








เอกสารแนบ 1

รายงานการดาํรงเงนิกองทนุ ประจาํปี __________

…(ชอืบรษิทั/สาขา)…

ณ วนัท ี__________



ลายมอืชอื (signature)  :                                                                                                         

ชอื (name)  :                                                                                                          

วนัท ี(date)  :                                                                                                                          

ลายมอืชอื (signature)  :                                                                                                         

ชอื (name)  :                                                                                                          

วนัท ี(date)  :                                                                                                                          

ลายมอืชอื (signature)  :                                                                                                         

ชอื (name)  :                                                                                                          

วนัท ี(date)  :                                                                                                                          
ประทบัตราสําคญั (ถา้ม)ี

    * กรณีบรษัิททเีป็นสาขาตา่งประเทศ หมายถงึ ผูจ้ดัการสาขา
    ** ตอ้งเป็นกรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพันบรษัิท

คาํรบัรองของบรษิทั

                       บรษัิท …(ชอืบรษัิท/สาขา)… ขอสง่รายงานการดํารงเงนิกองทนุทจีดัทําขนึตามกรอบการดํารงเงนิกองทนุตามระดบั
ความเสยีงภายใตพ้ระราชบญัญัตปิระกนัชวีติ พ.ศ. 2535 ซงึแกไ้ขเพมิเตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัชวีติ (ฉบบัท ี2) พ.ศ. 2551 และ
ขอรับรองวา่ขอ้มลูทใีหแ้กผู่ส้อบบญัชรีับอนุญาตและนักคณติศาสตรป์ระกนัภัยเพอืใชใ้นการคํานวณเงนิกองทนุมคีวามถกูตอ้งและ
สมบรูณ์

กรรมการ** หรอืผูรั้บมอบอํานาจจากกรรมการ***

  *** กรณีทผีูรั้บมอบอํานาจจากกรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพันบรษัิทเป็นประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ ใหป้ระธาน
เจา้หนา้ทบีรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการลงนามในชอ่งแรกเพยีงชอ่งเดยีว

กรรมการ** หรอืผูรั้บมอบอํานาจจากกรรมการ***

ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ*



                    รายงานการดํารงเงนิกองทนุนจัีดทําขนึเพอืวตัถปุระสงคใ์นการประเมนิความเพยีงพอของ
เงนิกองทนุตามกฎหมายกําหนดเทา่นัน จงึอาจไมเ่หมาะสมในการนําไปใชเ้พอืวตัถปุระสงคอ์ยา่งอนื

[ลายมอืชอืผูส้อบบญัช]ี _______________
[ชอืผูส้อบบญัช]ี _______________
ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขทะเบยีน _______________
 
[ทอียูข่องบรษัิทผูส้อบบญัช]ี _______________
[วนัทขีองรายงานผูส้อบบญัช]ี _______________

                    ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบรายงานการดํารงเงนิกองทนุของบรษัิท …(ชอืบรษัิท/สาขา)… สาํหรับรายงาน
 ณ วนัท ี __________ ซงึผูบ้รหิารของกจิการมหีนา้ทรัีบผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งและความครบถว้นของรายงาน
ดงักลา่ว สว่นขา้พเจา้เป็นผูร้ับผดิชอบในการแสดงความเห็นตอ่รายงานการดํารงเงนิกองทนุจากผลการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้

                    ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีรัีบรองโดยทวัไปในประเทศไทย ซงึ
กําหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏบิตังิานเพอืใหไ้ดค้วามเชอืมันอยา่งมเีหตผุลวา่ รายงานการดํารงเงนิกองทนุ
แสดงขอ้มลูทขีดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารทดสอบหลกัฐาน
ประกอบรายการทงัทเีป็นจํานวนเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูในรายงานการดํารงเงนิกองทนุ การประเมนิความ
เหมาะสมของหลกัการทางการบญัช ีวธิกีาร และสมมตฐิานทกีจิการใช ้และการประมาณการทสีาํคญัซงึผูบ้รหิาร
เป็นผูจ้ัดทําขนึ ตลอดจนการประเมนิถงึความเหมาะสมของการจัดเตรยีมรายงานการดํารงเงนิกองทนุทนํีาเสนอ 
ขา้พเจา้เชอืวา่การตรวจสอบดงักลา่วใหข้อ้สรุปทเีป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

                    ขา้พเจา้เห็นวา่ รายงานการดํารงเงนิกองทนุของบรษัิท …(ชอืบรษัิท/สาขา)…  สาํหรับรายงาน ณ 
วนัท ี __________ ถกูจัดเตรยีมอยา่งถกูตอ้งตามทคีวรในสาระสาํคญัทกุประการตามกรอบการดํารงเงนิกองทนุ
ตามระดบัความเสยีงภายใตพ้ระราชบญัญัตปิระกันชวีติ พ.ศ. 2535 ซงึแกไ้ขเพมิเตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัชวีติ 
(ฉบบัท ี2) พ.ศ. 2551

รายงานผูส้อบบญัชี

เรยีน กรรมการบรษัิท …(ชอืบรษัิท/สาขา)…



ชอืของนักคณติศาสตรป์ระกนัภัย ________________
ลายมอืชอื ________________
วันท ี________________

คาํรบัรองของนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั

                    ขา้พเจา้ไดด้ําเนนิการประเมนิภาระผกูพันตามสญัญาประกนัภัยสําหรับการคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นการประกนัภัย ซงึ
เป็นสว่นหนงึของรายงานการดํารงเงนิกองทนุของบรษัิท …(ชอืบรษัิท/สาขา)… สําหรับรายงาน ณ วันท ี  __________ วา่เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัยวา่ดว้ยการประเมนิราคาทรัพยส์นิและหนสีนิของบรษัิทประกนัชวีติ และประกาศ
คณะกรรมการกํากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัยวา่ดว้ยการกําหนดประเภทและชนดิของเงนิกองทนุ รวมทงัหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงอืนไข
ในการคํานวณเงนิกองทนุของบรษัิทประกนัชวีติ ตามทคีวรในสาระสําคญัทกุประการ

                    ขา้พเจา้ขอรับรองความถกูตอ้งของขอ้มลูทปีรากฏอยูใ่นรายงานการดํารงเงนิกองทนุ แบบฟอรม์ท ี4 ตารางท ี4.1 4.2 4.3 4.4 และ 4.5 
รวมทงั แบบฟอรม์ท ี6 ตารางท ี6.1 และ 6.2 ในสว่นทเีกยีวขอ้งกบังานของนักคณติศาสตรป์ระกนัภัย

                    อนงึในการประเมนิขอ้มลู ขา้พเจา้มไิดม้กีารตรวจสอบขอ้มลู หรอื ทําการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน หรอื การทดสอบหรอืสอบ
ทานอนืใด นอกเหนือจาก การตรวจสอบขอ้มลูตามทปีระกาศคณะกรรมการกํากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัยไดป้ระกาศไว ้

                    ทังน ีโดยลกัษณะงานของการประเมนิมลูคา่ไมม่วีธิกีารใดตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภัยทจีะใหผ้ลสรปุการประเมนิทถีกูตอ้งแมน่ยําได ้
มหีลายกรณีทจํีาเป็นตอ้งใชว้จิารณญาณและการตดัสนิใจของแตล่ะบคุคล ดังนันจงึไมส่ามารถใหม้ลูคา่ใดมลูคา่หนงึทไีมม่ขีอ้โตแ้ยง้ได ้ถงึแมว้า่ผลที
ไดจ้ากการประเมนิจะมขีอ้สรปุอยา่งสมเหตสุมผล ประกอบดว้ยเหตผุลและหลกัฐานประกอบทน่ีาเชอืถอืก็ตาม

