










 

 

เอกสารแนบ 1 
 

รายงานการดํารงเงนิกองทุน ประจาํป    

บริษัท       

ณ วันท่ี    



 

 

คํารบัรองของบรษิัท 

บริษัท       ขอสงรายงานการดํารงเงินกองทุน ท่ีจัดทําขึ้นตามกรอบการดํารง

เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงภายใตพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกัน

ชีวิต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และขอรับรองวาขอมูลท่ีใหแกผูสอบบัญชีรับอนุญาตและนักคณิตศาสตรประกันภัยเพื่อใชในการ

คํานวณเงินกองทุนมีความถูกตองและสมบูรณ 

 

ลายมือชือ่ (signature):        

ช่ือ (name):             

     ประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการ* 

 

วันท่ี (date):             

ลายมือชือ่ (signature):        

ช่ือ (name):             

       กรรมการ** 

วันท่ี (date):             

 

ลายมือชือ่ (signature):        

ช่ือ (name):             

      กรรมการ** 

วันท่ี (date):             

          ประทับตราสําคัญ (ถามี) 

 

* กรณีบริษัทที่เปนสาขาตางประเทศ หมายถึง ผูจัดการสาขา 

** ตามที่กําหนดโดยหนังสือบริคณหสนธิ



 

 

รายงานผูสอบบญัช ี

เรียน กรรมการบริษัท       

ขาพเจาไดตรวจสอบรายงานการดํารงเงินกองทุนของบริษัท       สําหรับ

รายงาน ณ วันที่     ซึ่งผูบริหารของกิจการมีหนาที่รับผิดชอบตอความถูกตองและความครบถวนของ

รายงานดังกลาว สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตอรายงานการดํารงเงินกองทุนจากผลการตรวจสอบ

ของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งกําหนดให

ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวา รายงานการดํารงเงินกองทุนแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงิน

และการเปดเผยขอมูลในรายงานการดํารงเงินกองทุน การประเมินความเหมาะสมของหลักการทางการบัญชี วิธีการ และ

สมมติฐานที่กิจการใช และการประมาณการที่สําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของ

การจัดเตรียมรายงานการดํารงเงินกองทุนท่ีนําเสนอ ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยาง

เหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

  ขาพเจาเห็นวา รายงานการดํารงเงินกองทุนของบริษัท       สําหรับรายงาน 

ณ วันท่ี     ถูกจัดเตรียมอยางถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญทุกประการตามกรอบการดํารง

เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงภายใตพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกัน

ชีวิต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551  

รายงานการดํารงเงินกองทุนนี้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนตาม

กฎหมายกําหนดเทานั้น จึงอาจไมเหมาะสมในการนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคอยางอื่น 

 

ลายมือชือ่ผูสอบบัญชี ________________ 

ช่ือผูสอบบัญชี ________________ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ________________ 

ท่ีอยูของบริษทัผูสอบบัญชี ________________ 

วันท่ีของรายงานผูสอบบัญชี ________________ 



 

 

คํารับรองของนักคณิตศาสตรประกนัภัย 

ขาพเจาไดดําเนินการประเมินภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยสําหรับการคํานวณเงินกองทุนสําหรับความ
เสี่ยงดานการประกันภัย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานการดํารงเงินกองทุนของบริษัท       
สําหรับรายงาน ณ วันท่ี      วาเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหน้ีสินของบริษัทประกันชีวิต และประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต ตามที่ควรในสาระสําคัญทุกประการ 

ขาพเจาขอรับรองความถูกตองของขอมูลที่ปรากฏอยูในรายงานการดํารงเงินกองทุน แบบฟอรมที่ 4 ตาราง
ท่ี 4.1 4.2 4.3 4.4 และ 4.5 รวมท้ัง แบบฟอรมที่ 6 ตารางที่ 6.1 และ 6.2 ในสวนที่เกี่ยวของกับงานของนักคณิตศาสตร
ประกันภัย 

อน่ึงในการประเมินขอมูล ขาพเจามิไดมีการตรวจสอบขอมูล หรือทําการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 
หรือการทดสอบ หรือสอบทานอื่นใด นอกเหนือจากการตรวจสอบขอมูลตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยไดประกาศไว   

ท้ังนี้ โดยลักษณะงานของการประเมินมูลคาไมมีวิธีการใดตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีจะใหผลสรุปการ
ประเมินที่ถูกตองแมนยําได มีหลายกรณีท่ีจําเปนตองใชวิจารณญาณและการตัดสินใจของแตละบุคคล ดังนั้น จึงไมสามารถ
ใหมูลคาใดมูลคาหนึ่งที่ไมมีขอโตแยงได ถึงแมวาผลที่ไดจากการประเมินจะมีขอสรุปอยางสมเหตุสมผล ประกอบดวยเหตุผล
และหลักฐานประกอบที่นาเชื่อถือก็ตาม 

การประเมินภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยนี้ จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทุนตามกฎหมายกําหนดเทาน้ัน จึงอาจไมเหมาะสมในการนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคอยางอื่น อาจไมบงบอกถึงความ
พอเพียงของเงินกองทุนตามหลักเศรษฐศาสตร หรือ ความสามารถของบริษัทในการทําธุรกิจ 
 
ช่ือของนักคณติศาสตรประกันภัย      
ลายมือชือ่     
วันท่ี    



 

 

แบบรายงานการดาํรงเงนิกองทุน 

แบบฟอรมที่ 1 การคํานวณอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน 

 ตารางที่ 1.1 เงินกองทุนท่ีสามารถนํามาใชไดทั้งหมดและเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย 

 ตารางที่ 1.2 อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน 

แบบฟอรมที่ 2 การคํานวณเงินกองทุนท่ีสามารถนํามาใชไดทั้งหมด 

 ตารางที่ 2.1 เงินกองทุนท่ีสามารถนํามาใชไดทั้งหมด 

แบบฟอรมที่ 3 งบแสดงฐานะการเงิน 

 ตารางที่ 3.1 รายงานสินทรัพยตามงบแสดงฐานะการเงิน 

 ตารางที่ 3.2 รายการหนี้สินตามงบแสดงฐานะการเงนิ 

 ตารางที่ 3.3 รายการสวนของเจาของตามงบแสดงฐานะการเงิน 

แบบฟอรมที่ 4 การคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการประกันภัย 

 ตารางที่ 4.1 ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยระยะยาว 

 ตารางที่ 4.2 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยระยะยาว 

ตารางที่ 4.3 ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยระยะยาวจําแนกตามกลุมผลิตภณัฑ 
ตารางที่ 4.4 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยระยะส้ัน - เงินกองทุนสําหรับความ

เสี่ยงจากสํารองคาสินไหมทดแทน 

ตารางที่ 4.5 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยระยะส้ัน - เงินกองทุนสําหรับความ
เสี่ยงจากสํารองเบี้ยประกันภัย 

แบบฟอรมที่ 5 การคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาด 

 ตารางที่ 5.1 สรุปเงินกองทนุสําหรับความเสี่ยงดานตลาด 

 ตารางที่ 5.2 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดจากราคาตราสารทุน 

ตารางที่ 5.3 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดจากราคาอสังหาริมทรัพยและทรัพยสินดําเนินงาน 

 ตารางที่ 5.4 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 ตารางที่ 5.5 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดจากราคาสินคาโภคภัณฑ 
 ตารางที่ 5.6 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดจากราคาหนวยลงทุน 

 ตารางที่ 5.7 การคํานวณการกระจายความเสี่ยงภายในความเสี่ยงดานตลาด 

แบบฟอรมที่ 6 การคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดจากอัตราดอกเบีย้ 

 ตารางที่ 6.1 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดจากอัตราดอกเบี้ย 

 ตารางที่ 6.2 รายละเอียดการคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสีย่งดานตลาดจากอัตราดอกเบี้ย 

แบบฟอรมที่ 7 การคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต 

 ตารางที่ 7.1 สรุปเงินกองทนุสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต 

 ตารางที่ 7.2 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการลงทุนในตราสารหนี ้



 

 

ตารางที่ 7.3 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการลงทุนในเงินใหกูยืมโดยมีอสังหาริมทรัพยจํานองเปน
ประกัน 

ตารางที่ 7.4 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการลงทุนในเงินใหกูยืมนอกจากเงินใหกูยืมโดยมี
อสังหาริมทรพัยจํานองเปนประกัน 

 ตารางที่ 7.5 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการประกันภัยตอ 

 ตารางที่ 7.6 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากสินทรัพยอืน่ๆ 

 ตารางที่ 7.7 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการลงทุนในตราสารอนพุันธ 
แบบฟอรมที่ 8 การคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการประกันภัยตอและการคํานวณความเสี่ยงดาน
การกระจุกตัวจากการประกนัภัยตอ 

 ตารางที่ 8.1 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากการประกันภัยตอสําหรับผูรับประกนัภัยตอในประเทศ 

 ตารางที่ 8.2 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากการประกันภัยตอสําหรับผูรับประกนัภัยตอตางประเทศ 

แบบฟอรมที่ 9 การคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการกระจุกตวั 

 ตารางที่ 9.1 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการกระจุกตัว 



 

 

 

ประกาศที่เก่ียวของในการกรอกรายงานการดํารงเงนิกองทนุ 

แบบฟอรมที ่ ตารางที ่ รายการลาํดับที ่ ประกาศท่ีเกีย่วของ 

1 1.1  1 - 3 เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

5 - 8 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทนุ รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
คํานวณเงินกองทุนของบรษิัทประกันชีวติ 

1.2 1 - 4 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทนุ รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
คํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

2 2.1 1 - 7 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทนุ รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
คํานวณเงินกองทุนของบรษิัทประกันชีวติ 

9 - 10 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทนุ รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
คํานวณเงินกองทุนของบรษิัทประกันชีวติ 

12 - 17 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ  

3 3.1 ทุกรายการ เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ  

3.2 ทุกรายการ เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ  

3.3 ทุกรายการ เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ  

4 4.1 1 - 5 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ และ 

ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 



 

 

แบบฟอรมที ่ ตารางที ่ รายการลาํดับที ่ ประกาศท่ีเกีย่วของ 

4.2 1 - 3 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ  

4 - 6 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทนุ รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
คํานวณเงินกองทุนของบรษิัทประกันชีวติ 

4.3 ทุกรายการ เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ และ 

ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

4.4 1 - 3 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ และ 

ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

4.5 1 - 3 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ และ 

ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

5 5.1 1 - 6 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทนุ รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
คํานวณเงินกองทุนของบรษิัทประกันชีวติ 

8 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทนุ รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
คํานวณเงินกองทุนของบรษิัทประกันชีวติ 

5.2 1 - 5 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ และ 

ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

5.3 1 - 3 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ และ 



 

 

แบบฟอรมที ่ ตารางที ่ รายการลาํดับที ่ ประกาศท่ีเกีย่วของ 

ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

5.4 1 - 4 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ  

6 - 8 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทนุ รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
คํานวณเงินกองทุนของบรษิัทประกันชีวติ 

5.5 1 - 4 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ  

6 - 8 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทนุ รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
คํานวณเงินกองทุนของบรษิัทประกันชีวติ 

5.6 ทุกรายการ เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ และ 

ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

5.7 ทุกรายการ เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทนุ รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
คํานวณเงินกองทุนของบรษิัทประกันชีวติ 

6 6.1 1 - 3 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ และ 

ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

6.2 ทุกรายการ เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ และ 

ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

7 7.1 1 - 5 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทนุ รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ



 

 

แบบฟอรมที ่ ตารางที ่ รายการลาํดับที ่ ประกาศท่ีเกีย่วของ 

คํานวณเงินกองทุนของบรษิัทประกันชีวติ 
7.2 1 - 7 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ

หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ และ 

ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

7.3 1 - 2 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ และ 

ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

7.4 1 - 4 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ และ 

ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

7.5 1 - 3 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ  

4 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทนุ รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
คํานวณเงินกองทุนของบรษิัทประกันชีวติ 

7.6 1 - 9 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ และ 

ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

7.7 1 - 4 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ และ 

ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

8 8.1 1 - 3 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ  



 

 

แบบฟอรมที ่ ตารางที ่ รายการลาํดับที ่ ประกาศท่ีเกีย่วของ 

4 - 7 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทนุ รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
คํานวณเงินกองทุนของบรษิัทประกันชีวติ 

8.2 1 - 3 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ  

4 - 8 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทนุ รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
คํานวณเงินกองทุนของบรษิัทประกันชีวติ 

9 9.1 1 - 7 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ และ 

ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

8 - 9 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทนุ รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
คํานวณเงินกองทุนของบรษิัทประกันชีวติ 

 



 

 

 

แบบฟอรมที ่1 การคํานวณอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน 
ณ วันท่ี     

ช่ือบรษิัท       
วันท่ี     
ตารางที่ 1.1 เงนิกองทนุทีส่ามารถนาํมาใชไดท้ังหมดและเงินกองทุนท่ีตองดํารงตามกฎหมาย 

ลําดบัที ่ รายการ บาท 

1 เงินกองทุนชัน้ที่ 1   
2 เงินกองทุนชัน้ที่ 2   
3 รายการหักจากเงินกองทุน   
4 เงนิกองทุนท่ีสามารถนาํมาใชไดทัง้หมด (total capital available) (TCA) 

(1 + 2 + 3) 
 

5 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการประกันภัย   
6 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาด   
7 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต   
8 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการกระจุกตัว   
9 เงนิกองทุนท่ีตองดํารงทัง้หมด (total capital required) (TCR) 

(5 + 6 + 7 + 8) 
 

 

ตารางที่ 1.2 อัตราสวนความเพียงพอของเงนิกองทุน 

ลําดบัที ่ อัตราสวนความเพียงพอของเงนิกองทุน รอยละ (%) 

1 ณ สิ้นไตรมาส/ป ปจจบุนั (current CAR ratio) (TCA/TCR)  

2 ณ สิ้นไตรมาสที่แลว  (prior quarter CAR ratio)  
3 ณ สิ้น 2 ไตรมาสที่แลว (prior 2 quarter CAR ratio)  
4 ณ สิ้น 3 ไตรมาสที่แลว (prior 3 quarter CAR ratio)  

 
หมายเหต ุ

CAR = capital adequacy ratio



 

 

แบบฟอรมที ่2 การคํานวณเงนิกองทุนท่ีสามารถนาํมาใชไดทัง้หมด 

ณ วันท่ี     
ช่ือบรษิัท       
วันท่ี     
ตารางที่ 2.1 เงนิกองทนุทีส่ามารถนาํมาใชไดท้ังหมด 

ลําดับที ่ รายการ บาท  

1 เงินทุนชําระแลวจากการออกหุนสามัญ   
2 เงินทุนท่ีไดรบัจากสํานักงานใหญ   
3 สวนเกิน (ตํ่ากวา) มูลคาหุน   
4 เงินที่ไดรับจากการออกหุนบุริมสิทธทิี่ไมสามารถไถถอนได ชนิดไมสะสมเงิน

ปนผล  
 

5 กําไร (ขาดทนุ) สะสม   
6 สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน ยกเวน

อสังหาริมทรัพยและทรพัยสินดําเนินงาน  
 

7 สํารองอื่นในสวนของผูถอืหุน   
8 เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)  

9 เงินท่ีไดรบัจากการออกหุนบุริมสิทธิท่ีไมสามารถไถถอนได ชนิดสะสมเงินปนผล   
10 สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาอสงัหาริมทรัพยและทรพัยสิน

ดําเนินงาน  
 

11 เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 (9 + 10)  

12 เงินที่บริษทัไดจายไปเพือ่การซื้อหุนคืนตามกฎหมายวาดวยบริษทัมหาชนจํากัด   
13 คาความนิยมที่นับเปนสินทรัพยท่ีปรากฏอยูในงบการเงิน   
14 สินทรัพยไมมีตัวตน (ยกเวน โปรแกรมคอมพวิเตอรทีบ่ริษัทมีกรรมสิทธิ์)   
15 สินทรัพยภาษเีงินไดรอตัดบญัชีสุทธ ิ(net deferred tax assets)  
16 สินทรัพยทีต่ดิภาระผูกพัน (assets pledged by an insurer)  
17 มูลคาของตราสารทุนที่ลงทุนในบริษทัยอย และบริษัทรวม  
18 รายการหักจากเงินกองทนุ (12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17)  

19 เงนิกองทุนทีส่ามารถนาํมาใชไดท้ังหมด (8 + 11 - 18)  



 

 

แบบฟอรมที ่3 งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่     
ชื่อบรษิัท       
วันที่     
ตารางที่ 3.1 รายการสนิทรัพยตามงบแสดงฐานะการเงนิ 

ลําดับ
ที่ 

รายการ 

มูลคาตามงบ
การเงนิที่รบัรอง
โดยผูสอบบญัชี 
(งบการเงนิตาม
มาตรฐานบญัชี) 

 
 
 

(1) 

มูลคาทีป่รับปรุง
เพื่อใหไดมูลคา
ตามประกาศ 

คปภ. วาดวยการ
ประเมนิราคา
ทรัพยสนิและ

หนี้สนิของบริษัท
ประกันชีวติ  
(2) = (3) - (1) 

มูลคา 
ตามประกาศ 

คปภ. วาดวยการ
ประเมนิราคา
ทรัพยสนิและ

หนี้สนิของบริษัท
ประกันชีวติ  

 
(3) 

วิธีการที่ใชในการ
ประเมนิ 

 
 
 
 
 
 

(4) 

1 เงินลงทุนในหลักทรพัย      
(ก) พันธบตัร หุนกู ตัว๋สัญญาใชเงิน-ตัว๋แลกเงิน ซึ่งออกโดย      

(1) รัฐบาลหรอืธนาคารกลาง (รวมถึงรัฐบาลไทย / ธปท. 
/รัฐวิสาหกิจไทย / องคการของรฐั โดยมี
กระทรวงการคลังค้ําประกนั) ในสกลุเงินบาทหรือสกลุ
เงินของประเทศทีอ่อก  

    

(2) รัฐบาลหรอืธนาคารกลาง (รวมถึงรัฐบาลไทย / ธปท. 
/รัฐวิสาหกิจไทย / องคการของรฐั โดยมี
กระทรวงการคลังค้ําประกนั) ในสกลุเงินตางประเทศ  

    



 

 

 

  (3) รัฐวิสาหกจิ / องคการของรฐั / องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ของประเทศไทยที่ไมค้ําประกนัโดย
กระทรวงการคลัง ในสกุลเงินบาท  

    

(4) รัฐวิสาหกจิ / องคการของรฐั / องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ของประเทศไทยที่ไมค้ําประกนัโดย
กระทรวงการคลัง ในสกุลเงินตางประเทศ รวมถึง
รัฐวิสาหกจิตางประเทศ ในสกุลเงินตราใดๆ  

    

(5) ธนาคารเพือ่การพฒันาซึ่งรวมกอตั้งโดยหลายประเทศ      
(6) สถาบันการเงิน / บริษทัหลกัทรัพย / บรษิัทประกันภัย      
(7) บริษัท      
(8) อื่นๆ      
รวมพนัธบัตร หุนกู ตั๋วสัญญาใชเงนิ-ตั๋วแลกเงนิ      

(ข) ตราสารทุน      
(1) ตราสารทุนทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหง

ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ  
    

(2) ตราสารทุนทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยอื่น และ
อยูในดัชนตีลาดหลักทรัพยตามที่กําหนด  

    

(3) ตราสารทุนทีล่งทุนในบรษิทัยอยหรือบรษิัทรวม 
ยกเวน (4)  

    



 

 

 

  (4) ตราสารทุนทีล่งทุนในบรษิทัยอยหรือบรษิัทรวมที่
ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันชีวติตาม
กฎหมายวาดวยการประกันชีวติ และบริษทัยอยหรอื
บริษัทรวมที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยซึ่ง
บริษัทไดลงทนุอยูกอนวันทีป่ระกาศนี้ใชบังคับ  

    

(5) ตราสารทุนอืน่ นอกจาก (1) ถึง (4)      
  รวมหุนทนุ      

 (ค) อื่นๆ      
(1) หนวยลงทุน      
(2) ใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุนสามัญ-หุนกู-หนวย

ลงทุน-อื่นๆ  
    

(3) สลากออมทรพัย      
(4) อื่นๆ      
รวมอื่นๆ      

รวมเงินลงทนุในหลักทรัพย      

2 เงินใหกูยืม      
(ก) เชาทรพัยสินแบบลิสซิ่งประเภทสัญญาเชาการเงิน / เงิน

ลงทุนใหเชาซื้อ  
    

(ข) เงินใหกูยืมโดยมีอสังหาริมทรัพยจํานองเปนประกัน     
(1) อสังหาริมทรพัยทีใ่ชเปนที่อยูอาศัย      
(2) อสังหาริมทรพัยอื่น      

(ค) เงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมเปนประกัน      



 

 

(ง) เงินใหกูยืมโดยมีบุคคลค้ําประกัน      
(1) เงินใหกูยืมแกพนักงานและตัวแทนของบริษัท      

  (2) เงินใหกูยืมแกบุคคลอื่น (ยกเวน เงินใหกูยมืโดยมี
กรมธรรมเปนประกัน)  

    

(จ) อื่นๆ (ระบุรายละเอียด) /1     
รวมเงินใหกูยืม      

3 เงินสดและเงนิฝากสถาบันการเงิน/ ใบรับฝากเงิน/ บตัรเงินฝาก     
4 อสังหาริมทรัพยและทรพัยสินดําเนินงาน      

(ก) ที่ทําการ ไดแก ที่ดิน อาคาร และอาคารชุด      
(ข) ทรัพยสินดําเนินงาน ไดแก ยานพาหนะ เครื่องใชสํานกังาน 

และเครือ่งสมองกล  
    

รวมอสังหารมิทรพัยและทรพัยสนิดาํเนนิงาน     

5 อสังหาริมทรัพยอื่น      
(ก) อสังหาริมทรพัยรอการขาย      
(ข) อสังหาริมทรพัยเพือ่การลงทุน      
รวมอสังหารมิทรพัยอื่น      

6 สินทรัพยจากการประกันภัยตอ (reinsurance asset)     
(ก) เงินวางไวจากการประกันภัยตอ  

(deposits on reinsurance treaties) 
    

(ข) เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ (due from reinsurers)     
 (ค) สํารองประกันภัยสวนที่เรยีกคืนจากการประกันภัยตอที่รวม

คาเผื่อความผนัผวน (reinsurance recoveries on 
technical reserves with PAD) 

    



 

 

 

 (ง) ลูกหนี้ประกันภัยตออื่น (other reinsurance receivables)     
รวมสนิทรัพยจากการประกันภัยตอ  
(total reinsurance asset) 

    

7 เบี้ยประกันภยัคางรับ (outstanding premiums)     
8 สินทรัพยภาษเีงินไดรอตัดบญัชี (gross deferred tax assets)     

(ก) ผลแตกตางชัว่คราวที่ใชหักภาษี  
(deductible temporary difference) 

    

(ข) ขาดทุนภาษีทีย่ังไมไดใชยกไป  
(carryforward unused tax losses) 

    

(ค) อื่นๆ (other)     
รวมสนิทรัพยภาษีเงนิไดรอตัดบัญชี  
(total gross deferred tax assets) 

    

9 คาใชจายจายลวงหนา      
10 รายไดจากการลงทุนคางรับ      
11 คาความนิยม      
12 สินทรัพยไมมีตัวตน      

(ก) โปรแกรมคอมพิวเตอร      
(ข) อื่นๆ      

 รวมสนิทรัพยไมมีตวัตน      

13 ตนทุนในการไดมารอตัดบญัชี      
14 สินทรัพยอื่น      

(ก) สินทรัพยทีต่ดิภาระผูกพัน  
(assets pledged by an insurer) 

    



 

 

(ข) สินทรัพยลงทนุที่ผูเอาประกนัภัยรับความเสี่ยง     
(ค) อื่นๆ (ระบุรายละเอียด) /1     
รวมสนิทรัพยอื่น      

15 ตราสารอนพุนัธ      
16 บัญชีเดินสะพดัสํานักงานใหญ      
17 รวมสนิทรัพย (ผลรวมของ 1 ถึง 16)     

/1 หากบริษทัมีขอมูลมากกวาจํานวนชองที่กําหนดไว บรษิทัสามารถเพิ่มจาํนวนชองได 
 

หมายเหต ุ

รายการที่ 1 - 13 เปนสินทรัพยที่ไมใชเปนหลักประกันของบริษทั 

 PAD = provision for adverse deviation 



 

 

ตารางที่ 3.2 รายการหนี้สนิตามงบแสดงฐานะการเงนิ 

ลําดับ
ที่ 

รายการ 

มูลคาตามงบ
การเงินที่รบัรอง
โดยผูสอบบญัชี 
(งบการเงนิตาม
มาตรฐานบญัชี)  

 
 
 

(1) 

มูลคาที่ปรับปรุง
เพื่อใหไดมูลคา
ตามประกาศ 

คปภ. วาดวยการ
ประเมนิราคา
ทรัพยสินและ

หนี้สนิของบริษัท
ประกันชีวติ 

 (2) = (3) - (1) 

มูลคา 
ตามประกาศ 

คปภ. วาดวยการ
ประเมนิราคา
ทรพัยสินและ

หนี้สินของบริษัท
ประกันชีวติ  

 
(3) 

วิธีการที่ใชในการ
ประเมนิ 

 
 
 
 
 
 

(4) 

1 สํารองประกันภัย (กอนการประกันภัยตอ)  
(technical reserves (gross of reinsurance)) 

    

(ก) สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 
(long-term technical reserves) 

    

(ข) สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น  
(short-term technical reserves) 

    

(1) สํารองคาสินไหมทดแทน /2 (claim reserves)     
(2) สํารองเบี้ยประกันภัย /3 (premium reserves)     
รวมสาํรองประกันภัยสาํหรับสัญญาประกันภัยระยะสัน้ 
(total short-term technical reserves) 

    

 รวมสาํรองประกันภัย (total technical reserves)     

2 หนี้สินอื่นตามกรมธรรมประกันภัย (due to insured)     
(ก) เงินปนผล/เงินโบนัสคางจาย (dividends/bonuses payable)     



 

 

 

 (ข) อื่นๆ (โปรดระบุ) (other (add details)) /4     
รวมหนี้สนิอื่นตามกรมธรรมประกันภัย  
(total due to insured) 

    

3 หนี้สิน/เงินกูยืม      
(ก) เงินเบิกเกินบญัชี      
(ข) หนี้สิน/เงินกูยืมอื่นๆ      

(1) ระบุรายละเอยีด /4     
รวมหนี้สนิ/เงินกูยมื      

4 หนี้สินจากการประกันภัยตอ (reinsurance liabilities)     
(ก) เงินถือไวจากการประกันภัยตอ  

(amounts withheld on reinsurance treaties) 
    

(ข) เงินคางจายเกี่ยวกับการประกันภัยตอ (due to reinsurers)     
(ค) เจาหนี้ประกันภัยตออื่น (other reinsurance payables)     
รวมหนี้สนิจากการประกนัภัยตอ (total reinsurance 
liabilities) 

    

5 หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (gross deferred tax liabilities)     
6 ภาษีเงินไดคางจาย      
7 ผลประโยชนพนักงาน (employee benefits)     
8 หนี้สินอื่นๆ      

(ก) หนี้สินจากสัญญาลงทุน     
(ข) อื่นๆ (โปรดระบุ) /4     
รวมหนี้สนิอื่นๆ      

9 ตราสารอนพุนัธ      



 

 

10 บัญชีเดินสะพดัสํานักงานใหญ      
11 รวมหนี้สนิ (ผลรวมของ 1 ถึง 10)     

 

/2 สํารองคาสินไหมทดแทนคางจายที่ไดรับรายงานแลวและการจายคาสินไหมทดแทนยังไมสิ้นสุดและคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแลวแตยังไมไดรับรายงาน (รวมทั้งคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนที่สามารถจัดสรรได 
และคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนที่ไมสามารถจัดสรรได) 
/3 คาที่มากกวาระหวาง สํารองความเสี่ยงที่ยังไมสิ้นสุดสําหรับกรมธรรมทีย่ังมีผลบังคับอยูกอนการประกันภัยตอ กับ สํารองเบี้ยประกันภัยทีย่ังไมถือเปนรายไดกอนการประกันภัยตอ 
/4 หากบริษทัมีขอมูลมากกวาจํานวนชองที่กําหนดไว บรษิทัสามารถเพิ่มจาํนวนชองได 
 



 

 

ตารางที่ 3.3 รายการสวนของเจาของตามงบแสดงฐานะการเงนิ 

ลําดับที ่ รายการ 

มูลคาตามงบ
การเงนิที่รับรอง
โดยผูสอบบญัชี 
(งบการเงนิตาม
มาตรฐานบญัชี)  

 
 
 

(1) 

มูลคาทีป่รับปรุง
เพื่อใหไดมูลคา
ตามประกาศ 

คปภ. วาดวยการ
ประเมนิราคา
ทรัพยสนิและ

หนี้สนิของบริษัท
ประกันชีวติ  
(2) = (3) - (1) 

มูลคา 
ตามประกาศ 

คปภ. วาดวยการ
ประเมนิราคา
ทรัพยสนิและ

หนี้สนิของบริษัท
ประกันชีวติ  

 
(3) 

1 ทุนชําระแลว     
(ก) หุนสามัญที่ออกและชําระแลว     
(ข) หุนบุริมสิทธิที่ไมสามารถไถถอนได ชนิดไมสะสมเงินปนผล     
(ค) หุนบุริมสิทธิที่ไมสามารถไถถอนได ชนิดสะสมเงินปนผล     
(ง) หุนทุนซื้อคืน     
รวมทนุชาํระแลว     

2 เงินลงทุนจากสํานักงานใหญ     
3 สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุน     
4 สํารองตามกฎหมาย     
5 สํารองอื่น     
6 สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาสนิทรัพย     

(ก) เงินลงทุน (รวมถึงตราสารอนุพันธทางการเงิน)     
(ข) อสังหาริมทรพัย และทรพัยสินดําเนินงาน     
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมลูคาสนิทรพัย     



 

 

7 กําไร (ขาดทนุ) สะสม     
8 รวมสวนของเจาของ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)    

 



 

 

แบบฟอรมที่ 4 การคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการประกันภัย 
ณ วันที่     

ชื่อบริษัท       
วันที่     
ตารางที่ 4.1 ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยระยะยาว 

ลําดับที่ 
ประเภทของ
ผลิตภัณฑ 

(product type) 

รายละเอียดกรมธรรม (particulars of policies) มูลคาปจจุบันของ (present value of) ภาระผูกพัน
ตามสัญญา
ประกันภัย
กอนการ

ประกันภัยตอ 
ณ ระดับความ

เชื่อมั่น
เปอรเซ็นต
ไทลที่ 95 
(gross 

GPV@95%) 
 
 
 

(13) 

จํานวน
กรมธรรม 
(number 

of 
policies) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 

จํานวน
เงินเอา

ประกันภัย 
(sum 

insured 
amount) 

 
 
 
 
 
 
 

(2) 

เบี้ย
ประกันภัย

รวม 
(office 

premium) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 

มูลคา
เวนคืน
เงินสด 
(cash 

surrender 
value) 

 
 
 
 
 
 
 

(4) 

ผลประโยชน
ที่การันตี 

(guaranteed 
benefit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 

คาใชจาย
และคา

บําเหน็จรวม 
(expenses 

and 
commission) 

 
 
 
 
 
 
 

(6) 

เบี้ย
ประกันภัย

รวม 
(premiums) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) 

ผลประโยชน
ที่ไมไดการัน

ตี 
(non-

guaranteed 
benefit) 

 
 
 
 
 
 
 

(8) 

คาเผื่อความ
ผันผวน ณ 
ระดับความ
เชื่อมั่น

เปอรเซ็นต
ไทลที่ 75 

(PAD 
@75%) 

 
 
 
 
 

(9) 

ภาระผูกพัน
ตามสัญญา
ประกันภัย
กอนการ
ประกันภัย
ตอ ณ ระดับ
ความเชื่อมั่น
เปอรเซ็นต
ไทลที่ 75 ที่
ติดลบ 

(negative 
gross 

GPV@75%) 
(10) 

ภาระผูกพัน
ตามสัญญา
ประกันภัย
กอนการ

ประกันภัยตอ 
ณ ระดับความ

เชื่อมั่น
เปอรเซ็นต
ไทลที่ 75 ที่มี
คาเปนบวก 
(positive 

gross 
GPV@75%) 

(11) 

สํารอง
ประกันภัยแบบ
เบี้ยประกนัภัย
รวมกอนการ
เอาประกันภัย
ตอ ที่คํานวณ
ตามประกาศ
ประเมินราคาฯ 
(gross GPV 

reserve) 
 

(12) = 
max[(10) + 

(11),0] 

1 แบบทั่วไป - ไมมีสวน
รวมในเงินปนผล 
(conventional life - 
non-participating 
products) 

             

2 แบบทั่วไป - มีสวนรวม
ในเงินปนผล 
(conventional life - 
participating 
products) 

             

3 แบบบํานาญ - ไมมี
สวนรวมในเงินปนผล 
(annuity in payment - 
non-participating 
products) 

             



 

 

 

4 แบบยูนิเวอรแซลไลฟ/
ยูนิตลิงค (universal 
life/unit-linked) 

             

5 การประกันอุบัติเหตสุวน
บุคคล/สัญญาแนบทาย/
การประกันภัยกลุม (กรณี
สัญญาระยะยาว) 
(personal 
accident/riders/group 
(long term)) 

             

6 รวม (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 
 

             

 
หมายเหต ุ
 PAD = provision for adverse deviation 
 GPV = gross premium valuation 

 



 

 

ตารางที่ 4.2 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงจากภาระผูกพันตามสัญญาประกนัภัยระยะยาว 

ลําดับที ่ รายการ บาท 

1 สํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมกอนการเอาประกันภัยตอ ที่คํานวณ
ตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและหนี้สินของบริษัท
ประกันชีวติ (gross GPV reserve) 

 

2 ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยกอนการประกันภัยตอ ณ ระดับความเชื่อม่ัน
เปอรเซ็นตไทลที ่75 (gross GPV@75%) 

 

3 ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยสุทธิหลงัการประกันภัยตอ ณ ระดบัความ
เชื่อม่ันเปอรเซ็นตไทลที ่75 (net GPV@75%) 

 

