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183 อาคารรีเจน้ทเ์ฮา้ส์ ชั้น 19  
ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  
   

วนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 
 
เร่ือง ขอให้พิจารณายกเลิกการยติุโครงการไลฟ์พริวิเลจคลบั 
 
เรียน ประธานกรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 
 

ส าเนา เรียน บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ผูส้อบบญัชีบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน)    
                     
อา้งถึง หนงัสือของบริษทั โปรเฟสชัน่แนล อลัไลแอนซ์ ลีเกิล แอด็ไวเซอร่ี จ ากดั ลงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2560  
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) หนงัสือของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  
       ฉบบัลงวนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 

2) บนัทึกส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง โครงการให้บริการรักษาพยาบาลแก่สมาชิก 
    ตลอดชีพเป็นการรับประกนัวินาศภยัหรือไม่  เร่ืองเสร็จท่ี 976/2560 
     

ตามท่ีบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดแ้จง้ยติุโครงการไลฟ์พริวิเลจคลบั ตั้งแต่
วนัท่ี 20 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป โดยอา้งว่ามีมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัสญัญาประกนัภยัท่ีตอ้งปฏิบติัตาม และท่ี
ปรึกษากฎหมายของบริษทัมีความเห็นว่า ขอ้ตกลงท่ีบริษทัท าไวก้บัสมาชิกเขา้ลกัษณะเป็นสญัญาประกนัภยั และ
เสนอคืนเงินค่าสมาชิกพร้อมเงินชดเชยอีกร้อยละ 10 ต่อปี และให้ส่วนลดตลอดชีพในอตัราร้อยละ 50 ภายใต้
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษทัก าหนด สมาชิกท่ีลงนามในหนงัสือน้ี จึงไดม้อบอ านาจให้ทนายความแห่งบริษทั 
โปรเฟสชัน่แนล อลัไลแอนซ์ ลีเกิล แอ็ดไวเซอร่ี จ ากดั มีหนงัสือแจ้งท่านในฐานะประธานกรรมการ, กรรมการ
ผูจ้ดัการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการของบริษทั ว่าขอ้กล่าวอา้งและเหตุผลท่ีบริษทัน ามา
แจ้งต่อสมาชิกเพ่ือยุติโครงการไลฟ์พริวิเลจคลบั ลว้นเป็นการหาเหตุมากล่าวอา้งโดยไม่สุจริตและไม่เป็นไปตาม
ความเป็นจริง กล่าวคือ การท่ีผูส้อบบญัชีไดแ้จ้งให้บริษทัตั้งส ารองค่าใชจ่้ายโครงการไลฟ์พริวิเลจคลบั เป็นการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเท่านั้น ไม่ไดท้  าให้บริษทักลายเป็นผูรั้บประกนัภยัตาม
กฎหมายแต่อยา่งใด อีกทั้งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวไดอ้อกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 แลว้ และการ
อาศยัความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายมาเป็นขอ้อา้งเพ่ือยุติโครงการไลฟ์พริวิเลจคลบัก็ไม่ถูกตอ้ง เพราะการด าเนิน
โครงการไลฟ์พริวิเลจคลบัมิไดมี้ลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจประกนัภยัแต่อยา่งใด เน่ืองจากไม่มีขอ้ตกลงจะใช้
ค่าสินไหมทดแทนหรือใชเ้งินจ านวนหน่ึงให้ในกรณีวินาศภยัหากมีข้ึน หรือในเหตุอยา่งอ่ืนในอนาคตดงัไดร้ะบุไว้
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ในสญัญา และไม่มีการส่งเงินท่ีเรียกว่า เบ้ียประกนัภยั นอกจากนั้น การท่ีบริษทัอา้งว่า โครงการไลฟ์พริวิเลจคลบั
เป็นการประกอบธุรกิจประกนัภยั เท่ากบับริษทัยอมรับว่าตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษทัประกอบธุรกิจประกนัภยั
โดยไม่ไดรั้บอนุญาต อนัเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายซ่ึงมีโทษทางอาญาในอตัราสูง การท่ีบริษทัแจง้ยติุโครงการ
ไลฟ์พริวิเลจคลบัจึงไม่มีผลตามกฎหมายและขอให้ยกเลิกการยติุโครงการไลฟ์พริวิเลจคลบั รายละเอียดปรากฏตาม
หนงัสือท่ีอา้งถึง  