                    การประเมนิภาระผกูพันตามสญัญาประกนัภัยน ีจัดทําขนึเพอืวัตถปุระสงคใ์นการประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทนุตามกฎหมาย
กําหนดเทา่นัน จงึอาจไมเ่หมาะสมในการนําไปใชเ้พอืวัตถปุระสงคอ์ยา่งอนื อาจไมบ่ง่บอกถงึความพอเพยีงของเงนิกองทนุตามหลกัเศรษฐศาสตร ์หรอื 
ความสามารถของบรษัิทในการทําธรุกจิ



บรษัิท (company)

ณ วันท ี(as at)

รายชอืแบบฟอรม์

1

2

งบแสดงฐานะการเงนิ 3

4

5

6

7

8

9

10

11

ขอ้มลูเพมิเตมิ 12

แบบรายงานการดาํรงเงนิกองทนุ

การคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นเครดติจากการประกนัภัยตอ่และการคํานวณความเสยีงดา้นการกระจกุตัวจากการประกนัภัยตอ่

การคํานวณอตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ

การคํานวณเงนิกองทนุทสีามารถนํามาใชไ้ดท้งัหมด

การคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นตลาด

ความเพยีงพอของ
เงนิกองทนุ

การคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นตลาดจากอตัราดอกเบยี

งบแสดงฐานะการเงนิ

การคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นประกนัภัย

การคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นเครดติ

การคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นการกระจกุตัว

สว่นประกอบของ
เงนิกองทนุทตีอ้ง

ดํารงไว ้

การคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นปฏบิตักิาร

การกระจายความเสยีงระหวา่งความเสยีงดา้นประกนัภัยและความเสยีงดา้นสนิทรัพย์

รายละเอยีดของรายการหักจากเงนิกองทนุ



แบบฟอรม์ท ี1 การคํานวณอตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทุน

บรษัิท
ณ วนัที

ตารางท ี1.1 เงนิกองทนุทสีามารถนํามาใชไ้ดท้งัหมดและเงนิกองทนุทตีอ้งดํารงตามกฎหมาย

ลําดบัที บาท
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ตารางท ี1.2 อตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ
ลําดบัที รอ้ยละ (%)

1

2

3

4

5

6

CAR ณ สนิไตรมาสทแีลว้  (prior quarter CAR ratio)

CAR ณ สนิ 2 ไตรมาสทแีลว้ (prior 2 quarter CAR ratio)

CAR ณ สนิ 3 ไตรมาสทแีลว้ (prior 3 quarter CAR ratio)

เงนิกองทนุสาํหรับความเสยีงดา้นประกนัภัย

เงนิกองทนุสาํหรับความเสยีงดา้นตลาด

เงนิกองทนุสาํหรับความเสยีงดา้นเครดติ

เงนิกองทนุสาํหรับความเสยีงดา้นประกนัภัยและความเสยีงดา้น
สนิทรัพย ์หลงัหักสว่นลดจากการกระจายความเสยีง

เงนิกองทนุสาํหรับความเสยีงดา้นการกระจกุตัว

เงนิกองทนุสาํหรับความเสยีงจากการเวนคนืกรมธรรมป์ระกนัภัย

เงนิกองทนุสาํหรับความเสยีงดา้นปฏบิตักิาร

เงนิกองทนุทตีอ้งดํารงทงัหมด (total capital required) (TCR)

รายการ
อัตราสว่นเงนิกองทนุชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ ตอ่ เงนิกองทนุ
ทตีอ้งดํารงตามกฎหมาย (CET 1 ratio)

อัตราสว่นเงนิกองทนุชนัท ี1 ตอ่ เงนิกองทนุทตีอ้งดํารงตามกฎหมาย
 (Tier 1 ratio)

อัตราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ (CAR) ไตรมาสปัจจบุนั

รายการ
เงนิกองทนุชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ (CET 1)

ตราสารทางการเงนิทนัีบเป็นเงนิกองทนุชนัท ี1 (Additional tier 1)

เงนิกองทนุชนัท ี2 (Tier 2)

เงนิกองทนุทสีามารถนํามาใชไ้ดท้งัหมด (total capital 
available) (TCA)



แบบฟอรม์ท ี2 การคํานวณเงนิกองทุนทสีามารถนํามาใชไ้ดท้งัหมด

บรษัิท
ณ วนัที

ลาํดบัที บาท

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
34

/1 ประเมนิโดยวธิรีาคาทนุตามมาตรฐานบญัชี

มลูคา่ทรัพยส์นิทไีดม้าหรอืมอียูโ่ดยฝ่าฝืนบทบญัญตัขิองกฎหมาย ทนัีบเป็น CET 1 เวน้แต่
อสงัหารมิทรัพยท์หีกัคา่เผอืการดอ้ยคา่แลว้

มลูคา่ของตราสารทนุทลีงทนุในบรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่ม

มลูคา่ตราสารทนุทบีรษัิทลงทนุในบรษัิทอนื หรอืบรษัิททไีดร้ับใบอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิประกนั
วนิาศภัยตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวนิาศภัย โดยไมม่วีตัถปุระสงคใ์นการแกไ้ขฐานะทางการ
เงนิ หรอืปรับโครงสรา้งหน ียกเวน้ 14

รวมเงนิกองทนุชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ หลงัหกัรายการหกั (Common equity tier 
1: CET 1 after deduction)

เงนิทไีดร้ับจากการออกหุน้บรุมิสทิธทิไีมส่ามารถไถถ่อนได ้ชนดิไมส่ะสมเงนิปันผล

มลูคา่ของตราสารทนุทนีติบิคุคลอนืมกีารถอืตราสารทนุไขวก้นักบับรษัิท  โดยนติบิคุคลอนืนันมี
วตัถปุระสงคใ์นการถอืตราสารทนุเพอืเป็นการเพมิทนุใหก้บับรษัิท

รวมรายการหกัจาก CET 1

คา่ความนยิมทนัีบเป็นสนิทรัพยท์ปีรากฏอยูใ่นงบการเงนิ

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน (ยกเวน้ โปรแกรมคอมพวิเตอรท์บีรษัิทมกีรรมสทิธ)ิ

สนิทรัพยท์ตีดิภาระผกูพัน ทนัีบเป็น CET 1 ยกเวน้หลักทรัพยป์ระกนัทบีรษัิทนํามาวางไวก้บันาย
ทะเบยีน และสนิทรัพยท์บีรษัิทจัดสรรไวส้ําหรับหนสีนิและภาระผกูพันตามสญัญาประกนัภัยตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัชวีติ

มลูคา่ทเีพมิขนึหรอืลดลงเมอืเทยีบราคาทนุของสนิทรัพยล์งทนุ แตไ่มร่วมถงึอสงัหารมิทรัพย์

มลูคา่ทเีพมิขนึหรอืลดลงเมอืเทยีบราคาทนุ/1ของอสงัหารมิทรัพย ์เฉพาะททํีาการของบรษัิท

สํารองอนืในสว่นของผูถ้อืหุน้

รวมเงนิกองทนุชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ กอ่นหกัรายการหกั (Common equity tier 
1: CET 1 before deduction)
เงนิทบีรษัิทไดจ้า่ยไปเพอืการซอืคนืหุน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจํากดั

ตารางท ี2.1 เงนิกองทนุทสีามารถนํามาใชไ้ดท้งัหมด 

รายการ

เงนิทนุชาํระแลว้จากการออกหุน้สามญัหรอืเงนิทนุทไีดร้ับจากสํานักงานใหญก่รณีเป็นสาขาของ
บรษัิทประกนัภัยตา่งประเทศ
สว่นเกนิมลูคา่หุน้ (สว่นตํากวา่มลูคา่หุน้ใหแ้สดงคา่ตดิลบ)

กําไรสะสม (ขาดทนุสะสมใหแ้สดงคา่ตดิลบ)