4 ผลตางระหวางรายการลําดับที ่2 กับ รายการลําดับท่ี 3 (difference between 2 
and 3) (2 - 3) 

 

5 ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยกอนการประกันภัยตอ ณ ระดับความเชื่อม่ัน
เปอรเซ็นตไทลที ่95 (gross GPV@95%) 

 

6 ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยสุทธิหลงัการประกันภัยตอ ณ ระดบัความ
เชื่อม่ันเปอรเซ็นตไทลที ่95 (net GPV@95%) 

 

7 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสี่ยงจากภาระผูกพันตามสัญญาประกนัภัยระยะ
ยาว (long term insurance risk capital charge) (6 - 3) 

 

 
หมายเหต ุ
 GPV = gross premium valuation 

 



 

 

ตารางที่ 4.3 ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยระยะยาวจาํแนกตามกลุมผลิตภัณฑ 

ลําดับที่ 
ประเภทของผลิตภัณฑ 

(product type) 

รายละเอียดกรมธรรม (particulars of policies) มูลคาปจจุบันของ (present value of) ภาระผูกพัน
ตามสัญญา
ประกันภัย
กอนการ
ประกันภัย
ตอ ณ ระดับ

ความ
เชื่อมั่น

เปอรเซ็นต
ไทลที่ 95 
(gross 

GPV@95%) 
 
 

(12) 

จํานวน
กรมธรรม 

(number of 
policies) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 

จํานวนเงิน
เอา

ประกันภัย 
(sum 

insured 
amount) 

 
 
 
 
 
 
 

(2) 

เบี้ย
ประกันภัย

รวม 
(office 

premium) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 

มูลคา
เวนคืนเงิน

สด 
(cash 

surrender 
value) 

 
 
 
 
 
 
 

(4) 

ผลประโยชน
ที่การันตี 

(guaranteed 
benefit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 

คาใชจาย
และคา
บําเหน็จ
รวม 

(expenses 
and 

commission) 
 
 
 
 
 
 

(6) 

เบี้ย
ประกันภัย

รวม 
(premiums) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) 

ผลประโยชนที่
ไมไดการันตี 

(non-
guaranteed 

benefit) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8) 

คาเผื่อความผัน
ผวน ณ ระดับ
ความเชื่อมั่น
เปอรเซ็นตไทล

ที่ 75 
(PAD @75%) 

 
 
 
 
 
 
 

(9) 

ภาระผูกพัน
ตามสัญญา
ประกันภัย
กอนการ

ประกันภัยตอ 
ณ ระดับความ

เชื่อมั่น
เปอรเซ็นต

ไทลที่ 75 ที่ติด
ลบ 

(negative 
gross 

GPV@75%) 
(10) 

ภาระผูกพันตาม
สัญญาประกันภัย

กอนการ
ประกันภัยตอ ณ 
ระดับความ
เชื่อมั่น

เปอรเซ็นตไทลที่ 
75 ที่มีคาเปน

บวก 
(positive gross 

GPV@75%) 
 
 

(11) 

ผลิตภัณฑประกันชีวิตแบบทั่วไป - ไมมีสวนรวมในเงินปนผล (conventional life - non-participating products)  

1 รายบุคคลประเภทสามัญ  
(ordinary individual life) 

            

(ก) กําลังชําระเบี้ยประกันภัย + 
ชําระเบี้ยประกันภัยครบแลว 

            

(1) ตลอดชีพ (whole life)             
(2) สะสมทรัพย 

(endowment) 
            

(3) ชั่วระยะเวลา (term)             
(3.1) คุมครองสินเชื่อ 

(mortgage) 
            

(3.2) ชั่วระยะเวลา
อื่นๆ (other) 

            

(ข) กรมธรรมปดบัญชีเงินสําเร็จ 
(paid-up) 

            

(ค) กรมธรรมปดบัญชีขยายเวลา 
(extended term) 

            

(ง) อื่นๆ (other)             
รวม (total)             



 

 

 

2 รายบุคคลประเภทอุตสาหกรรม 
(industry individual life) 

            

(ก) กําลังชําระเบี้ยประกันภัย + 
ชําระเบี้ยประกันภัยครบแลว 

            

(1) ตลอดชีพ (whole life)             
(2) สะสมทรัพย 

(endowment) 
            

(3) ชั่วระยะเวลา (term)             
(3.1) คุมครองสินเชื่อ 

(mortgage) 
            

(3.2) ชั่วระยะเวลา
อื่นๆ (other) 

            

(ข) กรมธรรมปดบัญชีเงินสําเร็จ 
(paid-up) 

            

(ค) กรมธรรมปดบัญชีขยายเวลา 
(extended term) 

            

(ง) อื่นๆ (other)             
รวม (total)             

3 การประกันภัยกลุม (group)             
(ก) ตลอดชีพ (whole life)             
(ข) สะสมทรัพย (endowment)             
(ค) ชั่วระยะเวลา (term)             

(1) คุมครองสินเชื่อ 
(mortgage) 

            

(2) ชั่วระยะเวลาอื่นๆ 
(other) 

            

(ง) กรมธรรมปดบัญชีเงินสําเร็จ 
(paid-up) 

            

(จ) กรมธรรมปดบัญชีขยายเวลา 
(extended term) 

            

(ฉ) อื่นๆ (other)             
รวม (total)             

4 อื่นๆ (other)             
5 รวม (total)(1 + 2 + 3 + 4)             



 

 

ผลิตภัณฑประกันชีวิตแบบทั่วไป - มีสวนรวมในเงินปนผล (conventional life - participating products)  

1 รายบุคคลประเภทสามัญ  
(ordinary individual life) 

            

 (ก) กําลังชําระเบี้ยประกันภัย + 
ชําระเบี้ยประกันภัยครบแลว 

            

(1) ตลอดชีพ (whole life)             
(2) สะสมทรัพย 

(endowment) 
            

(3) ชั่วระยะเวลา (term)             
(3.1) คุมครองสินเชื่อ 

(mortgage) 
            

(3.2) ชั่วระยะเวลา
อื่นๆ (other) 

            

(ข) กรมธรรมปดบัญชีเงินสําเร็จ 
(paid-up) 

            

(ค) กรมธรรมปดบัญชีขยายเวลา 
(extended term) 

            

(ง) อื่นๆ (other)             
รวม (total)             

2 รายบุคคลประเภทอุตสาหกรรม 
(industry individual life) 

            

(ก) กําลังชําระเบี้ยประกันภัย + 
ชําระเบี้ยประกันภัยครบแลว 

            

(1) ตลอดชีพ (whole life)             
(2) สะสมทรัพย (paid-up)             
(3) ชั่วระยะเวลา (term)             

(3.1) คุมครองสินเชื่อ 
(mortgage) 

            

(3.2) ชั่วระยะเวลา
อื่นๆ (other) 

            

(ข) กรมธรรมปดบัญชีเงินสําเร็จ 
(paid-up) 

            

(ค) กรมธรรมปดบัญชีขยายเวลา 
(extended term) 

            

(ง) อื่นๆ (other)             
รวม (total)             



 

 

 

3 การประกันภัยกลุม (group)             
(ก) ตลอดชีพ (whole life)             
(ข) สะสมทรัพย (paid-up)             
(ค) ชั่วระยะเวลา (term)             

(1) คุมครองสินเชื่อ 
(mortgage) 

            

(2) ชั่วระยะเวลาอื่นๆ 
(other) 

            

(ง) กรมธรรมปดบัญชีเงินสําเร็จ 
(paid-up) 

            

(จ) กรมธรรมปดบัญชีขยายเวลา 
(extended term) 

            

(ฉ) อื่นๆ (otherl)             
รวม (total)             

4 อื่นๆ (other)             
5 รวม (total) (1 + 2 + 3 + 4)             

ผลิตภัณฑประกันชีวิตแบบบํานาญ (annuity in payment - non-participating products)  

1 รายบุคคลชําระเบี้ยประกันภัยรายป             
(ก) เงินรายปจายเงินทันที 

(immediate annuities) 
            

(ข) เงินรายปที่เลื่อนการรับ 
(deferred annuities) 

            

รวม (Total)             

2 รายบุคคลชําระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว             
(ก) เงินรายปจายเงินทันที 

(immediate annuities) 
            

(ข) เงินรายปที่เลื่อนการรับ 
(deferred annuities) 

            

รวม (total)             

3 อื่นๆ โปรดระบุ /5 (other (add detail))             
4 รวม ( Total) (1 + 2 + 3)             



 

 

 

ผลิตภัณฑประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค/ยูนิเวอรแซลไลฟ (universal life/unit-linked)  

1 รายบุคคลแบบยูนิเวอรแซลไลฟ 
(individual universal life) 

            

(ก) 
/5 

....             
สวนความคุมครอง  
(non-unit portion) 

            

สวนลงทุน  
(investment portion) 

            

(ข) 
/5 

....             
สวนความคุมครอง  
(non-unit portion) 

            

สวนลงทุน  
(investment portion) 

            

รวม (total)             

2 รายบุคคลแบบยูนิตลิงค  
(individual unit-linked) 

            

(ก) 
/5 

2.1             
สวนความคุมครอง  
(non-unit portion) 

            

สวนลงทุน (investment portion)             
(ข) 
/5 

2.2             
สวนความคุมครอง (non-unit 
portion) 

            

สวนลงทนุ (investment portion)             
รวม (total)             

3 อื่นๆ โปรดระบุ /5 (other (add detail))             
4 รวม (total) (1 + 2 + 3)             

การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล/สัญญาแนบทาย/การประกันภัยกลุมอื่นๆ (กรณีสัญญาระยะยาว) (personal accident/riders/group (long term))  

1 การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลระยะยาว 
/5 (long term personal accident) 

            

(ก) แบบ ......             
(ข) แบบ ......             
รวม (total)             



 

 

 

2 สัญญาแนบทายระยะยาว /5  
(long term rider) 

            

(ก) แบบ ......             
(ข) แบบ ......             
รวม (total)             

3 การประกันภัยกลุมระยะยาว /5  
(long term group) 

            

(ก) แบบ ......             
(ข) แบบ ......             
รวม (total)             

4 รวม (total) (1 + 2 + 3)             
5 หากบริษัทมีขอมูลมากกวาจํานวนชองที่กําหนดไว บริษัทสามารถเพิ่มจํานวนชองได 
 
หมายเหต ุ
 PAD = provision for adverse deviation 
 GPV = gross premium valuation 
 
 



 

 

ตารางที่ 4.4 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงจากภาระผูกพันตามสัญญาประกันระยะสัน้ - เงินกองทนุสาํหรบัความเสี่ยงจากสาํรองคาสนิไหมทดแทน 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทการรับ
ประกันภัย 
(class of 

business) 

เบี้ย
ประกันภัย
ที่ถือเปน
รายได
สุทธิ 

(earned 
premium) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 

คา
สินไหม
ทดแทน
จาย
สุทธิ 
(net 

claim 
paid) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 

คาเผื่อ
ความผัน
ผวน

มาตรฐาน 
ณ ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

เปอรเซ็นต
ไทลที่ 75 

(PAD 
@75%) 

 
 
 
 
 
 

(3) 

สํารองคาสินไหมทดแทนกอนการประกันภัยตอ 
(gross claim liability) 

สํารองคาสินไหมทดแทนสุทธิหลังการประกันภัยตอ 
(net claim liability) 

คาเผื่อ
ความผัน
ผวน

มาตรฐาน 
ณ ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

เปอรเซ็นต
ไทลที่ 95 

(PAD 
@95%) 

 
 
 
 
 
 

(14) 

เงินกองทุน
ตามระดับ
ความเสี่ยง 

(risk 
capital 
charge) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(15) = {(12) 
* [1 + 

(14)]} - 
{(12) * [1 + 

(3)]} 

คาประมาณการที่ดีที่สุด (best estimate of) มูลคา
ยุติธรรม
ของ
สํารอง
คา

สินไหม
ทดแทน
รวม 
(fair 

value of 
gross 
claim 

liability) 
 
 

(8) = (7) 
* [1 + 
(3)] 

คาประมาณการที่ดีที่สุด  มูลคา
ยุติธรรม
ของ
สํารอง
คา

สินไหม
ทดแทน
รวม 

 
 
 
 
 
 
 

(13) = 
(12) * [1 

+ (3)] 

คา
สินไหม
ทดแทน
ที่ไดรับ
รายงาน
แลวและ
การจาย

คา
สินไหม
ทดแทน
ยังไม
สิ้นสุด 
(case 

reserve) 
(4) 

คา
สินไหม
ทดแทน

ที่
เกิดขึ้น
แลวแต
ยังไมได
รับ

รายงาน 
(IBNR) 

 
 
 
 

(5) 

คาใชจาย
ในการ
จัดการ
คา

สินไหม
ทดแทน
ที่ไม

สามารถ
จัดสรร
ได 

(ULAE) 
 
 
 

(6) 

รวม
คาประมาณ
การที่ดี

ที่สุดสําหรับ
คาสินไหม
ทดแทน
คางจาย 
(total) 

 
 
 
 
 
 

(7) = (4) + 
(5) + (6) 

คา
สินไหม
ทดแทน
ที่ไดรับ
รายงาน
แลว
และ
การ

จายคา
สินไหม
ทดแทน
ยังไม
สิ้นสุด 

 
(9) 

คา
สินไหม
ทดแทน

ที่
เกิดขึ้น
แลวแต
ยังไมได
รับ

รายงาน 
 
 
 
 
 

(10) 

คาใชจาย
ในการ
จัดการ
คา

สินไหม
ทดแทน
ที่ไม

สามารถ
จัดสรร
ได 

 
 
 
 

(11) 

รวม
คาประมาณ
การที่ดี

ที่สุดสําหรับ
คาสินไหม
ทดแทน
คางจาย 

 
 
 
 
 
 
 

(12) = (9) + 
(10) + (11) 

1 การประกันอุบัติเหตุ
สวนบุคคลระยะสั้น 
(short term 
personal accident) 

  

15% 

          

41% 

 

2 สัญญาแนบทายระยะ
สั้น  
(short term rider) 

  
 

          
 

 

(ก) การประกัน
ชีวิตแบบชั่ว
ระยะเวลา 
(term) 

  

15% 

          

41% 

 



 

 

 

 (ข) คุมครองโรค
รายแรง 
(dread 
disease) 

  

15% 

          

41% 

 

(ค) การประกัน
อุบัติเหตุ 
(accident) 

  
15% 

          
41% 

 

(ง) คา
รักษาพยาบาล
รายวัน 
(medical 
expense) 

  

15% 

          

41% 

 

(จ) ประกัน
สุขภาพ 
(health) 

  
15% 

          
41% 

 

(ฉ) อื่นๆ /6 
(other) 

  
15% 

          
41% 

 

3 การประกันภัยกลุม
ระยะสั้น (short term 
group) 

  
9% 

          
21% 

 

4 รวม (total)  
(1 + 2 + 3) 

               

/6 หากบรษิทัมีขอมูลมากกวาจํานวนชองที่กําหนดไว บรษิทัสามารถเพิ่มจาํนวนชองได 
 
หมายเหต ุ
 PAD = provision for adverse deviation 
 IBNR = incurred but not report 
 ULAE = unallocated loss adjustment expense 
 R factor = risk factor 
 



 

 

ตารางที่ 4.5 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงจากภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยระยะสัน้ - เงินกองทุนสาํหรับความเสี่ยงจากสํารองเบี้ยประกันภัย 

ลํา 
ดับที่ 

ประเภทการ
ประกันภัย 
(class of 

business) 

สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม
ถือเปนรายได หลังหักคา

บําเหน็จสําหรับตัวแทนและ

นายหนา
/7.1 

(unearned premium 
reserve after deducting 

commission paid) 

สํารองสําหรับความเสี่ยงภัยที่ยงัไมสิ้นสุด (unexpired risk reserve) คาเผื่อ
ความผัน
ผวน

มาตรฐาน 
ณ ระดับ
ความ
เชื่อมั่น
เปอรเซ็น
ตไทลที่ 

95 
(PAD 

@95%) 
 
 
 
 
 

(13) 

เงินกองทุ
นตาม
ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(risk 

capital 
charge) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(14) = 

{(12) * [1 
+ (13)]} - 
{(12) * [1 
+ (10)]} 

คาประมาณการที่ดีที่สุดของ
ภาระผูกพันตามกรมธรรมใน

อนาคต 
(best estimate of future 

liability) 

คาประมาณการที่ดีที่สุด 
(best estimate of) 

คาประมาณการที่ดีที่สุดของ
สํารองสําหรับความเสี่ยงภัย

ที่ยังไมสิ้นสุด 
(best estimate of unexpired 

risk reserve) 

คาเผื่อ
ความผัน
ผวน

มาตรฐาน 
ณ ระดับ
ความ
เชื่อมั่น
เปอรเซ็น
ตไทลที่ 

75 
(PAD 

@75%) 
 
 
 

 
(10) 

มูลคายุติธรรมของสํารอง
สําหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไม

สิ้นสุด 
(fair value of unexpired risk 

reserve) 

กอนการ
ประกันภัย

ตอ 
(gross of 

reinsurance) 
 
 
 
 
 

(1) 

หลังการ
ประกันภัย

ตอ 
(net of 

reinsurance) 
 
 
 
 
 

(2) 

กอนการ
ประกันภัย

ตอ 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 

หลังการ
ประกันภัย

ตอ 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 

คาใชจายใน
การบริหาร
จัดการ

กรมธรรม 
(maintenance 

expense) 
 
 
 
 

(5) 

คาใชจา
ยในการ
จัดการ
คา

สินไหม
ทดแทน 
(claim 

handling 
expense) 

 
(6) 

คาใชจายที่
เกี่ยวของกับ

การ
ประกันภัย

ตอ 
(cost of 

reinsurance) 
 
 
 

(7) 

กอนการ
ประกันภัย

ตอ 
 
 
 
 
 
 
 

(8) = (3) + 
(5) + (6) 

หลังการ
ประกันภัย

ตอ 
 
 
 
 
 
 
 

(9) = (4) + 
(5) + (6) + 

(7) 

กอนการ
ประกันภัย

ตอ 
 
 
 
 
 
 
 

(11) = (8) * 
[1 + (10)] 

หลังการ
ประกันภัย

ตอ 
 
 
 
 
 
 
 

(12) = (9) + 
[1 + (10)] 

1 การประกันอุบัติเหตุ
สวนบุคคลระยะสั้น 
(short term 
personal accident) 

         

15% 

  

41% 

 

2 สัญญาแนบทายระยะ
สั้น  
(short term rider) 

            
 

 

(ก) การประกัน
ชีวิตแบบชั่ว
ระยะเวลา 
(term) 

         

15% 

 

 41% 

 

(ข) คุมครองโรค
รายแรง 
(dread 
disease) 

         

15% 

 

 41% 

 



 

 

 

 (ค) การประกัน
อุบัติเหตุ 
(accident) 

         
15% 

 
 41% 

 

(ง) คา
รักษาพยาบาล
รายวัน 
(medical 
expense) 

         

15% 

 

 41% 

 

(จ) ประกัน
สุขภาพ 
(health) 

         
15% 

 
 41% 

 

(ฉ) อื่นๆ /7 
(other) 

         
15% 

 
 41% 

 

3 การประกันภัยกลุม
ระยะสั้น  
(short term group) 

         
9%  

 
21% 

 

4 รวม (total)  
(1 + 2 + 3) 

              

/7 หากบรษิทัมีขอมูลมากกวาจํานวนชองที่กําหนดไว บรษิทัสามารถเพิ่มจาํนวนชองได 
/7.1 อัตราคาบําเหน็จสําหรับตัวแทนและนายหนาที่ใชในการคํานวณสํารองเบี้ยประกันภยัที่ยงัไมถือเปนรายได กําหนดใหเทากับ 18% ของทุกประเภทการประกันภยั 
 
หมายเหต ุ
 PAD = provision for adverse deviation 
 R factor = risk factor 



 

 

แบบฟอรมที ่5 การคํานวณเงนิกองทนุสาํหรับความเสีย่งดานตลาด 
ณ วันท่ี     

ช่ือบรษิัท       
วันท่ี     
ตารางที่ 5.1 สรุปเงนิกองทุนสําหรบัความเสี่ยงดานตลาด 

ลําดับที ่ รายการ บาท  

1 ความเสี่ยงจากราคาตราสารทนุ    

(ก) ตราสารทุนทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาด
หลักทรพัย เอม็ เอ ไอ  

 

(ข) ตราสารทุนทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอื่น และอยูในดัชนีตลาด
หลักทรพัยตามที่กําหนด  

 

(ค) ตราสารทุนทีล่งทุนในบริษทัยอยหรอืบรษิัทรวม ยกเวน (ง)   
(ง) ตราสารทุนทีล่งทุนในบริษทัยอยหรอืบรษิัทรวมที่ไดรบัอนุญาตให

ประกอบธุรกจิประกันชีวติตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวติ และ
บริษัทยอยหรือบรษิัทรวมท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันวินาศ
ภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยซึ่งบริษทัไดลงทุนอยูกอน
วันท่ีประกาศนี้ใชบังคบั  

 

(จ) ตราสารทุนอืน่ นอกจาก (ก) ถึง (ง)   
2 ความเสี่ยงจากราคาอสังหารมิทรพัยและทรพัยสนิดาํเนนิงาน   

(ก) ท่ีทําการ ไดแก ที่ดิน อาคาร และอาคารชุด   
(ข) ทรัพยสินดําเนินงาน ไดแก ยานพาหนะ เคร่ืองใชสํานักงาน และ

เครื่องสมองกล  
 

(ค) อสังหาริมทรัพยอื่น นอกจาก (ก) และ (ข)   
3 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสี่ยงดานตลาดจากอัตราดอกเบีย้  

4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน   

5 ความเสี่ยงจากราคาสนิคาโภคภัณฑ   

6 ความเสี่ยงจากราคาหนวยลงทนุ   

7 รวมกอนการกระจายความเสีย่ง (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)  

8 ผลของการกระจายความเสี่ยง   

9 รวมหลังการกระจายความเสี่ยง (7 - 8)  

 



 

 

ตารางที่ 5.2 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงดานตลาดจากราคาตราสารทนุ 

ลําดับที ่ รายการ 

ความเสี่ยงภยัทั้งหมด 
 (มูลคาตามประกาศ 
คปภ. วาดวยการ

ประเมนิราคาทรัพยสนิ
และหนี้สนิของบรษิทั

ประกันชีวติ)  
(1) 

คาความ
เส่ียง  

 
 
 
 

(2) 

เงนิกองทนุตาม
ระดบัความเสี่ยง  

 
 
 
 

(3) = (1) * (2) 

1 ตราสารทุนทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหง
ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ  

 
16% 

 

2 ตราสารทุนทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยอื่น 
และอยูในดัชนีตลาดหลักทรัพยตามที่กําหนด  

 
16% 

 

3 ตราสารทุนทีล่งทุนในบรษิทัยอยหรือบรษิัทรวม 
ยกเวน 4  

 
0% 

 

4 ตราสารทุนทีล่งทุนในบรษิทัยอยหรือบรษิัทรวมที่
ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันชีวติตาม
กฎหมายวาดวยการประกันชีวติ และบริษทัยอย
หรือบรษิัทรวมท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกจิ
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกัน
วินาศภัยซึ่งบริษัทไดลงทุนอยูกอนวันท่ีประกาศนี้
ใชบังคบั  

 

20% 

 

5 ตราสารทุนอืน่ นอกจาก 1 ถึง 4   20%  
6 รวม (1 + 2 + 3 + 4 + 5)    

 



 

 

ตารางที่ 5.3 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงดานตลาดจากราคาอสังหารมิทรัพยและทรพัยสินดําเนนิงาน 

ลําดบัที ่ รายการ 

ความเสี่ยงภยัทั้งหมด  
  (มลูคาตามประกาศ 
คปภ. วาดวยการ

ประเมนิราคาทรัพยสนิ
และหนี้สนิของบริษทั

ประกันชีวติ)  
(1) 

คาความ
เสี่ยง  

 
 
 
 

(2) 

เงนิกองทุนตาม
ระดับความเสี่ยง  

 
 
 
 

(3) = (1) * (2) 

1 ที่ทําการ ไดแก ท่ีดิน อาคาร และอาคารชุด   4%  
2 ทรัพยสินดําเนินงาน ไดแก ยานพาหนะ เครื่องใช

สํานักงาน และเครื่องสมองกล  
 

16% 
 

3 อสังหาริมทรพัยอื่น นอกจาก 1 และ 2   16%  
4 รวม (1 + 2 + 3)    

 

ตารางที่ 5.4 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงดานตลาดจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ลําดับที ่

สกุลเงนิตรา
ตางประเทศ 

(types of 
currency) 

(1) 

สถานะสุทธทิี่แสดง
ในงบดุล  

(net on balance 
sheet position) 

(2) 

สถานะซื้อขาย
ลวงหนาสทุธิ  
(net forward 

position) 
(3) 

สถานะซื้อสุทธิ 
(net long position) 

 
 

(4) 

สถานะขายสทุธิ 
(net short 
position) 

 
(5) 

1 /8      
2 /8      
3 /8      
4 /8      
5 สถานะรวม (total position) (1 + 2 + 3 + 4)   

6 คาท่ีมากกวาระหวางสถานะขายสทุธแิละสถานะซื้อสุทธิ  
(greater of net long or net short position) (คาท่ีมากกวาระหวาง 5(4) และ 5(5)) 

 

7 คาความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (currency risk charge)  8% 

8 เงนิกองทุนตามระดบัความเสี่ยง (risk capital charge) (6 * 7)  
/8 หากบรษิทัมีขอมูลมากกวาจํานวนชองที่กําหนดไว บรษิทัสามารถเพิ่มจาํนวนชองได 

 



 

 

ตารางที่ 5.5 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงดานตลาดจากราคาสินคาโภคภณัฑ 

ลําดับที ่

ประเภทของ
สินคา 

โภคภัณฑ 
(types of 

commodity) 
 

(1) 

สถานะสุทธท่ีิ
แสดงในงบดลุ 

(net on 
balance 
Sheet 

position) 
(2) 

สถานะซื้อขาย
ลวงหนาสทุธิ 
(net forward 

position) 
 
 

(3) 

สถานะซ้ือ  
(long position) 

 
 
 
 

(4) 

สถานะขาย 
(short position) 

 
 
 
 

(5) 

สถานะสุทธิ 
(net position) 

 
 
 
 

(6) = |(4) - (5)| 

1 /9       
2 /9       
3 /9       
4 /9       
5 รวม (total) (1 + 2 + 3 + 4)    

6 คาความเสี่ยงจากราคาสนิคาโภคภัณฑ 
(commodity risk charge) 

3% 3% 15% 

7 เงนิกองทนุตามระดบัความเสี่ยงในแตละสถานะ 
(positions) (risk capital charge) (5 * 6) 

   

8 รวมเงินกองทุนสาํหรับความเสี่ยงจากราคาสนิคาโภคภัณฑ (total risk capital charge)  
(7(4) + 7(5) + 7(6)) 

 

/9 หากบรษิทัมีขอมูลมากกวาจํานวนชองที่กําหนดไว บรษิทัสามารถเพิ่มจาํนวนชองได 

 



 

 

 

ตารางที่ 5.6 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงดานตลาดจากราคาหนวยลงทนุ 
ลําดับที่ ช่ือหนวยลงทุน และช่ือ

ผูจัดการหนวยลงทุน  
 
 

 
 

(1) 

ความเส่ียงภัย
ทั้งหมด  

 
 

 
 

(2) 

การแบงประเภทของเงินทุน หรือการจัดสรร
สินทรัพย  

มูลคา
สินทรัพย
แตละ
ประเภท 

 
 

(5) = (2) * 
(4) 

รอยละ
ของคา
ความ
เสี่ยง  

 
 

(6) 

เงินกองทุนตาม
ระดับความ
เสี่ยงแยกตาม
ประเภทของ
สินทรัพยใน
หนวยลงทุน  
(7) = (5) * (6) 

เงินกองทุนตาม
ระดับความ

เสี่ยง 
 

 
 

(8) 

ประเภท  
 
 

 
(3) 

รอยละของ
กองทุน  

 
 

(4) 

1 /10   ตราสารทุน       
อสังหาริมทรัพย      
สินคาโภคภัณฑ       

เงินฝาก      
ตราสารหนี้      

อื่นๆ      
2 /10   ตราสารทุน      

อสังหาริมทรัพย     
สินคาโภคภัณฑ       

เงินฝาก      
ตราสารหนี้      

อื่นๆ      
3 รวม (1 + 2)  ตราสารทุน     

อสังหาริมทรพัย     

สินคาโภคภัณฑ     

เงินฝาก     

ตราสารหนี ้     

อื่นๆ     
/10 หากบริษทัมีขอมูลมากกวาจํานวนชองที่กาํหนดไว บรษิทัสามารถเพิ่มจาํนวนชองได 
 
 



 

 

 

ตารางที่ 5.7 การคํานวณผลของการกระจายความเสี่ยงภายในความเสี่ยงดานตลาด 

รายการ 
 อัตรา

ดอกเบีย้  
ตราสาร
ทุน  

อสังหา  
ริมทรัพย 

สินคา  
โภคภัณฑ  

อัตรา
แลกเปลี่ยน  

หนวย
ลงทนุ  

รวม  

 เงนิกองทนุ        

อัตรา
ดอกเบีย้ 

        

ตราสาร
ทุน 

        

อสังหา  
ริมทรัพย 

        

สินคา 
โภคภัณฑ 

        

อัตรา
แลกเปล่ียน 

        

หนวย
ลงทุน 

        

รวม          

รวมทั้งหมด   

เงินกองทนุสาํหรับความเสี่ยงดานตลาดหลงัการกระจายความเสี่ยง   



 

 

แบบฟอรมที ่6 การคํานวณเงนิกองทุนสาํหรับความเสีย่งดานตลาดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 
ณ วันท่ี     

ช่ือบรษิัท       
วันท่ี     
ตารางที่ 6.1 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงดานตลาดจากอัตราดอกเบีย้ 

ลําดับที ่ สถานการณ (scenario) 

มูลคาสนิทรัพย
ที่ออนไหวตอ
อัตราดอกเบีย้ 
(interest rate  

sensitive 
assets value) 

 
(1) 

มูลคาหนี้สนิท่ี
ออนไหวตอ
อัตราดอกเบีย้  
(interest rate 

sensitive 
liabilities 

value) 
(2) 

สวนเกิน 
(surplus) 

 
 
 
 
 

(3) = (1) - (2) 

1 ฐาน (base)    
2 อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น (interest rates up)    
3 อัตราดอกเบี้ยลดลง (interest rates down)    
4 เงนิกองทนุตามระดบัความเสี่ยง (risk capital charge) 

(คาท่ีมากกวาระหวาง 1(3) - 2(3) และ 1(3) - 3(3)) 
 

 



 

 

ตารางที่ 6.2 รายละเอียดการคํานวณเงินกองทุนสาํหรบัความเสี่ยงดานตลาดจากอัตราดอกเบีย้ 

ป 
(bucket 
(years)) 

คากลาง
ที่ใช 

(proxy 
term) 

อัตรา
ดอกเบีย้
ฐาน 

(base 
rate) 

 
 
 
 
 
 

(1) /11 

อัตรา
ดอกเบีย้
ปรบัเพิม่ 

(up) 
 
 
 
 
 
 
 

(2) /11 

อัตรา
ดอกเบีย้
ปรบัลด 
(down) 

 
 
 
 
 
 
 

(3) /11 

กระแสเงนิสด  
(cash flow) 

สถานการณฐาน 
(base scenario) 

สถานการณอัตรา
ดอกเบีย้ปรบัเพิม่ 

(rates up scenario) 

สถานการณอัตรา
ดอกเบีย้ปรบัลด 

(rates down 
scenario) 

สินทรัพย
ที่ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย 
(interest 

rate  
sensitive 
assets) 

(4) 

หนี้สินที่
ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย  
(interest 

rate 
sensitive 
liabilities) 

(5) 

สินทรัพย
ที่ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย  

 
 
 
 

(6) = PV(4) 
i = (1) 

หนี้สินที่
ออนไหวตอ

อัตรา
ดอกเบี้ย   

 
 
 
 

(7) = PV(5) 
i = (1) 

สินทรัพย
ที่ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย  

 
 
 
 

(8) = PV(4) 
i = (2) 

หนี้สินที่
ออนไหวตอ

อัตรา
ดอกเบี้ย   

 
 
 
 

(9) = PV(5) 
i = (2) 

สินทรัพย
ที่ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย  

 
 
 
 

(10) = 
PV(4) 
i = (3) 

หนี้สินที่
ออนไหวตอ

อัตรา
ดอกเบี้ย   

 
 
 
 

(11) = PV(5) 
i = (3) 

1 0.5            
2 1.5            
3 2.5            
4 3.5            
5 4.5            
6 5.5            
7 6.5            
8 7.5            
9 8.5            
10 9.5            



 

 

11 10.5            
12 11.5            
13 12.5            
14 13.5            
15 14.5            
16 15.5            
17 16.5            
18 17.5            
19 18.5            
20 19.5            
21 20.5            
22 21.5            
23 22.5            
24 23.5            
25 24.5            
26 25.5            
27 26.5            
28 27.5            
29 28.5            
30 29.5            
31 30.5            
32 31.5            
33 32.5            
34 33.5            
35 34.5            



 

 

36 35.5            
37 36.5            
38 37.5            
39 38.5            
40 39.5            
41 40.5            
42 41.5            
43 42.5            
44 43.5            
45 44.5            
46 45.5            
47 46.5            
48 47.5            
49 48.5            
50 49.5            
51 50.5            
52 51.5            
53 52.5            
54 53.5            
55 54.5            
56 55.5            
57 56.5            
58 57.5            
59 58.5            
60 59.5            



 

 

61 60.5            
62 61.5            
63 62.5            
64 63.5            
65 64.5            
66 65.5            
67 66.5            
68 67.5            
69 68.5            
70 69.5            
71 70.5            
72 71.5            
73 72.5            
74 73.5            
75 74.5            
76 75.5            
77 76.5            
78 77.5            
79 78.5            
80 79.5            
81 80.5            
82 81.5            
83 82.5            
84 83.5            
85 84.5            



 

 

86 85.5            
87 86.5            
88 87.5            
89 88.5            
90 89.5            
91 90.5            
92 91.5            
93 92.5            
94 93.5            
95 94.5            
96 95.5            
97 96.5            
98 97.5            
99 98.5            
100 99.5            

รวม (total) (ผลรวมของ 1 ถึง 100)         
/11 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคาํนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต เอกสารแนบ 2 ขอ 5 
 

