                   ขอ 5  ใหยกเลิกความในขอ 23  แหงประกาศการลงทุน  และใหใชความตอไปนี้แทน 
                           “ขอ 23 การใหกูยืมโดยมีอสังหาริมทรัพยจํานองเปนประกันการกูยืมตามขอ 3(15)  
บริษัทจะใหกูยืมไดตามเงื่อนไขดังตอไปนี้  
                                      (1) การใหกูยืมเพื่อที่อยูอาศัย  บริษัทจะใหกูยืมไดเฉพาะบุคคลธรรมดา  
แตละรายไมเกินยี่สิบลานบาท  เมื่อรวมกันทุกรายแลวตองไมเกินรอยละยี่สิบหาของสินทรัพยของบริษัท  
ระยะเวลาการใหกูยืมไมเกินสามสิบป   
                                            (1.1)  ถาจํานวนเงินกูยืมไมเกินสิบลานบาท  บริษัทจะใหกูยืมไดเมื่อ
รวมกับเจาหนี้อ่ืน (ถามี) แลวตองไมเกินรอยละเกาสิบของราคาประเมินอสังหาริมทรัพยที่จํานองเปนประกัน
การกูยืม หรือราคาซื้อขายของโครงการจัดสรรที่อยูอาศัย  
                                            (1.2)  ถาจํานวนเงินกูยืมเกินกวาสิบลานบาทแตไมเกินยี่สิบลานบาท  
บริษัทจะใหกูยืมไดเมื่อรวมกับเจาหนี้อ่ืน (ถามี)  แลวตองไมเกินรอยละเจ็ดสิบของราคาประเมิน
อสังหาริมทรัพยที่จํานองเปนประกันการกูยืม  หรือราคาซื้อขายของโครงการจัดสรรที่อยูอาศัย  
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                                      (2) การใหกูยืมนอกจาก (1)  บริษัทจะใหกูยืมไดเมื่อรวมกับเจาหนี้อ่ืน    
(ถามี) แลวตองไมเกินรอยละเจ็ดสิบของราคาประเมินอสังหาริมทรัพยที่จํานองเปนประกันการกูยืม    
จํานวนเงินที่ใหกูยืมแตละรายไมเกินรอยละหาของสินทรัพยของบริษัท และเมื่อรวมกันทุกรายแลวตองไมเกิน
รอยละยี่สิบของสินทรัพยของบริษัท  ระยะเวลาการใหกูยืมไมเกินยี่สิบป  
                                      ทั้งนี้  การใหกูยืมตาม (1) และ (2) รวมกันแลวตองไมเกินรอยละสามสิบหา
ของสินทรัพยของบริษัท และตองชําระดอกเบี้ยไมนอยกวาปละครั้ง  ถามีระยะเวลาปลอดการชําระเงินตนคืน 
ตองไมเกินหนึ่งในสี่ของระยะเวลาใหกูยืม  เมื่อพนระยะเวลาปลอดการชําระเงินตนคืน หรือกรณีไมมี     
ระยะเวลาปลอดการชําระเงินตนคืน  จะตองชําระเงินตนคืนไมนอยกวาปละครั้ง  อสังหาริมทรัพยที่จํานอง
เปนประกันการกูยืมตองจํานองเปนประกันลําดับหนึ่ง  หรือรวมจํานองพรอมกับเจาหนี้อ่ืนเปนลําดับหนึ่ง   
การใหกูยืมตาม (1) หามมีระยะเวลาปลอดการชําระเงินตนคืน 
                                      ถาเปนการจํานองที่ดินที่มีอาคารเปนสวนควบ  หรือเปนการจํานองเฉพาะ
อาคาร  อาคารนั้นจะตองมีการประกันวินาศภัย  และใหบริษัทเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย
ตลอดระยะเวลาตามสัญญากูยืม”  
                   ขอ 6  ใหยกเลิกความในขอ 25 แหงประกาศการลงทุน และใหใชความตอไปนี้แทน 
                           “ขอ 25 การใหกูยืมแกพนักงานของบริษัทตามขอ 3(17)  บริษัทจะใหกูยืมไดตาม
เง่ือนไขดังตอไปนี้ 
                                      (1) จํานวนเงินที่ใหกูยืมแตละรายไมเกินหนึ่งลานบาท  และเมื่อรวมกัน    
ทุกรายแลวตองไมเกินรอยละหาของสินทรัพยของบริษัท 
                                      (2) มีพนักงานบริษัทเดียวกันคนเดียว หรือหลายคนซึ่งมีเงินเดือนรวมกัน 
สูงกวาเงินเดือนของผูกูยืมเปนผูค้ําประกัน  พนักงานคนหนึ่งใหค้ําประกันไดไมเกินหนึ่งราย  หรือมี         
ขาราชการ  หรือเจาหนาที่ของรัฐ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  เปนผูค้ําประกัน    
                                      (3) กําหนดระยะเวลาชําระเงินตนคืนพรอมดอกเบี้ยเปนรายงวด งวดละ  
เทา ๆ กัน ไมนอยกวาปละครั้ง  
                                      (4) สัญญากูยืมมีระยะเวลาไมเกินสิบป”  
                   ขอ 7  ใหยกเลิกความใน (3) ของขอ 33 แหงประกาศการลงทุน และใหใชความตอไปนี้แทน 
                            “(3) สัญญาเชาซื้อมีระยะเวลาไมเกินเจ็ดป”   
                   ขอ 8  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน (2.19) ของขอ 42(2)  แหงประกาศการลงทุน    
                            “(2.19)  หุนกูซึ่งออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ ที่ไดรับ
อนุญาตจากกระทรวงการคลังใหออกและเสนอขายหุนกูนั้นในประเทศไทย  โดยหุนกูนั้นตองไดรับอันดับ
ความนาเช่ือถือไมต่ํากวา BBB หรือเทียบเทา (issue rating)”  
                   ขอ 9  ใหยกเลิกความใน (3) และ (8) ของขอ 42 แหงประกาศการลงทุน และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 
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                            “(3)  การลงทุนตาม (2.1) ถึง (2.8) ใหบริษัทลงทุนไดเมื่อรวมกันแลวตอง       
ไมนอยกวารอยละหกสิบของสินทรัพยลงทุนของกรมธรรมประกันภัยแบบยูนิเวอรแซลไลฟ (universal life)  
สําหรับการลงทุนตาม (2.9) ถึง (2.19) ใหบริษัทลงทุนไดเมื่อรวมกันแลวตองไมเกินรอยละสี่สิบของ     
สินทรัพยลงทุนของกรมธรรมประกันภัยแบบยูนิเวอรแซลไลฟ (universal life) 
                            บริษัทจะขอผอนผันไมลงทุนตามสัดสวนการลงทุนดังกลาวขางตนได  เมื่อบริษัท
ไดกําหนดนโยบายการลงทุนที่เปนการเฉพาะสําหรับกรมธรรมประกันภัยแบบยูนิเวอรแซลไลฟ (universal 
life)  โดยไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้นายทะเบียนจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไวดวย   
ก็ได  
                             (8)  การลงทุนตาม (2.13) ถึง (2.19) บริษัทจะลงทุนไดตอเมื่อไดรับความ    
เห็นชอบเปนหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้นายทะเบียนจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ได” 
                   ขอ 10  ใหยกเลิกความในขอ 45 แหงประกาศการลงทุน ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงพาณิชย เร่ือง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 ตุลาคม 
2549  และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                “ขอ 45   การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย  พันธบัตรหรือหุนกูขององคการหรือ          
รัฐวิสาหกิจ หรือหุนกูของบรรษัทเงินทุน ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการจําหนายนอกราชอาณาจักร ตามขอ 4(3)  
การซื้อพันธบัตรหรือหุนกูซึ่งออกหรือค้ําประกันโดยองคกรระหวางประเทศ ตามขอ 4(4)  การซื้อพันธบัตร 
หุนกู  หรือตั๋วเงิน  ซึ่งออกโดยรัฐบาลตางประเทศหรือรัฐวิสาหกิจตางประเทศ ตามขอ 4(5)   การซื้อ     
บัตรเงินฝากหรือหุนกูของธนาคาร หรือหุนกูของบริษัทจํากัด ที่ออกจําหนายนอกราชอาณาจักร ตามขอ 
4(6)   การซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่จดทะเบียนในตางประเทศ ตามขอ 4(7)    การซื้อหุนกูซึ่ง   
ออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ  ที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหออกและ
เสนอขายหุนกูนั้นในประเทศไทย ตามขอ 4(8)  บริษัทจะซื้อไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจาก
นายทะเบียน  ทั้งนี้นายทะเบียนจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ได 
                                         (1)  พันธบัตร  หุนกู  หรือตั๋วเงินซึ่งออกโดยรัฐบาลตางประเทศหรือ    
รัฐวิสาหกิจตางประเทศตามขอ 4(5) นั้นตองไดรับอันดับความนาเช่ือถือ (issue rating) ไมต่ํากวา BBB 
หรือเทียบเทา  เวนแตพันธบัตร หุนกู หรือตั๋วเงินนั้นไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหเสนอขายใน
ประเทศไทย 