เงนิกองทนุทสีามารถนํามาใชไ้ดท้งัหมด (Total capital available: TCA)

เงนิทไีดร้ับจากการออกตราสารแสดงสทิธใินหนทีมีสีทิธดิอ้ยกวา่เจา้หนซีงึมสีทิธไิดร้ับชาํระหนทีี
เกดิจากการเอาประกนัภัย เจา้หนสีามญั เจา้หนดีอ้ยสทิธทิกุประเภท และเจา้หนผีูถ้อืตราสารทาง
การเงนิทนัีบเป็นเงนิกองทนุชนัท ี2

รวมเงนิกองทนุชนัท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิ กอ่นหกัรายการหกั (Additional tier 1 
before deduction)
เงนิทบีรษัิทไดจ้า่ยไปเพอืการซอืคนืหุน้บรุมิสทิธทิไีมส่ามารถไถถ่อนได ้ชนดิไมส่ะสมเงนิปันผล
เงนิทบีรษัิทไดจ้า่ยไปเพอืการซอืคนืตราสารทางการเงนิทนัีบเป็น Additional Tier 1

รวมรายการหกัจาก Additional tier 1

รวมเงนิกองทนุชนัท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิ หลงัหกัรายการหกั (Additional tier 1 
after deduction)

เงนิทไีดร้ับจากการออกหุน้บรุมิสทิธทิไีมส่ามารถไถถ่อนได ้ชนดิสะสมเงนิปันผล

มลูคา่ทเีพมิขนึหรอืลดลงเมอืเทยีบราคาทนุ/1ของอสงัหารมิทรัพย ์และทรัพยส์นิดําเนนิงาน แตไ่ม่
รวมถงึททํีาการของบรษัิท
เงนิทไีดร้ับจากการออกตราสารแสดงสทิธใินหนทีมีสีทิธดิอ้ยกวา่เจา้หนซีงึมสีทิธไิดร้ับชาํระหนทีี
เกดิจากการเอาประกนัภัย และเจา้หนสีามญั

รวมเงนิกองทนุชนัท ี2 หลงัหกัรายการหกั (Tier 2 after deduction)

รวมเงนิกองทนุชนัท ี2 กอ่นหกัรายการหกั (Tier 2 before deduction)
เงนิทบีรษัิทไดจ้า่ยไปเพอืการซอืคนืหุน้บรุมิสทิธทิไีมส่ามารถไถถ่อนได ้ชนดิสะสมเงนิปันผล
เงนิทบีรษัิทไดจ้า่ยไปเพอืการซอืคนืตราสารทางการเงนิทนัีบเป็น เงนิกองทนุชนัท ี2
สนิทรัพยท์นัีบเป็นเงนิกองทนุชนัท ี2 ทตีดิภาระผกูพัน ยกเวน้สนิทรัพยท์บีรษัินํามาวางไวก้บันาย
ทะเบยีนเป็นหลักทรัพยป์ระกนั และสนิทรัพยท์บีรษัิทจัดสรรไวส้ําหรับหนสีนิและภาระผกูพันตาม
สญัญาประกนัภัยตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัชวีติ

รวมรายการหกัจากเงนิกองทนุชนัท ี2 (Tier 2 deduction)



แบบฟอรม์ท ี3 งบแสดงฐานะการเงนิ

บรษัิท
ณ วันที

  
บาท

ลาํดบัที

 มูลคา่ตามงบ
การเงนิทรีบัรอง
โดยผูส้อบบญัช ี
(งบการเงนิตาม
มาตรฐานบญัช)ี

 มูลคา่ทปีรบัปรุง
เพอืใหไ้ดมู้ลคา่

ตามประกาศ คปภ.
 วา่ดว้ยการ

ประเมนิราคา
ทรพัยส์นิและ

หนสีนิของบรษิทั

 มูลคา่
ตามประกาศ คปภ. วา่
ดว้ยการประเมนิราคา

ทรพัยส์นิและหนสีนิของ
บรษิทัประกนัชวีติ

(1) รัฐบาลหรอืธนาคารกลาง (รวมถงึรัฐบาลไทย / ธปท. /รัฐวสิาหกจิไทย / 
องคก์ารของรัฐ โดยมกีระทรวงการคลังคําประกนั) ในสกลุเงนิบาท

(2) รัฐบาลหรอืธนาคารกลาง (รวมถงึรัฐบาลไทย / ธปท. /รัฐวสิาหกจิไทย / 
องคก์ารของรัฐ โดยมกีระทรวงการคลังคําประกนั) ในสกลุเงนิตา่งประเทศ

(3) รัฐวสิาหกจิ / องคก์ารของรัฐ / องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ ของประเทศไทย
ทไีมคํ่าประกนัโดยกระทรวงการคลัง ในสกลุเงนิบาท

(4) รัฐวสิาหกจิ / องคก์ารของรัฐ / องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ ของประเทศไทย
ทไีมคํ่าประกนัโดยกระทรวงการคลัง ในสกลุเงนิตา่งประเทศ รวมถงึ
รัฐวสิาหกจิตา่งประเทศ ในสกลุเงนิตราใดๆ

(5) ธนาคารเพอืการพัฒนาซงึรว่มกอ่ตังโดยหลายประเทศ

(6) สถาบนัการเงนิ / บรษัิทหลักทรัพย ์/ บรษัิทประกนัภัย

(7) บรษัิท

(8) อนืๆ

(1) ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ตลาด
หลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ยกเวน้ (4)

(2) ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยอ์นื และอยูใ่นดัชนตีลาด
หลักทรัพยต์ามทกํีาหนด ยกเวน้ (4)

(3) ตราสารทนุทลีงทนุในบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่ม

(4) ตราสารทนุทบีรษัิทลงทนุในบรษัิททไีดร้ับใบอนุญาตประกอบธรุกจิประกนั
ชวีติตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัชวีติอนื หรอืบรษัิททไีดร้ับใบอนุญาตให ้
ประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภัยตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวนิาศภัย โดย
ไมม่วีัตถปุระสงคใ์นการแกไ้ขฐานะทางการเงนิ หรอืปรับโครงสรา้งหน ียกเวน้
 (3)

(5) ตราสารทนุอนืๆ

(1) หน่วยลงทนุ
(2) ใบสําคัญแสดงสทิธกิารซอืหุน้สามัญ-หุน้กู-้หน่วยลงทนุ-อนืๆ

(3) สลากออมทรัพย์
(4) อนืๆ

(ก)

(1) อสงัหารมิทรัพยท์ใีชเ้ป็นทอียูอ่าศัย
(2) อสงัหารมิทรัพยอ์นื

(ค)

(1) เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นักงานและตัวแทนของบรษัิท
(2) เงนิใหกู้ย้มืแกบ่คุคลอนื (ยกเวน้ เงนิใหกู้ย้มืโดยมกีรมธรรมเ์ป็นประกนั)

(จ) อนืๆ (ระบรุายละเอยีด)

3

(ก)

(ข)

(ก)

(ข)

เงนิใหกู้ย้มืโดยมอีสงัหารมิทรัพยจํ์านองเป็นประกนั

รวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรพัยส์นิดาํเนนิงาน

รวมอสงัหารมิทรพัยอ์นื

(ข)

เงนิสดและเงนิฝากสถาบนัการเงนิ/ ใบรับฝากเงนิ/ บตัรเงนิฝาก
รวมเงนิใหกู้ย้มื

อสงัหารมิทรัพยแ์ละทรัพยส์นิดําเนนิงาน

5

1

(ง)