หมายเหตุ 
 PV = present value 
 I = interest rate 
 
 



 

 

แบบฟอรมที ่7 การคํานวณเงนิกองทนุสาํหรับความเสีย่งดานเครดิต 

ณ วันท่ี     
ช่ือบรษิัท       
วันท่ี     
ตารางที่ 7.1 สรุปเงนิกองทุนสําหรบัความเสี่ยงดานเครดิต 

ลําดับที ่ รายการ บาท 

1 พนัธบตัร หุนกู ตัว๋สัญญาใชเงนิ-ตั๋วแลกเงนิ และเงินใหกูยมื ตามประเภท
ของคูสัญญาหรือผูออกตราสาร  

 

(ก) รัฐบาลหรือธนาคารกลาง (รวมถึงรัฐบาลไทย / ธปท. / รัฐวิสาหกจิไทย/
องคการของรฐั โดยมีกระทรวงการคลังค้าํประกัน) ในสกุลเงินบาทหรือ
สกุลเงินของประเทศที่ออก  

 

(ข) รัฐบาลหรือธนาคารกลาง (รวมถึงรัฐบาลไทย / ธปท. / รัฐวิสาหกจิไทย/
องคการของรฐั โดยมีกระทรวงการคลังค้าํประกัน) ในสกุลเงิน
ตางประเทศ  

 

(ค) รัฐวิสาหกจิ / องคการของรัฐ / องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ของ
ประเทศไทยที่ไมค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง ในสกุลเงินบาท  

 

(ง) รัฐวิสาหกจิ / องคการของรัฐ / องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ของ
ประเทศไทยที่ไมค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง ในสกุลเงิน
ตางประเทศ รวมถึงรัฐวิสาหกิจตางประเทศ ในสกุลเงินตราใดๆ  

 

(จ) ธนาคารเพือ่การพฒันาซึ่งรวมกอตั้งโดยหลายประเทศ   
(ฉ) สถาบันการเงนิ / บริษทัหลกัทรัพย / บริษัทประกันภัย   
(ช) บริษัท และ อืน่ๆ   
(ซ) เชาทรพัยสินแบบลิสซิ่งประเภทสัญญาเชาการเงิน / เงินลงทุนใหเชาซ้ือ   
(ฌ) เงินใหกูยืมโดยมีบุคคลค้ําประกัน   
(ญ) เงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมเปนประกัน   
(ฎ) เงินใหกูยืมอื่น   

2 เงนิใหกูยืมโดยมีอสงัหาริมทรพัยจาํนองเปนประกัน   

(ก) อสังหาริมทรัพยท่ีใชเปนทีอ่ยูอาศัย   
(ข) อสังหาริมทรัพยอื่น   

3 การประกนัภัยตอ   



 

 

 

4 สินทรัพยอ่ืน   

(ก) เงินสด   
 (ข) เงินฝากสถาบนัการเงิน/ ใบรับฝากเงิน/ บัตรเงินฝาก กบัสถาบัน

การเงินท่ีมีกฎหมายพิเศษจัดตั้ง 
 

(ค) เงินฝากสถาบนัการเงิน / ใบรับฝากเงิน / บัตรเงินฝาก (สวนท่ีเกินจาก
จํานวนประกนัเงินฝาก)  

 

(ง) บัญชีเดินสะพดัสํานักงานใหญ   
(จ) สินทรัพยภาษเีงินไดรอตัดบัญชี (deferred tax assets)  
(ฉ) คาใชจายจายลวงหนา   
(ช) เบี้ยประกันภยัคางรับจากกรมธรรมประกันภัยอุบตัิเหตุ ท่ีคางชําระเกนิ

กวา 60 วัน นบัแตวันเริ่มคุมครองตามสญัญา  
 

(ซ) รายไดจากการลงทุนคางรับ   
(ฌ) สินทรัพยทีต่ดิภาระผูกพัน (assets pledged by an insurer)  

5 ตราสารอนพุนัธ   

6 รวม (1 + 2 + 3 + 4 + 5)  

 



 

 

ตารางที่ 7.2 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการลงทุนในตราสารหนี ้

ลําดับที ่ รายการ 

ความเสี่ยงภยัทั้งหมด  
(มูลคาตามประกาศ 
คปภ. วาดวยการ

ประเมินราคาทรัพยสนิ
และหนี้สินของบริษัท

ประกันชีวิต)  
(1) 

คาความ
เสี่ยง  

 
 
 
 

(2) 

เงนิกองทนุตาม
ระดบัความเสี่ยง 

 
 
 
 

(3) = (1) * (2) 

1 รัฐบาลหรือธนาคารกลาง (รวมถึงรัฐบาลไทย/ ธปท./
รัฐวิสาหกิจไทย/องคการของรัฐ โดยมีกระทรวงการคลังค้ํา
ประกัน) ในสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินของประเทศที่ออก  

 
0% 

 

2 รัฐบาลหรอืธนาคารกลาง (รวมถึงรัฐบาลไทย/ ธปท./
รัฐวิสาหกจิไทย/องคการของรัฐ โดยมี
กระทรวงการคลังคํ้าประกนั) ในสกลุเงินตางประเทศ  

 
 

 

ระยะยาว (ระยะเวลาตามสญัญามากกวา 1 ป)     
ระดับความเสีย่ง 1   0%  
ระดับความเสีย่ง 2   1.6%  
ระดับความเสีย่ง 3   4%  
ระดับความเสีย่ง 4   8%  
ระดับความเสีย่ง 5   8%  
ระดับความเสีย่ง 6   12%  
ไมไดรับการจดัอันดับความนาเชื่อถอื  12%  
ระยะสั้น (ระยะเวลาตามสัญญาไมเกิน 1 ป)     
ระดับความเสีย่ง 1   0%  
ระดับความเสีย่ง 2   1.6%  
ระดับความเสีย่ง 3   4%  
ระดับความเสีย่ง 4   8%  

3 รัฐวิสาหกจิ/ องคการของรฐั/องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น ของประเทศไทยที่ไมค้ําประกันโดย
กระทรวงการคลัง ในสกุลเงินบาท  

 
0.8% 

 



 

 

 

4 รัฐวิสาหกจิ/ องคการของรฐั/องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน ของประเทศไทยที่ไมค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง ในสกุลเงินตางประเทศ รวมถึง
รัฐวิสาหกจิตางประเทศ ในสกุลเงินตราใดๆ  

 
 

 

ระยะยาว (ระยะเวลาตามสญัญามากกวา 1 ป)     
ระดับความเสีย่ง 1   1.6%  
ระดับความเสีย่ง 2   4%  
ระดับความเสีย่ง 3   8%  
ระดับความเสีย่ง 4   8%  
ระดับความเสีย่ง 5   8%  
ระดับความเสีย่ง 6   12%  
ไมไดรับการจดัอันดับความนาเชื่อถือ  12%  
ระยะสั้น (ระยะเวลาตามสัญญาไมเกิน 1 ป)     
ระดับความเสีย่ง 1   0.8%  
ระดับความเสีย่ง 2   1.6%  
ระดับความเสีย่ง 3   4%  
ระดับความเสีย่ง 4   8%  

5 ธนาคารเพือ่การพฒันาซึ่งรวมกอตั้งโดยหลายประเทศ     
ระยะยาว (ระยะเวลาตามสญัญามากกวา 1 ป)     
ระดับความเสีย่ง 1   1.6%  
ระดับความเสีย่ง 2   4%  
ระดับความเสีย่ง 3   4%  
ระดับความเสีย่ง 4   8%  
ระดับความเสีย่ง 5   8%  
ระดับความเสีย่ง 6   12%  
ไมไดรับการจดัอันดับความนาเชื่อถือ  12%  
ระยะสั้น (ระยะเวลาตามสัญญาไมเกิน 1 ป)     
ระดับความเสีย่ง 1   1.6%  
ระดับความเสีย่ง 2   4%  
ระดับความเสีย่ง 3   8%  
ระดับความเสีย่ง 4   8%  



 

 

 

6 สถาบันการเงิน / บริษัทหลกัทรัพย / บริษทัประกันภัย     
ระยะยาว (ระยะเวลาตามสญัญามากกวา 1 ป)     
ระดับความเสีย่ง 1   1.6%  
ระดับความเสีย่ง 2   4%  
ระดับความเสีย่ง 3   8%  
ระดับความเสีย่ง 4   8%  
ระดับความเสีย่ง 5   8%  
ระดับความเสีย่ง 6   12%  
ไมไดรับการจดัอันดับความนาเชื่อถอื  12%  
ระยะสั้น (ระยะเวลาตามสัญญาไมเกิน 1 ป)     
ระดับความเสีย่ง 1   1.6%  
ระดับความเสีย่ง 2   4%  
ระดับความเสีย่ง 3   8%  
ระดับความเสีย่ง 4   8%  

7 บริษัท และ อื่นๆ     
ระยะยาว (ระยะเวลาตามสญัญามากกวา 1 ป)     
ระดับความเสีย่ง 1   1.6%  
ระดับความเสีย่ง 2   4%  
ระดับความเสีย่ง 3   8%  
ระดับความเสีย่ง 4   8%  
ระดับความเสีย่ง 5   12%  
ระดับความเสีย่ง 6   12%  
ไมไดรับการจดัอันดับความนาเชื่อถอื  12%  
ระยะสั้น (ระยะเวลาตามสัญญาไมเกิน 1 ป)     
ระดับความเสีย่ง 1   1.6%  
ระดับความเสีย่ง 2   4%  
ระดับความเสีย่ง 3   8%  
ระดับความเสีย่ง 4   8%  

8 รวม  (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)    
 
หมายเหตุ  ธนาคารเพื่อการพฒันาซึ่งรวมกอตั้งโดยหลายประเทศ  ไดแก 

1. ธนาคารพัฒนาภูมิภาคแอฟริกา (The African Development Bank) 
2. ธนาคารพัฒนาภูมิภาคเอเชีย (The Asian Development Bank) 



 

 

3. ธนาคารเพื่อการชาํระหน้ีระหวางประเทศ (The Bank for International Settlement) 
4. ธนาคารเพื่อการพืน้ฟูและพฒันาภูมิภาคยุโรป (The European Bank for Reconstruction and Development) 
5. ประชาคมเศรษฐกจิยุโรป (The European Economic Community) 
6. ธนาคารเพื่อการลงทุนยโุรป (The European Investment Bank) 
7. ธนาคารพัฒนาระหวางอเมริกา (The Inter-American Development Bank) 
8. ธนาคารเพื่อการฟนฟูและพฒันาระหวางประเทศ (The International Bank for Reconstruction and Development The World Bank) 
9. บรรษทัเงินทุนระหวางประเทศ (The International Finance corporation) 
10. กองทุนการเงินระหวางประเทศ (The International Monetary Fund) 

 

ตารางที่ 7.3 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการลงทุนในเงนิใหกูยืมโดยมอีสังหารมิทรัพยจาํนองเปน
ประกัน 

ลําดับที ่ รายการ 

ความเสี่ยงภัยทั้งหมด 
(total exposure)  

(มูลคาตามประกาศ 
คปภ. วาดวยการ

ประเมินราคาทรัพยสนิ
และหนี้สินของบริษัท

ประกันชีวิต)  
(RBC value) 

(1) 

คาความ
เส่ียง  
(risk 

charge) 
 
 
 
 

(2) 

เงินกองทนุตาม
ระดับความเสี่ยง 

(risk capital 
charge) 

 
 
 
 

(3) = (1) * (2) 

1 อสังหาริมทรพัยที่ใชเปนท่ีอยูอาศัย (residential properties)    
(ก) อัตราสวนเงินใหกูยืมตอมูลคาหลักประกนันอย

กวา 70% (LTV < 70%) 
 

2.8% 
 

(ข) อตัราสวนเงินใหกูยืมตอมูลคาหลกัประกนัตั้งแต 
70% แตไมเกนิ 90% (70% ≤ LTV ≤ 90%) 

 
6% 

 

(ค) เงินใหกูยืมดอยคุณภาพ (non-performing)  8%  
2 อสังหาริมทรพัยอื่น นอกจาก 1 (other types of properties)    

(ก) อัตราสวนเงินใหกูยืมตอมูลคาหลักประกนันอย
กวา 70% (LTV < 70%) 

 
6.4% 

 

(ข) อตัราสวนเงินใหกูยืมตอมูลคาหลกัประกนัตั้งแต 
70% แตไมเกนิ 90% (70% ≤ LTV ≤ 90%) 

 
8% 

 

(ค) เงินใหกูยืมดอยคุณภาพ (non-performing)  12%  
3 รวม (total) (1 + 2)    

หมายเหต ุ
 RBC = risk based capital 

LTV = loan to value 



 

 

 
ตารางที่ 7.4 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการลงทุนในเงนิใหกูยืมนอกจากเงนิใหกูยืมโดยมี
อสังหารมิทรพัยจาํนองเปนประกัน 

ลําดับที ่ รายการ 

ความเสี่ยงภยัทั้งหมด  
(มูลคาตามประกาศ 
คปภ. วาดวยการ

ประเมินราคาทรัพยสนิ
และหนี้สนิของบริษัท

ประกันชีวิต)  
(1) 

คาความ
เส่ียง  

 
 
 
 

(2) 

เงนิกองทนุตาม
ระดบัความเสี่ยง  

 
 
 
 

(3) = (1) * (2) 

1 เชาทรัพยสินแบบลิสซิ่งประเภทสัญญาเชาการเงิน / 
เงินลงทุนใหเชาซื้อ  

 
8% 

 

2 เงินใหกูยืมโดยมีบุคคลค้ําประกัน     
(ก) เงินใหกูยมืแกพนกังานและตวัแทนของบริษัท   4%  
(ข) เงินใหกูยืมแกบุคคลอื่น (ยกเวน เงินใหกูยมื

โดยมีกรมธรรมเปนประกัน)  
 

8% 
 

3 เงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมเปนประกัน   0%  
4 เงินใหกูยืมอื่น นอกจาก 1 ถึง 3   8%  
5 รวม (1 + 2 + 3 + 4)    

 
 
ตารางที่ 7.5 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการประกันภัยตอ 

ลําดบัที ่ รายการ บาท (baht) 

1 (ก) เงินวางไวจากการประกันภัยตอ (deposit on reinsurance treaties)  
(ข) เงินคางรับเกีย่วกับการประกันภัยตอ (due from reinsurers)  
(ค) สํารองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากการประกันภัยตอ (กอนรวมคาเผื่อความผันผวน) 

(reinsurance recoveries on technical reserves (before PAD)) 
 

(ง) ลูกหน้ีประกันภัยตออื่น (other reinsurance recoveries)  
รวมสนิทรพัยจากการประกันภัยตอ (total reinsurance assets )  

2 (ก) เงินถือไวจากการประกันภัยตอ (amounts withheld on reinsurance treaties)  
(ข) เงินคางจายเกีย่วกับการประกันภัยตอ (due to reinsurers)  
(ค) เจาหน้ีประกันภัยตออื่น (other reinsurance payables)  

รวมหนี้สินจากการประกนัภัยตอ (total reinsurance liabilities )  



 

 

3 สินทรพัยจากการประกนัภัยตอสุทธิ (net reinsurance assets) (1 - 2)  

4 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสี่ยงดานเครดิตจากการประกนัภยัตอ (risk capital charge)  
หมายเหต ุ
 PAD = provision for adverse deviation 

 

ตารางที่ 7.6 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากสนิทรัพยอ่ืนๆ 

ลําดับที ่ รายการ 

ความเสี่ยงภยัทั้งหมด  
(มูลคาตามประกาศ 
คปภ. วาดวยการ

ประเมินราคาทรัพยสนิ
และหนี้สนิของบริษัท

ประกันชีวิต)  
(1) 

คาความ
เส่ียง  

 
 
 
 

(2) 

เงนิกองทนุตาม
ระดบัความเสี่ยง  

 
 
 
 

(3) = (1) * (2) 

1 เงินสด   0%  
2 เงินฝากสถาบนัการเงิน/ ใบรับฝากเงิน/ บตัรเงินฝาก 

กับสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายพิเศษจัดตั้ง 
 

0% 
 

3 เงินฝากสถาบนัการเงิน/ ใบรับฝากเงิน/ บตัรเงินฝาก     
(ก) จํานวนเงินที่ไดรับการค้ําประกันจากสถาบัน

ประกันเงินฝาก  
 

0% 
 

(ข) สวนเกินจากจาํนวนเงินที่ไดรับการค้ําประกัน
จากสถาบันประกันเงินฝาก  

 
 

 

(1) ระยะเวลาไมเกิน 1 เดือน   0%  
(2) ระยะเวลามากกวา 1 เดือน แตไม

เกิน 6 เดือน  
 

0.25% 
 

(3) ระยะเวลามากกวา 6 เดือน แตไม
เกิน 12 เดือน  

 
0.5% 

 

(4) ระยะเวลาตั้งแต 12 เดือน ขึน้ไป 
(ระดับความเสี่ยง 1)  

 
1.6% 

 

(5) ระยะเวลาตั้งแต 12 เดือน ขึน้ไป 
(ระดับความเสี่ยง 2)  

 
4% 

 

(6) ระยะเวลาตั้งแต 12 เดือน ขึน้ไป 
(ระดับความเสี่ยง 3)  

 
8% 

 



 

 

 

  (7) ระยะเวลาตั้งแต 12 เดือน ขึน้ไป 
(ระดับความเสี่ยง 4)  

 
8% 

 

(8) ระยะเวลาตั้งแต 12 เดือน ขึน้ไป 
(ระดับความเสี่ยง 5)  

 
8% 

 

(9) ระยะเวลาตั้งแต 12 เดือน ขึน้ไป 
(ระดับความเสี่ยง 6)  

 
12% 

 

(10) ระยะเวลาตั้งแต 12 เดือน ขึน้ไป 
(ไมไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถอื)  

 
12% 

 

4 บัญชีเดินสะพดัสํานักงานใหญ   0%  
5 สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (deferred tax assets)  0%  
6 คาใชจายจายลวงหนา   0%  
7 เบ้ียประกันภยัคางรับจากกรมธรรมประกนัภัย

อุบตัิเหต ุทีค่างชําระเกินกวา 60 วัน นับแตวันเริ่ม
คุมครองตามสัญญา  

 
12% 

 

8 รายไดจากการลงทุนคางรับ     
(ก) คางรับจาก รฐับาล / รัฐวิสาหกิจตามประเภท

ของตราสารหนี้ / เงินฝากสถาบันการเงิน / 
เงินปนผลที่ประกาศแลวของหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
/ เงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปน
ประกัน  

 

0% 

 

(ข) อื่นๆ   1.6%  
9 สินทรัพยท่ีตดิภาระผูกพัน  

(assets pledged by an insurer) 
 

0% 
 

10 รวม (Total) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)    

 
หมายเหตุ  สถาบันการเงินที่มีกฎหมายพิเศษจัดต้ัง ไดแก 

1. ธนาคารอาคารสงเคราะห 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

5. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 



 

 

ตารางที่ 7.7 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการลงทุนในตราสารอนพุนัธ 

ลําดับที ่

สถานะและคูสัญญา 
(position & 

counterparty) 

ราคาตลาดปจจบุัน 
(exposure mark-to-

market value) 
 
 

(1) 

เงนิตน (notional 
principal) 

 
 
 

(2) 

คาความ
เสี่ยงที่ใช 

(applicable 
risk 

charge) 
(3) 

เงนิกองทุนตาม
ระดบัความเสี่ยง 

(risk capital 
charge) 

 
(4) = (1) * (3) 

1 /12      
2 /12      
3 /12      
4 /12      
5 รวม (total) 

(1 + 2 + 3 + 4) 
    

/12 หากบริษทัมีขอมูลมากกวาจํานวนชองที่กาํหนดไว บรษิทัสามารถเพิ่มจาํนวนชองได



 

 

แบบฟอรมที ่8 การคํานวณความเสีย่งดานเครดิตจากการประกนัภัยตอและการคํานวณความเสี่ยงดานการกระจุกตัวจากการประกันภัยตอ 
ณ วันที่     

ชื่อบรษิัท       
วันที่     
 
ตารางที่ 8.1 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงจากการประกันภัยตอสําหรับผูรับประกนัภัยตอในประเทศ 

ลําดับที ่ รายการ 
สัญญาประกันภัย
ตอทางการเงิน /13 

สัญญาประกันภัยตอทีไ่มใชสัญญาประกันภัยตอทางการเงิน 

รวม (total) 
ผูรับประกันภัย
ตอรายที่ 1 /14 
(1st reinsurer) 

ผูรับประกันภัย
ตอรายที่ 2 /14 
(2nd reinsurer) 

ผูรับประกันภัย
ตอรายที่ 3 /14 
(3rd reinsurer) 

ผูรับประกันภัย
ตอรายที่ 4 /14 
(4th reinsurer) 

ผูรับประกันภัย
ตอรายที่ 5 /14 
(5th reinsurer) 

1 (ก) เงินวางไวจากการประกันภัยตอ 
(amounts deposit on reinsurance 
treaties) 

       

(ข) เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ 
 (due from reinsurers) 

       

(ค) สํารองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากการ
ประกันภัยตอทีไ่มรวมคาเผื่อความผันผวน 
(reinsurance recoveries on technical 
reserves without PAD) 

       

(ง) ลูกหนี้ประกันภัยตออื่น (other 
reinsurance recoveries) 

       

รวมสินทรัพยจากการประกันภัยตอ  
(total reinsurance assets) 

       

2 (ก) เงินถือไวจากการประกันภัยตอ (amounts 
withheld on reinsurance treaties) 

       

(ข) เงินคางจายเกีย่วกับการประกันภัยตอ 
(due to reinsurers) 

       

(ค) เจาหนี้ประกันภยัตออื่น  
(other reinsurance payables) 

       

รวมหนี้สินจากการประกันภัยตอ  
(total reinsurance liabilities) 

       



 

 

3 สินทรัพยจากการประกนัภัยตอสทุธิ  
(net reinsurance assets) (1 - 2) 

       

4 คาความเสี่ยง (risk charge) 100%       
5 เงินกองทุนสําหรบัความเสี่ยงดานเครดิตจาก

การประกันภัยตอ  
(reinsurance credit risk capital charge) (3 * 4) 

       

6 เงินกองทุนสําหรบัความเสี่ยงดานการกระจกุตัว
จากการเอาประกันภัยตอกับผูรับประกันภัยตอ
แตละราย (individual reinsurance  
concentration risk capital charge) 

       

7 เงินกองทุนสําหรบัความเสียงดานการกระจกุตัว
จากการเอาประกันภัยตอกับผูรับประกันภัยตอ
ในประเทศ (local reinsurance concentration 
risk capital charge) (max(0, min(1(ค) - 2(ก) - 
5, 6)) 

       

/13 หมายรวมถึงสัญญาประกันภยัตอที่เขาขายตองขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนตามที่กําหนดไวในประกาศ คปภ. วาดวยหลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขในการประกันภัยตอของบริษทัประกันชีวิต และไมไดรบั
ความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
/14 หากบริษทัมีขอมูลมากกวาจํานวนชองที่กาํหนดไว บรษิทัสามารถเพิ่มจาํนวนชองได 
 
หมายเหต ุ
 PAD = provision for adverse deviation 

 



 

 

ตารางที่ 8.2 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงจากการประกันภัยตอสําหรับผูรับประกนัภัยตอตางประเทศ 

ลําดับที ่ รายการ 
สัญญาประกันภัย
ตอทางการเงิน 

/15 

สัญญาประกันภัยตอทีไ่มใชสัญญาประกันภัยตอทางการเงิน 

รวม (total) 
ผูรับประกันภัย
ตอรายที่ 1 /16 
(1st reinsurer) 

ผูรับประกันภัย
ตอรายที่ 2 /16 
(2nd reinsurer) 

ผูรับประกันภัยตอ
รายที่ 3 /16 

(3rd reinsurer) 

ผูรับประกันภัย
ตอรายที่ 4 /16 
(4th reinsurer) 

ผูรับประกันภัย
ตอรายที่ 5 /16 
(5th reinsurer) 

1 (ก) เงินวางไวจากการประกันภัยตอ 
(amounts deposit on reinsurance 
treaties) 

       

(ข) เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ 
 (due from reinsurers) 

       

 (ค) สํารองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากการ
ประกันภัยตอที่ไมรวมคาเผื่อความผันผวน 
(reinsurance recoveries on technical 
reserves without PAD) 

       

(ง) ลูกหนี้ประกันภัยตออื่น  
(other reinsurance recoveries) 

       

รวมสินทรัพยจากการประกันภัยตอ (total 
reinsurance assets) 

       

2 (ก) เงินถือไวจากการประกันภัยตอ (amounts 
withheld on reinsurance treaties) 

       

(ข) เงินคางจายเกีย่วกับการประกันภัยตอ 
(due to reinsurers) 

       

(ค) เจาหนี้ประกันภยัตออื่น  
(other reinsurance payables) 

       

รวมหนี้สินจากการประกันภัยตอ (total 
reinsurance liabilities) 

       

3 สินทรัพยจากการประกนัภัยตอสุทธิ (net 
reinsurance assets) (1 - 2) 

       

4 คาความเสี่ยง (risk charge) 100%       



 

 

 

5 เงินกองทุนสําหรบัความเสี่ยงดานเครดิตจาก
การประกันภัยตอ (reinsurance credit risk 
capital charge) (3 * 4) 

       

6 เงินกองทุนสําหรบัความเสี่ยงดานการกระจกุตัว
จากการเอาประกันภัยตอกับผูรับประกันภัยตอ
แตละราย (individual reinsurance 
concentration risk capital charge) 

       

7 เงินกองทุนสําหรบัความเสี่ยงดานการกระจกุตัว
จากการเอาประกันภัยตอสําหรบัความเสี่ยงรวม
ของผูรับประกนัภัยตอในแตละระดับความเสี่ยง 
(additional reinsurance concentration risk 
capital charge) 

       

8 เงินกองทุนสําหรบัความเสี่ยงดานการกระจกุตัว
จากการเอาประกันภัยตอกับผูรับประกันภัยตอ
ตางประเทศ (offshore reinsurance 
concentration risk capital charge) (max(0, 
min(1(ค) - 2(ก) - 5, 6 + 7)) 

       

/15 หมายรวมถึงสัญญาประกันภยัตอที่เขาขายตองขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนตามที่กําหนดไวในประกาศ คปภ. วาดวยหลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขในการประกันภัยตอของบริษทัประกันชีวิต และไมไดรบั
ความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
/16 หากบริษทัมีขอมูลมากกวาจํานวนชองที่กาํหนดไว บรษิทัสามารถเพิ่มจาํนวนชองได 
 
หมายเหตุ  

PAD = provision for adverse deviation 



 

 

แบบฟอรมที ่9 การคํานวณเงนิกองทุนสาํหรบัความเสีย่งดานการกระจุกตวั 
ณ วันท่ี     

ช่ือบรษิัท       
วันท่ี     
 

ตารางที่ 9.1 สรุปเงนิกองทุนสําหรบัความเสี่ยงดานการกระจุกตัว 

ลําดับที ่ รายการ 

ขีดจํากัดท่ี
กําหนด  

(รอยละของ
สินทรัพยรวม)  

ความเสี่ยงภยั 
(มูลคาตาม

ประกาศ คปภ. วา
ดวยการประเมนิ
ราคาทรัพยสนิ
และหนี้สนิของ
บรษิัทประกนั

ชีวิต)  
(1) 

ขีดจํากัด 
 
 

 
 
 

 
 

(2) 

เงนิกองทนุ
ตามระดบั
ความเสี่ยง  

 
 
 

 
 

(3) = (1) - (2) 

1 ผูออกตราสารหนี้ (ยกเวนรฐับาล และ
รัฐวิสาหกจิของประเทศไทย)  

 
   

(ก) มิไดจดทะเบยีนซ้ือขายในสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย  

 
   

(1) ระบุชือ่ผูออกตราสารหนี้ /17 5%    
(ข) จดทะเบียนซือ้ขายในสมาคม

ตลาดตราสารหนี้ไทย  
 

   

(1) ระบุชือ่ผูออกตราสารหนี้ /17 10%    
(ค) สถาบันการเงนิตามกฎหมายวา

ดวยธุรกจิสถาบันการเงิน รวมถึง 
บริษัทรวมหรือบรษิัทยอยในกลุม
สถาบันการเงนิ  

 

   

(1) ระบุชือ่ผูออกตราสารหนี้ /17 20%    
2 ตราสารทุน      

(ก) จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย
แหงประเทศไทย ตลาดหลักทรพัย 
เอ็ม เอ ไอ หรอือยูในดชันีราคา
หลักทรัพยตามที่กําหนด  

 

   

  (1) ระบุรายชือ่หลกัทรัพย /17 15%    



 

 

 (ข) มิไดจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรพัยแหงประเทศไทย 
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ หรอื
มิไดอยูในดัชนีราคาหลักทรัพย
ตามที่กําหนด  

 

   

(1) ระบุรายชือ่หลกัทรัพย /17 5%    
3 หลักทรัพยท่ีเปนหนวยลงทนุ      

(ก) ระบุรายชือ่หนวยลงทุน /17 10%    
4 เงินใหกูยืมท่ีไมมีทรัพยสินเปนประกัน      

(ก) ลูกหน้ีแตละราย      
(1) ระบุชือ่คูสัญญา /17 1%    

(ข) รวมลูกหนี้ทุกราย  2.5%    
5 อสังหาริมทรพัยและทรพัยสินดําเนินงาน  15%    
6 สินทรัพยลงทุนที่เปนสกุลเงินตรา

ตางประเทศ (รวมทุกสกุลเงิน)  
20% 

   

7 สินทรัพยรวม (มูลคาตามประกาศ คปภ. วาดวยการ
ประเมนิราคาทรัพยสนิและหนี้สนิของบริษัทประกันชีวิต) 

 รวม (1 + 2 + 3 
+ 4 + 5 + 6) 

 

8 การประกันภัยตอ      
(ก) เงินกองทุนสําหรับความเสียงดาน

การกระจุกตัวจากการเอา
ประกันภัยตอกับผูรับประกนัภัย
ตอในประเทศ  

    

(ข) เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดาน
การกระจุกตัวจากการเอา
ประกันภัยตอกับผูรับประกนัภัย
ตอตางประเทศ  

    

9 รวมเงินกองทุนสาํหรบัความเสี่ยงดานการกระจุกตัวจากการประกันภัยตอ (8 (ก) + 8 (ข))  

10 รวมเงินกองทุนสาํหรบัความเสี่ยงดานการกระจุกตัว (7 + 9)  
/17 หากบริษทัมีขอมูลมากกวาจํานวนชองที่กาํหนดไว บรษิทัสามารถเพิ่มจาํนวนชองได 



 

 

เอกสารแนบ 2 
 

รายงานการดํารงเงนิกองทุน ไตรมาส ________ ป  _________ 

บริษัท       

ณ วันท่ี     



 

 

คํารบัรองของบรษิัท 

บริษัท       ขอสงรายงานการดํารงเงินกองทุน ท่ีจัดทําขึ้นตามกรอบการดํารง

เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงภายใตพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกัน

ชีวิต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และขอรับรองวาขอมูลท่ีใหแกผูสอบบัญชีรับอนุญาตและนักคณิตศาสตรประกันภัยเพื่อใชในการ

คํานวณเงินกองทุนมีความถูกตองและสมบูรณ 

ลายมือชือ่ (Signature):  __________________________________ 

ช่ือ (Name):       __________________________________ 

     ประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการ* 

 

วันท่ี (Date):       __________________________________ 

ลายมือชือ่ (Signature):  __________________________________ 

ช่ือ (Name):       __________________________________ 

       กรรมการ** 

วันท่ี (Date):       __________________________________ 

 

ลายมือชือ่ (Signature):  __________________________________ 

ช่ือ (Name):       __________________________________ 

      กรรมการ** 

วันท่ี (Date):       __________________________________ 

                                                        ประทับตราสาํคัญ (ถามี) 

 

* กรณีบริษัทที่เปนสาขาตางประเทศ หมายถึง ผูจัดการสาขา 

** ตามที่กําหนดโดยหนังสือบริคณหสนธิ



 

 

รายงานขอเท็จจริงท่ีพบ 

 

เสนอคณะกรรมการบริหาร 

บริษัท       
ท่ีอยู                 
 
รายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัท     
ณ วันท่ี     
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงรวมกัน ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบ (ภาคผนวก ก) 
เกี่ยวกับรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัท       (บ ริ ษั ท ฯ ) ณ 
วันท่ี     ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไปท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ตามวิธีการที่ตกลงรวมกัน  วิธีการปฏิบัติงานดังกลาวนี้มีวัตถุประสงคเพื่อชวยทานประเมินความสมเหตุสมผลของรายงาน
การดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทฯวาเปนไปตามหลักเกณฑการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินตาม
กรอบการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงภายใตพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
 

ขาพเจาไดแนบรายละเอียดวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงรวมกันและรายงานขอเท็จจริงที่พบมา
พรอมกับรายงานฉบับนี้ เนื่องจากวิธีปฏิบัติงานดังกลาวไมใชการตรวจสอบหรือการสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองทั่วไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมแสดงความเชื่อม่ันตอรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ วันที่    
 

หากขาพเจาไดใชวธิีปฏิบัตงิานเพิ่มเติม หรือตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ท่ีรับรองทั่วไป ขาพเจาอาจพบเรือ่งอื่นที่สมควรนําเสนอในรายงานก็ได 
 

รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพือ่วตัถุประสงคดังท่ีไดกลาวแลวในยอหนาที่ 1 และใชเปนขอมูลของทาน และไมได
จัดทําขึ้นเพือ่วัตถุประสงคอื่นหรือเพือ่เผยแพรไปยังบคุคลอื่น รายงานฉบับน้ีเกี่ยวของกับรายการที่ระบุไวขางตนเทานั้น และ
ไมไดขยายขอบเขตไปถึงงบการเงินโดยรวมของบริษทั       
 

ลายมือชือ่       

(     ) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน       

วันท่ี     

ช่ือและทีต่ั้งสาํนักงาน       



 

 

ภาคผนวก ก 

แบบฟอรมที ่1 - การคาํนวณอัตราสวนความเพียงพอของเงนิกองทุน  ขอเท็จจริงทีพ่บ 

 ตารางที่ 

1.1 

 