ขา้พเจา้ตามรายช่ือท่ีลงนามในหนงัสือน้ี ขอเรียนขอ้เทจ็จริงให้ท่านในฐานะ ประธานกรรมการ, กรรมการ
ผูจ้ดัการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการของบริษทั ทราบดงัต่อไปน้ี 

1) ขา้พเจ้าไดย้ื่นฟ้องและแก้ไขเพ่ิมเติมฟ้องต่อบริษทั เป็นคดีหมายเลขด าท่ี ผบ.625/2560 ของศาลแพ่ง 
เพ่ือให้บริษทัเปิดด าเนินโครงการไลฟ์พริวิเลจคลบั และเปิดพ้ืนท่ีในชั้น 15 (ทั้งชั้น) ของอาคาร D และห้องรับรองท่ี
ชั้นล่างเพ่ือให้บริการสมาชิก รวมทั้งจดัพยาบาลประจ า และให้บริการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพ และบริการ
อ่ืนๆตามเดิม หากบริษทัไม่ด าเนินการให้ชดใชค้่าเสียหาย เป็นรายเดือนๆละ 50,000.- บาท ต่อคน นบัตั้งแต่วนัฟ้อง
จนกว่าจะเปิดโครงการไลฟ์พริวิเลจคลบัและเปิดพ้ืนท่ีชั้น 15 (ทั้งชั้น) ของอาคาร D ท่ีมีพยาบาลประจ าชั้นตามเดิม 
และหากบริษทัไม่ด าเนินการรักษาพยาบาล ขา้พเจา้สามารถไปรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลของบริษทัหรือแห่งอ่ืน 
แลว้น าเงินท่ีช าระไปมาเรียกเก็บจากบริษทัพร้อมทั้งดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ีจ่ายไป หากไม่
ช าระภายใน 7 วนั ให้บังคับคดีได้ทันที และหากบริษัทไม่ให้บริการดูแลสุขภาพและอ่ืนๆตามเดิม ให้ชดใช้
ค่าเสียหายเป็นรายปีๆละ 300,000.- บาทต่อคน นบัตั้งแต่วนัฟ้องจนกว่าจะปฏิบติั รวมทั้งขอให้ศาลพิจารณาให้
บริษทัจ่ายค่าเสียหายเชิงลงโทษเป็นรายเดือนๆละ 100,000.- บาทต่อคน นับตั้งแต่วนัฟ้องจนกว่าจะปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงของโครงการไลฟ์พริวิเลจคลบั 