รวมอนืๆ

ตราสารทนุ

รวมหุน้ทนุ

เงนิใหกู้ย้มื และ ดอกเบยีคา้งรับ

เงนิใหกู้ย้มืโดยมบีคุคลคําประกนั
เงนิใหกู้ย้มืโดยมกีรมธรรมเ์ป็นประกนั

อสงัหารมิทรัพยอ์นื

อสงัหารมิทรัพยเ์พอืการลงทนุ

เชา่ทรัพยส์นิแบบลสิซงิ / เงนิลงทนุใหเ้ชา่ซอื

อสงัหารมิทรัพยร์อการขาย

(ข)

2

อนืๆ

4

(ค)

รวมเงนิลงทนุในหลกัทรพัย ์

ทรัพยส์นิดําเนนิงาน  ไดแ้ก ่ยานพาหนะ เครอืงใชส้ํานักงาน และเครอืงสมองกล

ททํีาการ ไดแ้ก ่ทดีนิ อาคาร และอาคารชดุ

พันธบตัร หุน้กู ้ตัวสญัญาใชเ้งนิ-ตัวแลกเงนิ ซงึออกโดย

เงนิลงทนุในหลักทรัพย์

ตารางท ี3.1 รายการสนิทรพัยต์ามงบแสดงฐานะการเงนิ

รายการ

(ก)

รวมพนัธบตัร หุน้กู ้ตวัสญัญาใชเ้งนิ-ตวัแลกเงนิ



แบบฟอรม์ท ี3 งบแสดงฐานะการเงนิ

บรษัิท
ณ วันที

  
บาท

ลาํดบัที

 มูลคา่ตามงบ
การเงนิทรีบัรอง
โดยผูส้อบบญัช ี
(งบการเงนิตาม
มาตรฐานบญัช)ี

 มูลคา่ทปีรบัปรุง
เพอืใหไ้ดมู้ลคา่

ตามประกาศ คปภ.
 วา่ดว้ยการ

ประเมนิราคา
ทรพัยส์นิและ

หนสีนิของบรษิทั

 มูลคา่
ตามประกาศ คปภ. วา่
ดว้ยการประเมนิราคา

ทรพัยส์นิและหนสีนิของ
บรษิทัประกนัชวีติ

ตารางท ี3.1 รายการสนิทรพัยต์ามงบแสดงฐานะการเงนิ

รายการ

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

7

(ก)

(ข)

(ค)

9

10

11

(ก)

(ข)

13

(ก)

(ข)

(ค)

15

16

17

หมายเหต:ุ รายการลําดับท ี1 - 13 คอลัมน ์(3) ใหใ้ชม้ลูคา่สว่นทไีมต่ดิภาระผูกพัน

12

6

สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน
โปรแกรมคอมพวิเตอร์

รวมสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี(total gross deferred tax assets)

รวมสนิทรพัย์

อนืๆ

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตัดบญัช ี(gross deferred tax assets)

ลกูหนปีระกนัภัยตอ่อนื (other reinsurance receivables)

รวมสนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่ (total reinsurance asset)

ตน้ทนุในการไดม้ารอตัดบญัชี

รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ
คา่ความนยิม

คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้

เบยีประกนัภัยคา้งรับ (outstanding premiums)

ผลแตกตา่งชวัคราวทใีชห้ักภาษี (deductible temporary difference)

ขาดทนุภาษีทยัีงไมไ่ดใ้ชย้กไป (carryforward unused tax losses)

อนืๆ (other)

เงนิคา้งรับเกยีวกบัการประกนัภัยตอ่ (due from reinsurers)

สนิทรัพยท์ตีดิภาระผูกพัน (assets pledged by an insurer)

14

8

สนิทรัพยจ์ากการประกนัภัยตอ่ (reinsurance Asset)

เงนิวางไวจ้ากการประกนัภัยตอ่ (deposits on reinsurance treaties)

สํารองประกนัภัยสว่นทเีรยีกคนืจากการประกนัภัยตอ่ทรีวมคา่เผอืความผันผวน 
(reinsurance recoveries on technical reserves with PAD)

สนิทรัพยอ์นื

รวมสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน

สนิทรัพยล์งทนุทผีูเ้อาประกนัภัยรับความเสยีง

บญัชเีดนิสะพัดสํานักงานใหญ่

รวมสนิทรพัยอ์นื
ตราสารอนุพันธ์

อนืๆ (ระบรุายละเอยีด)



แบบฟอรม์ท ี3 งบแสดงฐานะการเงนิ

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี3.2 รายการหนสีนิตามงบแสดงฐานะการเงนิ บาท

ลาํดบัที

 มลูคา่ตามงบ
การเงนิทรีบัรอง
โดยผูส้อบบญัช ี
(งบการเงนิตาม
มาตรฐานบญัช)ี

 มลูคา่ทปีรบัปรงุ
เพอืใหไ้ดม้ลูคา่

ตามประกาศ คปภ. 
วา่ดว้ยการประเมนิ
ราคาทรพัยส์นิและ
หนสีนิของบรษิทั

ประกนัชวีติ

 มลูคา่
ตามประกาศ คปภ. 
วา่ดว้ยการประเมนิ
ราคาทรพัยส์นิและ
หนสีนิของบรษิทั

ประกนัชวีติ

(ก)

(1) สํารองค่าสนิไหมทดแทน (claim reserves)/1

(2) สํารองเบยีประกันภยั (premium reserves)/2

(ก)
(ข)
(ค)

(ก)

(1) ระบุรายละเอยีด
(2) ระบุรายละเอยีด

(ก)

(ข)
(ค)

5

6

7

(ก)
(ข) อนืๆ (โปรดระบ)ุ

9
10

11

8

รวมหนสีนิอนืๆ

หนสีนิจากสัญญาลงทนุ

4

เจา้หนปีระกันภัยต่ออนื (other reinsurance payables)
รวมหนสีนิจากการประกนัภยัตอ่ (total reinsurance liabilities)

บัญชเีดนิสะพัดสํานักงานใหญ่

รวมหนสีนิ

ตราสารอนุพันธ์

หนสีนิ/เงนิกูย้มื

เงนิคา้งจ่ายเกยีวกับการประกันภยัต่อ (due to reinsurers)

3

1

(ข)

2
เงนิปันผล/เงนิโบนัสคา้งจ่าย (dividends/bonuses payable)

รวมหนสีนิอนืตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจา่ย (total due to insured)

สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภยัระยะสนั (short-term technical 
reserves)

อนืๆ (โปรดระบ)ุ

รวมสํารองประกนัภยัสําหรบัสญัญาประกนัภยัระยะสนั (total 
short-term technical reserves)

หนสีนิอนืตามกรมธรรมป์ระกันภัยคา้งจ่าย (due to insured)

รวมสํารองประกนัภยั (total technical reserves)

สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภยัระยะยาว (long-term technical 
reserves)

สํารองประกันภัย (กอ่นการประกันภัยต่อ) (technical reserves (gross of 
reinsurance))

รายการ

หนสีนิอนืๆ

หนสีนิภาษีเงนิไดร้อตัดบัญช ี(gross deferred tax liabilities)

หนสีนิ/เงนิกูย้มือนืๆ

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย

อนืๆ (โปรดระบ)ุ

เงนิเบกิเกนิบัญชี

ผลประโยชนพ์นักงาน (employee benefits)

รวมหนสีนิ/เงนิกูย้มื

เงนิถอืไวจ้ากการประกันภัยต่อ (amounts withheld on reinsurance 
treaties)

(ข)

หนสีนิจากการประกันภัยต่อ (reinsurance liabilities)