1. ชนยอดรายการลําดับที่ 1 - ตองเทากับรายการลําดับที่ 8 ของ
ตารางที่  2.1 

2. ชนยอดรายการลําดับที ่ 2 - ตองเทากับรายการลําดบัท่ี 11 ของ
ตารางที่  2.1 

3. ชนยอดรายการลําดับที ่ 3 - ตองเทากับรายการลําดบัท่ี 18 ของ
ตารางที ่2.1 

4. ชนยอดรายการลําดับที ่ 4 - ตองเทากับรายการลําดบัท่ี 19 ของ
ตารางที่ 2.1 และทดลองคาํนวณผลรวมใหม 

5. ชนยอดรายการลําดับที่ 5 - ตองเทากับ (คาที่มากกวาระหวาง
รายการลําดับท่ี 6 ของตารางที่ 4.2 กบั (รายการลําดับที ่6 คอลัมน 
(4) ของตารางที่ 4.1 ลบดวย รายการลาํดับที ่1 ของตารางที ่4.2)) 
บวกดวย รายการลําดับที ่ 4 คอลัมน (15) ของตารางที่ 4.4 บวก
ดวยรายการลาํดับท่ี 4 คอลมัน (14) ของตารางที่ 4.5  

6. ชนยอดรายการลําดับที่ 6 - ตองเทากับรายการลําดับที่ 9 ของ
ตารางที่  5.1 

7. ชนยอดรายการลําดับที่ 7 - ตองเทากับรายการลําดับที่ 6 ของ
ตารางที่  7.1 

8. ชนยอดรายการลําดับที ่ 8 - ตองเทากับรายการลําดบัท่ี 10 ของ
ตารางที่ 9 

9. รายการลําดับท่ี 9 - ทดลองคํานวณผลรวมใหม  
 

 

ตารางที ่
1.2 

ทดลองคํานวณรายการลําดับที ่ 1 ใหม โดยหารรายการลําดับท่ี 4 ของ
ตารางที่ 1.1 ดวย รายการลําดับที ่9 ของตารางที่ 1.1 
 

 

 

 



 

 

 

แบบฟอรมที ่2 - การคาํนวณเงนิกองทุนที่สามารถนาํมาใชไดท้ังหมด  ขอเท็จจริงท่ีพบ 

ตารางที ่

2.1 

1. ชนยอดรายการลําดับท่ี 1 - ตองเทากับรายการลําดับที่ 1 (ก) 
คอลัมน (3) ของตารางที่ 3.3 

2. ชนยอดรายการลําดับที่ 2 - ตองเทากับรายการลําดับที่ 2 คอลัมน 
(3) ของตารางที่ 3.3 

3. ชนยอดรายการลําดับที่ 3 - ตองเทากับรายการลําดับที่ 3 คอลัมน  
(3) ของตารางที่ 3.3 

4. ชนยอดรายการลําดับท่ี 4 - ตองเทากับรายการลําดับที่ 1 (ข) 
คอลัมน (3) ของตารางที่ 3.3 

5. ชนยอดรายการลําดับที่ 5 - ตองเทากับรายการลําดับที่ 7 คอลัมน 
(3) ของตารางที่ 3.3 

6. ชนยอดรายการลําดับท่ี 6 - ตองเทากับรายการลําดับที่ 6 (ก) 
คอลัมน (3) ของตารางที่ 3.3 

7. ชนยอดรายการลําดับที่ 7 - ตองเทากับรายการลําดับที่ 4 คอลัมน 
(3) ของตารางที่ 3.3 บวกดวย รายการลําดับท่ี 5 คอลัมน (3) ของ
ตารางที่ 3.3 

8. รายการลําดับที่ 8 - ทดลองคํานวณผลรวมใหม 
9. ชนยอดรายการลําดับท่ี 9 - ตองเทากับรายการลําดับท่ี 1 (ค) 

คอลัมน (3) ของตารางที่  3.3 
10. ชนยอดรายการลําดับที่ 10 - ตองเทากับรายการลําดับที่ 6 (ข) 

คอลมัน (3) ของตารางที่ 3.3 
11. รายการลําดับที่ 11 - ทดลองคํานวณผลรวมใหม 
12. ชนยอดรายการลําดับที่ 12 - ตองเทากับรายการลําดับท่ี 1 (ง) 

คอลัมน (3) ของตารางที่ 3.3 
13. ชนยอดรายการลําดับที่ 13 - ตองเทากับรายการลําดับท่ี 11 

คอลัมน  (3) ของตารางที่ 3.1 
14. ชนยอดรายการลําดับที่ 15 - ตองเทากับผลรวมของ รายการ

ลําดับท่ี 8 คอลัมน (3) ของตารางที่ 3.1 ลบดวย รายการลําดับที่ 5 
คอลัมน (3) ของตารางที่ 3.2 

15. ชนยอดรายการลําดับที่ 16 - ตองเทากับรายการลําดับที่ 14 (ก) 
คอลัมน (3) ของตารางที่   3.1 

 

 



 

 

16. ชนยอดรายการลําดับที่ 17 - ตองเทากับรายการลําดับท่ี 1 (ข) (3) 
คอลัมน (3) ของตารางที่  3.1 

17. รายการลําดับที่ 18 - ทดลองคํานวณผลรวมของรายการลําดับที่ 
12 ถึง รายการลําดับที่  17ใหม 

18. รายการลําดับที่  19 - ทดลองคํานวณผลรวมใหม โดยเทากับ
รายการลําดับท่ี 8 บวกดวย รายการลําดับที่ 11 ลบดวย รายการ
ลําดับท่ี 18 
 



 

 

แบบฟอรมที ่3 - งบแสดงฐานะการเงนิ ขอเท็จจริงทีพ่บ 

ตารางที ่

3.1  

1. ชนยอดรายการทั้งหมดใน คอลัมน (1) กับงบการเงินระหวางกาลที่

ไดรับการสอบทานแลวสําหรับงวดสิ้นสุดวันที ่    

2. ปฏิบัติวธิีการดังน้ีสําหรับ มูลคาที่ปรบัปรงุเพือ่ใหไดมูลคาตาม

ประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของ

บริษัทประกันชีวติ ที่มีมูลคาเกินรอยละ 1 ของสินทรัพยท้ังหมด 

ก. สอบถามวามลูคาที่ปรับปรุงเปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวย

การประเมินราคาทรพัยสินและหนี้สินของบริษัทประกนัชีวติ 

หรือไม 

ข. ขอรับสําเนากระดาษทําการสําหรับรายการปรับปรุง  
ค. ชนยอดรายการปรับปรุง ตามกระดาษทาํการกับมูลคาที่ปรากฏ

ในคอลัมน (3) 

3. ชนยอดคอลัมน (3) ดังตอไปน้ี 

ก. รายการลําดับท่ี  1 

พันธบตัร หุนกู ตั๋วสัญญาใชเงิน-ตัว๋แลกเงิน 

• ทดลองคํานวณผลรวมใหม และชนยอดผลรวมของคอลัมน (3) 

ตองเทากับรายการลําดับท่ี 8 คอลัมน (1) ของตารางที ่7.2 

ลบดวย ผลรวมของคอลัมน (5) ของรายการ “ตราสารหนี้” 

ของตารางที่ 5.6 

ตราสารทุน 

• รายการลําดับท่ี  1 (ข) (1) - คอลัมน (3) ตองเทากับรายการ

ลําดับท่ี  1 คอลัมน (1) ของตารางที่ 5.2 

• รายการลําดับท่ี  1 (ข) (2) - คอลัมน (3) ตองเทากับรายการ

ลําดับท่ี  2 คอลัมน (1) ของตารางที่ 5.2 

• รายการลําดับท่ี  1 (ข) (3) - คอลัมน (3) ตองเทากับรายการ

ลําดับท่ี  3 คอลัมน (1) ของตารางที่ 5.2 

• รายการลําดับท่ี  1 (ข) (4) - คอลัมน (3) ตองเทากับรายการ

ลําดับท่ี  4 คอลัมน (1) ของตารางที่ 5.2 

• รายการลําดับท่ี  1 (ข) (5) - คอลัมน (3) ตองเทากับรายการ

ลําดับท่ี  5 คอลัมน (1) ของตารางที่ 5.2 

 



 

 

แบบฟอรมที ่3 - งบแสดงฐานะการเงนิ ขอเท็จจริงทีพ่บ 

• ทดลองคํานวณผลรวมใหม และชนยอดผลรวมของคอลัมน (3) 

ตองเทากับรายการลําดับท่ี 6 คอลัมน (1) ของตารางที ่5.2 

อื่นๆ 

• รายการลําดับท่ี 1 (ค) (1) - คอลัมน (3) ตองเทากับผลรวมของ

คอลัมน (2) ของตารางที ่5.6 

• ทดลองคํานวณผลรวมใหม 

ข. รายการลําดับท่ี 2          

• รายการลําดับท่ี 2 (ก) - คอลัมน (3) ตองเทากับรายการลําดับ

ท่ี 1 คอลัมน (1) ของตารางที่ 7.4 

• รายการลําดับท่ี 2 (ข) (1) - คอลัมน (3) ตองเทากับผลรวมของ

รายการลําดับที่ 1 คอลัมน (1) ของตารางที่ 7.3 

• รายการลําดับท่ี 2 (ข) (2) - คอลัมน (3) ตองเทากับผลรวมของ

รายการลําดับที่  2 คอลัมน (1) ของตารางที่ 7.3 

• รายการลําดับท่ี 2 (ค) - คอลัมน (3) ตองเทากับรายการลําดับ

ท่ี  3 คอลัมน (1) ของตารางที่ 7.4 

• รายการลําดับท่ี 2 (ง) (1) - คอลัมน (3) ตองเทากับรายการ

ลําดับท่ี 2(ก) คอลัมน (1) ของตารางที ่7.4 

• รายการลําดับท่ี 2 (ง) (2) - คอลัมน (3) ตองเทากับรายการ

ลําดับท่ี 2(ข) คอลัมน (1) ของตารางที ่7.4 

• รายการลําดับท่ี 2 (จ) - คอลัมน (3) ตองเทากับรายการลําดับ

ท่ี 4 คอลัมน (1) ของตารางที่ 7.4 

• ทดลองคํานวณผลรวมใหม 

ค. รายการลําดับท่ี 3 - คอลัมน (3) ตองเทากบัผลรวมของรายการ

ลําดับที ่1 2 และ 3 คอลัมน (1) ของตารางที่ 7.6 ลบดวย 

ผลรวมของคอลัมน (5) ของรายการ “เงนิฝาก” ของตารางที่ 5.6 

ง. รายการลําดับท่ี 4 

• รายการลําดับท่ี 4 (ก) - คอลัมน (3) ตองเทากับรายการลําดับ

ท่ี 1 คอลัมน (1) ของตารางที่ 5.3 

 



 

 

แบบฟอรมที ่3 - งบแสดงฐานะการเงนิ ขอเท็จจริงทีพ่บ 

• รายการลําดับท่ี 4 (ข) - คอลัมน (3) ตองเทากับรายการลําดับ

ท่ี 2 คอลัมน (1) ของตารางที่ 5.3 

• ทดลองคํานวณผลรวมใหม 

จ. รายการลําดับท่ี 5 - ผลรวมของคอลัมน (3) ตองเทากับรายการ

ลําดับที ่3 คอลัมน (1) ของตารางที ่5.3 

ฉ. รายการลําดับท่ี 6  

• รายการลําดับท่ี 6 (ก) - คอลัมน (3) ตองเทากับรายการลําดับ

ท่ี 1(ก) ของตารางที่ 7.5 

• รายการลําดับท่ี 6 (ข) - คอลัมน (3) ตองเทากับรายการลําดับ

ท่ี 1(ข) ของตารางที่ 7.5 

• รายการลําดับท่ี 6 (ค) - คอลัมน (3) ตองเทากับ 

- กรณีที่ 1 (รายการลําดับที ่4 คอลัมน (1) ของตารางที ่

4.5 มากกวา รายการลําดับท่ี 4 คอลัมน (11) ของตาราง

ที่ 4.5)  

 (คาที่มากกวาระหวางศูนย กับรายการลําดับที่ 4 ของ

ตารางที่ 4.2) บวกดวย (รายการลําดับท่ี 4 คอลัมน (8) 

ของตารางที่ 4.4  ลบดวย รายการลําดับที่ 4 คอลัมน 

(13) ของตารางที่ 4.4) บวกดวย( รายการลําดับที ่4 

คอลัมน (1) ของตารางที ่4.5 ลบดวย รายการลําดับที ่4 

คอลัมน (2) ของตารางที ่4.5) 

- กรณีที่ 2 (รายการลําดับที ่4 คอลัมน (1) ของตารางที ่

4.5 นอยกวา รายการลําดับที่ 4 คอลัมน (11) ของตาราง

ที่ 4.5)  

 (คาที่มากกวาระหวางศูนย กับรายการลําดับที่ 4 ของ

ตารางที่ 4.2) บวกดวย (รายการลําดับท่ี 4 คอลัมน (8)  

ของตารางที่ 4.4  ลบดวย รายการลําดับที่ 4 คอลัมน 

(13) ของตารางที่ 4.4) บวกดวย (รายการลําดับที ่4 

คอลัมน (11) ของตารางที่ 4.5 ลบดวย รายการลําดับท่ี 4 

คอลัมน (12)  ของตารางที ่4.5) 



 

 

แบบฟอรมที ่3 - งบแสดงฐานะการเงนิ ขอเท็จจริงทีพ่บ 

• รายการลําดับท่ี  6 (ง) - คอลัมน (3) ตองเทากับรายการลําดับ

ท่ี 1(ง) ของตารางที่ 7.5 

• ทดลองคํานวณผลรวมใหม 

ช. รายการลําดับท่ี 8 - คอลัมน (3) ตองเทากบัรายการลําดบัที ่5 

คอลัมน (1) ของตารางที ่7.6 

ซ. รายการลําดับท่ี 9 - คอลัมน (3) ตองเทากบัรายการลําดบัที ่6 

คอลัมน (1) ของตารางที ่7.6 

ฌ. รายการลําดับท่ี 10 - คอลัมน (3) ตองเทากับผลรวมของ

รายการลําดับท่ี 8 คอลัมน (1) ของตารางที่ 7.6 

ญ. รายการลําดับท่ี 14 (ก) – คอลัมน (3) ตองเทากับรายการลําดับ

ที่ 9 คอลัมน (1) ของตารางที่ 7.6 

4. ทดลองคํานวณผลรวมยอย และผลรวมทัง้หมดใหม 

 

ตารางที ่ 

3.2   

1. ชนยอดรายการทั้งหมดในคอลัมน (1) กับงบการเงินระหวางกาลที่

ไดรับการสอบทานแลวสําหรับงวดสิ้นสุดวันที ่    

2. ปฏิบัติวธิีการดังน้ีสําหรับ มูลคาที่ปรบัปรงุเพือ่ใหไดมูลคาตาม

ประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของ

บริษัทประกันชีวติ ที่มีมูลคาเกินรอยละ 1 ของสินทรัพยท้ังหมด 

ก. สอบถามวามลูคาที่ปรบัปรงุเปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวย

การประเมินราคาทรพัยสินและหนี้สินของบริษัทประกนัชีวติ 

หรือไม 

ข. ขอรบัสําเนากระดาษทําการสําหรับรายการปรับปรุง  
ค. ชนยอดรายการปรับปรุง ตามกระดาษทาํการกับมูลคาที่

ปรากฏในคอลัมน (3) 

3. ชนยอดคอลัมน (3) ดังตอไปน้ี 

ก. รายการลําดับท่ี 1 

• รายการลําดับท่ี 1 (ก) - คอลัมน (3) ตองเทากับรายการ

ลําดับท่ี 1 ของตารางที่ 4.2 

 

 



 

 

แบบฟอรมที ่3 - งบแสดงฐานะการเงนิ ขอเท็จจริงทีพ่บ 

• รายการลําดับท่ี 1 (ข) 

- รายการลําดับที่ 1 (ข) (1) - คอลัมน (3) ตองเทากับ

รายการลําดับท่ี  4 คอลัมน (8) ของตารางที่ 4.4 

- รายการลําดับที่ 1 (ข) (2) - คอลัมน (3) ตองเทากับ

คาที่มากกวาระหวางรายการลําดับที ่4 คอลัมน (1) 

ของตารางที ่4.5 กับรายการลําดับท่ี 4 คอลัมน (11) 

ของตารางที ่4.5 

• ทดลองคํานวณผลรวมใหม 

ข. รายการลําดับท่ี 4 

• รายการลําดับท่ี  4 (ก) - คอลัมน (3) ตองเทากับรายการ

ลําดับท่ี 2 (ก) ของตารางที ่7.5 

• รายการลําดับท่ี  4 (ข) - คอลัมน (3) ตองเทากับรายการ

ลําดับท่ี 2 (ข) ของตารางที ่7.5 

• รายการลําดับท่ี 4 (ค) - คอลัมน (3) ตองเทากับรายการ

ลําดับท่ี  2 (ค) ของตารางที ่7.5  

• ทดลองคํานวณผลรวมใหม 

ค. รายการลําดับท่ี 8 - ในกรณีที่รายการลําดบัท่ี 4 ของตารางที่ 

4.2 มีคาเปนลบ ใหนํามูลคาดังกลาวมาเพิม่เปนรายการ 

“หน้ีสินอื่นจากการประกันภัยตอ” ดวย 

ง. รายการลําดับท่ี 11 - ทดลองคํานวณผลรวมใหม  

 

ตารางที ่

3.3   

1. ชนยอดรายการทั้งหมดในคอลัมน (1) กับงบการเงินระหวางกาลที่

ไดรับการสอบทานแลว สําหรับงวดสิ้นสุดวันท่ี    

2. ชนยอดรายการมูลคาที่ปรบัปรุงเพื่อใหไดมูลคาตามประกาศ คปภ. 

วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและหนีส้ินของบรษิัทประกันชีวติ 

กับรายการปรบัปรุงในตารางที่ 3.1 และ 3.2 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอรมที ่3 - งบแสดงฐานะการเงนิ ขอเท็จจริงทีพ่บ 

3.   ชนยอดรายการดังตอไปน้ี 

• รายการลําดับท่ี 17 คอลัมน (1) ของตารางที่ 3.1 ตองเทากับ

ผลรวมของรายการลําดับที ่11 คอลัมน (1) ของตารางที ่3.2 

และรายการลาํดับที่ 8 คอลมัน (1) ของตารางที่ 3.3 

• รายการลําดับท่ี 17 คอลัมน (2) ของตารางที่ 3.1 ตองเทากับ

ผลรวมของรายการลําดับที ่11 คอลัมน (2) ของตารางที3่.2 และ

รายการลําดับท่ี 8 คอลัมน (2) ของตารางที่ 3.3 

• รายการลําดับท่ี 17 คอลัมน (3) ของตารางที่ 3.1 ตองเทากับ

ผลรวมของรายการลําดับที ่11 คอลัมน (3) ของตารางที ่3.2 

และรายการลาํดับที่ 8 คอลมัน (3) ของตารางที่ 3.3 

4.    รายการลําดับท่ี 8 - ทดลองคํานวณผลรวมใหม 

 



 

 

แบบฟอรมที ่4 - การคาํนวณเงนิกองทุนสาํหรับความเสี่ยงดานการประกนัภัย ขอเท็จจริงท่ีพบ 

ตารางที ่

4.1 
1. รายการลําดับที่ 1 ถึง 5 - ชนยอดขอมูลโดยเปรียบเทียบยอดรวมของแตละรายการใน

ตารางที่ 4.3 
2. ทดลองคํานวณผลรวมใหม 

 

 

ตารางที ่

4.2 

1. ขอรบัจดหมายแจงรับรองคณุสมบัติของนักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีออกใหโดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภัย (“สํานักงาน 
คปภ.”)  

2. ขอรบัสําเนารายงานหรือกระดาษทําการการคํานวณสาํรองประกันภยัของนัก
คณิตศาสตรประกันภัยสําหรับงวดสิ้นสุดวันที ่ __________________ และชนยอด
ขอมูลดังตอไปนี้ 
• รายการลําดับที่ 1 - ตองเทากับรายการลาํดับที่ 6 คอลมัน (12) ของตารางที่ 4.1 

• รายการลําดับที่ 2 – ตองเทากับรายการลาํดับที่ 6 คอลมัน (10) ของตารางที่ 4.1 

บวกดวย รายการลําดับท่ี 6 คอลัมน (11) ของตารางที ่4.1 

• รายการลําดับที่ 3 - ตองเทากับสําเนารายงานหรือกระดาษทําการการคํานวณ

สํารองประกันภัยของนักคณิตศาสตรประกันภัย 

• รายการลําดับที่ 4 - ทดลองคํานวณผลตางระหวางรายการลําดับที ่2 และ 3 ใหม 

• รายการลําดับที่ 5 - ตองเทากับรายการลาํดับที่ 6 คอลมัน (13) ของตารางที่ 4.1 

• รายการลําดับที่ 6 - ตองเทากับสําเนารายงานหรือกระดาษทําการการคํานวณ

สํารองประกันภัยของนักคณิตศาสตรประกันภัย 

• รายการลําดับที่ 7 - ทดลองคํานวณผลตางระหวางรายการลําดับที ่6 และ 3 ใหม 

 

 

 

 

 

ตารางที ่

4.3  

1. เลือก 2 ผลิตภัณฑหลัก และชนยอดขอมูลที่กรอกในแตละคอลัมนของตารางที่ 4.3 
ดังตอไปนี้กบัสําเนารายงานหรือกระดาษทําการการคํานวณสํารองประกันภัยของนัก
คณิตศาสตรประกันภัยสําหรับงวดสิ้นสุดวันที ่___________________  
• คอลัมน 1 - รายละเอียดกรมธรรมเกี่ยวกบัจํานวนกรมธรรม 

• คอลัมน 2 - รายละเอียดกรมธรรมเกี่ยวกบัจํานวนเงินเอาประกันภัย 

 



 

 

แบบฟอรมที ่4 - การคาํนวณเงนิกองทุนสาํหรับความเสี่ยงดานการประกนัภัย ขอเท็จจริงท่ีพบ 

• คอลัมน 3 - รายละเอียดกรมธรรมเกี่ยวกบัเบี้ยประกันภัยรวม 

• คอลัมน 4 - รายละเอียดกรมธรรมเกี่ยวกบัมูลคาเวนคนืเงินสด 

• คอลัมน 5 - มูลคาปจจบุันของผลประโยชนท่ีการันต ี

• คอลัมน 6 - มูลคาปจจบุันของคาใชจายและคาบําเหน็จรวม 

• คอลัมน 7 - มูลคาปจจบุันของเบ้ียประกันภัยรวม 

• คอลัมน 8 - มูลคาปจจบุันของผลประโยชนท่ีไมไดการันต ี

• คอลัมน 9 - มูลคาปจจบุันของคาเผือ่ความผันผวน ณ ระดับความเชือ่ม่ัน

เปอรเซ็นตไทลท่ี 75 

• คอลัมน 10 - มูลคาปจจบุันของภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยกอนการ

ประกันภัยตอ ณ ระดับความเชื่อม่ันเปอรเซ็นตไทลท่ี 75 ท่ีมีคาเปนลบ 

• คอลัมน 11 - มูลคาปจจบุันของภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยกอนการ

ประกันภัยตอ ณ ระดับความเชื่อม่ันเปอรเซ็นตไทลท่ี 75 ท่ีมีคาเปนบวก 

• คอลัมน 12 - ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยกอนการประกันภัยตอ ณ ระดับ

ความเชือ่ม่ันเปอรเซ็นตไทลที ่95 

2. ทดลองคํานวณผลรวมยอยและผลรวมใหญใหม 

 

ตารางที ่

4.4 

1. ชนยอดขอมูลที่กรอกในแตละคอลัมนในรายการลําดับที่ 1 ถึง 3 ของตารางที่ 4.4 
ดังตอไปนี ้กบัสําเนารายงานหรือกระดาษทําการการคํานวณสํารองประกันภัยของนัก
คณิตศาสตรประกันภัยสําหรับงวดสิ้นสุดวันที ่    
• คอลัมน 1 - เบ้ียประกันทีถ่อืเปนรายไดสทุธ ิ

• คอลัมน 2 - คาสินไหมทดแทนสุทธ ิ

• คอลัมน 4 - คาประมาณการที่ดีที่สุดเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนที่ไดรับรายงาน

แลวและการจายคาสินไหมทดแทนที่ยังไมสิ้นสุด (กอนการประกันภัยตอ) 

• คอลัมน 5 - คาประมาณการที่ดีที่สุดเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนที่เกดิขึ้นแลวแตยงั

ไมไดรับรายงาน (กอนการประกันภัยตอ) 

• คอลัมน 6 - คาประมาณการทีดี่ท่ีสุดเกี่ยวกบัคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน

ท่ีไมสามารถจดัสรรได (กอนการประกนัภัยตอ) 

• คอลัมน 9 - คาประมาณการที่ดีที่สุดเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนที่ไดรับรายงาน

แลวและการจายคาสินไหมทดแทนที่ยังไมสิ้นสุด (หลังการประกันภัยตอ) 

• คอลัมน 10 - คาประมาณการที่ดีท่ีสุดเกี่ยวกบัคาสนิไหมทดแทนที่เกดิขึ้นแลวแตยงั

 



 

 

แบบฟอรมที ่4 - การคาํนวณเงนิกองทุนสาํหรับความเสี่ยงดานการประกนัภัย ขอเท็จจริงท่ีพบ 

ไมไดรับรายงาน (หลังการประกันภยัตอ) 

• คอลัมน 11 - คาประมาณการที่ดีท่ีสุดเกีย่วกับคาใชจายในการจัดการคาสินไหม

ทดแทนที่ไมสามารถจัดสรรได (หลังการประกันภัยตอ) 

2. ทดลองคํานวณใหม 
• คอลัมน 7 - รวมคาประมาณการที่ดีที่สุดสําหรับคาสินไหมทดแทนคางจาย (กอน

การประกันภัยตอ) 

• คอลัมน 8 - มูลคายุตธิรรมของสํารองคาสินไหมทดแทนรวม (กอนการประกันภัย

ตอ) 

• คอลัมน 12 - รวมคาประมาณการที่ดีท่ีสุดสําหรับคาสินไหมทดแทนคางจาย (หลัง

การประกันภัยตอ) 

• คอลัมน 13 - มูลคายุตธิรรมของสํารองคาสินไหมทดแทนรวม (หลังการประกันภัย

ตอ) 

• คอลัมน 15 - เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง 

3. รายการลําดับที่  4 - ทดลองคํานวณผลรวมใหม 
 
 
 

ตารางที ่

4.5 

1. ชนยอดขอมูลที่กรอกในแตละคอลัมนในรายการลําดับที่ 1 ถึง 3 ของตารางที่ 4.5 

ดังตอไปนี ้กับสําเนารายงานหรือกระดาษทําการการคํานวณสํารองประกันภัยของนัก

คณิตศาสตรประกันภัยสําหรับงวดสิ้นสุดวันที ่__________________ 

• คอลัมน 1 - สํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมตกเปนรายได (กอนการประกันภัยตอ) 

• คอลัมน 2 - สํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมตกเปนรายได (หลังการประกันภัยตอ) 

• คอลัมน 3 - คาประมาณการที่ดีที่สุดเกี่ยวกับสํารองสําหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไม

สิ้นสุดของภาระผูกพันตามกรมธรรมในอนาคต (กอนการประกันภัยตอ) 

• คอลัมน 4 - คาประมาณการที่ดีที่สุดเกี่ยวกับสํารองสําหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไม

สิ้นสุดของภาระผูกพันตามกรมธรรมในอนาคต (หลังการประกันภัยตอ) 

• คอลัมน 5 - สํารองสําหรับความเสี่ยงภัยทีย่ังไมสิ้นสุดของคาใชจายในการบริหาร

จัดการกรมธรรม 

• คอลัมน 6 - สํารองสําหรับความเสี่ยงภัยทีย่ังไมสิ้นสุดของคาใชจายในการจัดการ

คาสินไหมทดแทน 

 



 

 

แบบฟอรมที ่4 - การคาํนวณเงนิกองทุนสาํหรับความเสี่ยงดานการประกนัภัย ขอเท็จจริงท่ีพบ 

• คอลัมน 7 - สํารองสําหรับความเสี่ยงภัยทีย่ังไมสิ้นสุดของคาใชจายทีเ่กี่ยวของกับ

การประกันภัยตอ 

2. ทดลองคํานวณใหม 

• คอลัมน 8 - คาประมาณการที่ดีที่สุดของสํารองสําหรับความเสี่ยงภัยท่ียังไมสิ้นสุด 

(กอนการประกันภัยตอ) 

• คอลัมน 9 - คาประมาณการที่ดีที่สุดของสํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด (หลัง

การประกันภัยตอ) 

• คอลัมน 11 - มูลคายุตธิรรมของสํารองความเสี่ยงภัยทีย่ังไมสิ้นสุด (กอนการ

ประกันภัยตอ) 

• คอลัมน 12 - มูลคายุตธิรรมของสํารองความเสี่ยงภัยทีย่ังไมสิ้นสุด (หลังการ

ประกันภัยตอ) 

• คอลัมน 14 - เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง 

3. รายการลําดับที่ 4 - ทดลองคํานวณผลรวมใหม 

 



 

 

แบบฟอรมที ่5 - การคาํนวณเงนิกองทุนสาํหรับความเสี่ยงดานตลาด ขอเท็จจริงท่ีพบ 

ตารางที ่

5.1 

 

1. ชนยอดขอมูลในตารางที ่5.1 ดังตอไปน้ี 

ก. รายการลําดับที่ 1 – ตองเทากับผลรวมของรายการลําดับที่ 1 (ก) 

ถึงรายการลําดับท่ี 1 (จ) 

• รายการลําดับที่ 1 (ก) - ตองเทากับรายการลําดับที่ 1 คอลัมน (3) 

ของตารางที่ 5.2 

• รายการลําดับที่ 1 (ข) - ตองเทากับรายการลําดับที่ 2 คอลัมน (3) 

ของตารางที่ 5.2 

• รายการลําดับที่ 1 (ค) - ตองเทากับรายการลําดับที่ 3 คอลัมน (3) 

ของตารางที่ 5.2  

• รายการลําดับที่ 1 (ง) - ตองเทากับรายการลําดับที่ 4 คอลัมน (3) 

ของตารางที่ 5.2 

• รายการลําดับที่ 1 (จ) - ตองเทากับรายการลําดับท่ี 5 คอลัมน (3) 

ของตารางที่ 5.2 

ข. รายการลําดับที่ 2 – ตองเทากับผลรวมของรายการลําดับที่ 2 (ก) 

ถึงรายการลําดับที่ 2 (ค) 

• รายการลําดับที่ 2 (ก) - ตองเทากับรายการลําดับที่ 1 คอลัมน (3) 

ของตารางที่ 5.3 

• รายการลําดับที่ 2 (ข) - ตองเทากับรายการลําดับที่ 2 คอลัมน (3) 

ของตารางที่ 5.3 

• รายการลําดับที่ 2 (ค) - ตองเทากับรายการลําดับที่ 3 คอลัมน (3) 

ของตารางที่ 5.3 

ค. รายการลําดับท่ี 3 - ตองเทากับรายการลาํดับที่ 4 คอลมัน (3) 

ของตารางที่ 6.1 

ง. รายการลําดับที่ 4 - ตองเทากับรายการลาํดับสุดทาย คอลมัน (5) 

ของตารางที ่5.4 

จ. รายการลําดับที่ 5  - ตองเทากับรายการลําดับสุดทาย คอลัมน (6) 

ของตารางที่ 5.5 

 

 



 

 

แบบฟอรมที ่5 - การคาํนวณเงนิกองทุนสาํหรับความเสี่ยงดานตลาด ขอเท็จจริงท่ีพบ 

ฉ. รายการลําดับท่ี 6  - ตองเทากับผลรวมทัง้หมดของคอลัมน (8) 

ของตารางที ่5.6 

ช. รายการลําดับที่ 7 - ทดลองคํานวณผลรวมของรายการลําดับท่ี 1 ถึง 

รายการลําดับท่ี 6 ใหม 

ซ. รายการลําดับท่ี 8 - ตองเทากับรายการลาํดับที่ 7 ลบดวย 

“เงินกองทุนสาํหรับความเสีย่งดานตลาดหลังการกระจายความ

เสี่ยง” ของตารางที่ 5.7 

ฌ. รายการลําดับท่ี 9 - ทดลองคํานวณผลรวมสุทธ ิ(หลังหักผลของ

การกระจายความเสี่ยงใหม) 

 

ตารางที ่

5.2  

1. เลือกตวัอยางจํานวน 1 รายการ (ที่มีมูลคาของรายการมากที่สุด) 

ของรายการลาํดับท่ี 1 ถึง รายการลําดับที่ 5 เพือ่ชนยอดความเสีย่ง

ภัยทั้งหมดกับเอกสารประกอบรายการ  

2. ทดสอบการคาํนวณเงินกองทุนตามระดบัความเสีย่ง  

3. รายการลําดับที่ 6 - ทดลองคํานวณผลรวมใหม 

 

 

ตารางที ่

5.3  

1. เลือกตวัอยางจํานวน 1 รายการ (ที่มีมูลคาของรายการมากที่สุด) 

ของรายการลาํดับท่ี 1 ถึง รายการลําดับที่ 3 เพือ่ชนยอดความเสีย่ง

ภัยทั้งหมดกับเอกสารประกอบรายการ 

2. ทดสอบการคาํนวณเงินกองทุนตามระดบัความเสีย่ง  

3. รายการลําดับที่ 4 - ทดลองคํานวณผลรวมใหม 

 

 

ตารางที ่

5.4  

1. เลือกตวัอยางจํานวน 3 รายการ (ที่มีมูลคาของรายการมากที่สุด) 

เพือ่ชนยอดขอมูลกับเอกสารประกอบรายการ  

2. ทดสอบการคาํนวณสถานะรวมและคาทีม่ากกวาระหวางสถานะขาย

สุทธิและซื้อสทุธ ิ

3. ทดสอบการคาํนวณเงินกองทุนตามระดบัความเสีย่ง  

 

 



 

 

แบบฟอรมที ่5 - การคาํนวณเงนิกองทุนสาํหรับความเสี่ยงดานตลาด ขอเท็จจริงท่ีพบ 

ตารางที ่

5.5 

1. เลือกตวัอยางจํานวน 3 รายการ (ที่มีมูลคาของรายการมากที่สุด) 