           (2)  บัตรเงินฝากหรือหุนกูของธนาคาร หรือหุนกูของบริษัทจํากัด ตามขอ
4(6)  ตองไดรับอันดับความนาเช่ือถือ (issue rating)  หรือธนาคาร หรือบริษัทจํากัด ที่ออกบัตรเงินฝาก
หรือหุนกูนั้น ตองไดรับอันดับความนาเช่ือถือ (issuer rating) ไมต่ํากวา BBB หรือเทียบเทา 

           (3)  หุนกูซึ่งออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ       
ที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหออกและเสนอขายหุนกูนั้นในประเทศไทย ตามขอ 4(8)  ตองไดรับ
อันดับความนาเช่ือถือ (issue rating) ไมต่ํากวา BBB หรือเทียบเทา”  
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บทเฉพาะกาล 

  ขอ 11  การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทที่เปนไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง 
การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิตที่ออกกอนวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ  แตไมเปนไปตาม
เง่ือนไขที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหบริษัทดําเนินการตอไปไดเพียงสิ้นภาระหรือส้ินระยะเวลาที่ผูกพันไวใน
สัญญาหรือขอตกลงนั้น 

                                                    ประกาศ  ณ  วันที่  24  มกราคม  พ.ศ. 2550 

                                  
                                                                 (นายเกริกไกร  จีระแพทย) 
                                                              รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

                                                                     
                                            
 
 
 
 
 
 

  
 

 
(ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 124 ตอนพิเศษ 17 ง  วันที่ 12 กุมภาพันธ 2550) 

 
 
 
 

 
 