ตารางท ี3.3 รายการสว่นของเจา้ของตามงบแสดงฐานะการเงนิ บาท

ลาํดบัที

 มลูคา่ตามงบ
การเงนิทรีบัรอง
โดยผูส้อบบญัช ี
(งบการเงนิตาม
มาตรฐานบญัช)ี

 มลูคา่ทปีรบัปรงุ
เพอืใหไ้ดม้ลูคา่

ตามประกาศ คปภ. 
วา่ดว้ยการประเมนิ
ราคาทรพัยส์นิและ
หนสีนิของบรษิทั

ประกนัชวีติ

 มลูคา่
ตามประกาศ คปภ. 
วา่ดว้ยการประเมนิ
ราคาทรพัยส์นิและ
หนสีนิของบรษิทั

ประกนัชวีติ

(ก)
(ข)

(ค)

(ง)

2

3

4

5

(ก)

(ข)

(ค)

7

8

/1 สํารองค่าสนิไหมทดแทนคา้งจ่ายทไีดรั้บรายงานแลว้และการจ่ายค่าสนิไหมทดแทนยังไม่สนิสดุและค่าสนิไหมทดแทนทเีกดิขนึแลว้แต่ยังไม่ไดร้ับรายงาน(รวมทัง
ค่าใชจ้่ายในการจัดการค่าสนิไหมทดแทนทสีามารถจัดสรรได ้และค่าใชจ้่ายในการจัดการค่าสนิไหมทดแทนทไีม่สามารถจัดสรรได)้
/2 ค่าทมีากกวา่ระหวา่ง สํารองความเสยีงทยีังไม่สนิสดุสําหรับกรมธรรมท์ยีังมผีลบังคับอยูก่อ่นการประกันภัยต่อ กับ สํารองเบยีประกันภยัทยีังไม่ถอืเป็นรายไดก้อ่น
การประกันภัยต่อ

รายการ

1

6

สํารองอนื

หุน้ทนุซอืคนื

หุน้บุรมิสทิธทิไีม่สามารถไถ่ถอนได ้ชนดิสะสมเงนิปันผล

หุน้บุรมิสทิธทิไีม่สามารถไถ่ถอนได ้ชนดิไม่สะสมเงนิปันผล

ทนุชาํระแลว้
หุน้สามัญทอีอกและชาํระแลว้

รวมสว่นของเจา้ของ

กําไร (ขาดทนุ) สะสม

สว่นเกนิทนุจากการเปลยีนแปลงมลูคา่สนิทรพัย์

รวมทนุชําระแลว้

สว่นเกนิ (ตํากวา่) มูลค่าหุน้

สํารองตามกฎหมาย

สว่นเกนิทนุจากการเปลยีนแปลงมูลค่าสนิทรัพย์

อสังหารมิทรัพย ์และทรัพยส์นิดําเนนิงาน แต่ไม่รวมถงึททํีาการของบรษัิท

เงนิลงทนุ (รวมถงึตราสารอนุพันธท์างการเงนิ)

อสังหารมิทรัพย ์เฉพาะททํีาการของบรษัิท

เงนิลงทนุจากสํานักงานใหญ่



แบบฟอรม์ท ี4 การคาํนวณเงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงดา้นประกนัภยั

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี4.1 ภาระผูกพนัตามสญัญาประกนัภยัระยะยาว

จํานวน
กรมธรรม์

(number of 
policies)

จํานวนเงนิ
เอาประกนัภยั

(sum insured 
amount)

เบยี
ประกนัภยั

รวม
(office 

premium)

มูลคา่เวนคนื
เงนิสด
(cash 

surrender 
value)

ผลประโยชนท์ี
การนัตี

(guaranteed 
benefit)

คา่ใชจ้า่ยและคา่
บําเหน็จรวม

(expenses and 
commission)

เบยี
ประกนัภยั

รวม
(premiums)

ผลประโยชนท์ี
ไมไ่ดก้ารนัตี

(non-
guaranteed 

benefit)

คา่เผอืความผนัผวน ณ
 ระดบัความเชอืมนั

เปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี75 
(PAD @75%)

ภาระผูกพนัตาม
สญัญาประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยั
ตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นต ์
ไทลท์ ี75 ทตีดิลบ 
(negative gross 

GPV@75%)

ภาระผูกพนัตาม
สญัญาประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยั
ตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นต ์

ไทลท์ ี75 ทมีคีา่เป็น
บวก 

(positive gross 
GPV@75%)

สํารองประกนัภยั
แบบเบยีประกนัภยั
รวมกอ่นการเอา
ประกนัภยัตอ่ ที

คาํนวณตาม
ประกาศประเมนิ

ราคาฯ 
(gross GPV 

reserve)
1 แบบทัวไป - ไมม่สีว่นรว่มในเงนิปันผล 

(conventional life - non-participating 
products)

2 แบบทัวไป - มสีว่นรว่มในเงนิปันผล 
(conventional life - participating 
products)

3 แบบบํานาญ - ไมม่สีว่นรว่มในเงนิปันผล 
(annuity in payment - non-participating 
products)

4 แบบยนูเิวอรแ์ซลไลฟ์/ยนูติลงิค ์(universal
 life/unit-linked)

5 การประกันอบุัตเิหตสุว่นบคุคล/สญัญาแนบ
ทา้ย (personal accident/riders)

6 รวม (total)

ตารางท ี4.2 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากภาระผูกพนัสําหรบัสญัญาประกนัภยัระยะยาว
ลําดบัที รายการ

1 สํารองประกันภัยแบบเบยีประกันภยัรวม
กอ่นการเอาประกันภัยตอ่ ทคํีานวณตาม
ประกาศประเมนิราคาฯ (gross GPV 
reserve)

2 ภาระผูกพันตามสญัญาประกันภัยกอ่นการ
ประกันภัยตอ่ ณ ระดับความเชอืมัน
เปอรเ์ซน็ตไ์ทลท์ ี75 (gross GPV@75%)

3 ภาระผูกพันตามสญัญาประกันภัยสทุธหิลัง
การประกันภัยตอ่ ณ ระดับความเชอืมัน
เปอรเ์ซน็ตไ์ทลท์ ี75 (net GPV@75%)

4 ผลตา่งระหวา่งรายการลําดับท ี2 กับ
รายการลําดับท ี3 (difference between 2
 and 3)

5 ภาระผูกพันตามสญัญาประกันภัยกอ่นการ
ประกันภัยตอ่ ณ ระดับความเชอืมัน
เปอรเ์ซน็ตไ์ทลท์ ี95 (gross GPV@95%)

6 ภาระผูกพันตามสญัญาประกันภัยสทุธหิลัง
การประกันภัยตอ่ ณ ระดับความเชอืมัน
เปอรเ์ซน็ตไ์ทลท์ ี95 (net GPV@95%)

7 เงนิกองทนุสําหระดับความเสยีงจากภาระ
ผูกพันตามสญัญาประกันภัยระยะยาว  ณ 
ระดับความเชอืมันเปอรเ์ซน็ตไ์ทลท์ ี95 
(long term insurance risk capital 
charge @95%)

ภาระผูกพนัตาม
สญัญาประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยัตอ่
 ณ ระดบัความเชอืมนั
เปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี95 
(gross GPV@95%)

บาท

ลําดบัที ประเภทของผลติภณัฑ์
(product type)

หมายเหตุ
1) กรมธรรมป์ระกันชวีติกลุม่ระยะยาว ใหร้วมอยูใ่นรายการลําดับท ี1 ในตารางท ี4.1
2) กรมธรรมป์ระกันกลุม่อนืๆ และสญัญาแนบทา้ยกรมธรรมร์ะยะยาวทังประเภทสว่นบคุคลและกลุม่ ใหร้วมอยูใ่นรายการลําดับท ี5 ในตารางท ี4.1

มูลคา่ปัจจุบนัของ (present value of)รายละเอยีดกรมธรรม ์(particulars of policies)



แบบฟอรม์ท ี4 การคาํนวณเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นประกนัภยั