เพือ่ชนยอดกบัเอกสารประกอบรายการ  

2. ทดสอบการคาํนวณสถานะสุทธิและผลรวม 

3. ทดสอบการคาํนวณเงินกองทุนตามระดบัความเสีย่ง  

 

 

ตารางที ่

5.6 

1. เลือกตวัอยางจํานวน 3 กองทุน (ที่มีมูลคาของรายการมากที่สุด) 

เพือ่ชนยอดกบัเอกสารประกอบรายการและพจิารณาวารายละเอียด

ของกองทุนสอดคลองกับเอกสารประกอบรายการหรือไม 

2. ทดสอบการคาํนวณเงินกองทุนตามระดบัความเสีย่ง 

 

 

 



 

 

 

แบบฟอรมที ่ 6 - การคํานวณเงนิกองทุนสาํหรับความเสีย่งดานตลาดจาก

อัตราดอกเบีย้ 

ขอเท็จจริงท่ีพบ 

ตารางที ่

6.1 

 

1. ชนยอดขอมูลในตารางดังตอไปนี ้
• รายการลําดับท่ี 1 - ตองเทากับผลรวมของสินทรัพยท่ีออนไหว

ตออตัราดอกเบี้ยและหน้ีสินรายการลําดับท่ีออนไหวตออัตรา

ดอกเบี้ยภายใตสถานการณฐานที่แสดงในตารางที่ 6.2 

• รายการลําดับท่ี 2 - ตองเทากับผลรวมของสินทรัพยท่ีออนไหว

ตออตัราดอกเบี้ยและหน้ีสินรายการลําดับท่ีออนไหวตออัตรา

ดอกเบี้ยภายใตสถานการณอัตราดอกเบี้ยปรับเพิ่มท่ีแสดงใน

ตารางที่ 6.2 

• รายการลําดับท่ี 3 - ตองเทากับผลรวมของสินทรัพยท่ีออนไหว

ตออตัราดอกเบี้ยและหน้ีสินรายการลําดับท่ีออนไหวตออัตรา

ดอกเบี้ยภายใตสถานการณอัตราดอกเบี้ยปรับลดที่แสดงใน

ตารางที่ 6.2 

• รายการลําดับท่ี 4 - ทดลองคํานวณผลลพัธใหม 

 

 

ตารางที ่

6.2 

 

1. เลือกตวัอยางจํานวน 10 รายการ (ท่ีมีมูลคาของรายการมากที่สุด) 

เพือ่ชนยอดกบัอตัราดอกเบี้ยฐาน ยอดสนิทรัพยทีอ่อนไหวตออัตรา

ดอกเบี้ย และหนี้สินรายการลําดับท่ีออนไหวตออัตราดอกเบี้ยของ

แตละรายการกับเอกสารประกอบรายการ  

2. ทดลองคํานวณผลรวมใหม 

 

 

 



 

 

 

แบบฟอรมที ่7 - การคํานวณเงนิกองทุนสาํหรับความเสี่ยงดานเครดิต ขอเท็จจริงท่ีพบ 

ตารางที ่

7.1 

 

1. ชนยอดรายการดังตอไปนี ้

ก. รายการลําดับท่ี 1 – ตองเทากับผลรวมของรายการลําดับที่ 1 

(ก) ถึง รายการลําดับที ่1 (ฎ) 

• รายการลําดับที่ 1 (ก) - ตองเทากับรายการลําดับที ่1 

คอลัมน (3) ของตารางที ่7.2 

• รายการลําดับที่ 1 (ข) - ตองเทากับผลรวมทั้งหมดของ

รายการลําดับที่ 2 คอลัมน (3) ของตารางที่ 7.2 

• รายการลําดับที่ 1 (ค) - ตองเทากับรายการลําดับที ่3 

คอลัมน (3) ของตารางที ่7.2 

• รายการลําดับที่ 1 (ง) - ตองเทากับผลรวมทั้งหมดของ

รายการลําดับที่ 4 คอลัมน (3) ของตารางที่ 7.2 

• รายการลําดับที่ 1 (จ) - ตองเทากับผลรวมทั้งหมดของ

รายการลําดับที่ 5 คอลัมน (3) ของตารางที่ 7.2 

• รายการลําดับที่ 1 (ฉ) - ตองเทากับผลรวมทั้งหมดของ

รายการลําดับที่ 6 คอลัมน (3) ของตารางที่ 7.2 

• รายการลําดับที่ 1( ช) - ตองเทากับผลรวมทั้งหมดของ

รายการลําดับที่ 7 คอลัมน (3)  ของตารางที่ 7.2 

• รายการลําดับที่ 1 (ซ) - ตองเทากับรายการลําดับที ่1 

คอลัมน (3) ของตารางที ่7.4 

• รายการลําดับที่ 1 (ฌ) - ตองเทากับผลรวมของรายการ

ลําดับที ่2 (ก) และรายการลําดับที ่2 (ข) คอลัมน (3) ของ

ตารางที ่7.4 

• รายการลําดับที่ 1 (ญ) - ตองเทากับรายการลําดับที ่3 

คอลัมน (3) ของตารางที ่7.4 

• รายการลําดับที่ 1 (ฎ) – ตองเทากับรายการลําดับที ่4 

คอลัมน (3) ของตารางที ่7.4 

ข. รายการลําดับท่ี 2 – ตองเทากับรายการลาํดับที่ 2 (ก) บวกดวย 

รายการลําดับที่ 2 (ข) 

 



 

 

แบบฟอรมที ่7 - การคํานวณเงนิกองทุนสาํหรับความเสี่ยงดานเครดิต ขอเท็จจริงท่ีพบ 

• รายการลําดับที่ 2 (ก) - ตองเทากับผลรวมทั้งหมดของ

รายการลําดับที่ 1 (ก) ถึง 1 (ค) คอลัมน (3) ของตารางที่ 7.3 

• รายการลําดับที่ 2 (ข) - ตองเทากับผลรวมทั้งหมดของ

รายการลําดับท่ี 2 (ก) ถึง 2 (ค) คอลัมน (3) ของตารางที ่7.3 

ค. รายการลําดับที่ 3 - ตองเทากับรายการลําดับที่ 4 ของตารางที่ 7.5 

ง. รายการลําดับท่ี 4 – ตองเทากับผลรวมของรายการลําดับท่ี 4 (ก) 

ถึง รายการลาํดับท่ี 4 (ฌ) 

• รายการลําดับที่ 4(ก) - ตองเทากับรายการลําดับที ่1 

คอลัมน (3) ของตารางที ่7.6 

• รายการลําดับที่ 4 (ข) – ตองเทากับรายการลําดับที ่2 

คอลัมน (3) ของตารางที ่7.6 

• รายการลําดับที่ 4 (ค) - ตองเทากับผลรวมของรายการ

ลําดับที ่3 ของตารางที่ 7.6  

• รายการลําดับที่ 4 (ง) - ตองเทากับรายการลําดับที ่4 

คอลัมน (3) ของตารางที ่7.6 

• รายการลําดับที่ 4 (จ) - ตองเทากับรายการลําดับท่ี 5 

คอลัมน (3) ของตารางที ่7.6 

• รายการลําดับที่ 4 (ฉ) - ตองเทากับรายการลําดับที ่6 

คอลัมน (3) ของตารางที ่7.6 

• รายการลําดับที่ 4 (ช) - ตองเทากับรายการลําดับที ่7 

คอลัมน (3) ของตารางที ่7.6 

• รายการลําดับที่ 4 (ซ) - ตองเทากับผลรวมของรายการ

ลําดับที ่8 คอลัมน (3) ของตารางที ่7.6 

• รายการลําดับที่ 4 (ฌ) - ตองเทากับรายการลําดับที ่9 

คอลัมน (3) ของตารางที ่7.6 

จ. รายการลําดับท่ี 5 - ตองเทากับรายการลาํดับสุดทาย คอลัมน 

(4) ของตารางที่ 7.7  

2. ทดลองคํานวณผลรวมใหม 

 



 

 

แบบฟอรมที ่7 - การคํานวณเงนิกองทุนสาํหรับความเสี่ยงดานเครดิต ขอเท็จจริงท่ีพบ 

ตารางที ่

7.2 

1. ขอรับเอกสารประกอบตารางนี้  

2. เลือกตัวอยางจํานวน 3 รายการ (ท่ีมีมูลคาของรายการมากที่สุด) 

จากรายการลําดับที่ 1 ถึง รายการลําดับที่ 7 เพื่อชนยอดกับ

เอกสารประกอบรายการและเปรียบเทียบคาระดับความเสี่ยงท่ี

กรอกกับกรอบการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง 

4. ทดสอบการคํานวณเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง  

3. รายการลําดับที่ 4 - ทดลองคํานวณผลรวมใหม 

 

 

ตารางที ่

7.3  

1. ขอรับเอกสารประกอบตารางนี้  

2. เลือกตัวอยางจํานวน 1 รายการ (ท่ีมีมูลคาของรายการมากที่สุด) 

จากรายการลําดับที่ 1 ถึง รายการลําดับที่ 2 เพื่อชนยอดกับ

เอกสารประกอบรายการ  

3. ทดสอบการคํานวณเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง  

4. รายการลําดับที่ 3 - ทดลองคํานวณผลรวมใหม 

 

 

ตารางที ่

7.4  

1. ขอรับเอกสารประกอบตารางนี้  
2. เลือกตัวอยางจํานวน 1 รายการ (ท่ีมีมูลคาของรายการมากที่สุด) 

จากรายการลําดับที่ 1 ถึง รายการลําดับที่ 4 เพื่อชนยอดกับ

เอกสารประกอบรายการ  

3. ทดสอบการคํานวณเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง  

4. รายการลําดับที่ 5 - ทดลองคํานวณผลรวมใหม 

 

 

ตารางที ่

7.5  

1. ชนยอดรายการดังตอไปนี ้
ก. รายการลําดับท่ี 1 

• รายการลําดับที่ 1 (ก) - ตองเทากับผลรวมของรายการ

ลําดับที ่1 (ก) ของตารางที ่8.1 และรายการลําดับที ่1 (ก) 

ของตารางที่ 8.2 

 

 

 



 

 

แบบฟอรมที ่7 - การคํานวณเงนิกองทุนสาํหรับความเสี่ยงดานเครดิต ขอเท็จจริงท่ีพบ 

• รายการลําดับที่ 1 (ข) - ตองเทากับผลรวมของรายการ

ลําดับที ่1 (ข) ของตารางที ่8.1 และรายการลําดับที ่1 (ข) 

ของตารางที่ 8.2 

• รายการลําดับที่ 1 (ค) - ตองเทากับผลรวมของรายการ

ลําดับที ่1 (ค)  ของตารางที ่8.1 และรายการลําดับท่ี 1 (ค) 

ของตารางที่ 8.2 

• รายการลําดับที่ 1 (ง) - ตองเทากับผลรวมของรายการ

ลําดับที ่1 (ง) ของตารางที ่8.1 และรายการลําดับที ่1 (ง) 

ของตารางที่ 8.2 

• ทดลองคํานวณผลรวมใหม 

ข. รายการลําดับท่ี 2 

• รายการลําดับที่ 2 (ก) - ตองเทากับผลรวมของรายการ

ลําดับที ่2 (ก) ของตารางที ่8.1 และรายการลําดับที ่2 (ก) 

ของตารางที่ 8.2 

• รายการลําดับที่ 2 (ข) - ตองเทากับผลรวมของรายการ

ลําดับที ่2 (ข) ของตารางที ่8.1 และรายการลําดับที ่2 (ข) 

ของตารางที่ 8.2 

• รายการลําดับที่ 2 (ค) - ตองเทากับผลรวมของรายการ

ลําดับที ่2 (ค) ของตารางที ่8.1 และรายการลําดับที ่2 (ค) 

ของตารางที่ 8.2 

ค. รายการลําดับท่ี 3 - ทดลองคํานวณผลรวมสุทธิใหม 

ง. รายการลําดับท่ี 4 - ตองเทากับผลรวมของรายการลําดับที่ 5 

ของตารางที ่8.1 และรายการลําดับท่ี 5 ของตารางที ่8.2 

ตารางที่ 

7.6 

1. ขอเอกสารประกอบตารางนี้  
2. เลือกตัวเลขจํานวน 3 ตัวอยาง (ที่มีมูลคาของรายการมากที่สุด) 

จากรายการลําดับที่ 1 ถึง รายการลําดับที่ 8 เพื่อชนยอดกับ

เอกสารประกอบรายการและทดลองคํานวณผลรวมใหม  

3. ทดสอบการคํานวณเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง  

4. รายการลําดับที่ 9 - ทดลองคํานวณผลรวมใหม 

 



 

 

แบบฟอรมที ่7 - การคํานวณเงนิกองทุนสาํหรับความเสี่ยงดานเครดิต ขอเท็จจริงท่ีพบ 

ตารางที่ 

7.7 

1. ขอรับเอกสารประกอบตารางนี้  
2. เลือกตัวอยางจํานวน 10 รายการ ชนยอดกับเอกสารประกอบ

รายการ และเปรียบเทียบคาระดับความเสี่ยงที่กรอกกับกรอบการ

ดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง 

3. ทดสอบการคํานวณเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง  

4. ทดลองคํานวณผลรวมใหม 

 

 

 



 

 

 

แบบฟอรมที ่8 - การคํานวณเงนิกองทุนสาํหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการ

ประกันภัยตอและการคาํนวณความเสี่ยงดานการกระจุกตวัจากการประกนัภัย

ตอ 

ขอเท็จจริงท่ีพบ 

ตารางที ่

8.1 

 

1. เลือกตัวอยาง 3 บริษัทที่รับประกันภัยตอ (ที่แสดงยอดรวม

สินทรัพยจากการประกันภัยตอมากที่สุด) และปฏิบัติตามขั้นตอน

ดังตอไปนี้ 

• รายการลําดับที่ 1 และ รายการลําดับที่ 2 - ชนยอดกับเอกสาร

ประกอบรายการ 

• รายการลําดับที่ 3 - ทดลองคํานวณผลรวมสุทธิใหม 

• รายการลําดับที่ 4 - ชนยอดคาระดับเรตติ้งกับคาที่กําหนดใน

กรอบการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง 

• รายการลําดับที่ 5 - ทดลองคํานวณคาความเสี่ยงสําหรับความ

เสี่ยงดานเครดิตจากการประกันภัยตอใหม 

• รายการลําดับที่ 6 – ทดลองคํานวณคาความเสี่ยงสําหรับความ

เสี่ยงดานการกระจุกตัวจากการเอาประกันภัยตอกับผู รับ

ประกันภัยตอแตละรายใหม 

• รายการลําดับท่ี 7 - ตองเทากับคาที่นอยกวาระหวาง (รายการ

ลําดับท่ี 1 (ค) ลบดวย รายการลําดับที่ 2 (ก) ลบดวย รายการ

ลําดับที่ 5) กับ รายการลําดับท่ี 6 

2. ทดลองคํานวณผลรวมของแตละรายการใหม 

 

 

ตารางที ่

8.2 

 

1. เลือกตัวอยาง 3 บริษัทที่รับประกันภัยตอ (ที่แสดงยอดรวม

สินทรัพยจากการประกันภัยตอมากที่สุด) และปฏิบัติตามขั้นตอน

ดังตอไปนี้ 

• รายการลําดับที่ 1 และ 2 - ชนยอดกับเอกสารประกอบรายการ 

• รายการลําดับที่ 3 - ทดลองคํานวณผลรวมสุทธิใหม 

• รายการลําดับที่ 4 - ชนยอดคาระดับเรตติ้งกับคาที่กําหนดใน

กรอบการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง 

• รายการลําดับที่ 5 - ทดลองคํานวณคาความเสี่ยงสําหรับความ

 



 

 

แบบฟอรมที ่8 - การคํานวณเงนิกองทุนสาํหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการ

ประกันภัยตอและการคาํนวณความเสี่ยงดานการกระจุกตวัจากการประกนัภัย

ตอ 

ขอเท็จจริงท่ีพบ 

เสี่ยงดานเครดิตจากการทําประกันภัยตอใหม 

• รายการลําดับที่ 6 - ทดลองคํานวณคาความเสี่ยงสําหรับความ

เสี่ยงดานการกระจุกตัวจากการเอาประกันภัยตอกับผู รับ

ประกันภัยตอแตละรายใหม 

• รายการลําดับที่ 7 – ทดลองคํานวณคาความเสี่ยงสําหรับความ

เสี่ยงดานการกระจุกตัวจากการเอาประกันภัยตอกับผู รับ

ประกันภัยตอทั้งหมดในแตละระดับความเสี่ยงใหม 

• รายการลําดับท่ี 8 - ตองเทากับคาที่นอยกวาระหวาง (รายการ

ลําดับท่ี 1 (ค) ลบดวย รายการลําดับที่ 2 (ก) ลบดวย รายการ

ลําดับที่ 5) กับ (รายการลําดับที่ 6 บวกดวย รายการลําดับท่ี 7) 

2. ทดลองคํานวณผลรวมของแตละรายการใหม 

 



 

 

แบบฟอรมที ่9 - การคํานวณเงนิกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการกระจุกตัว ขอเท็จจริงทีพ่บ 

ตารางที ่

9.1 

 

1. ขอรับเอกสารประกอบตารางนี้  
2. รายการลําดับท่ี 1 - เลือกตัวอยางจํานวน 3 รายการ เพื่อชนยอดกับ

เอกสารประกอบรายการ และคํานวณเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง 

3. รายการลําดับท่ี 2 - เลือกตัวอยางจํานวน 3 รายการ เพื่อชนยอดกับ

เอกสารประกอบรายการ และคํานวณเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง  

4. รายการลําดับท่ี 3 - เลือกตัวอยางจํานวน 3 รายการ เพื่อชนยอดกับ

เอกสารประกอบรายการ และคํานวณเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง  

5. รายการลําดับท่ี 4 - เลือกตัวอยางจํานวน 3 รายการ เพื่อชนยอดกับ

เอกสารประกอบรายการ และคํานวณเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง  

6. ชนยอดผลรวมมูลคาความเสี่ยงภัยของ 
• รายการลําดับท่ี 2 (ก) กับผลรวมของคอลัมน (1) ของรายการ

ลําดับท่ี 1 (ข) (1) กับ 1 (ข) (2) ของตารางที่ 3.1 

• รายการลําดับท่ี 2 (ข) กับมูลคาความเสี่ยงภัยทั้งหมดของ

รายการลําดับที่ 1 (ข) (4) กับ 1 (ข) (5) ของตารางที่ 3.1 

• รายการลําดับท่ี 3 กับมูลคาความเสี่ยงภัยทั้งหมดของรายการ

ลําดับท่ี 1 (ค) (1)  ของตารางที่ 3.1 

• รายการลําดับที่ 4 (ก) ซ่ึงเทากับรายการลําดับท่ี 4 (ข) กับมูลคา

ความเสี่ยงภัยทั้งหมดของรายการลําดับที่ 2 (ง) กับ 2 (จ) ของ

ตารางที่ 3.1 

• รายการลําดับท่ี 5 กับมูลคาความเสี่ยงภัยท้ังหมดของรายการ

ลําดับที่ 4 ของตารางที่ 3.1 และรายการลําดับที่ 5 ของตารางที่ 3.1 

7. รายการลําดับที่ 7 - ทดลองคํานวณผลรวมใหม 

8. รายการลําดับที่ 8 (ก) - ชนยอดรายการเงินกองทุนตามระดับความ

เสี่ยงกับ รายการลําดับที่ 7 ของตารางที่ 8.1 

9. รายการลําดับที่ 8 (ข) - ชนยอดรายการเงินกองทุนตามระดับความ

เสี่ยงกับ รายการลําดับที่ 8 ของตารางที่ 8.2 

10. รายการลําดับที่ 9 – ทดลองคํานวณผลรวมใหม 

11. รายการลําดับที่ 10 - ทดลองคํานวณผลรวมใหม 

 



 

 

คํารับรองของนักคณิตศาสตรประกนัภัย 

ขาพเจาไดดําเนินการประเมินภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยสําหรับการคํานวณเงินกองทุนสําหรับความ
เสี่ยงดานการประกันภัย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานการดํารงเงินกองทุนของบริษัท       
สําหรับรายงาน ณ วันท่ี      วาเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหน้ีสินของบริษัทประกันชีวิต และประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต ตามที่ควรในสาระสําคัญทุกประการ 

ขาพเจาขอรับรองความถูกตองของขอมูลที่ปรากฏอยูในรายงานการดํารงเงินกองทุน แบบฟอรมที่ 4 ตาราง
ท่ี 4.1 4.2 4.3 4.4 และ 4.5 รวมท้ัง แบบฟอรมที่ 6 ตารางที่ 6.1 และ 6.2 ในสวนที่เกี่ยวของกับงานของนักคณิตศาสตร
ประกันภัย 

อน่ึงในการประเมินขอมูล ขาพเจามิไดมีการตรวจสอบขอมูล หรือทําการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 
หรือการทดสอบ หรือสอบทานอื่นใด นอกเหนือจากการตรวจสอบขอมูลตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยไดประกาศไว   

ท้ังนี้ โดยลักษณะงานของการประเมินมูลคาไมมีวิธีการใดตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีจะใหผลสรุปการ
ประเมินที่ถูกตองแมนยําได มีหลายกรณีท่ีจําเปนตองใชวิจารณญาณและการตัดสินใจของแตละบุคคล ดังนั้น จึงไมสามารถ
ใหมูลคาใดมูลคาหนึ่งที่ไมมีขอโตแยงได ถึงแมวาผลที่ไดจากการประเมินจะมีขอสรุปอยางสมเหตุสมผล ประกอบดวยเหตุผล
และหลักฐานประกอบที่นาเชื่อถือก็ตาม 

การประเมินภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยนี้ จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทุนตามกฎหมายกําหนดเทาน้ัน จึงอาจไมเหมาะสมในการนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคอยางอื่น อาจไมบงบอกถึงความ
พอเพียงของเงินกองทุนตามหลักเศรษฐศาสตร หรือ ความสามารถของบริษัทในการทําธุรกิจ 
 
ช่ือของนักคณติศาสตรประกันภัย      
ลายมือชือ่     
วันท่ี    



 

 

แบบรายงานการดาํรงเงนิกองทุน 

แบบฟอรมที่ 1 การคํานวณอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน 

 ตารางที่ 1.1 เงินกองทุนท่ีสามารถนํามาใชไดทั้งหมดและเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย 

 ตารางที่ 1.2 อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน 

แบบฟอรมที่ 2 การคํานวณเงินกองทุนท่ีสามารถนํามาใชไดทั้งหมด 

 ตารางที่ 2.1 เงินกองทุนท่ีสามารถนํามาใชไดทั้งหมด 

แบบฟอรมที่ 3 งบแสดงฐานะการเงิน 

 ตารางที่ 3.1 รายงานสินทรัพยตามงบแสดงฐานะการเงิน 

 ตารางที่ 3.2 รายการหนี้สินตามงบแสดงฐานะการเงนิ 

 ตารางที่ 3.3 รายการสวนของเจาของตามงบแสดงฐานะการเงิน 

แบบฟอรมที่ 4 การคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการประกันภัย 

 ตารางที่ 4.1 ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยระยะยาว 

 ตารางที่ 4.2 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยระยะยาว 

ตารางที่ 4.3 ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยระยะยาวจําแนกตามกลุมผลิตภณัฑ 
ตารางที่ 4.4 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยระยะส้ัน - เงินกองทุนสําหรับความ

เสี่ยงจากสํารองคาสินไหมทดแทน 

ตารางที่ 4.5 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยระยะส้ัน - เงินกองทุนสําหรับความ
เสี่ยงจากสํารองเบี้ยประกันภัย 

แบบฟอรมที่ 5 การคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาด 

 ตารางที่ 5.1 สรุปเงินกองทนุสําหรับความเสี่ยงดานตลาด 

 ตารางที่ 5.2 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดจากราคาตราสารทุน 

ตารางที่ 5.3 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดจากราคาอสังหาริมทรัพยและทรัพยสินดําเนินงาน 

 ตารางที่ 5.4 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 ตารางที่ 5.5 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดจากราคาสินคาโภคภัณฑ 
 ตารางที่ 5.6 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดจากราคาหนวยลงทุน 

 ตารางที่ 5.7 การคํานวณการกระจายความเสี่ยงภายในความเสี่ยงดานตลาด 

แบบฟอรมที่ 6 การคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดจากอัตราดอกเบีย้ 

 ตารางที่ 6.1 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดจากอัตราดอกเบีย้ 

 ตารางที่ 6.2 รายละเอียดการคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสีย่งดานตลาดจากอัตราดอกเบี้ย 

แบบฟอรมที่ 7 การคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต 

 ตารางที่ 7.1 สรุปเงินกองทนุสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต 

 ตารางที่ 7.2 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการลงทุนในตราสารหนี ้



 

 

ตารางที่ 7.3 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการลงทุนในเงินใหกูยืมโดยมีอสังหาริมทรัพยจํานองเปน
ประกัน 

ตารางที่ 7.4 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการลงทุนในเงินใหกูยืมนอกจากเงินใหกูยืมโดยมี
อสังหาริมทรพัยจํานองเปนประกัน 

 ตารางที่ 7.5 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการประกันภัยตอ 

 ตารางที่ 7.6 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากสินทรัพยอืน่ๆ 

 ตารางที่ 7.7 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการลงทุนในตราสารอนพุันธ 
แบบฟอรมที่ 8 การคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการประกันภัยตอและการคํานวณความเสี่ยงดาน
การกระจุกตัวจากการประกนัภัยตอ 

 ตารางที่ 8.1 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากการประกันภัยตอสําหรับผูรับประกนัภัยตอในประเทศ 

 ตารางที่ 8.2 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากการประกันภัยตอสําหรับผูรับประกนัภัยตอตางประเทศ 

แบบฟอรมที่ 9 การคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการกระจุกตวั 

 ตารางที่ 9.1 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการกระจุกตัว 



 

 

 

ประกาศที่เก่ียวของในการกรอกรายงานการดํารงเงนิกองทนุ 

แบบฟอรมที ่ ตารางที ่ รายการลาํดับที ่ ประกาศท่ีเกีย่วของ 

1 1.1  1 - 3 เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

5 - 8 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทนุ รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
คํานวณเงินกองทุนของบรษิัทประกันชีวติ 

1.2 1 - 4 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทนุ รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
คํานวณเงินกองทุนของบรษิัทประกันชีวติ 

2 2.1 1 - 7 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทนุ รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
คํานวณเงินกองทุนของบรษิัทประกันชีวติ 

9 - 10 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทนุ รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
คํานวณเงินกองทุนของบรษิัทประกันชีวติ 

12 - 17 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ  

3 3.1 ทุกรายการ เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ  

3.2 ทุกรายการ เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ  

3.3 ทุกรายการ เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ  

4 4.1 1 - 5 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ และ 

ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 



 

 

แบบฟอรมที ่ ตารางที ่ รายการลาํดับที ่ ประกาศท่ีเกีย่วของ 

4.2 1 - 3 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ  

4 - 6 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทนุ รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
คํานวณเงินกองทุนของบรษิัทประกันชีวติ 

4.3 ทุกรายการ เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ และ 

ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

4.4 1 - 3 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ และ 

ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

4.5 1 - 3 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ และ 

ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

5 5.1 1 - 6 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทนุ รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
คํานวณเงินกองทุนของบรษิัทประกันชีวติ 

8 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทนุ รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
คํานวณเงินกองทุนของบรษิัทประกันชีวติ 

5.2 1 - 5 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ และ 

ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

5.3 1 - 3 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ และ 



 

 

แบบฟอรมที ่ ตารางที ่ รายการลาํดับที ่ ประกาศท่ีเกีย่วของ 

ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

5.4 1 - 4 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ  

6 - 8 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทนุ รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
คํานวณเงินกองทุนของบรษิัทประกันชีวติ 

5.5 1 - 4 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ  

6 - 8 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทนุ รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
คํานวณเงินกองทุนของบรษิัทประกันชีวติ 

5.6 ทุกรายการ เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ และ 

ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

5.7 ทุกรายการ เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทนุ รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
คํานวณเงินกองทุนของบรษิัทประกันชีวติ 

6 6.1 1 - 3 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ และ 

ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

6.2 ทุกรายการ เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ และ 

ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

7 7.1 1 - 5 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทนุ รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ



 

 

แบบฟอรมที ่ ตารางที ่ รายการลาํดับที ่ ประกาศท่ีเกีย่วของ 

คํานวณเงินกองทุนของบรษิัทประกันชีวติ 
7.2 1 - 7 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ

หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ และ 

ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

7.3 1 - 2 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ และ 

ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

7.4 1 - 4 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ และ 

ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

7.5 1 - 3 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ  

4 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทนุ รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
คํานวณเงินกองทุนของบรษิัทประกันชีวติ 

7.6 1 - 9 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ และ 

ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

7.7 1 - 4 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ และ 

ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

8 8.1 1 - 3 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ  



 

 

แบบฟอรมที ่ ตารางที ่ รายการลาํดับที ่ ประกาศท่ีเกีย่วของ 

4 - 7 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทนุ รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
คํานวณเงินกองทุนของบรษิัทประกันชีวติ 

8.2 1 - 3 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ  

4 - 8 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทนุ รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
คํานวณเงินกองทุนของบรษิัทประกันชีวติ 

9 9.1 1 - 7 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและ
หนี้สินของบรษิัทประกันชีวติ และ 

ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

8 - 9 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทนุ รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
คํานวณเงินกองทุนของบรษิัทประกันชีวติ 

 



 

 

 

แบบฟอรมที ่1 การคํานวณอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน 
ณ วันท่ี     

ช่ือบรษิัท       
วันท่ี     
ตารางที่ 1.1 เงนิกองทนุทีส่ามารถนาํมาใชไดท้ังหมดและเงินกองทุนท่ีตองดํารงตามกฎหมาย 

ลําดบัที ่ รายการ บาท 

1 เงินกองทุนชัน้ที่ 1   
2 เงินกองทุนชัน้ที่ 2   
3 รายการหักจากเงินกองทุน   
4 เงนิกองทุนท่ีสามารถนาํมาใชไดทัง้หมด (total capital available) (TCA) 

(1 + 2 + 3) 
 

5 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการประกันภัย   
6 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาด   
7 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต   
8 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการกระจุกตัว   
9 เงนิกองทุนท่ีตองดํารงทัง้หมด (total capital required) (TCR) 

(5 + 6 + 7 + 8) 
 

 

ตารางที่ 1.2 อัตราสวนความเพียงพอของเงนิกองทุน 

ลําดบัที ่ อัตราสวนความเพียงพอของเงนิกองทุน รอยละ (%) 

1 ณ สิ้นไตรมาส/ป ปจจบุนั (current CAR ratio) (TCA/TCR)  

2 ณ สิ้นไตรมาสที่แลว  (prior quarter CAR ratio)  
3 ณ สิ้น 2 ไตรมาสที่แลว (prior 2 quarter CAR ratio)  
4 ณ สิ้น 3 ไตรมาสที่แลว (prior 3 quarter CAR ratio)  

 
หมายเหต ุ

CAR = capital adequacy ratio



 

 

แบบฟอรมที ่2 การคํานวณเงนิกองทุนท่ีสามารถนาํมาใชไดทัง้หมด 

ณ วันท่ี     
ช่ือบรษิัท       
วันท่ี     
ตารางที่ 2.1 เงนิกองทนุทีส่ามารถนาํมาใชไดท้ังหมด 

ลําดับที ่ รายการ บาท  

1 เงินทุนชําระแลวจากการออกหุนสามัญ   
2 เงินทุนท่ีไดรบัจากสํานักงานใหญ   
3 สวนเกิน (ตํ่ากวา) มูลคาหุน   
4 เงินที่ไดรับจากการออกหุนบุริมสิทธทิี่ไมสามารถไถถอนได ชนิดไมสะสมเงิน

ปนผล  
 

5 กําไร (ขาดทนุ) สะสม   
6 สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน ยกเวน

อสังหาริมทรัพยและทรพัยสินดําเนินงาน  
 

7 สํารองอื่นในสวนของผูถอืหุน   
8 เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)  

9 เงินท่ีไดรบัจากการออกหุนบุริมสิทธิท่ีไมสามารถไถถอนได ชนิดสะสมเงินปนผล   
10 สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาอสงัหาริมทรัพยและทรพัยสิน

ดําเนินงาน  
 

11 เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 (9 + 10)  

12 เงินที่บริษทัไดจายไปเพือ่การซื้อหุนคืนตามกฎหมายวาดวยบริษทัมหาชนจํากัด   
13 คาความนิยมที่นับเปนสินทรัพยท่ีปรากฏอยูในงบการเงิน   
14 สินทรัพยไมมีตัวตน (ยกเวน โปรแกรมคอมพวิเตอรทีบ่ริษัทมีกรรมสิทธิ์)   
15 สินทรัพยภาษเีงินไดรอตัดบญัชีสุทธ ิ(net deferred tax assets)  
16 สินทรัพยทีต่ดิภาระผูกพัน (assets pledged by an insurer)  
17 มูลคาของตราสารทุนที่ลงทนุในบริษทัยอย และบริษัทรวม  
18 รายการหักจากเงินกองทนุ (12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17)  

19 เงนิกองทุนทีส่ามารถนาํมาใชไดท้ังหมด (8 + 11 - 18)  



 

 

แบบฟอรมที ่3 งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่     
ชื่อบรษิัท       
วันที่     
ตารางที่ 3.1 รายการสนิทรัพยตามงบแสดงฐานะการเงนิ 

ลําดับ
ที่ 

รายการ 

มูลคาตามงบ
การเงนิที่รบัรอง
โดยผูสอบบญัชี 
(งบการเงนิตาม
มาตรฐานบญัชี) 

 
 
 

(1) 

มูลคาทีป่รับปรุง
เพื่อใหไดมูลคา
ตามประกาศ 

คปภ. วาดวยการ
ประเมนิราคา
ทรัพยสนิและ

หนี้สนิของบริษัท
ประกันชีวติ  
(2) = (3) - (1) 

มูลคา 
ตามประกาศ 

คปภ. วาดวยการ
ประเมนิราคา
ทรัพยสนิและ

หนี้สนิของบริษัท
ประกันชีวติ  

 
(3) 

วิธีการที่ใชในการ
ประเมนิ 

 
 
 
 
 
 

(4) 

1 เงินลงทุนในหลักทรพัย      
(ก) พันธบตัร หุนกู ตัว๋สัญญาใชเงิน-ตัว๋แลกเงิน ซึ่งออกโดย      