2) บริษทัไดใ้ห้การโดยสรุปว่า บริษทัไม่ไดจ้งใจปฏิบติัผิดสญัญาในการแจง้ยติุโครงการไลฟ์พริวิเลจคลบั 
การเปิดและด าเนินโครงการไลฟ์พริวิเลจคลบั มีเจตนาท่ีจะให้บริการทางการแพทยท่ี์มีมาตรฐานแก่ประชาชน 
เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จกัและแพร่หลายแก่ประชาชนทัว่ไป โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมการตลาด และประชาสัมพนัธ์
กิจการของบริษทั ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษทัไม่ทราบเลยว่าการด าเนินโครงการไลฟ์พริวิเลจคลบัมีลกัษณะ
เป็นการประกอบธุรกิจประกนัภยัตามกฎหมาย และบริษทัให้บริการแก่สมาชิกดว้ยความสุจริตอยา่งเต็มท่ี เป็นไป
ตามท่ีระบุในข้อบงัคบัโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับทุกประการ ไม่มีเจตนาหลอกลวงสมาชิก แต่เหตุท่ีบริษทัไม่
สามารถด าเนินโครงการไลฟ์พริวิเลจคลบัต่อไปได ้และจ าเป็นตอ้งยติุโครงการไลฟ์พริวิเลจคลบั เน่ืองจากผูส้อบ
บญัชีของบริษทัแจ้งว่า ขอ้ตกลงและการด าเนินโครงการไลฟ์พริวิเลจคลบัมีลกัษณะเป็นสัญญาประกันภยั ตาม
มาตรฐานการรายงานการเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) และท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัมีความเห็นว่า ขอ้ตกลง
เก่ียวกบัโครงการไลฟ์พริวิเลจคลบั เป็นกรณีท่ีมีการใชเ้งินจ านวนหน่ึงให้ ในกรณีมีวินาศภยัหรือเหตุอยา่งอ่ืนใน
อนาคต อนัมีลกัษณะเป็นสัญญาประกันภยั ตามมาตรา 861 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และเป็นการ
ประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั บริษทัไม่มีวตัถุประสงคแ์ละไม่ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัภยั จึงเป็น
เหตุให้การด าเนินโครงการไลฟ์พริวิเลจคลบัถือเป็นการกระท าโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ตอ้งห้ามตามมาตรา 17 
แห่งพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2535 และมีความผิดตามกฎหมายซ่ึงมีโทษทางอาญาทั้งจ าคุกและปรับ  
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3) ศาลแพ่งได้พิจารณาและไต่สวนพยานทั้งสองฝ่าย ตามค าร้องขอคุม้ครองชัว่คราวของขา้พเจ้า แลว้มี
ค าสัง่เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 ให้บริษทัให้บริการรักษาพยาบาลแก่ขา้พเจ้าดว้ยมาตรฐานการรักษาพยาบาลทัว่ไป
ของบริษทั โดยยงัไม่เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลและค่ารักษาอ่ืนใด จนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาหรือค าสัง่เป็นอยา่งอ่ืน 
ทั้งน้ีให้ขา้พเจา้ท าสญัญาประกนัต่อศาลว่าหากในชั้นท่ีสุด ศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่า บริษทัมีสิทธิยกเลิกโครงการ
ไลฟ์พริวิเลจคลบั และขา้พเจา้ตอ้งรับผิด ชดใชค้่ารักษาพยาบาล ขา้พเจา้ตกลงยินยอมช าระค่ารักษาพยาบาลดงักล่าว
ให้แก่บริษทั  

4) ขา้พเจ้าไดร่้วมกนัมีหนงัสือถึงคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
โดยน าส่งหนงัสือช้ีชวนเขา้ร่วมโครงการไลฟ์พริวิเลจคลบั กฎระเบียบขอ้บงัคบัของโครงการไลฟ์พริวิเลจคลบั เพ่ือ
ให้คปภ.พิจารณาว่าโครงการไลฟ์พริวิเลจคลบั เป็นสญัญาประกนัภยัซ่ึงเขา้ข่ายการประกอบธุรกิจประกนัภยัหรือไม่ 
ซ่ึงคปภ.มีความเห็นในเบ้ืองตน้ว่าโครงการไลฟ์พริวิเลจคลบัไม่เขา้ลกัษณะเป็นการรับประกนัภยั แต่เพ่ือให้เกิด
ความรอบคอบในการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมาย ประกอบกบักรณีดงักล่าวมีผูมี้ส่วนไดเ้สียหลายราย และมีทุน
ทรัพยค์่อนขา้งสูง หากด าเนินการโดยไม่รอบคอบ ส านกังาน คปภ.อาจถูกฟ้องร้องและอาจเกิดผลกระทบระยะยาว 
จึงน าเร่ืองน้ีหารือต่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 5) โดยเร่ืองเสร็จท่ี 
976/2560 ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า สญัญาระหว่างบริษทัและสมาชิกโครงการไลฟ์พริวิเลจคลบั มีลกัษณะเป็นสญัญา
ต่างตอบแทนประเภทหน่ึง จึงไม่เข้าลกัษณะเป็นสัญญาประกนัวินาศภยั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
และไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย ส านักงาน คปภ.จึงได้มีหนังสือแจ้งความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาดงักล่าว พร้อมแจ้งดว้ยว่า มติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้กรณีท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาให้
ความเห็นทางกฎหมายเป็นประการใดแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบติัตามความเห็นนั้น การด าเนินโครงการ
ไลฟ์พริวิเลจคลบัจึงไม่เป็นการประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั และไม่เป็นความผิดตามมาตรา 17 และมาตรา 86 
แห่งพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2535 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) และ 2) 