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี4.3 ภาระผกูพนัตามสญัญาประกนัภยัระยะยาวจําแนกตามกลุม่ผลติภณัฑ์

จํานวน
กรมธรรม์

(number of 
policies)

จํานวนเงนิ
เอาประกนัภยั

(sum 
insured 
amount)

เบยี
ประกนัภยั

รวม
(office 

premium)

มลูคา่
เวนคนืเงนิ

สด
(cash 

surrender 
value)

ผลประโยชนท์ ี
การนัต ี

(guaranteed 
benefit)

คา่ใชจ้า่ยและคา่
บําเหน็จรวม

(expenses and 
commission)

เบยี
ประกนัภยั

รวม
(premiums)

ผลประโยชนท์ ี
ไมไ่ดก้ารนัตี

(non-
guaranteed 

benefit)

คา่เผอืความผนัผวน ณ 
ระดบัความเชอืมนั

เปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี75 
(PAD @75%)

ภาระผกูพนัตาม
สญัญาประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยั
ตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นต์
ไทลท์ ี75 ทตีดิลบ 
(negative gross 

GPV@75%)

ภาระผกูพนัตาม
สญัญาประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยั
ตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นต์
ไทลท์ ี75 ทมีคีา่

เป็นบวก 
(positive gross 

GPV@75%)
ผลติภณัฑป์ระกนัชวีติแบบทวัไป - ไมม่สีว่นรว่มในเงนิปนัผล (conventional life - non-participating products)

(1)

(2)

(3.1) คุม้ครองสนิเชอื (mortgage)

(3.2) ชวัระยะเวลาอนืๆ (other)

(ข)

(ค)

(ง)

(1)

(2)

(3.1) คุม้ครองสนิเชอื (mortgage)

(3.2) ชวัระยะเวลาอนืๆ (other)

(ข)

(ค)

(ง)

(ก)

(ข)

(1)

(2)

(ง)

(จ)

4

5

ผลติภณัฑป์ระกนัชวีติแบบทวัไป - มสีว่นรว่มในเงนิปนัผล (conventional life - participating products)

(1)

(2)

3

(ก)

(3)

รวม (total)

1

2

กรมธรรมปิ์ดบัญชขียายเวลา (extended term)

กรมธรรมปิ์ดบัญชขียายเวลา (extended term)

อนืๆ (other)

รวม (total)

การประกันกลุ่ม (group)

ตลอดชพี (whole life)

(ก)

อนืๆ (other)

สะสมทรัพย ์(endowment)

รวม (total)

คุม้ครองสนิเชอื (mortgage)

รายบคุคลประเภทอุตสาหกรรม (industry individual life)

ชวัระยะเวลา (term)

ลําดบัท ี

1

(3)

อนืๆ (other)

รวม (total)

กรมธรรมปิ์ดบัญชเีงนิสําเร็จ (paid-up)

ประเภทของผลติภณัฑ์
(product type)

มลูคา่ปจัจบุนัของ (present value of)

(ก)
รายบคุคลประเภทสามัญ (ordinary individual life)

กําลังชาํระเบยีประกันภัย + ชาํระเบยีประกันภัยครบแลว้

ตลอดชพี (whole life)

สะสมทรัพย ์(endowment)

ชวัระยะเวลา (term)

รายละเอยีดกรมธรรม ์(particulars of policies)

(ค)

กําลังชาํระเบยีประกันภัย + ชาํระเบยีประกันภัยครบแลว้

ชวัระยะเวลาอนืๆ (other)

ตลอดชพี (whole life)

สะสมทรัพย ์(endowment)

กรมธรรมปิ์ดบัญชเีงนิสําเร็จ (paid-up)

กรมธรรมปิ์ดบัญชเีงนิสําเร็จ (paid-up)

กรมธรรมปิ์ดบัญชขียายเวลา (extended term)

ชวัระยะเวลา (term)

ตลอดชพี (whole life)

สะสมทรัพย ์(endowment)

รายบคุคลประเภทสามัญ (ordinary individual life)

กําลังชาํระเบยีประกันภัย + ชาํระเบยีประกันภัยครบแลว้



จํานวน
กรมธรรม์

(number of 
policies)

จํานวนเงนิ
เอาประกนัภยั

(sum 
insured 
amount)

เบยี
ประกนัภยั

รวม
(office 

premium)

มลูคา่
เวนคนืเงนิ

สด
(cash 

surrender 
value)

ผลประโยชนท์ ี
การนัต ี

(guaranteed 
benefit)

คา่ใชจ้า่ยและคา่
บําเหน็จรวม

(expenses and 
commission)

เบยี
ประกนัภยั

รวม
(premiums)

ผลประโยชนท์ ี
ไมไ่ดก้ารนัตี

(non-
guaranteed 

benefit)

คา่เผอืความผนัผวน ณ 
ระดบัความเชอืมนั

เปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี75 
(PAD @75%)

ภาระผกูพนัตาม
สญัญาประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยั
ตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นต์
ไทลท์ ี75 ทตีดิลบ 
(negative gross 

GPV@75%)

ภาระผกูพนัตาม
สญัญาประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยั
ตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นต์
ไทลท์ ี75 ทมีคีา่

เป็นบวก 
(positive gross 

GPV@75%)

ลําดบัท ี
ประเภทของผลติภณัฑ์

(product type)

มลูคา่ปจัจบุนัของ (present value of)รายละเอยีดกรมธรรม ์(particulars of policies)

(3.1) คุม้ครองสนิเชอื (mortgage)

(3.2) ชวัระยะเวลาอนืๆ (other)

(ข)

(ค)

(ง)

(1)

(2)

(3.1) คุม้ครองสนิเชอื (mortgage)

(3.2) ชวัระยะเวลาอนืๆ (other)

(ข)

(ค)

(ง)

(ก)

(ข)

(1)

(2)

(ง)

(จ)

4

5

ผลติภณัฑป์ระกนัชวีติแบบบํานาญ (annuity in payment - non-participating products)

(ก)

(ข)

(ก)

(ข)

3

4

ผลติภณัฑป์ระกนัชวีติแบบยนูติลงิค/์ยนูเิวอรแ์ซลไลฟ์ (universal life/unit-linked)

(1)

สะสมทรัพย ์(endowment)

ชวัระยะเวลา (term)

คุม้ครองสนิเชอื (mortgage)

อนืๆ (other)

รายบคุคลชาํระเบยีประกันภัยรายปี

รวม (total)

สว่นความคุม้ครอง (non-unit portion)

(ก)

1

กรมธรรมปิ์ดบัญชขียายเวลา (extended term)

อนืๆ (Other)

รวม (total)

รายบคุคลประเภทอุตสาหกรรม (industry individual life)

เงนิรายปีจา่ยเงนิทันท ี(immediate annuities)

ชวัระยะเวลา (term)

1

2

รวม (total)

3

รวม (total)

2

(ก)

(3)

(ค)

การประกันกลุ่ม (Group)

ตลอดชพี (whole life)

สะสมทรัพย ์(endowment)

ชวัระยะเวลา (term)

กรมธรรมปิ์ดบัญชเีงนิสําเร็จ (paid-up)

กรมธรรมปิ์ดบัญชขียายเวลา (extended term)

อนืๆ (Other)

รวม (total)

กําลังชาํระเบยีประกันภัย + ชาํระเบยีประกันภัยครบแลว้

ตลอดชพี (whole life)

กรมธรรมปิ์ดบัญชเีงนิสําเร็จ (paid-up)

(3)

รายบคุคลแบบยูนเิวอรแ์ซลไลฟ์ (Individual universal life)

เงนิรายปีทเีลอืนการรับ (deferred annuities)

รายบคุคลชาํระเบยีประกันภัยครังเดยีว

เงนิรายปีจา่ยเงนิทันท ี(immediate annuities)