(1) รัฐบาลหรอืธนาคารกลาง (รวมถึงรัฐบาลไทย / ธปท. 
/รัฐวิสาหกิจไทย / องคการของรฐั โดยมี
กระทรวงการคลังค้ําประกนั) ในสกลุเงินบาทหรือสกลุ
เงินของประเทศทีอ่อก  

    

(2) รัฐบาลหรอืธนาคารกลาง (รวมถึงรัฐบาลไทย / ธปท. 
/รัฐวิสาหกิจไทย / องคการของรฐั โดยมี
กระทรวงการคลังค้ําประกนั) ในสกลุเงินตางประเทศ  

    



 

 

 

  (3) รัฐวิสาหกจิ / องคการของรฐั / องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ของประเทศไทยที่ไมค้ําประกนัโดย
กระทรวงการคลัง ในสกุลเงินบาท  

    

(4) รัฐวิสาหกจิ / องคการของรฐั / องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ของประเทศไทยที่ไมค้ําประกนัโดย
กระทรวงการคลัง ในสกุลเงินตางประเทศ รวมถึง
รัฐวิสาหกจิตางประเทศ ในสกุลเงินตราใดๆ  

    

(5) ธนาคารเพือ่การพฒันาซึ่งรวมกอตั้งโดยหลายประเทศ      
(6) สถาบันการเงิน / บริษทัหลกัทรัพย / บรษิัทประกันภัย      
(7) บริษัท      
(8) อื่นๆ      
รวมพนัธบัตร หุนกู ตั๋วสัญญาใชเงนิ-ตั๋วแลกเงนิ      

(ข) ตราสารทุน      
(1) ตราสารทุนทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหง

ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ  
    

(2) ตราสารทุนทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยอื่น และ
อยูในดัชนตีลาดหลักทรัพยตามที่กําหนด  

    

(3) ตราสารทุนทีล่งทุนในบรษิทัยอยหรือบรษิัทรวม 
ยกเวน (4)  

    



 

 

 

  (4) ตราสารทุนทีล่งทุนในบรษิทัยอยหรือบรษิัทรวมที่
ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันชีวติตาม
กฎหมายวาดวยการประกันชีวติ และบริษทัยอยหรอื
บริษัทรวมที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยซึ่ง
บริษัทไดลงทนุอยูกอนวันทีป่ระกาศนี้ใชบังคับ  

    

(5) ตราสารทุนอืน่ นอกจาก (1) ถึง (4)      
  รวมหุนทนุ      

 (ค) อื่นๆ      
(1) หนวยลงทุน      
(2) ใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุนสามัญ-หุนกู-หนวย

ลงทุน-อื่นๆ  
    

(3) สลากออมทรพัย      
(4) อื่นๆ      
รวมอื่นๆ      

รวมเงินลงทนุในหลักทรัพย      

2 เงินใหกูยืม      
(ก) เชาทรพัยสินแบบลิสซิ่งประเภทสัญญาเชาการเงิน / เงิน

ลงทุนใหเชาซื้อ  
    

(ข) เงินใหกูยืมโดยมีอสังหาริมทรัพยจํานองเปนประกัน     
(1) อสังหาริมทรพัยทีใ่ชเปนที่อยูอาศัย      
(2) อสังหาริมทรพัยอื่น      

(ค) เงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมเปนประกัน      



 

 

(ง) เงินใหกูยืมโดยมีบุคคลค้ําประกัน      
(1) เงินใหกูยืมแกพนักงานและตัวแทนของบริษัท      

  (2) เงินใหกูยืมแกบุคคลอื่น (ยกเวน เงินใหกูยมืโดยมี
กรมธรรมเปนประกัน)  

    

(จ) อื่นๆ (ระบุรายละเอียด) /1     
รวมเงินใหกูยืม      

3 เงินสดและเงนิฝากสถาบันการเงิน/ ใบรับฝากเงิน/ บตัรเงินฝาก     
4 อสังหาริมทรัพยและทรพัยสินดําเนินงาน      

(ก) ที่ทําการ ไดแก ที่ดิน อาคาร และอาคารชุด      
(ข) ทรัพยสินดําเนินงาน ไดแก ยานพาหนะ เครื่องใชสํานกังาน 

และเครือ่งสมองกล  
    

รวมอสังหารมิทรพัยและทรพัยสนิดาํเนนิงาน     

5 อสังหาริมทรัพยอื่น      
(ก) อสังหาริมทรพัยรอการขาย      
(ข) อสังหาริมทรพัยเพือ่การลงทุน      
รวมอสังหารมิทรพัยอื่น      

6 สินทรัพยจากการประกันภัยตอ (reinsurance asset)     
(ก) เงินวางไวจากการประกันภัยตอ  

(deposits on reinsurance treaties) 
    

(ข) เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ (due from reinsurers)     
 (ค) สํารองประกันภัยสวนที่เรยีกคืนจากการประกันภัยตอที่รวม

คาเผื่อความผนัผวน (reinsurance recoveries on 
technical reserves with PAD) 

    



 

 

 

 (ง) ลูกหนี้ประกันภัยตออื่น (other reinsurance receivables)     
รวมสนิทรัพยจากการประกันภัยตอ  
(total reinsurance asset) 

    

7 เบี้ยประกันภยัคางรับ (outstanding premiums)     
8 สินทรัพยภาษเีงินไดรอตัดบญัชี (gross deferred tax assets)     

(ก) ผลแตกตางชัว่คราวที่ใชหักภาษี  
(deductible temporary difference) 

    

(ข) ขาดทุนภาษีทีย่ังไมไดใชยกไป  
(carryforward unused tax losses) 

    

(ค) อื่นๆ (other)     
รวมสนิทรัพยภาษีเงนิไดรอตัดบัญชี  
(total gross deferred tax assets) 

    

9 คาใชจายจายลวงหนา      
10 รายไดจากการลงทุนคางรับ      
11 คาความนิยม      
12 สินทรัพยไมมีตัวตน      

(ก) โปรแกรมคอมพิวเตอร      
(ข) อื่นๆ      

 รวมสนิทรัพยไมมีตวัตน      

13 ตนทุนในการไดมารอตัดบญัชี      
14 สินทรัพยอื่น      

(ก) สินทรัพยทีต่ดิภาระผูกพัน  
(assets pledged by an insurer) 

    



 

 

(ข) สินทรัพยลงทนุที่ผูเอาประกนัภัยรับความเสี่ยง     
(ค) อื่นๆ (ระบุรายละเอียด) /1     
รวมสนิทรัพยอื่น      

15 ตราสารอนพุนัธ      
16 บัญชีเดินสะพดัสํานักงานใหญ      
17 รวมสนิทรัพย (ผลรวมของ 1 ถึง 16)     

/1 หากบริษทัมีขอมูลมากกวาจํานวนชองที่กําหนดไว บรษิทัสามารถเพิ่มจาํนวนชองได 
 

หมายเหต ุ

รายการที่ 1 - 13 เปนสินทรัพยที่ไมใชเปนหลักประกันของบริษทั 

 PAD = provision for adverse deviation 



 

 

ตารางที่ 3.2 รายการหนี้สนิตามงบแสดงฐานะการเงนิ 

ลําดับ
ที่ 

รายการ 

มูลคาตามงบ
การเงินที่รบัรอง
โดยผูสอบบญัชี 
(งบการเงนิตาม
มาตรฐานบญัชี)  

 
 
 

(1) 

มูลคาที่ปรับปรุง
เพื่อใหไดมูลคา
ตามประกาศ 

คปภ. วาดวยการ
ประเมนิราคา
ทรัพยสินและ

หนี้สนิของบริษัท
ประกันชีวติ 

 (2) = (3) - (1) 

มูลคา 
ตามประกาศ 

คปภ. วาดวยการ
ประเมนิราคา
ทรพัยสินและ

หนี้สินของบริษัท
ประกันชีวติ  

 
(3) 

วิธีการที่ใชในการ
ประเมนิ 

 
 
 
 
 
 

(4) 

1 สํารองประกันภัย (กอนการประกันภัยตอ)  
(technical reserves (gross of reinsurance)) 

    

(ก) สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 
(long-term technical reserves) 

    

(ข) สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น  
(short-term technical reserves) 

    

(1) สํารองคาสินไหมทดแทน /2 (claim reserves)     
(2) สํารองเบี้ยประกันภัย /3 (premium reserves)     
รวมสาํรองประกันภัยสาํหรับสัญญาประกันภัยระยะสัน้ 
(total short-term technical reserves) 

    

 รวมสาํรองประกันภัย (total technical reserves)     

2 หนี้สินอื่นตามกรมธรรมประกันภัย (due to insured)     
(ก) เงินปนผล/เงินโบนัสคางจาย (dividends/bonuses payable)     



 

 

 

 (ข) อื่นๆ (โปรดระบุ) (other (add details)) /4     
รวมหนี้สนิอื่นตามกรมธรรมประกันภัย  
(total due to insured) 

    

3 หนี้สิน/เงินกูยืม      
(ก) เงินเบิกเกินบญัชี      
(ข) หนี้สิน/เงินกูยืมอื่นๆ      

(1) ระบุรายละเอยีด /4     
รวมหนี้สนิ/เงินกูยมื      

4 หนี้สินจากการประกันภัยตอ (reinsurance liabilities)     
(ก) เงินถือไวจากการประกันภัยตอ  

(amounts withheld on reinsurance treaties) 
    

(ข) เงินคางจายเกี่ยวกับการประกันภัยตอ (due to reinsurers)     
(ค) เจาหนี้ประกันภัยตออื่น (other reinsurance payables)     
รวมหนี้สนิจากการประกนัภัยตอ (total reinsurance 
liabilities) 

    

5 หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (gross deferred tax liabilities)     
6 ภาษีเงินไดคางจาย      
7 ผลประโยชนพนักงาน (employee benefits)     
8 หนี้สินอื่นๆ      

(ก) หนี้สินจากสัญญาลงทุน     
(ข) อื่นๆ (โปรดระบุ) /4     
รวมหนี้สนิอื่นๆ      

9 ตราสารอนพุนัธ      



 

 

10 บัญชีเดินสะพดัสํานักงานใหญ      
11 รวมหนี้สนิ (ผลรวมของ 1 ถึง 10)     

 

/2 สํารองคาสินไหมทดแทนคางจายที่ไดรับรายงานแลวและการจายคาสินไหมทดแทนยังไมสิ้นสุดและคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแลวแตยังไมไดรับรายงาน (รวมทั้งคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนที่สามารถจัดสรรได 
และคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนที่ไมสามารถจัดสรรได) 
/3 คาที่มากกวาระหวาง สํารองความเสี่ยงที่ยังไมสิ้นสุดสําหรับกรมธรรมทีย่ังมีผลบังคับอยูกอนการประกันภัยตอ กับ สํารองเบี้ยประกันภัยทีย่ังไมถือเปนรายไดกอนการประกันภัยตอ 
/4 หากบริษทัมีขอมูลมากกวาจํานวนชองที่กําหนดไว บรษิทัสามารถเพิ่มจาํนวนชองได 
 



 

 

ตารางที่ 3.3 รายการสวนของเจาของตามงบแสดงฐานะการเงนิ 

ลําดับที ่ รายการ 

มูลคาตามงบ
การเงนิที่รับรอง
โดยผูสอบบญัชี 
(งบการเงนิตาม
มาตรฐานบญัชี)  

 
 
 

(1) 

มูลคาทีป่รับปรุง
เพื่อใหไดมูลคา
ตามประกาศ 

คปภ. วาดวยการ
ประเมนิราคา
ทรัพยสนิและ

หนี้สนิของบริษัท
ประกันชีวติ  
(2) = (3) - (1) 

มูลคา 
ตามประกาศ 

คปภ. วาดวยการ
ประเมนิราคา
ทรัพยสนิและ

หนี้สนิของบริษัท
ประกันชีวติ  

 
(3) 

1 ทุนชําระแลว     
(ก) หุนสามัญที่ออกและชําระแลว     
(ข) หุนบุริมสิทธิที่ไมสามารถไถถอนได ชนิดไมสะสมเงินปนผล     
(ค) หุนบุริมสิทธิที่ไมสามารถไถถอนได ชนิดสะสมเงินปนผล     
(ง) หุนทุนซื้อคืน     
รวมทนุชาํระแลว     

2 เงินลงทุนจากสํานักงานใหญ     
3 สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุน     
4 สํารองตามกฎหมาย     
5 สํารองอื่น     
6 สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาสนิทรัพย     

(ก) เงินลงทุน (รวมถึงตราสารอนุพันธทางการเงิน)     
(ข) อสังหาริมทรพัย และทรพัยสินดําเนินงาน     
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมลูคาสนิทรพัย     



 

 

7 กําไร (ขาดทนุ) สะสม     
8 รวมสวนของเจาของ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)    

 



 

 

แบบฟอรมที่ 4 การคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการประกันภัย 
ณ วันที่     

ชื่อบริษัท       
วันที่     
ตารางที่ 4.1 ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยระยะยาว 

ลําดับที่ 
ประเภทของ
ผลิตภัณฑ 

(product type) 

รายละเอียดกรมธรรม (particulars of policies) มูลคาปจจุบันของ (present value of) ภาระผูกพัน
ตามสัญญา
ประกันภัย
กอนการ

ประกันภัยตอ 
ณ ระดับความ

เชื่อมั่น
เปอรเซ็นต
ไทลที่ 95 
(gross 

GPV@95%) 
 
 
 

(13) 

จํานวน
กรมธรรม 
(number 

of 
policies) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 

จํานวน
เงินเอา

ประกันภัย 
(sum 

insured 
amount) 

 
 
 
 
 
 
 

(2) 

เบี้ย
ประกันภัย

รวม 
(office 

premium) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 

มูลคา
เวนคืน
เงินสด 
(cash 

surrender 
value) 

 
 
 
 
 
 
 

(4) 

ผลประโยชน
ที่การันตี 

(guaranteed 
benefit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 

คาใชจาย
และคา

บําเหน็จรวม 
(expenses 

and 
commission) 

 
 
 
 
 
 
 

(6) 

เบี้ย
ประกันภัย

รวม 
(premiums) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) 

ผลประโยชน
ที่ไมไดการัน

ตี 
(non-

guaranteed 
benefit) 

 
 
 
 
 
 
 

(8) 

คาเผื่อความ
ผันผวน ณ 
ระดับความ
เชื่อมั่น

เปอรเซ็นต
ไทลที่ 75 

(PAD 
@75%) 

 
 
 
 
 

(9) 

ภาระผูกพัน
ตามสัญญา
ประกันภัย
กอนการ
ประกันภัย
ตอ ณ ระดับ
ความเชื่อมั่น
เปอรเซ็นต
ไทลที่ 75 ที่
ติดลบ 

(negative 
gross 

GPV@75%) 
(10) 

ภาระผูกพัน
ตามสัญญา
ประกันภัย
กอนการ

ประกันภัยตอ 
ณ ระดับความ

เชื่อมั่น
เปอรเซ็นต
ไทลที่ 75 ที่มี
คาเปนบวก 
(positive 

gross 
GPV@75%) 

(11) 

สํารอง
ประกันภัยแบบ
เบี้ยประกนัภัย
รวมกอนการ
เอาประกันภัย
ตอ ที่คํานวณ
ตามประกาศ
ประเมินราคาฯ 
(gross GPV 

reserve) 
 

(12) = 
max[(10) + 

(11),0] 

1 แบบทั่วไป - ไมมีสวน
รวมในเงินปนผล 
(conventional life - 
non-participating 
products) 

             

2 แบบทั่วไป - มีสวนรวม
ในเงินปนผล 
(conventional life - 
participating 
products) 

             

3 แบบบํานาญ - ไมมี
สวนรวมในเงินปนผล 
(annuity in payment - 
non-participating 
products) 

             



 

 

 

4 แบบยูนิเวอรแซลไลฟ/
ยูนิตลิงค (universal 
life/unit-linked) 

             

5 การประกันอุบัติเหตสุวน
บุคคล/สัญญาแนบทาย/
การประกันภัยกลุม (กรณี
สัญญาระยะยาว) 
(personal 
accident/riders/group 
(long term)) 

             

6 รวม (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 
 

             

 
หมายเหต ุ
 PAD = provision for adverse deviation 
 GPV = gross premium valuation 

 



 

 

ตารางที่ 4.2 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงจากภาระผูกพันตามสัญญาประกนัภัยระยะยาว 

ลําดับที ่ รายการ บาท 

1 สํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมกอนการเอาประกันภัยตอ ที่คํานวณ
ตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและหนี้สินของบริษัท
ประกันชีวติ (gross GPV reserve) 

 

2 ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยกอนการประกันภัยตอ ณ ระดับความเชื่อม่ัน
เปอรเซ็นตไทลที ่75 (gross GPV@75%) 

 

3 ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยสุทธิหลงัการประกันภัยตอ ณ ระดบัความ
เชื่อม่ันเปอรเซ็นตไทลที ่75 (net GPV@75%) 

 

4 ผลตางระหวางรายการลําดับที ่2 กับ รายการลําดับท่ี 3 (difference between 2 
and 3) (2 - 3) 

 

5 ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยกอนการประกันภัยตอ ณ ระดับความเชื่อม่ัน
เปอรเซ็นตไทลที ่95 (gross GPV@95%) 

 

6 ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยสุทธิหลงัการประกันภัยตอ ณ ระดบัความ
เชื่อม่ันเปอรเซ็นตไทลที ่95 (net GPV@95%) 

 

7 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสี่ยงจากภาระผูกพันตามสัญญาประกนัภัยระยะ
ยาว (long term insurance risk capital charge) (6 - 3) 

 

 
หมายเหต ุ
 GPV = gross premium valuation 

 



 

 

ตารางที่ 4.3 ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยระยะยาวจาํแนกตามกลุมผลิตภัณฑ 

ลําดับที่ 
ประเภทของผลิตภัณฑ 

(product type) 

รายละเอียดกรมธรรม (particulars of policies) มูลคาปจจุบันของ (present value of) ภาระผูกพัน
ตามสัญญา
ประกันภัย
กอนการ
ประกันภัย
ตอ ณ ระดับ

ความ
เชื่อมั่น

เปอรเซ็นต
ไทลที่ 95 
(gross 

GPV@95%) 
 
 

(12) 

จํานวน
กรมธรรม 

(number of 
policies) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 

จํานวนเงิน
เอา

ประกันภัย 
(sum 

insured 
amount) 

 
 
 
 
 
 
 

(2) 

เบี้ย
ประกันภัย

รวม 
(office 

premium) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 

มูลคา
เวนคืนเงิน

สด 
(cash 

surrender 
value) 

 
 
 
 
 
 
 

(4) 

ผลประโยชน
ที่การันตี 

(guaranteed 
benefit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 

คาใชจาย
และคา
บําเหน็จ
รวม 

(expenses 
and 

commission) 
 
 
 
 
 
 

(6) 

เบี้ย
ประกันภัย

รวม 
(premiums) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) 

ผลประโยชนที่
ไมไดการันตี 

(non-
guaranteed 

benefit) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8) 

คาเผื่อความผัน
ผวน ณ ระดับ
ความเชื่อมั่น
เปอรเซ็นตไทล

ที่ 75 
(PAD @75%) 

 
 
 
 
 
 
 

(9) 

ภาระผูกพัน
ตามสัญญา
ประกันภัย
กอนการ

ประกันภัยตอ 
ณ ระดับความ

เชื่อมั่น
เปอรเซ็นต

ไทลที่ 75 ที่ติด
ลบ 

(negative 
gross 

GPV@75%) 
(10) 

ภาระผูกพันตาม
สัญญาประกันภัย

กอนการ
ประกันภัยตอ ณ 
ระดับความ
เชื่อมั่น

เปอรเซ็นตไทลที่ 
75 ที่มีคาเปน

บวก 
(positive gross 

GPV@75%) 
 
 

(11) 

ผลิตภัณฑประกันชีวิตแบบทั่วไป - ไมมีสวนรวมในเงินปนผล (conventional life - non-participating products)  

1 รายบุคคลประเภทสามัญ  
(ordinary individual life) 

            

(ก) กําลังชําระเบี้ยประกันภัย + 
ชําระเบี้ยประกันภัยครบแลว 

            

(1) ตลอดชีพ (whole life)             
(2) สะสมทรัพย 

(endowment) 
            

(3) ชั่วระยะเวลา (term)             
(3.1) คุมครองสินเชื่อ 

(mortgage) 
            

(3.2) ชั่วระยะเวลา
อื่นๆ (other) 

            

(ข) กรมธรรมปดบัญชีเงินสําเร็จ 
(paid-up) 

            

(ค) กรมธรรมปดบัญชีขยายเวลา 
(extended term) 

            

(ง) อื่นๆ (other)             
รวม (total)             



 

 

 

2 รายบุคคลประเภทอุตสาหกรรม 
(industry individual life) 

            

(ก) กําลังชําระเบี้ยประกันภัย + 
ชําระเบี้ยประกันภัยครบแลว 

            

(1) ตลอดชีพ (whole life)             
(2) สะสมทรัพย 

(endowment) 
            

(3) ชั่วระยะเวลา (term)             
(3.1) คุมครองสินเชื่อ 

(mortgage) 
            

(3.2) ชั่วระยะเวลา
อื่นๆ (other) 

            

(ข) กรมธรรมปดบัญชีเงินสําเร็จ 
(paid-up) 

            

(ค) กรมธรรมปดบัญชีขยายเวลา 
(extended term) 

            

(ง) อื่นๆ (other)             
รวม (total)             

3 การประกันภัยกลุม (group)             
(ก) ตลอดชีพ (whole life)             
(ข) สะสมทรัพย (endowment)             
(ค) ชั่วระยะเวลา (term)             

(1) คุมครองสินเชื่อ 
(mortgage) 

            

(2) ชั่วระยะเวลาอื่นๆ 
(other) 

            

(ง) กรมธรรมปดบัญชีเงินสําเร็จ 
(paid-up) 

            

(จ) กรมธรรมปดบัญชีขยายเวลา 
(extended term) 

            

(ฉ) อื่นๆ (other)             
รวม (total)             

4 อื่นๆ (other)             
5 รวม (total)(1 + 2 + 3 + 4)             



 

 

ผลิตภัณฑประกันชีวิตแบบทั่วไป - มีสวนรวมในเงินปนผล (conventional life - participating products)  

1 รายบุคคลประเภทสามัญ  
(ordinary individual life) 

            

 (ก) กําลังชําระเบี้ยประกันภัย + 
ชําระเบี้ยประกันภัยครบแลว 

            

(1) ตลอดชีพ (whole life)             
(2) สะสมทรัพย 

(endowment) 
            

(3) ชั่วระยะเวลา (term)             
(3.1) คุมครองสินเชื่อ 

(mortgage) 
            

(3.2) ชั่วระยะเวลา
อื่นๆ (other) 

            

(ข) กรมธรรมปดบัญชีเงินสําเร็จ 
(paid-up) 

            

(ค) กรมธรรมปดบัญชีขยายเวลา 
(extended term) 

            

(ง) อื่นๆ (other)             
รวม (total)             

2 รายบุคคลประเภทอุตสาหกรรม 
(industry individual life) 

            

(ก) กําลังชําระเบี้ยประกันภัย + 
ชําระเบี้ยประกันภัยครบแลว 

            

(1) ตลอดชีพ (whole life)             
(2) สะสมทรัพย (paid-up)             
(3) ชั่วระยะเวลา (term)             

(3.1) คุมครองสินเชื่อ 
(mortgage) 

            

(3.2) ชั่วระยะเวลา
อื่นๆ (other) 

            

(ข) กรมธรรมปดบัญชีเงินสําเร็จ 
(paid-up) 

            

(ค) กรมธรรมปดบัญชีขยายเวลา 
(extended term) 

            

(ง) อื่นๆ (other)             
รวม (total)             



 

 

 

3 การประกันภัยกลุม (group)             
(ก) ตลอดชีพ (whole life)             
(ข) สะสมทรัพย (paid-up)             
(ค) ชั่วระยะเวลา (term)             

(1) คุมครองสินเชื่อ 
(mortgage) 

            

(2) ชั่วระยะเวลาอื่นๆ 
(other) 

            

(ง) กรมธรรมปดบัญชีเงินสําเร็จ 
(paid-up) 

            

(จ) กรมธรรมปดบัญชีขยายเวลา 
(extended term) 

            

(ฉ) อื่นๆ (otherl)             
รวม (total)             

4 อื่นๆ (other)             
5 รวม (total) (1 + 2 + 3 + 4)             

ผลิตภัณฑประกันชีวิตแบบบํานาญ (annuity in payment - non-participating products)  

1 รายบุคคลชําระเบี้ยประกันภัยรายป             
(ก) เงินรายปจายเงินทันที 

(immediate annuities) 
            

(ข) เงินรายปที่เลื่อนการรับ 
(deferred annuities) 

            

รวม (Total)             

2 รายบุคคลชําระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว             
(ก) เงินรายปจายเงินทันที 

(immediate annuities) 
            

(ข) เงินรายปที่เลื่อนการรับ 
(deferred annuities) 

            

รวม (total)             

3 อื่นๆ โปรดระบุ /5 (other (add detail))             
4 รวม ( Total) (1 + 2 + 3)             



 

 

 

ผลิตภัณฑประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค/ยูนิเวอรแซลไลฟ (universal life/unit-linked)  

1 รายบุคคลแบบยูนิเวอรแซลไลฟ 
(individual universal life) 

            

(ก) 
/5 

....             
สวนความคุมครอง  
(non-unit portion) 

            

สวนลงทุน  
(investment portion) 

            

(ข) 
/5 

....             
สวนความคุมครอง  
(non-unit portion) 

            

สวนลงทุน  
(investment portion) 

            

รวม (total)             

2 รายบุคคลแบบยูนิตลิงค  
(individual unit-linked) 

            

(ก) 
/5 

2.1             
สวนความคุมครอง  
(non-unit portion) 

            

สวนลงทุน (investment portion)             
(ข) 
/5 

2.2             
สวนความคุมครอง (non-unit 
portion) 

            

สวนลงทนุ (investment portion)             
รวม (total)             

3 อื่นๆ โปรดระบุ /5 (other (add detail))             
4 รวม (total) (1 + 2 + 3)             

การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล/สัญญาแนบทาย/การประกันภัยกลุมอื่นๆ (กรณีสัญญาระยะยาว) (personal accident/riders/group (long term))  

1 การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลระยะยาว 
/5 (long term personal accident) 

            

(ก) แบบ ......             
(ข) แบบ ......             
รวม (total)             



 

 

 

2 สัญญาแนบทายระยะยาว /5  
(long term rider) 

            

(ก) แบบ ......             
(ข) แบบ ......             
รวม (total)             

3 การประกันภัยกลุมระยะยาว /5  
(long term group) 

            

(ก) แบบ ......             
(ข) แบบ ......             
รวม (total)             

4 รวม (total) (1 + 2 + 3)             
5 หากบริษัทมีขอมูลมากกวาจํานวนชองที่กําหนดไว บริษัทสามารถเพิ่มจํานวนชองได 
 
หมายเหต ุ
 PAD = provision for adverse deviation 
 GPV = gross premium valuation 
 
 



 

 

ตารางที่ 4.4 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงจากภาระผูกพันตามสัญญาประกันระยะสัน้ - เงินกองทนุสาํหรบัความเสี่ยงจากสาํรองคาสนิไหมทดแทน 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทการรับ
ประกันภัย 
(class of 

business) 

เบี้ย
ประกันภัย
ที่ถือเปน
รายได
สุทธิ 

(earned 
premium) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 

คา
สินไหม
ทดแทน
จาย
สุทธิ 
(net 

claim 
paid) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 

คาเผื่อ
ความผัน
ผวน

มาตรฐาน 
ณ ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

เปอรเซ็นต
ไทลที่ 75 

(PAD 
@75%) 

 
 
 
 
 
 

(3) 

สํารองคาสินไหมทดแทนกอนการประกันภัยตอ 
(gross claim liability) 

สํารองคาสินไหมทดแทนสุทธิหลังการประกันภัยตอ 
(net claim liability) 

คาเผื่อ
ความผัน
ผวน

มาตรฐาน 
ณ ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

เปอรเซ็นต
ไทลที่ 95 

(PAD 
@95%) 

 
 
 
 
 
 

(14) 

เงินกองทุน
ตามระดับ
ความเสี่ยง 

(risk 
capital 
charge) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(15) = {(12) 
* [1 + 

(14)]} - 
{(12) * [1 + 

(3)]} 

คาประมาณการที่ดีที่สุด (best estimate of) มูลคา
ยุติธรรม
ของ
สํารอง
คา

สินไหม
ทดแทน
รวม 
(fair 

value of 
gross 
claim 

liability) 
 
 

(8) = (7) 
* [1 + 
(3)] 

คาประมาณการที่ดีที่สุด  มูลคา
ยุติธรรม
ของ
สํารอง
คา

สินไหม
ทดแทน
รวม 

 
 
 
 
 
 
 

(13) = 
(12) * [1 

+ (3)] 

คา
สินไหม
ทดแทน
ที่ไดรับ
รายงาน
แลวและ
การจาย

คา
สินไหม
ทดแทน
ยังไม
สิ้นสุด 
(case 

reserve) 
(4) 

คา
สินไหม
ทดแทน

ที่
เกิดขึ้น
แลวแต
ยังไมได
รับ

รายงาน 
(IBNR) 

 
 
 
 

(5) 

คาใชจาย
ในการ
จัดการ
คา

สินไหม
ทดแทน
ที่ไม

สามารถ
จัดสรร
ได 

(ULAE) 
 
 
 

(6) 

รวม
คาประมาณ
การที่ดี

ที่สุดสําหรับ
คาสินไหม
ทดแทน
คางจาย 
(total) 

 
 
 
 
 
 

(7) = (4) + 
(5) + (6) 

คา
สินไหม
ทดแทน
ที่ไดรับ
รายงาน
แลว
และ
การ

จายคา
สินไหม
ทดแทน
ยังไม
สิ้นสุด 

 
(9) 

คา
สินไหม
ทดแทน

ที่
เกิดขึ้น
แลวแต
ยังไมได
รับ

รายงาน 
 
 
 
 
 

(10) 

คาใชจาย
ในการ
จัดการ
คา

สินไหม
ทดแทน
ที่ไม

สามารถ
จัดสรร
ได 

 
 
 
 

(11) 

รวม
คาประมาณ
การที่ดี

ที่สุดสําหรับ
คาสินไหม
ทดแทน
คางจาย 

 
 
 
 
 
 
 

(12) = (9) + 
(10) + (11) 

1 การประกันอุบัติเหตุ
สวนบุคคลระยะสั้น 
(short term 
personal accident) 

  

15% 

          

41% 

 

2 สัญญาแนบทายระยะ
สั้น  
(short term rider) 

  
 

          
 

 

(ก) การประกัน
ชีวิตแบบชั่ว
ระยะเวลา 
(term) 

  

15% 

          

41% 

 



 

 

 

 (ข) คุมครองโรค
รายแรง 
(dread 
disease) 

  

15% 

          

41% 

 

(ค) การประกัน
อุบัติเหตุ 
(accident) 

  
15% 

          
41% 

 

(ง) คา
รักษาพยาบาล
รายวัน 
(medical 
expense) 

  

15% 

          

41% 

 

(จ) ประกัน
สุขภาพ 
(health) 

  
15% 

          
41% 

 

(ฉ) อื่นๆ /6 
(other) 

  
15% 

          
41% 

 

3 การประกันภัยกลุม
ระยะสั้น (short term 
group) 

  
9% 

          
21% 

 

4 รวม (total)  
(1 + 2 + 3) 

               

/6 หากบรษิทัมีขอมูลมากกวาจํานวนชองที่กําหนดไว บรษิทัสามารถเพิ่มจาํนวนชองได 
 
หมายเหต ุ
 PAD = provision for adverse deviation 
 IBNR = incurred but not report 
 ULAE = unallocated loss adjustment expense 
 R factor = risk factor 
 



 

 

ตารางที่ 4.5 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงจากภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยระยะสั้น - เงินกองทุนสาํหรับความเสี่ยงจากสํารองเบี้ยประกันภัย 

ลํา 
ดับที่ 

ประเภทการ
ประกันภัย 
(class of 

business) 

สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม
ถือเปนรายได หลังหักคา

บําเหน็จสําหรับตัวแทนและ

นายหนา
/7.1 

(unearned premium 
reserve after deducting 

commission paid) 

สํารองสําหรับความเสี่ยงภัยที่ยงัไมสิ้นสุด (unexpired risk reserve) คาเผื่อ
ความผัน
ผวน

มาตรฐาน 
ณ ระดับ
ความ
เชื่อมั่น
เปอรเซ็น
ตไทลที่ 

95 
(PAD 

@95%) 
 
 
 
 
 

(13) 

เงินกองทุ
นตาม
ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(risk 

capital 
charge) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(14) = 

{(12) * [1 
+ (13)]} - 
{(12) * [1 
+ (10)]} 

คาประมาณการที่ดีที่สุดของ
ภาระผูกพันตามกรมธรรมใน

อนาคต 
(best estimate of future 

liability) 

คาประมาณการที่ดีที่สุด 
(best estimate of) 

คาประมาณการที่ดีที่สุดของ
สํารองสําหรับความเสี่ยงภัย

ที่ยังไมสิ้นสุด 
(best estimate of unexpired 

risk reserve) 

คาเผื่อ
ความผัน
ผวน

มาตรฐาน 
ณ ระดับ
ความ
เชื่อมั่น
เปอรเซ็น
ตไทลที่ 

75 
(PAD 

@75%) 
 
 
 

 
(10) 

มูลคายุติธรรมของสํารอง
สําหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไม

สิ้นสุด 
(fair value of unexpired risk 

reserve) 

กอนการ
ประกันภัย

ตอ 
(gross of 

reinsurance) 
 
 
 
 
 

(1) 

หลังการ
ประกันภัย

ตอ 
(net of 

reinsurance) 
 
 
 
 
 

(2) 

กอนการ
ประกันภัย

ตอ 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 

หลังการ
ประกันภัย

ตอ 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 

คาใชจายใน
การบริหาร
จัดการ

กรมธรรม 
(maintenance 

expense) 
 
 
 
 

(5) 

คาใชจา
ยในการ
จัดการ
คา

สินไหม
ทดแทน 
(claim 

handling 
expense) 

 
(6) 

คาใชจายที่
เกี่ยวของกับ

การ
ประกันภัย

ตอ 
(cost of 

reinsurance) 
 