ตามขอ้เทจ็จริงดงักล่าว จึงชดัเจนแลว้ว่า คปภ.ซ่ึงเป็นองคก์รของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั รวมทั้งด าเนินคดีกบับุคคลท่ีฝ่าฝืนมาตรา 17 ซ่ึงเป็นความผิดตามมาตรา 86 แห่งพระราชบญัญติัประกนั
วินาศภยั พ.ศ. 2535 ไดมี้หนังสือยืนยนัแล้วว่า การด าเนินโครงการไลฟ์พริวิเลจคลบัไม่เป็นการประกอบธุรกิจ
ประกนัวินาศภยั และไม่เป็นความผิดตามมาตราดงักล่าว การท่ีบริษทัยกเลิกโครงการไลฟ์พริวิเลจคลบั โดยอา้งว่า 
การด าเนินโครงการไลฟ์พริวิเลจคลบั เขา้ลกัษณะสญัญาประกนัภยัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และเป็น
การประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ตอ้งห้ามตามมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติัประกนัวินาศ
ภยั พ.ศ. 2535 จึงรับฟังไม่ไดแ้ลว้ 

ดงันั้น ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษทัเป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มี
ประชาชน กองทุน องคก์รนิติบุคคลต่างๆ เป็นผูถื้อหุ้นอยูจ่  านวนมาก บริษทัตอ้งอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ท่านในฐานะ ประธานกรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการ, กรรมการอิสระ, กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการของบริษทั มีหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีจะต้องปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความ
ระมดัระวงั เยี่ยงวิญญูชนผูป้ระกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระท าภายใตส้ถานการณ์อยา่งเดียวกนั ท่ีจะตอ้งควบคุมการ



4 

 

บริหารและจดัการของบริษทัให้อยู่ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายและบรรษทัธรรมาภิบาล รวมทั้งกระท าการหรืองด
กระท าการใดๆท่ีเห็นชดัหรือคาดได้ว่าจะก่อความเสียหายต่อบริษทั ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านได้โปรดประชุมเพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบขอ้เทจ็จริงดงัเรียนมาตามล าดบัขา้งตน้ และมีมติให้ยกเลิกการยุติโครงการไลฟ์พริวิเลจคลบั และ
ให้บริษทัด าเนินโครงการไลฟ์พริวิเลจคลบัต่อไปตามเดิม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกโครงการไลฟ์พริ
วิเลจคลบั และป้องกนัความเสียหายต่อบริษทัจากการยติุโครงการไลฟ์พริวิเลจคลบัโดยไม่ชอบ หากท่านทราบแลว้
ยงัเพิกเฉยไม่ด าเนินการใดๆ เพ่ือแก้ไขความเสียหายท่ีอาจเกิดต่อบริษทั ท่านอาจตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนต่อบริษทัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) อนัเน่ืองมาจากขาดความรับผิดชอบและความระมดัระวงั
ดว้ย เพราะนอกจากคดีท่ีขา้พเจา้ฟ้องให้บริษทัปฏิบติัตามสัญญาและเรียกค่าเสียหายแลว้ ยงัมีสมาชิกโครงการไลฟ์
พริวิเลจคลบัอีกจ านวนมากไดย้ื่นฟ้องบริษทัต่อศาลและเรียกค่าเสียหายเช่นกนั  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 

 
  