ชวัระยะเวลาอนืๆ (other)

กรมธรรมปิ์ดบัญชเีงนิสําเร็จ (paid-up)

กรมธรรมปิ์ดบัญชขียายเวลา (extended term)

รวม (total)

อนืๆ (other)

รวม (total)

เงนิรายปีทเีลอืนการรับ (deferred annuities)



จํานวน
กรมธรรม์

(number of 
policies)

จํานวนเงนิ
เอาประกนัภยั

(sum 
insured 
amount)

เบยี
ประกนัภยั

รวม
(office 

premium)

มลูคา่
เวนคนืเงนิ

สด
(cash 

surrender 
value)

ผลประโยชนท์ ี
การนัต ี

(guaranteed 
benefit)

คา่ใชจ้า่ยและคา่
บําเหน็จรวม

(expenses and 
commission)

เบยี
ประกนัภยั

รวม
(premiums)

ผลประโยชนท์ ี
ไมไ่ดก้ารนัตี

(non-
guaranteed 

benefit)

คา่เผอืความผนัผวน ณ 
ระดบัความเชอืมนั

เปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี75 
(PAD @75%)

ภาระผกูพนัตาม
สญัญาประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยั
ตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นต์
ไทลท์ ี75 ทตีดิลบ 
(negative gross 

GPV@75%)

ภาระผกูพนัตาม
สญัญาประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยั
ตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นต์
ไทลท์ ี75 ทมีคีา่

เป็นบวก 
(positive gross 

GPV@75%)

ลําดบัท ี
ประเภทของผลติภณัฑ์

(product type)

มลูคา่ปจัจบุนัของ (present value of)รายละเอยีดกรมธรรม ์(particulars of policies)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

3

4
การประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล/สญัญาแนบทา้ย (กรณีสญัญาระยะยาว) (personal accident/riders)

(ก)

(ข)

(ก)

(ข)

3 รวม (total)

รวม (total)

สัญญาแนบทา้ยระยะยาว (long term rider)

อนืๆ โปรดระบุ

รวม (total)

รายบคุคลแบบยูนติลงิค ์(individual unit-link)

สว่นความคุม้ครอง (non-unit portion)

สว่นลงทนุ (investment portion)

สว่นลงทนุ (investment portion)

การประกันอุบัตเิหตุสว่นบคุคลระยะยาว (long term personal accident)

รวม (total)

1

รวม (total)
2

(ข)

(ก)

(ข)

สว่นความคุม้ครอง (non-unit portion)

สว่นลงทนุ (investment portion)

2

สว่นความคุม้ครอง (non-unit portion)

รวม (total)

สว่นลงทนุ (investment portion)



แบบฟอรม์ท ี4 การคํานวณเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นประกนัภยั

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี4.4 เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงจากภาระผกูพนัสําหรบัสญัญาประกนัภยัระยะสนั - เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงจากสํารองคา่สนิไหมทดแทน

คา่สนิไหมทดแทนทไีดร้บั
รายงานแลว้และการจา่ย
คา่สนิไหมทดแทนทยีงัไม่

สนิสดุ
(case reserve)

คา่สนิไหมทดแทนที
เกดิขนึแลว้แตย่งัไมไ่ดร้บั

รายงาน
(IBNR)

คา่ใชจ้า่ยในการจดัการคา่
สนิไหมทดแทนทไีมส่ามารถ

จดัสรรได้
(ULAE)

รวมคา่ประมาณการทดีทีสีดุ
สําหรบัคา่สนิไหมทดแทน

คา้งจา่ย
(total)

1

12%

(ก) การประกันชวีติแบบชวัระยะเวลา 
(term) 12%

(ข) คุม้ครองโรครา้ยแรง (dread 
disease) 12%

(ค) การประกันอบุัตเิหต ุ(accident) 12%
(ง) คา่รักษาพยาบาลรายวนั (medical

 expense) 12%
(จ) ประกันสขุภาพ (health) 12%
(ฉ) อนืๆ (other) 12%

(ก) คุม้ครองการเสยีชวีติ (Mortality 
benefits) 8%

(ข) อบุัตเิหตสุว่นบคุคล และสขุภาพ 
(PA and Health benefits)

12%
(ค) อนืๆ (Other)

12%
4

การประกันกลุม่ระยะสนั (short term 
group)

เบยีประกนัภยัทถีอืเป็น
รายไดส้ทุธ ิ

(earned premium)

ประเภทการรบัประกนัภยั
(class of business)

คา่สนิไหมทดแทนจา่ย
สทุธิ

(net claim paid)

คา่ประมาณการทดีทีสีดุ (best estimate of)

2 สัญญาแนบทา้ยระยะสนั (short term 
rider)

การประกันอบุัตเิหตสุว่นบคุคลระยะสัน 
(short term personal accident)

รวม (total)

ลําดบัที

3

คา่เผอืความผนัผวนมาตรฐาน
 ณ ระดบัความเชอืมนั
เปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี75

(PAD @75%)

สํารองคา่สนิไหมทดแทนกอ่นการประกนัภยัตอ่ (gross claim liability)

มลูคา่ยตุธิรรมของ
สํารองคา่สนิไหม

ทดแทนรวม 
(fair value of gross 

claim liability)



ตารางท ี4.4 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากภาระผกูพนัสาํหรบัสญัญาประกนัภยัระยะสนั - เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากสาํรองคา่สนิไหมทดแทน

คา่สนิไหมทดแทนที
ไดร้บัรายงานแลว้และ

การจา่ยคา่สนิไหม
ทดแทนทยีงัไมส่นิสดุ

คา่สนิไหมทดแทนที
เกดิขนึแลว้แตย่งัไมไ่ด้

รบัรายงาน

คา่ใชจ้า่ยในการจดัการ
คา่สนิไหมทดแทนทไีม่

สามารถจดัสรรได้

รวมคา่ประมาณการทดีี
ทสีดุสาํหรบัคา่สนิไหม

ทดแทนคา้งจา่ย

1

36%

(ก) การประกันชวีติแบบชวัระยะเวลา 
(term) 36%

(ข) คุม้ครองโรครา้ยแรง (dread 
disease) 36%

(ค) การประกันอบุัตเิหต ุ(accident) 36%
(ง) คา่รักษาพยาบาลรายวนั (medical

 expense) 36%
(จ) ประกันสขุภาพ (health) 36%
(ฉ) อนืๆ (other) 36%

(ก) คุม้ครองการเสยีชวีติ (Mortality 
benefits) 18%

(ข) อบุัตเิหตสุว่นบคุคล และสขุภาพ 
(PA and Health benefits)

36%
(ค) อนืๆ (Other)

36%
4

เงนิกองทนุตามระดบัความ
เสยีง

(risk capital charge)

สาํรองคา่สนิไหมทดแทนสทุธหิลงัการประกนัภยัตอ่ (net claim liability)

มลูคา่ยุตธิรรมของสาํรอง
คา่สนิไหมทดแทนสทุธ ิ(fair
 value of net claim liability)

การประกันกลุม่ระยะสนั (short term 
group)

ประเภทการรบัประกนัภยั
(class of business)

คา่ประมาณการทดีทีสีดุ

2 สญัญาแนบทา้ยระยะสนั (short term 
rider)

การประกันอบุัตเิหตสุว่นบคุคลระยะสนั 
(short term personal accident)

รวม (total)

ลาํดบัที

3

คา่เผอืความผนัผวน
มาตรฐาน ณ ระดบัความ

เชอืมนัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี95 
(PAD @95%)



ตารางท ี4.5 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากภาระผกูพนัสาํหรบัสญัญาประกนัภยัระยะสนั - เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากสาํรองเบยีประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยัตอ่
(gross of reinsurance)