 
 

(7) 

กอนการ
ประกันภัย

ตอ 
 
 
 
 
 
 
 

(8) = (3) + 
(5) + (6) 

หลังการ
ประกันภัย

ตอ 
 
 
 
 
 
 
 

(9) = (4) + 
(5) + (6) + 

(7) 

กอนการ
ประกันภัย

ตอ 
 
 
 
 
 
 
 

(11) = (8) * 
[1 + (10)] 

หลังการ
ประกันภัย

ตอ 
 
 
 
 
 
 
 

(12) = (9) + 
[1 + (10)] 

1 การประกันอุบัติเหตุ
สวนบุคคลระยะสั้น 
(short term 
personal accident) 

         

15% 

  

41% 

 

2 สัญญาแนบทายระยะ
สั้น  
(short term rider) 

            
 

 

(ก) การประกัน
ชีวิตแบบชั่ว
ระยะเวลา 
(term) 

         

15% 

 

 41% 

 

(ข) คุมครองโรค
รายแรง 
(dread 
disease) 

         

15% 

 

 41% 

 



 

 

 

 (ค) การประกัน
อุบัติเหตุ 
(accident) 

         
15% 

 
 41% 

 

(ง) คา
รักษาพยาบาล
รายวัน 
(medical 
expense) 

         

15% 

 

 41% 

 

(จ) ประกัน
สุขภาพ 
(health) 

         
15% 

 
 41% 

 

(ฉ) อื่นๆ /7 
(other) 

         
15% 

 
 41% 

 

3 การประกันภัยกลุม
ระยะสั้น  
(short term group) 

         
9%  

 
21% 

 

4 รวม (total)  
(1 + 2 + 3) 

              

/7 หากบรษิทัมีขอมูลมากกวาจํานวนชองที่กําหนดไว บรษิทัสามารถเพิ่มจาํนวนชองได 
/7.1 อัตราคาบําเหน็จสําหรับตัวแทนและนายหนาที่ใชในการคํานวณสํารองเบี้ยประกันภยัที่ยงัไมถือเปนรายได กําหนดใหเทากับ 18% ของทุกประเภทการประกันภยั 
 
หมายเหต ุ
 PAD = provision for adverse deviation 
 R factor = risk factor 



 

 

แบบฟอรมที ่5 การคํานวณเงนิกองทนุสาํหรับความเสีย่งดานตลาด 
ณ วันท่ี     

ช่ือบรษิัท       
วันท่ี     
ตารางที่ 5.1 สรุปเงนิกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาด 

ลําดับที ่ รายการ บาท  

1 ความเสี่ยงจากราคาตราสารทนุ    

(ก) ตราสารทุนทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาด
หลักทรพัย เอม็ เอ ไอ  

 

(ข) ตราสารทุนทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอื่น และอยูในดัชนีตลาด
หลักทรพัยตามที่กําหนด  

 

(ค) ตราสารทุนทีล่งทุนในบริษทัยอยหรอืบริษัทรวม ยกเวน (ง)   
(ง) ตราสารทุนทีล่งทุนในบริษทัยอยหรอืบรษิัทรวมที่ไดรบัอนุญาตให

ประกอบธุรกจิประกันชีวติตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวติ และ
บริษัทยอยหรือบรษิัทรวมท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันวินาศ
ภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยซึ่งบริษทัไดลงทุนอยูกอน
วันท่ีประกาศนี้ใชบังคบั  

 

(จ) ตราสารทุนอืน่ นอกจาก (ก) ถึง (ง)   
2 ความเสี่ยงจากราคาอสังหารมิทรพัยและทรพัยสนิดาํเนนิงาน   

(ก) ท่ีทําการ ไดแก ที่ดิน อาคาร และอาคารชุด   
(ข) ทรัพยสินดําเนินงาน ไดแก ยานพาหนะ เคร่ืองใชสํานักงาน และ

เครื่องสมองกล  
 

(ค) อสังหาริมทรัพยอื่น นอกจาก (ก) และ (ข)   
3 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสี่ยงดานตลาดจากอัตราดอกเบีย้  

4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน   

5 ความเสี่ยงจากราคาสนิคาโภคภัณฑ   

6 ความเสี่ยงจากราคาหนวยลงทนุ   

7 รวมกอนการกระจายความเสีย่ง (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)  

8 ผลของการกระจายความเสี่ยง   

9 รวมหลังการกระจายความเสี่ยง (7 - 8)  

 



 

 

ตารางที่ 5.2 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงดานตลาดจากราคาตราสารทนุ 

ลําดับที ่ รายการ 

ความเสี่ยงภยัทั้งหมด 
 (มูลคาตามประกาศ 
คปภ. วาดวยการ

ประเมนิราคาทรัพยสนิ
และหนี้สนิของบรษิทั

ประกันชีวติ)  
(1) 

คาความ
เส่ียง  

 
 
 
 

(2) 

เงนิกองทนุตาม
ระดบัความเสี่ยง  

 
 
 
 

(3) = (1) * (2) 

1 ตราสารทุนทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหง
ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ  

 
16% 

 

2 ตราสารทุนทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยอื่น 
และอยูในดัชนีตลาดหลักทรัพยตามที่กําหนด  

 
16% 

 

3 ตราสารทุนทีล่งทุนในบรษิทัยอยหรือบรษิัทรวม 
ยกเวน 4  

 
0% 

 

4 ตราสารทุนทีล่งทุนในบรษิทัยอยหรือบรษิัทรวมที่
ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันชีวติตาม
กฎหมายวาดวยการประกันชีวติ และบริษทัยอย
หรือบรษิัทรวมท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกจิ
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกัน
วินาศภัยซึ่งบริษัทไดลงทุนอยูกอนวันท่ีประกาศนี้
ใชบังคบั  

 

20% 

 

5 ตราสารทุนอืน่ นอกจาก 1 ถึง 4   20%  
6 รวม (1 + 2 + 3 + 4 + 5)    

 



 

 

ตารางที่ 5.3 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงดานตลาดจากราคาอสังหารมิทรัพยและทรพัยสินดําเนนิงาน 

ลําดบัที ่ รายการ 

ความเสี่ยงภยัทั้งหมด  
  (มลูคาตามประกาศ 
คปภ. วาดวยการ

ประเมนิราคาทรัพยสนิ
และหนี้สนิของบริษทั

ประกันชีวติ)  
(1) 

คาความ
เสี่ยง  

 
 
 
 

(2) 

เงนิกองทุนตาม
ระดับความเสี่ยง  

 
 
 
 

(3) = (1) * (2) 

1 ที่ทําการ ไดแก ท่ีดิน อาคาร และอาคารชุด   4%  
2 ทรัพยสินดําเนินงาน ไดแก ยานพาหนะ เครื่องใช

สํานักงาน และเครื่องสมองกล  
 

16% 
 

3 อสังหาริมทรพัยอื่น นอกจาก 1 และ 2   16%  
4 รวม (1 + 2 + 3)    

 

ตารางที่ 5.4 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงดานตลาดจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ลําดับที ่

สกุลเงนิตรา
ตางประเทศ 

(types of 
currency) 

(1) 

สถานะสุทธทิี่แสดง
ในงบดุล  

(net on balance 
sheet position) 

(2) 

สถานะซื้อขาย
ลวงหนาสทุธิ  
(net forward 

position) 
(3) 

สถานะซื้อสุทธิ 
(net long position) 

 
 

(4) 

สถานะขายสทุธิ 
(net short 
position) 

 
(5) 

1 /8      
2 /8      
3 /8      
4 /8      
5 สถานะรวม (total position) (1 + 2 + 3 + 4)   

6 คาท่ีมากกวาระหวางสถานะขายสทุธแิละสถานะซื้อสุทธิ  
(greater of net long or net short position) (คาท่ีมากกวาระหวาง 5(4) และ 5(5)) 

 

7 คาความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (currency risk charge)  8% 

8 เงนิกองทุนตามระดบัความเสี่ยง (risk capital charge) (6 * 7)  
/8 หากบรษิทัมีขอมูลมากกวาจํานวนชองที่กําหนดไว บรษิทัสามารถเพิ่มจาํนวนชองได 

 



 

 

ตารางที่ 5.5 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงดานตลาดจากราคาสินคาโภคภณัฑ 

ลําดับที ่

ประเภทของ
สินคา 

โภคภัณฑ 
(types of 

commodity) 
 

(1) 

สถานะสุทธท่ีิ
แสดงในงบดลุ 

(net on 
balance 
Sheet 

position) 
(2) 

สถานะซื้อขาย
ลวงหนาสทุธิ 
(net forward 

position) 
 
 

(3) 

สถานะซ้ือ  
(long position) 

 
 
 
 

(4) 

สถานะขาย 
(short position) 

 
 
 
 

(5) 

สถานะสุทธิ 
(net position) 

 
 
 
 

(6) = |(4) - (5)| 

1 /9       
2 /9       
3 /9       
4 /9       
5 รวม (total) (1 + 2 + 3 + 4)    

6 คาความเสี่ยงจากราคาสนิคาโภคภัณฑ 
(commodity risk charge) 

3% 3% 15% 

7 เงนิกองทนุตามระดบัความเสี่ยงในแตละสถานะ 
(positions) (risk capital charge) (5 * 6) 

   

8 รวมเงินกองทุนสาํหรับความเสี่ยงจากราคาสนิคาโภคภัณฑ (total risk capital charge)  
(7(4) + 7(5) + 7(6)) 

 

/9 หากบรษิทัมีขอมูลมากกวาจํานวนชองที่กําหนดไว บรษิทัสามารถเพิ่มจาํนวนชองได 

 



 

 

 

ตารางที่ 5.6 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงดานตลาดจากราคาหนวยลงทนุ 
ลําดับที่ ช่ือหนวยลงทุน และช่ือ

ผูจัดการหนวยลงทุน  
 
 

 
 

(1) 

ความเส่ียงภัย
ทั้งหมด  

 
 

 
 

(2) 

การแบงประเภทของเงินทุน หรือการจัดสรร
สินทรัพย  

มูลคา
สินทรัพย
แตละ
ประเภท 

 
 

(5) = (2) * 
(4) 

รอยละ
ของคา
ความ
เสี่ยง  

 
 

(6) 

เงินกองทุนตาม
ระดับความ
เสี่ยงแยกตาม
ประเภทของ
สินทรัพยใน
หนวยลงทุน  
(7) = (5) * (6) 

เงินกองทุนตาม
ระดับความ

เสี่ยง 
 

 
 

(8) 

ประเภท  
 
 

 
(3) 

รอยละของ
กองทุน  

 
 

(4) 

1 /10   ตราสารทุน       
อสังหาริมทรัพย      
สินคาโภคภัณฑ       

เงินฝาก      
ตราสารหนี้      

อื่นๆ      
2 /10   ตราสารทุน      

อสังหาริมทรัพย     
สินคาโภคภัณฑ       

เงินฝาก      
ตราสารหนี้      

อื่นๆ      
3 รวม (1 + 2)  ตราสารทุน     

อสังหาริมทรพัย     

สินคาโภคภัณฑ     

เงินฝาก     

ตราสารหนี ้     

อื่นๆ     
/10 หากบริษทัมีขอมูลมากกวาจํานวนชองที่กาํหนดไว บรษิทัสามารถเพิ่มจาํนวนชองได 
 
 



 

 

 

ตารางที่ 5.7 การคํานวณผลของการกระจายความเสี่ยงภายในความเสี่ยงดานตลาด 

รายการ 
 อัตรา

ดอกเบีย้  
ตราสาร
ทุน  

อสังหา  
ริมทรัพย 

สินคา  
โภคภัณฑ  

อัตรา
แลกเปลี่ยน  

หนวย
ลงทนุ  

รวม  

 เงนิกองทนุ        

อัตรา
ดอกเบีย้ 

        

ตราสาร
ทุน 

        

อสังหา  
ริมทรัพย 

        

สินคา 
โภคภัณฑ 

        

อัตรา
แลกเปล่ียน 

        

หนวย
ลงทุน 

        

รวม          

รวมทั้งหมด   

เงินกองทนุสาํหรับความเสี่ยงดานตลาดหลงัการกระจายความเสี่ยง   



 

 

แบบฟอรมที ่6 การคํานวณเงนิกองทุนสาํหรับความเสีย่งดานตลาดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 
ณ วันท่ี     

ช่ือบรษิัท       
วันท่ี     
ตารางที่ 6.1 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงดานตลาดจากอัตราดอกเบีย้ 

ลําดับที ่ สถานการณ (scenario) 

มูลคาสนิทรัพย
ที่ออนไหวตอ
อัตราดอกเบีย้ 
(interest rate  

sensitive 
assets value) 

 
(1) 

มูลคาหนี้สนิท่ี
ออนไหวตอ
อัตราดอกเบีย้  
(interest rate 

sensitive 
liabilities 

value) 
(2) 

สวนเกิน 
(surplus) 

 
 
 
 
 

(3) = (1) - (2) 

1 ฐาน (base)    
2 อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น (interest rates up)    
3 อัตราดอกเบี้ยลดลง (interest rates down)    
4 เงนิกองทนุตามระดบัความเสี่ยง (risk capital charge) 

(คาท่ีมากกวาระหวาง 1(3) - 2(3) และ 1(3) - 3(3)) 
 

 



 

 

ตารางที่ 6.2 รายละเอียดการคํานวณเงินกองทุนสาํหรบัความเสี่ยงดานตลาดจากอัตราดอกเบีย้ 

ป 
(bucket 
(years)) 

คากลาง
ที่ใช 

(proxy 
term) 

อัตรา
ดอกเบีย้
ฐาน 

(base 
rate) 

 
 
 
 
 
 

(1) /11 

อัตรา
ดอกเบีย้
ปรบัเพิม่ 

(up) 
 
 
 
 
 
 
 

(2) /11 

อัตรา
ดอกเบีย้
ปรบัลด 
(down) 

 
 
 
 
 
 
 

(3) /11 

กระแสเงนิสด  
(cash flow) 

สถานการณฐาน 
(base scenario) 

สถานการณอัตรา
ดอกเบีย้ปรบัเพิม่ 

(rates up scenario) 

สถานการณอัตรา
ดอกเบีย้ปรบัลด 

(rates down 
scenario) 

สินทรัพย
ที่ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย 
(interest 

rate  
sensitive 
assets) 

(4) 

หนี้สินที่
ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย  
(interest 

rate 
sensitive 
liabilities) 

(5) 

สินทรัพย
ที่ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย  

 
 
 
 

(6) = PV(4) 
i = (1) 

หนี้สินที่
ออนไหวตอ

อัตรา
ดอกเบี้ย   

 
 
 
 

(7) = PV(5) 
i = (1) 

สินทรัพย
ที่ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย  

 
 
 
 

(8) = PV(4) 
i = (2) 

หนี้สินที่
ออนไหวตอ

อัตรา
ดอกเบี้ย   

 
 
 
 

(9) = PV(5) 
i = (2) 

สินทรัพย
ที่ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย  

 
 
 
 

(10) = 
PV(4) 
i = (3) 

หนี้สินที่
ออนไหวตอ

อัตรา
ดอกเบี้ย   

 
 
 
 

(11) = PV(5) 
i = (3) 

1 0.5            
2 1.5            
3 2.5            
4 3.5            
5 4.5            
6 5.5            
7 6.5            
8 7.5            
9 8.5            
10 9.5            



 

 

11 10.5            
12 11.5            
13 12.5            
14 13.5            
15 14.5            
16 15.5            
17 16.5            
18 17.5            
19 18.5            
20 19.5            
21 20.5            
22 21.5            
23 22.5            
24 23.5            
25 24.5            
26 25.5            
27 26.5            
28 27.5            
29 28.5            
30 29.5            
31 30.5            
32 31.5            
33 32.5            
34 33.5            
35 34.5            



 

 

36 35.5            
37 36.5            
38 37.5            
39 38.5            
40 39.5            
41 40.5            
42 41.5            
43 42.5            
44 43.5            
45 44.5            
46 45.5            
47 46.5            
48 47.5            
49 48.5            
50 49.5            
51 50.5            
52 51.5            
53 52.5            
54 53.5            
55 54.5            
56 55.5            
57 56.5            
58 57.5            
59 58.5            
60 59.5            



 

 

61 60.5            
62 61.5            
63 62.5            
64 63.5            
65 64.5            
66 65.5            
67 66.5            
68 67.5            
69 68.5            
70 69.5            
71 70.5            
72 71.5            
73 72.5            
74 73.5            
75 74.5            
76 75.5            
77 76.5            
78 77.5            
79 78.5            
80 79.5            
81 80.5            
82 81.5            
83 82.5            
84 83.5            
85 84.5            



 

 

86 85.5            
87 86.5            
88 87.5            
89 88.5            
90 89.5            
91 90.5            
92 91.5            
93 92.5            
94 93.5            
95 94.5            
96 95.5            
97 96.5            
98 97.5            
99 98.5            
100 99.5            

รวม (total) (ผลรวมของ 1 ถึง 100)         
/11 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลกัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคาํนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต เอกสารแนบ 2 ขอ 5 
 

หมายเหตุ 
 PV = present value 
 I = interest rate 
 
 



 

 

แบบฟอรมที ่7 การคํานวณเงนิกองทนุสาํหรับความเสีย่งดานเครดิต 

ณ วันท่ี     
ช่ือบรษิัท       
วันท่ี     
ตารางที่ 7.1 สรุปเงนิกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต 

ลําดับที ่ รายการ บาท 

1 พนัธบตัร หุนกู ตัว๋สัญญาใชเงนิ-ตั๋วแลกเงนิ และเงินใหกูยมื ตามประเภท
ของคูสัญญาหรือผูออกตราสาร  

 

(ก) รัฐบาลหรือธนาคารกลาง (รวมถึงรัฐบาลไทย / ธปท. / รัฐวิสาหกจิไทย/
องคการของรฐั โดยมีกระทรวงการคลังค้าํประกัน) ในสกุลเงินบาทหรือ
สกุลเงินของประเทศที่ออก  

 

(ข) รัฐบาลหรือธนาคารกลาง (รวมถึงรัฐบาลไทย / ธปท. / รัฐวิสาหกจิไทย/
องคการของรฐั โดยมีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน) ในสกุลเงิน
ตางประเทศ  

 

(ค) รัฐวิสาหกจิ / องคการของรัฐ / องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ของ
ประเทศไทยที่ไมค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง ในสกุลเงินบาท  

 

(ง) รัฐวิสาหกจิ / องคการของรัฐ / องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ของ
ประเทศไทยที่ไมค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง ในสกุลเงิน
ตางประเทศ รวมถึงรัฐวิสาหกิจตางประเทศ ในสกุลเงินตราใดๆ  

 

(จ) ธนาคารเพือ่การพฒันาซึ่งรวมกอตั้งโดยหลายประเทศ   
(ฉ) สถาบันการเงนิ / บริษทัหลกัทรัพย / บริษัทประกันภัย   
(ช) บริษัท และ อืน่ๆ   
(ซ) เชาทรพัยสินแบบลิสซิ่งประเภทสัญญาเชาการเงิน / เงินลงทุนใหเชาซ้ือ   
(ฌ) เงินใหกูยืมโดยมีบุคคลค้ําประกัน   
(ญ) เงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมเปนประกัน   
(ฎ) เงินใหกูยืมอื่น   

2 เงนิใหกูยืมโดยมีอสงัหาริมทรพัยจาํนองเปนประกัน   

(ก) อสังหาริมทรัพยท่ีใชเปนทีอ่ยูอาศัย   
(ข) อสังหาริมทรัพยอื่น   

3 การประกนัภัยตอ   



 

 

 

4 สินทรัพยอ่ืน   

(ก) เงินสด   
 (ข) เงินฝากสถาบนัการเงิน/ ใบรับฝากเงิน/ บัตรเงินฝาก กบัสถาบัน

การเงินท่ีมีกฎหมายพิเศษจัดตั้ง 
 

(ค) เงินฝากสถาบนัการเงิน / ใบรับฝากเงิน / บัตรเงินฝาก (สวนท่ีเกินจาก
จํานวนประกนัเงินฝาก)  

 

(ง) บัญชีเดินสะพดัสํานักงานใหญ   
(จ) สินทรัพยภาษเีงินไดรอตัดบัญชี (deferred tax assets)  
(ฉ) คาใชจายจายลวงหนา   
(ช) เบี้ยประกันภยัคางรับจากกรมธรรมประกันภัยอุบตัิเหตุ ท่ีคางชําระเกนิ

กวา 60 วัน นบัแตวันเริ่มคุมครองตามสญัญา  
 

(ซ) รายไดจากการลงทุนคางรับ   
(ฌ) สินทรัพยทีต่ดิภาระผูกพัน (assets pledged by an insurer)  

5 ตราสารอนพุนัธ   

6 รวม (1 + 2 + 3 + 4 + 5)  

 



 

 

ตารางที่ 7.2 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการลงทุนในตราสารหนี ้

ลําดับที ่ รายการ 

ความเสี่ยงภยัทั้งหมด  
(มูลคาตามประกาศ 
คปภ. วาดวยการ

ประเมินราคาทรัพยสนิ
และหนี้สินของบริษัท

ประกันชีวิต)  
(1) 

คาความ
เสี่ยง  

 
 
 
 

(2) 

เงนิกองทนุตาม
ระดบัความเสี่ยง 

 
 
 
 

(3) = (1) * (2) 

1 รัฐบาลหรือธนาคารกลาง (รวมถึงรัฐบาลไทย/ ธปท./
รัฐวิสาหกิจไทย/องคการของรัฐ โดยมีกระทรวงการคลังค้ํา
ประกัน) ในสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินของประเทศที่ออก  

 
0% 

 

2 รัฐบาลหรอืธนาคารกลาง (รวมถึงรัฐบาลไทย/ ธปท./
รัฐวิสาหกจิไทย/องคการของรัฐ โดยมี
กระทรวงการคลังคํ้าประกนั) ในสกลุเงินตางประเทศ  

 
 

 

ระยะยาว (ระยะเวลาตามสญัญามากกวา 1 ป)     
ระดับความเสีย่ง 1   0%  
ระดับความเสีย่ง 2   1.6%  
ระดับความเสีย่ง 3   4%  
ระดับความเสีย่ง 4   8%  
ระดับความเสีย่ง 5   8%  
ระดับความเสีย่ง 6   12%  
ไมไดรับการจดัอันดับความนาเชื่อถอื  12%  
ระยะสั้น (ระยะเวลาตามสัญญาไมเกิน 1 ป)     
ระดับความเสีย่ง 1   0%  
ระดับความเสีย่ง 2   1.6%  
ระดับความเสีย่ง 3   4%  
ระดับความเสีย่ง 4   8%  

3 รัฐวิสาหกจิ/ องคการของรฐั/องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น ของประเทศไทยที่ไมค้ําประกันโดย
กระทรวงการคลัง ในสกุลเงินบาท  

 
0.8% 

 



 

 

 

4 รัฐวิสาหกจิ/ องคการของรฐั/องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น ของประเทศไทยที่ไมค้ําประกันโดย
กระทรวงการคลัง ในสกุลเงินตางประเทศ รวมถึง
รัฐวิสาหกจิตางประเทศ ในสกุลเงินตราใดๆ  

 

 

 

ระยะยาว (ระยะเวลาตามสญัญามากกวา 1 ป)     
ระดับความเสีย่ง 1   1.6%  
ระดับความเสีย่ง 2   4%  
ระดับความเสีย่ง 3   8%  
ระดับความเสีย่ง 4   8%  
ระดับความเสีย่ง 5   8%  
ระดับความเสีย่ง 6   12%  
ไมไดรับการจดัอันดับความนาเชื่อถอื  12%  
ระยะสั้น (ระยะเวลาตามสัญญาไมเกิน 1 ป)     
ระดับความเสีย่ง 1   0.8%  
ระดับความเสีย่ง 2   1.6%  
ระดับความเสีย่ง 3   4%  
ระดับความเสีย่ง 4   8%  

5 ธนาคารเพือ่การพฒันาซึ่งรวมกอตั้งโดยหลายประเทศ     
ระยะยาว (ระยะเวลาตามสญัญามากกวา 1 ป)     
ระดับความเสีย่ง 1   1.6%  
ระดับความเสีย่ง 2   4%  
ระดับความเสีย่ง 3   4%  
ระดับความเสีย่ง 4   8%  
ระดับความเสีย่ง 5   8%  
ระดับความเสีย่ง 6   12%  
ไมไดรับการจดัอันดับความนาเชื่อถอื  12%  
ระยะสั้น (ระยะเวลาตามสัญญาไมเกิน 1 ป)     
ระดับความเสีย่ง 1   1.6%  
ระดับความเสีย่ง 2   4%  
ระดับความเสีย่ง 3   8%  
ระดับความเสีย่ง 4   8%  



 

 

 

6 สถาบันการเงิน / บริษัทหลกัทรัพย / บริษทัประกันภัย     
ระยะยาว (ระยะเวลาตามสญัญามากกวา 1 ป)     
ระดับความเสีย่ง 1   1.6%  
ระดับความเสีย่ง 2   4%  
ระดับความเสีย่ง 3   8%  
ระดับความเสีย่ง 4   8%  
ระดับความเสีย่ง 5   8%  
ระดับความเสีย่ง 6   12%  
ไมไดรับการจดัอันดับความนาเชื่อถอื  12%  
ระยะสั้น (ระยะเวลาตามสัญญาไมเกิน 1 ป)     
ระดับความเสีย่ง 1   1.6%  
ระดับความเสีย่ง 2   4%  
ระดับความเสีย่ง 3   8%  
ระดับความเสีย่ง 4   8%  

7 บริษัท และ อื่นๆ     
ระยะยาว (ระยะเวลาตามสญัญามากกวา 1 ป)     
ระดับความเสีย่ง 1   1.6%  
ระดับความเสีย่ง 2   4%  
ระดับความเสีย่ง 3   8%  
ระดับความเสีย่ง 4   8%  
ระดับความเสีย่ง 5   12%  
ระดับความเสีย่ง 6   12%  
ไมไดรับการจดัอันดับความนาเชื่อถอื  12%  
ระยะสั้น (ระยะเวลาตามสัญญาไมเกิน 1 ป)     
ระดับความเสีย่ง 1   1.6%  
ระดับความเสีย่ง 2   4%  
ระดับความเสีย่ง 3   8%  
ระดับความเสีย่ง 4   8%  

8 รวม  (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)    
 
หมายเหตุ  ธนาคารเพื่อการพฒันาซึ่งรวมกอตั้งโดยหลายประเทศ  ไดแก 

1. ธนาคารพัฒนาภูมิภาคแอฟริกา (The African Development Bank) 
2. ธนาคารพัฒนาภูมิภาคเอเชีย (The Asian Development Bank) 



 

 

3. ธนาคารเพื่อการชาํระหน้ีระหวางประเทศ (The Bank for International Settlement) 
4. ธนาคารเพื่อการพืน้ฟูและพฒันาภูมิภาคยุโรป (The European Bank for Reconstruction and Development) 
5. ประชาคมเศรษฐกจิยุโรป (The European Economic Community) 
6. ธนาคารเพื่อการลงทุนยโุรป (The European Investment Bank) 
7. ธนาคารพัฒนาระหวางอเมริกา (The Inter-American Development Bank) 
8. ธนาคารเพื่อการฟนฟูและพฒันาระหวางประเทศ (The International Bank for Reconstruction and Development The World Bank) 
9. บรรษทัเงินทุนระหวางประเทศ (The International Finance corporation) 
10. กองทุนการเงินระหวางประเทศ (The International Monetary Fund) 

 

ตารางที่ 7.3 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการลงทุนในเงนิใหกูยืมโดยมอีสังหารมิทรัพยจาํนองเปน
ประกัน 

ลําดับที ่ รายการ 

ความเสี่ยงภัยทั้งหมด 
(total exposure)  

(มูลคาตามประกาศ 
คปภ. วาดวยการ

ประเมินราคาทรัพยสนิ
และหนี้สินของบริษัท

ประกันชีวิต)  
(RBC value) 

(1) 

คาความ
เส่ียง  
(risk 

charge) 
 
 
 
 

(2) 

เงินกองทนุตาม
ระดับความเสี่ยง 

(risk capital 
charge) 

 
 
 
 

(3) = (1) * (2) 

1 อสังหาริมทรพัยที่ใชเปนท่ีอยูอาศัย (residential properties)    
(ก) อัตราสวนเงินใหกูยืมตอมูลคาหลักประกนันอย

กวา 70% (LTV < 70%) 
 

2.8% 
 

(ข) อตัราสวนเงินใหกูยืมตอมูลคาหลกัประกนัตั้งแต 
70% แตไมเกนิ 90% (70% ≤ LTV ≤ 90%) 

 
6% 

 

(ค) เงินใหกูยืมดอยคุณภาพ (non-performing)  8%  
2 อสังหาริมทรพัยอื่น นอกจาก 1 (other types of properties)    

(ก) อัตราสวนเงินใหกูยืมตอมูลคาหลักประกนันอย
กวา 70% (LTV < 70%) 

 
6.4% 

 

(ข) อตัราสวนเงินใหกูยืมตอมูลคาหลกัประกนัตั้งแต 
70% แตไมเกนิ 90% (70% ≤ LTV ≤ 90%) 

 
8% 

 

(ค) เงินใหกูยืมดอยคุณภาพ (non-performing)  12%  
3 รวม (total) (1 + 2)    

หมายเหต ุ
 RBC = risk based capital 

LTV = loan to value 



 

 

 
ตารางที่ 7.4 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการลงทุนในเงนิใหกูยืมนอกจากเงนิใหกูยืมโดยมี
อสังหารมิทรพัยจาํนองเปนประกัน 

ลําดับที ่ รายการ 

ความเสี่ยงภยัทั้งหมด  
(มูลคาตามประกาศ 
คปภ. วาดวยการ

ประเมินราคาทรัพยสนิ
และหนี้สนิของบริษัท

ประกันชีวิต)  
(1) 

คาความ
เส่ียง  

 
 
 
 

(2) 

เงนิกองทนุตาม
ระดบัความเสี่ยง  

 
 
 
 

(3) = (1) * (2) 

1 เชาทรัพยสินแบบลิสซิ่งประเภทสัญญาเชาการเงิน / 
เงินลงทุนใหเชาซื้อ  

 
8% 

 

2 เงินใหกูยืมโดยมีบุคคลค้ําประกัน     
(ก) เงินใหกูยมืแกพนกังานและตวัแทนของบริษัท   4%  
(ข) เงินใหกูยืมแกบุคคลอื่น (ยกเวน เงินใหกูยมื

โดยมีกรมธรรมเปนประกัน)  
 

8% 
 

3 เงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมเปนประกัน   0%  
4 เงินใหกูยืมอื่น นอกจาก 1 ถึง 3   8%  
5 รวม (1 + 2 + 3 + 4)    

 
 
ตารางที่ 7.5 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการประกันภัยตอ 

ลําดบัที ่ รายการ บาท (baht) 

1 (ก) เงินวางไวจากการประกันภัยตอ (deposit on reinsurance treaties)  
(ข) เงินคางรับเกีย่วกับการประกันภัยตอ (due from reinsurers)  
(ค) สํารองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากการประกันภัยตอ (กอนรวมคาเผื่อความผันผวน) 

(reinsurance recoveries on technical reserves (before PAD)) 
 

(ง) ลูกหน้ีประกันภัยตออื่น (other reinsurance recoveries)  
รวมสนิทรพัยจากการประกันภัยตอ (total reinsurance assets )  

2 (ก) เงินถือไวจากการประกันภัยตอ (amounts withheld on reinsurance treaties)  
(ข) เงินคางจายเกีย่วกับการประกันภัยตอ (due to reinsurers)  
(ค) เจาหน้ีประกันภัยตออื่น (other reinsurance payables)  

รวมหนี้สินจากการประกนัภัยตอ (total reinsurance liabilities )  



 

 

3 สินทรพัยจากการประกนัภัยตอสุทธิ (net reinsurance assets) (1 - 2)  

4 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสี่ยงดานเครดิตจากการประกนัภยัตอ (risk capital charge)  
หมายเหต ุ
 PAD = provision for adverse deviation 

 

ตารางที่ 7.6 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากสนิทรัพยอ่ืนๆ 

ลําดับที ่ รายการ 

ความเสี่ยงภยัทั้งหมด  
(มูลคาตามประกาศ 
คปภ. วาดวยการ

ประเมินราคาทรัพยสนิ
และหนี้สนิของบริษัท

ประกันชีวิต)  
(1) 

คาความ
เส่ียง  

 
 
 
 

(2) 

เงนิกองทนุตาม
ระดบัความเสี่ยง  

 
 
 
 

(3) = (1) * (2) 

1 เงินสด   0%  
2 เงินฝากสถาบนัการเงิน/ ใบรับฝากเงิน/ บตัรเงินฝาก 

กับสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายพิเศษจัดตั้ง 
 

0% 
 

3 เงินฝากสถาบนัการเงิน/ ใบรับฝากเงิน/ บตัรเงินฝาก     
(ก) จํานวนเงินที่ไดรับการค้ําประกันจากสถาบัน

ประกันเงินฝาก  
 

0% 
 

(ข) สวนเกินจากจาํนวนเงินที่ไดรับการค้ําประกัน
จากสถาบันประกันเงินฝาก  

 
 

 

(1) ระยะเวลาไมเกิน 1 เดือน   0%  
(2) ระยะเวลามากกวา 1 เดือน แตไม

เกิน 6 เดือน  
 

0.25% 
 

(3) ระยะเวลามากกวา 6 เดือน แตไม
เกิน 12 เดือน  

 
0.5% 

 

(4) ระยะเวลาตั้งแต 12 เดือน ขึน้ไป 
(ระดับความเสี่ยง 1)  

 
1.6% 

 

(5) ระยะเวลาตั้งแต 12 เดือน ขึน้ไป 
(ระดับความเสี่ยง 2)  

 
4% 

 

(6) ระยะเวลาตั้งแต 12 เดือน ขึน้ไป 
(ระดับความเสี่ยง 3)  

 
8% 

 



 

 

 

  (7) ระยะเวลาตั้งแต 12 เดือน ขึน้ไป 
(ระดับความเสี่ยง 4)  

 
8% 

 

(8) ระยะเวลาตั้งแต 12 เดือน ขึน้ไป 
(ระดับความเสี่ยง 5)  

 
8% 

 

(9) ระยะเวลาตั้งแต 12 เดือน ขึน้ไป 
(ระดับความเสี่ยง 6)  

 
12% 

 

(10) ระยะเวลาตั้งแต 12 เดือน ขึน้ไป 
(ไมไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถอื)  

 
12% 

 

4 บัญชีเดินสะพดัสํานักงานใหญ   0%  
5 สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (deferred tax assets)  0%  
6 คาใชจายจายลวงหนา   0%  
7 เบ้ียประกันภยัคางรับจากกรมธรรมประกนัภัย

อุบตัิเหต ุทีค่างชําระเกินกวา 60 วัน นับแตวันเริ่ม
คุมครองตามสัญญา  

 
12% 

 

8 รายไดจากการลงทุนคางรับ     
(ก) คางรับจาก รฐับาล / รัฐวิสาหกิจตามประเภท

ของตราสารหนี้ / เงินฝากสถาบันการเงิน / 
เงินปนผลที่ประกาศแลวของหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
/ เงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปน
ประกัน  

 

0% 

 

(ข) อื่นๆ   1.6%  
9 สินทรัพยท่ีตดิภาระผูกพัน  

(assets pledged by an insurer) 
 

0% 
 

10 รวม (Total) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)    

 
หมายเหตุ  สถาบันการเงินที่มีกฎหมายพิเศษจัดต้ัง ไดแก 

1. ธนาคารอาคารสงเคราะห 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

5. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 



 

 

ตารางที่ 7.7 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการลงทุนในตราสารอนพุนัธ 

ลําดับที ่

สถานะและคูสัญญา 
(position & 

counterparty) 

ราคาตลาดปจจบุัน 
(exposure mark-to-

market value) 
 
 

(1) 

เงนิตน (notional 
principal) 

 
 
 

(2) 

คาความ
เสี่ยงที่ใช 

(applicable 
risk 

charge) 
(3) 

เงนิกองทุนตาม
ระดบัความเสี่ยง 

(risk capital 
charge) 

 
(4) = (1) * (3) 

1 /12      
2 /12      
3 /12      
4 /12      
5 รวม (total) 

(1 + 2 + 3 + 4) 
    

/12 หากบริษทัมีขอมูลมากกวาจํานวนชองที่กาํหนดไว บรษิทัสามารถเพิ่มจาํนวนชองได



 

 

แบบฟอรมที ่8 การคํานวณความเสีย่งดานเครดิตจากการประกนัภัยตอและการคํานวณความเสี่ยงดานการกระจุกตัวจากการประกันภัยตอ 
ณ วันที่     

ชื่อบรษิัท       
วันที่     
 
ตารางที่ 8.1 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงจากการประกันภัยตอสําหรับผูรับประกนัภัยตอในประเทศ 

ลําดับที ่ รายการ 
สัญญาประกันภัย
ตอทางการเงิน /13 

สัญญาประกันภัยตอทีไ่มใชสัญญาประกันภัยตอทางการเงิน 

รวม (total) 
ผูรับประกันภัย
ตอรายที่ 1 /14 
(1st reinsurer) 

ผูรับประกันภัย
ตอรายที่ 2 /14 
(2nd reinsurer) 

ผูรับประกันภัย
ตอรายที่ 3 /14 
(3rd reinsurer) 

ผูรับประกันภัย
ตอรายที่ 4 /14 
(4th reinsurer) 

ผูรับประกันภัย
ตอรายที่ 5 /14 
(5th reinsurer) 

1 (ก) เงินวางไวจากการประกันภัยตอ 
(amounts deposit on reinsurance 
treaties) 

       

(ข) เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ 
 (due from reinsurers) 

       

(ค) สํารองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากการ
ประกันภัยตอทีไ่มรวมคาเผื่อความผันผวน 
(reinsurance recoveries on technical 
reserves without PAD) 

       

(ง) ลูกหนี้ประกันภัยตออื่น (other 
reinsurance recoveries) 

       

รวมสินทรัพยจากการประกันภัยตอ  
(total reinsurance assets) 

       

2 (ก) เงินถือไวจากการประกันภัยตอ (amounts 
withheld on reinsurance treaties) 

       

(ข) เงินคางจายเกีย่วกับการประกันภัยตอ 
(due to reinsurers) 

       

(ค) เจาหนี้ประกันภยัตออื่น  
(other reinsurance payables) 

       

รวมหนี้สินจากการประกันภัยตอ  
(total reinsurance liabilities) 

       



 

 

3 สินทรัพยจากการประกนัภัยตอสทุธิ  
(net reinsurance assets) (1 - 2) 

       

4 คาความเสี่ยง (risk charge) 100%       
5 เงินกองทุนสําหรบัความเสี่ยงดานเครดิตจาก

การประกันภัยตอ  
(reinsurance credit risk capital charge) (3 * 4) 

       

6 เงินกองทุนสําหรบัความเสี่ยงดานการกระจกุตัว
จากการเอาประกันภัยตอกับผูรับประกันภัยตอ
แตละราย (individual reinsurance  
concentration risk capital charge) 

       

7 เงินกองทุนสําหรบัความเสียงดานการกระจกุตัว
จากการเอาประกันภัยตอกับผูรับประกันภัยตอ
ในประเทศ (local reinsurance concentration 
risk capital charge) (max(0, min(1(ค) - 2(ก) - 
5, 6)) 

       

/13 หมายรวมถึงสัญญาประกันภยัตอที่เขาขายตองขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนตามที่กําหนดไวในประกาศ คปภ. วาดวยหลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขในการประกันภัยตอของบริษทัประกันชีวิต และไมไดรบั
ความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
/14 หากบริษทัมีขอมูลมากกวาจํานวนชองที่กาํหนดไว บรษิทัสามารถเพิ่มจาํนวนชองได 
 
หมายเหต ุ
 PAD = provision for adverse deviation 

 



 

 

ตารางที่ 8.2 เงนิกองทนุสาํหรับความเสี่ยงจากการประกันภัยตอสําหรับผูรับประกนัภัยตอตางประเทศ 

ลําดับที ่ รายการ 
สัญญาประกันภัย
ตอทางการเงิน 

/15 

สัญญาประกันภัยตอทีไ่มใชสัญญาประกันภัยตอทางการเงิน 

รวม (total) 
ผูรับประกันภัย
ตอรายที่ 1 /16 
(1st reinsurer) 

ผูรับประกันภัย
ตอรายที่ 2 /16 
(2nd reinsurer) 

ผูรับประกันภัยตอ
รายที่ 3 /16 

(3rd reinsurer) 

ผูรับประกันภัย
ตอรายที่ 4 /16 
(4th reinsurer) 

ผูรับประกันภัย
ตอรายที่ 5 /16 
(5th reinsurer) 

1 (ก) เงินวางไวจากการประกันภัยตอ 
(amounts deposit on reinsurance 
treaties) 

       

(ข) เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ 
 (due from reinsurers) 

       

 (ค) สํารองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากการ
ประกันภัยตอที่ไมรวมคาเผื่อความผันผวน 
(reinsurance recoveries on technical 
reserves without PAD) 

       

(ง) ลูกหนี้ประกันภัยตออื่น  
(other reinsurance recoveries) 

       

รวมสินทรัพยจากการประกันภัยตอ (total 
reinsurance assets) 

       

2 (ก) เงินถือไวจากการประกันภัยตอ (amounts 
withheld on reinsurance treaties) 

       

(ข) เงินคางจายเกีย่วกับการประกันภัยตอ 
(due to reinsurers) 

       

(ค) เจาหนี้ประกันภยัตออื่น  
(other reinsurance payables) 

       

รวมหนี้สินจากการประกันภัยตอ (total 
reinsurance liabilities) 

       

3 สินทรัพยจากการประกนัภัยตอสุทธิ (net 
reinsurance assets) (1 - 2) 

       

4 คาความเสี่ยง (risk charge) 100%       



 

 

 

5 เงินกองทุนสําหรบัความเสี่ยงดานเครดิตจาก
การประกันภัยตอ (reinsurance credit risk 
capital charge) (3 * 4) 

       

6 เงินกองทุนสําหรบัความเสี่ยงดานการกระจกุตัว
จากการเอาประกันภัยตอกับผูรับประกันภัยตอ
แตละราย (individual reinsurance 
concentration risk capital charge) 

       

7 เงินกองทุนสําหรบัความเสี่ยงดานการกระจกุตัว
จากการเอาประกันภัยตอสําหรบัความเสี่ยงรวม
ของผูรับประกนัภัยตอในแตละระดับความเสี่ยง 
(additional reinsurance concentration risk 
capital charge) 

       

8 เงินกองทุนสําหรบัความเสี่ยงดานการกระจกุตัว
จากการเอาประกันภัยตอกับผูรับประกันภัยตอ
ตางประเทศ (offshore reinsurance 
concentration risk capital charge) (max(0, 
min(1(ค) - 2(ก) - 5, 6 + 7)) 

       

/15 หมายรวมถึงสัญญาประกันภยัตอที่เขาขายตองขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนตามที่กําหนดไวในประกาศ คปภ. วาดวยหลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขในการประกันภัยตอของบริษทัประกันชีวิต และไมไดรบั
ความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
/16 หากบริษทัมีขอมูลมากกวาจํานวนชองที่กาํหนดไว บรษิทัสามารถเพิ่มจาํนวนชองได 
 
หมายเหตุ  

PAD = provision for adverse deviation 



 

 

แบบฟอรมที ่9 การคํานวณเงนิกองทุนสาํหรบัความเสีย่งดานการกระจุกตวั 
ณ วันท่ี     

ช่ือบรษิัท       
วันท่ี     
 

ตารางที่ 9.1 สรุปเงนิกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการกระจุกตัว 

ลําดับที ่ รายการ 

ขีดจํากัดท่ี
กําหนด  

(รอยละของ
สินทรัพยรวม)  

ความเสี่ยงภยั 
(มูลคาตาม

ประกาศ คปภ. วา
ดวยการประเมนิ
ราคาทรัพยสนิ
และหนี้สนิของ
บรษิัทประกนั

ชีวิต)  
(1) 

ขีดจํากัด 
 
 

 
 
 

 
 

(2) 

เงนิกองทนุ
ตามระดบั
ความเสี่ยง  

 
 
 

 
 

(3) = (1) - (2) 

1 ผูออกตราสารหนี้ (ยกเวนรฐับาล และ
รัฐวิสาหกจิของประเทศไทย)  

 
   

(ก) มิไดจดทะเบยีนซ้ือขายในสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย  

 
   

(1) ระบุชือ่ผูออกตราสารหนี้ /17 5%    
(ข) จดทะเบียนซือ้ขายในสมาคม

ตลาดตราสารหนี้ไทย  
 

   

(1) ระบุชือ่ผูออกตราสารหนี้ /17 10%    
(ค) สถาบันการเงนิตามกฎหมายวา

ดวยธุรกจิสถาบันการเงิน รวมถึง 
บริษัทรวมหรือบรษิัทยอยในกลุม
สถาบันการเงนิ  

 

   

(1) ระบุชือ่ผูออกตราสารหนี้ /17 20%    
2 ตราสารทุน      

(ก) จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย
แหงประเทศไทย ตลาดหลักทรพัย 
เอ็ม เอ ไอ หรอือยูในดชันีราคา
หลักทรัพยตามที่กําหนด  

 

   

  (1) ระบุรายชือ่หลกัทรัพย /17 15%    



 

 

 (ข) มิไดจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรพัยแหงประเทศไทย 
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ หรอื
มิไดอยูในดัชนีราคาหลักทรัพย
ตามที่กําหนด  

 

   

(1) ระบุรายชือ่หลกัทรัพย /17 5%    
3 หลักทรัพยท่ีเปนหนวยลงทนุ      

(ก) ระบุรายชือ่หนวยลงทุน /17 10%    
4 เงินใหกูยืมท่ีไมมีทรัพยสินเปนประกัน      

(ก) ลูกหน้ีแตละราย      
(1) ระบุชือ่คูสัญญา /17 1%    

(ข) รวมลูกหนี้ทุกราย  2.5%    
5 อสังหาริมทรพัยและทรพัยสินดําเนินงาน  15%    
6 สินทรัพยลงทุนที่เปนสกุลเงินตรา

ตางประเทศ (รวมทุกสกุลเงิน)  
20% 

   

7 สินทรัพยรวม (มูลคาตามประกาศ คปภ. วาดวยการ
ประเมนิราคาทรัพยสนิและหนี้สนิของบริษัทประกันชีวิต) 

 รวม (1 + 2 + 3 
+ 4 + 5 + 6) 

 

8 การประกันภัยตอ      
(ก) เงินกองทุนสําหรับความเสียงดาน

การกระจุกตัวจากการเอา
ประกันภัยตอกับผูรับประกนัภัย
ตอในประเทศ  

    

(ข) เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดาน
การกระจุกตัวจากการเอา
ประกันภัยตอกับผูรับประกนัภัย
ตอตางประเทศ  

    

9 รวมเงินกองทุนสาํหรบัความเสี่ยงดานการกระจุกตัวจากการประกันภัยตอ (8 (ก) + 8 (ข))  

10 รวมเงินกองทุนสาํหรบัความเสี่ยงดานการกระจุกตัว (7 + 9)  
/17 หากบริษทัมีขอมูลมากกวาจํานวนชองที่กาํหนดไว บรษิทัสามารถเพิ่มจาํนวนชองได 

 



 

เอกสารแนบ 3 
 

รายงานการดํารงเงนิกองทุน เดือน ________ ป ________ 

บริษัท       

ณ วันท่ี     



 

แบบรายงานการดาํรงเงนิกองทุน 

ตารางที่ 1 การคํานวณอตัราสวนความเพยีงพอของเงินกองทุนรายเดอืน 
ตารางที่ 2 ขอมูลนําเขา 
ตารางที่ 3 เบ้ียประกันภัยรับสุทธสิะสม 
ตารางที่ 4 การคํานวณการเปลี่ยนแปลงมลูคาสินทรพัยและหน้ีสินรายเดือน



 

ประกาศที่เก่ียวของในการกรอกแบบรายงานการดํารงเงนิกองทุน 

ตารางที ่ รายการลาํดับที ่ ประกาศที่เกีย่วของ 

1  1 - 3 เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสเสริมการประกอบธุรกจิ
ประกันภัย (คปภ.) วาดวยการกําหนดประเภทและชนดิของเงินกองทุน 
รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงนิกองทุนของ
บริษัทประกันชีวติ 

5 - 8 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมท้ังหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

2 1 - 3 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและหน้ีสิน
ของบรษิัทประกันชีวติ 

4 - 5 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมท้ังหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวติ 

3 1 - 12 เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยหลักเกณฑ วธิีการ เง่ือนไข และ
ระยะเวลา ในการจัดทําและยื่นงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทประกนัชีวติ และ  
ประกาศ คปภ. วาดวยการใหบริษทัประกันชีวติยื่นรายงานเกี่ยวกบั
ฐานะการเงินและกจิการของบริษัท 

4 ทุกรายการ เปนไปตามประกาศ คปภ. วาดวยการประเมินราคาทรพัยสินและหน้ีสิน
ของบรษิัทประกันชีวติ และ 
ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน 
รวมทั้งหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงนิกองทุนของ
บริษัทประกันชีวติ 



 

การคาํนวณอัตราสวนความเพียงพอของเงนิกองทุน 
ณ วันที่ __________ 

 
ตารางที่ 1 การคํานวณอัตราสวนความเพยีงพอของเงนิกองทนุรายเดือน 

ลําดับ
ที่ 

รายการ 
ธ.ค. 

25xx-1 
(1) 

ม.ค. 
25xx 
(2) 

ก.พ. 
25xx 
(3) 

มี.ค. 
25xx 
(4) 

เม.ย. 
25xx 
(5) 

พ.ค. 
25xx 
(6) 

มิ.ย. 
25xx 
(7) 

ก.ค. 
25xx 
(8) 

ส.ค. 
25xx 
(9) 

ก.ย. 
25xx 
(10) 

ต.ค. 
25xx 
(11) 

พ.ย. 
25xx 
(12) 

ธ.ค. 
25xx 
(13) 

1 เงินกองทุนชัน้ที่ 1              
2 เงินกองทุนชัน้ที่ 2               
3 รายการหักจากเงินกองทุน               
4 เงนิกองทุนทีส่ามารถนาํมาใชไดทั้งหมด 

(total capital available) (TCA) (1 + 2 - 3) 
             

5 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการ
ประกันภัย  

             

6 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาด               
7 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต               
8 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการกระจุกตวั              
9 เงนิกองทุนทีต่องดาํรงทัง้หมด (total 

capital required) (TCR) (5 + 6 + 7 + 8) 
             

10 อัตราสวนความเพียงพอของเงนิกองทุน 
(CAR) (4 / 9) 

             

 
หมายเหต ุ
 CAR = capital adequacy ratio 



 

ตารางที่ 2 ขอมูลนาํเขา 

ลําดับ
ที่ 

รายการ 
ธ.ค. 

25xx-1 
(1) 

ม.ค. 
25xx 
(2) 

ก.พ. 
25xx 
(3) 

มี.ค. 
25xx 
(4) 

เม.ย. 
25xx 
(5) 

พ.ค. 
25xx 
(6) 

มิ.ย. 
25xx 
(7) 

ก.ค. 
25xx 
(8) 

ส.ค. 
25xx 
(9) 

ก.ย. 
25xx 
(10) 

ต.ค. 
25xx 
(11) 

พ.ย. 
25xx 
(12) 

ธ.ค. 
25xx 
(13) 

1 การเปลี่ยนแปลงมูลคาสินทรัพยคิดเปนรอยละ 
(%change in asset) 

             

(ก) มูลคาของสินทรัพย (asset)              
2 การเปลี่ยนแปลงสํารองประกันภัยคิดเปนรอย

ละ (%change in liability) 
             

(ก) มูลคาของหนี้สิน (liability)              
3 การเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับ (%premium 

growth) 
             

(ก) เบี้ยประกันภัยรับในรอบ 12 เดือนที่
ผานมา (past 12-month premiums) 

             

4 การเปลี่ยนแปลงเงินกองทนุที่สามารถนํามาใช
ไดทั้งหมด (change in TCA) 

             

5 การเปลี่ยนแปลงเงินกองทนุที่ตองดํารง
ทั้งหมด (change in TCR) 

             

 
หมายเหต ุ
 TCA = total capital available 
 TCR = total capital required 

 
 



 

ตารางที่ 3 เบี้ยประกนัภยัรับสุทธิสะสม 

ลําดบัที ่ เบี้ยประกันภัยรับสุทธิสะสม ปท่ีแลว 
(1) 

ปปจจบุนั 
(2) 

1 1 ม.ค. - 31 ม.ค.   
2 1 ม.ค. - 28 ก.พ.   
3 1 ม.ค. - 31 มี.ค.   
4 1 ม.ค. - 30 เม.ย.   
5 1 ม.ค. - 31 พ.ค.   
6 1 ม.ค. - 30 มิ.ย.   
7 1 ม.ค. - 31 ก.ค.   
8 1 ม.ค. - 31 ส.ค.   
9 1 ม.ค. - 30 ก.ย.   
10 1 ม.ค. - 31 ต.ค.   
11 1 ม.ค. - 30 พ.ย.   
12 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.   

 



 

ตารางที่ 4 การคํานวณการเปลี่ยนแปลงมูลคาสนิทรพัยและหนี้สนิรายเดือน 
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินคิดเปนรอยละ (%change in asset and liability)      

ป (bucket 
(years)) 

คากลาง
ที่ใช 

(proxy 
term) 

ธ.ค. 25xx-1 ม.ค. 25xx ก.พ. 25xx 

อัตรา
ดอกเบี้ย
ฐาน (base 

rate) /1 
 
 
 
 
 

 
(1) 

กระแสเงินสด (cash flow) สถานการณฐาน (base 
scenario) 

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปจจุบัน 
(current 
rate) /1 

 
 
 
 

 
(6) 

สถานการณฐานจาก
อัตราดอกเบี้ยปจจุบัน 

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปจจุบัน /1 

 
 
 
 
 
 

 
(9) 

สถานการณฐานจาก
อัตราดอกเบี้ยปจจุบัน 

สินทรัพยที่
ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย 
(interest 

rate  
sensitive 
assets) 

(2) 

หนี้สินที่
ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย  
(interest 

rate 
sensitive 
liabilities) 

(3) 

สินทรัพยที่
ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย  

 
 
 
 

(4) = PV(2) 
i = (1) 

หนี้สินที่
ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย  

 
 
 

 
(5) = PV(3) 

i = (1) 

สินทรัพยที่
ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย  

 
 
 
 

(7) = PV(2) 
i = (6) 

หนี้สินที่
ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย   

 
 
 

 
(8) = PV(3) 

i = (6) 

สินทรัพย
ที่ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย 

 
 
 
 

(10) = 
PV(2) 
i = (9) 

หนี้สินที่
ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย 

 
 
 

 
(11) = 
PV(3) 
i = (9) 

1 0.5            

2 1.5            

3 2.5            

4 3.5            

5 4.5            

6 5.5            

7 6.5            

8 7.5            

9 8.5            

10 9.5            

11 10.5            

12 11.5            



 

13 12.5            

14 13.5            

15 14.5            

16 15.5            

17 16.5            

18 17.5            

19 18.5            

20 19.5            

21 20.5            

22 21.5            

23 22.5            

24 23.5            

25 24.5            

26 25.5            

27 26.5            

28 27.5            

29 28.5            

30 29.5            

31 30.5            

32 31.5            

33 32.5            

34 33.5            

35 34.5            

36 35.5            

37 36.5            

38 37.5            

39 38.5            

40 39.5            



 

41 40.5            

42 41.5            

43 42.5            

44 43.5            

45 44.5            

46 45.5            

47 46.5            

48 47.5            

49 48.5            

50 49.5            

51 50.5            

52 51.5            

53 52.5            

54 53.5            

55 54.5            

56 55.5            

57 56.5            

58 57.5            

59 58.5            

60 59.5            

61 60.5            

62 61.5            

63 62.5            

64 63.5            

65 64.5            

66 65.5            

67 66.5            

68 67.5            



 

69 68.5            

70 69.5            

71 70.5            

72 71.5            

73 72.5            

74 73.5            

75 74.5            

76 75.5            

77 76.5            

78 77.5            

79 78.5            

80 79.5            

81 80.5            

82 81.5            

83 82.5            

84 83.5            

85 84.5            

86 85.5            

87 86.5            

88 87.5            

89 88.5            

90 89.5            

91 90.5            

92 91.5            

93 92.5            

94 93.5            

95 94.5            

96 95.5            



 

97 96.5            

98 97.5            

99 98.5            

100 99.5            

รวม           
/1 ใหใชอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรฐับาลไทยทีไ่มมีดอกเบี้ย (zero coupon government bond yield curve) ณ วันสิ้นเดือน 
 

หมายเหตุ 
 
 PV = present value 
 I = interest rate 



 

 
ตารางที่ 4 การคํานวณเพื่อประมาณการเปลี่ยนแปลงมูลคาสนิทรัพยและหนี้สนิ (ตอ) 
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินคิดเปนรอยละ (%change in asset and liability)      

ป  
(bucket 
(years)) 

คากลาง
ที่ใช 

(proxy 
term) 

มี.ค. 25xx เม.ย. 25xx พ.ค. 25xx 

อัตรา
ดอกเบี้ย
ฐาน  

(base 
rate) /1 

 
 
 

 
 

(12) 

กระแสเงินสด (cash flow) สถานการณฐาน (base 
scenario) 

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปจจุบัน 
(current 
rate) /1 

 
 
 

 
 

(17) 

สถานการณฐานจาก
อัตราดอกเบี้ยปจจุบัน 

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปจจุบัน /1 

 
 
 
 

 
 

 
(20) 

สถานการณฐานจาก
อัตราดอกเบี้ยปจจุบัน 

สินทรัพยที่
ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย 
(interest 

rate  
sensitive 
assets) 

(13) 

หนี้สินที่
ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย  
(interest 

rate 
sensitive 
liabilities) 

(14) 

สินทรัพยที่
ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย 

 
 
 
  

(15) = 
PV(13) 
i = (12) 

หนี้สินที่
ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย   

 
 
 

 
(16) = 
PV(14) 
i = (12) 

สินทรัพยที่
ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย  

 
 
 
 

(18) = 
PV(13) 
i = (17) 

หนี้สินที่
ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย   

 
 
 

 
(19) = 
PV(14) 
i = (17) 

สินทรัพย
ที่ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย  

 
 
 
 

(21) = 
PV(13) 
i = (20) 

หนี้สินที่
ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย   

 
 
 

 
(22) = 
PV(14) 
i = (20) 

1 0.5            

2 1.5            

3 2.5            

4 3.5            

5 4.5            

6 5.5            

7 6.5            

8 7.5            

9 8.5            

10 9.5            

11 10.5            



 

12 11.5            

13 12.5            

14 13.5            

15 14.5            

16 15.5            

17 16.5            

18 17.5            

19 18.5            

20 19.5            

21 20.5            

22 21.5            

23 22.5            

24 23.5            

25 24.5            

26 25.5            

27 26.5            

28 27.5            

29 28.5            

30 29.5            

31 30.5            

32 31.5            

33 32.5            

34 33.5            

35 34.5            

36 35.5            

37 36.5            

38 37.5            

39 38.5            



 

40 39.5            

41 40.5            

42 41.5            

43 42.5            

44 43.5            

45 44.5            

46 45.5            

47 46.5            

48 47.5            

49 48.5            

50 49.5            

51 50.5            

52 51.5            

53 52.5            

54 53.5            

55 54.5            

56 55.5            

57 56.5            

58 57.5            

59 58.5            

60 59.5            

61 60.5            

62 61.5            

63 62.5            

64 63.5            

65 64.5            

66 65.5            

67 66.5            



 

68 67.5            

69 68.5            

70 69.5            

71 70.5            

72 71.5            

73 72.5            

74 73.5            

75 74.5            

76 75.5            

77 76.5            

78 77.5            

79 78.5            

80 79.5            

81 80.5            

82 81.5            

83 82.5            

84 83.5            

85 84.5            

86 85.5            

87 86.5            

88 87.5            

89 88.5            

90 89.5            

91 90.5            

92 91.5            

93 92.5            

94 93.5            

95 94.5            



 

96 95.5            

97 96.5            

98 97.5            

99 98.5            

100 99.5            

รวม           
/1 ใหใชอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรฐับาลไทยทีไ่มมีดอกเบี้ย (zero coupon government bond yield curve) ณ วันสิ้นเดือน 
 

หมายเหตุ 
 
 PV = present value 
 I = interest rate 



 

 
ตารางที่ 4 การคํานวณเพื่อประมาณการเปลี่ยนแปลงมูลคาสนิทรัพยและหนี้สนิ (ตอ) 
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินคิดเปนรอยละ (%change in asset and liability)      

ป  
(bucket 
(years)) 

คากลาง
ที่ใช  

(proxy 
Term) 

มิ.ย. 25xx ก.ค. 25xx ส.ค. 25xx 

อัตรา
ดอกเบี้ย
ฐาน  

(base 
rate) /1 

 
 
 
 

 
(23) 

กระแสเงินสด (cash flow) สถานการณฐาน (base 
scenario) 

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปจจุบัน 
(current 
rate) /1 

 
 
 

 
 

(28) 

สถานการณฐานจาก
อัตราดอกเบี้ยปจจุบัน 

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปจจุบัน /1 

 
 

 
 

 
 
 

(31) 

สถานการณฐานจาก
อัตราดอกเบี้ยปจจุบัน 

สินทรัพยที่
ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย 
(interest 

rate  
sensitive 
assets) 

(24) 

หนี้สินที่
ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย  
(interest 

rate 
sensitive 
liabilities) 

(25) 

สินทรัพยที่
ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย  

 
 

 
 

(26) = 
PV(24) 
i = (23) 

หนี้สินที่
ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย   

 
 

 
 

(27) = 
PV(25) 
i = (23) 

สินทรัพยที่
ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย  

 
 

 
 

(29) = 
PV(24) 
i = (28) 

หนี้สินที่
ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย   

 
 

 
 

(30) = 
PV(25) 
i = (28) 

สินทรัพย
ที่ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย  

 
 

 
 

(32) = 
PV(24) 
i = (31) 

หนี้สินที่
ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย   

 
 

 
 

(33) = 
PV(25) 
i = (31) 

1 0.5            

2 1.5            

3 2.5            

4 3.5            

5 4.5            

6 5.5            

7 6.5            

8 7.5            

9 8.5            



 

10 9.5            

11 10.5            

12 11.5            

13 12.5            

14 13.5            

15 14.5            

16 15.5            

17 16.5            

18 17.5            

19 18.5            

20 19.5            

21 20.5            

22 21.5            

23 22.5            

24 23.5            

25 24.5            

26 25.5            

27 26.5            

28 27.5            

29 28.5            

30 29.5            

31 30.5            

32 31.5            

33 32.5            



 

34 33.5            

35 34.5            

36 35.5            

37 36.5            

38 37.5            

39 38.5            

40 39.5            

41 40.5            

42 41.5            

43 42.5            

44 43.5            

45 44.5            

46 45.5            

47 46.5            

48 47.5            

49 48.5            

50 49.5            

51 50.5            

52 51.5            

53 52.5            

54 53.5            

55 54.5            

56 55.5            

57 56.5            



 

58 57.5            

59 58.5            

60 59.5            

61 60.5            

62 61.5            

63 62.5            

64 63.5            

65 64.5            

66 65.5            

67 66.5            

68 67.5            

69 68.5            

70 69.5            

71 70.5            

72 71.5            

73 72.5            

74 73.5            

75 74.5            

76 75.5            

77 76.5            

78 77.5            

79 78.5            

80 79.5            

81 80.5            



 

82 81.5            

83 82.5            

84 83.5            

85 84.5            

86 85.5            

87 86.5            

88 87.5            

89 88.5            

90 89.5            

91 90.5            

92 91.5            

93 92.5            

94 93.5            

95 94.5            

96 95.5            

97 96.5            

98 97.5            

99 98.5            

100 99.5            
รวม           

/1 ใหใชอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรฐับาลไทยทีไ่มมีดอกเบี้ย (zero coupon government bond yield curve) ณ วันสิ้นเดือน 

 
หมายเหตุ 
 
 PV = present value 
 I = interest rate 



 

 
ตารางที่ 4 การคํานวณเพื่อประมาณการเปลี่ยนแปลงมูลคาสนิทรัพยและหนี้สนิ (ตอ) 
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินคิดเปนรอยละ (%change in asset and liability)         

ป 
(bucket 
(years)) 

คากลาง
ที่ใช 

(proxy 
term) 

ก.ย. 25xx ต.ค. 25xx พ.ย. 25xx ธ.ค. 25xx 

อัตรา
ดอกเบี้ย
ฐาน (base 

rate) /1 
 
 
 

 
 
 
 

(34) 

กระแสเงินสด (cash 
flow) 

สถานการณฐาน (base 
scenario) 

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปจจุบนั 
(current 
rate) /1 

 
 
 

 
 
 

(39) 

สถานการณฐาน จาก
อัตราดอกเบี้ยปจจุบัน 

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปจจุบนั 
(Current 
Rate) /1 

 
 
 
 

 
 

(42) 

สถานการณฐานจาก
อัตราดอกเบี้ยปจจุบัน 

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปจจุบนั /1 

 
 
 
 
 

 
 
 

(45) 

สถานการณฐานจาก
อัตราดอกเบี้ยปจจุบัน 

สินทรัพย
ที่

ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย 
(interest 

rate  
sensitive 
assets) 

(35) 

หนี้สินที่
ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย  
(interest 

rate 
sensitive 
liabilities) 

 
(36) 

สินทรัพย
ที่

ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย  

 
 
 
 

(37) = 
PV(35) 
i = (34) 

หนี้สินที่
ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย   

 
 
 
 
 

(38) = 
PV(36) 
i = (34) 

สินทรัพย
ที่

ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย  

 
 
 
 

(40) = 
PV(35) 
i = (39) 

หนี้สินที่
ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย   

 
 
 
 
 

(41) = 
PV(36) 
i = (39) 

สินทรัพย
ที่

ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย  

 
 
 
 

(43) = 
PV(35) 
i = (42) 

หนี้สินที่
ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย   

 
 
 
 
 

(44) = 
PV(36) 
i = (42) 

สินทรัพย
ที่

ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย  

 
 
 
 

(46) = 
PV(35) 
i = (45) 

หนี้สินที่
ออนไหว
ตออัตรา
ดอกเบี้ย   

 
 
 
 
 

(47) = 
PV(36) 
i = (45) 

1 0.5               

2 1.5               

3 2.5               

4 3.5               

5 4.5               

6 5.5               

7 6.5               

8 7.5               

9 8.5               

10 9.5               

11 10.5               

12 11.5               

13 12.5               

14 13.5               



 
15 14.5               

16 15.5               

17 16.5               

18 17.5               

19 18.5               

20 19.5               

21 20.5               

22 21.5               

23 22.5               

24 23.5               

25 24.5               

26 25.5               

27 26.5               

28 27.5               

29 28.5               

30 29.5               

31 30.5               

32 31.5               

33 32.5               

34 33.5               

35 34.5               

36 35.5               

37 36.5               

38 37.5               

39 38.5               

40 39.5               

41 40.5               

42 41.5               

43 42.5               

44 43.5               

45 44.5               

46 45.5               



 
47 46.5               

48 47.5               

49 48.5               

50 49.5               

51 50.5               

52 51.5               

53 52.5               

54 53.5               

55 54.5               

56 55.5               

57 56.5               

58 57.5               

59 58.5               

60 59.5               

61 60.5               

62 61.5               

63 62.5               

64 63.5               

65 64.5               

66 65.5               

67 66.5               

68 67.5               

69 68.5               

70 69.5               

71 70.5               

72 71.5               

73 72.5               

74 73.5               

75 74.5               

76 75.5               

77 76.5               

78 77.5               



 
79 78.5               

80 79.5               

81 80.5               

82 81.5               

83 82.5               

84 83.5               

85 84.5               

86 85.5               

87 86.5               

88 87.5               

89 88.5               

90 89.5               

91 90.5               

92 91.5               

93 92.5               

94 93.5               

95 94.5               

96 95.5               

97 96.5               

98 97.5               

99 98.5               

100 99.5               

รวม (Total)              
/1 ใหใชอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรฐับาลไทยทีไ่มมีดอกเบี้ย (zero coupon government bond yield curve) ณ วันสิ้นเดือน 

 
หมายเหตุ 
 
 PV = present value 
 I = interest rate 

 