หลงัการประกนัภยัตอ่
(net of reinsurance)

กอ่นการประกนัภยัตอ่ หลงัการประกนัภยัตอ่
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร

จดัการกรมธรรม์
(maintenance expense)

คา่ใชจ้า่ยในการจดัการคา่
สนิไหมทดแทน

(claim handling expense)

คา่ใชจ้า่ยทเีกยีวขอ้งกบัการ
ประกนัภยัตอ่

(cost of reinsurance)
1

(ก) การประกันชวีติแบบชวัระยะเวลา 
(term)

(ข) คุม้ครองโรครา้ยแรง (dread 
disease)

(ค) การประกันอบุัตเิหต ุ(accident)
(ง)

คา่รักษาพยาบาลรายวนั (medical
 expense)

(จ) ประกันสขุภาพ (health)
(ฉ) อนืๆ (other)

(ก) คุม้ครองการเสยีชวีติ (Mortality 
benefits)

(ข) อบุัตเิหตสุว่นบคุคล และสขุภาพ 
(PA and Health benefits)

(ค) อนืๆ (Other)

4

/1 อัตราคา่บําเหน็จสําหรับตัวแทนและนายหนา้ทใีชใ้นการคํานวณสํารองเบยีประกันภัยทยีังไมถ่อืเป็นรายได ้กําหนดใหเ้ทา่กับ 18% ของทกุประเภทการประกันภัย

3 การประกันกลุม่ระยะสนั (short term 
group)

ประเภทการรบัประกนัภยั
(class of business)

รวม (total)

2

สาํรองเบยีประกนัภยัทยีงัไมถ่อืเป็นรายได ้หลงั
หกัคา่บําเหน็จสาํหรบัตวัแทนและนายหนา้/1

(unearned premium reserve after deducting 
commission paid)

การประกันอบุัตเิหตสุว่นบคุคลระยะสนั 
(short term personal accident)

สญัญาแนบทา้ยระยะสนั (short term 
rider)

คา่ประมาณการทดีทีสีดุของภาระผกูพนัตามกรมธรรมใ์น
อนาคต

(best estimate of future liability)ลาํดบัที

สาํรองสาํหรบัความเสยีงภยัทยีงัไมส่นิสดุ (Unexpired risk reserve)

คา่ประมาณการทดีทีสีดุ
(best estimate of)



ตารางท ี4.5 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากภาระผูกพนัสาํหรบัสญัญาประกนัภยัระยะสนั - เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากสาํรองเบยีประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยัตอ่ หลงัการประกนัภยัตอ่ กอ่นการประกนัภยัตอ่ หลงัการประกนัภยัตอ่

1

16% 47%

(ก) การประกนัชวีติแบบชวัระยะเวลา 
(term) 16% 47%

(ข) คุม้ครองโรครา้ยแรง (dread 
disease) 16% 47%

(ค) การประกนัอบุตัเิหต ุ(accident) 16% 47%
(ง)

คา่รักษาพยาบาลรายวัน (medical
 expense) 16% 47%

(จ) ประกนัสขุภาพ (health) 16% 47%
(ฉ) อนืๆ (other) 16% 47%

(ก) คุม้ครองการเสยีชวีติ (Mortality 
benefits) 10% 23%

(ข) อบุตัเิหตสุว่นบคุคล และสขุภาพ 
(PA and Health benefits)

16% 47%
(ค) อนืๆ (Other)

16% 47%
4

/1 อตัราคา่บําเหน็จสําหรับตัวแทนและนายหนา้ทใีชใ้นการคํานวณสํารองเบยีประกนัภัยทยัีงไมถ่อืเป็นรายได ้กําหนดใหเ้ทา่กบั 18% ของทกุประเภทการประกนัภัย

3 การประกนักลุม่ระยะสนั (short term 
group)

คา่เผอืความผนัผวน
มาตรฐาน ณ ระดบัความ

เชอืมนัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี95 
(PAD @95%)

ประเภทการรบัประกนัภยั
(class of business)

คา่เผอืความผนัผวน
มาตรฐาน ณ ระดบั

ความเชอืมนั
เปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี75 

(PAD @75%)

มูลคา่ยุตธิรรมของสาํรองสาํหรบัความเสยีงภยัทยีงั
ไมส่นิสดุ 

(fair value of unexpired risk reserve)

รวม (total)

คา่ประมาณการทดีทีสีดุของสาํรองสาํหรบัความ
เสยีงภยัทยีงัไมส่นิสดุ

(best estimate of unexpires risk reserve)

2

การประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคลระยะสนั 
(short term personal accident)

สญัญาแนบทา้ยระยะสนั (short term 
rider)

ลาํดบัที

สาํรองสาํหรบัความเสยีงภยัทยีงัไมส่นิสดุ (Unexpired risk reserve)

เงนิกองทนุตามระดบัความ
เสยีง

(risk capital charge)



แบบฟอรม์ท ี5 การคาํนวณเงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นตลาด

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี5.1 สรุปเงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นตลาด
ลาํดบัที บาท

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

(ช)

(ก)

(ข)

3
4 ความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปจัจยัเฉพาะของผูอ้อกตราสาร (Specific risk)
5 ความเสยีงจากอตัราแลกเปลยีน
6
7 รวมกอ่นการกระจายความเสยีง
8 ผลของการกระจายความเสยีง
9 รวมหลงัการกระจายความเสยีง

รายการ

ความเสยีงจากราคาอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรพัยส์นิดําเนนิงาน

ตราสารทนุของบรษัิท ท.ีไอ.ไอ. จํากดั ตราสารทนุของบรษัิท ไทยอนิชวัเรอสด์าตา้เนท จํากดั ตรา
สารทนุของบรษัิททถีอืเพอืปรับโครงสรา้งหนี ตราสารทนุของบรษัิททถีอืเพอืแกไ้ขฐานะทางการเงนิ
ของบรษัิทประกนัชวีติหรอืบรษัิทประกนัวนิาศภัยอนื

2

ความเสยีงจากราคาหนว่ยลงทนุ

ความเสยีงจากราคาตราสารทนุและราคาสนิคา้โภคภณัฑ์

ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ

ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยอ์นื และอยูใ่นดชันีตลาดหลกัทรัพยต์ามทกีําหนดไว ้

ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยอ์นื แตไ่มอ่ยูใ่นดชันีตลาดหลกัทรัพยต์ามทกีําหนดไว ้
ในตาราง

Infrastructure fund,  REIT และ Property fund ในรปูแบบตราสารทนุทจีดทะเบยีนกองทนุใน
ประเทศไทยและลงทนุในประเทศไทย

ตราสารทนุอนื นอกเหนือจาก (ก) ถงึ (ฉ) รวมถงึสนิคา้โภคภัณฑ์

อสงัหารมิทรัพยอ์นืนอกเหนือจาก (ก) และ ทรัพยส์นิดําเนนิงาน

ความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปจัจยัตลาดทวัไป (General market risk) (ALM)

อสงัหารมิทรัพยท์ใีชส้ําหรับประกอบธรุกจิ หรอืเป็นสวัสดกิารพนักงานหรอืลกูจา้งของบรษัิท ไดแ้ก ่
ทดีนิ อาคาร อาคารชดุ

1

กองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐานเพอือนาคตประเทศไทยทมีวัีตถปุระสงคก์ารจัดตงัตามมตคิณะรัฐมนตร ี
เมอืวันท ี12 กรกฎาคม 2559



แบบฟอรม์ท ี5 การคํานวณเงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นตลาด

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี5.2 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นตลาดจากราคาตราสารทนุและราคาสนิคา้โภคภณัฑ์ บาท

ลําดบัท ี

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ. วา่

ดว้ยการประเมนิราคาทรพัยส์นิ
และหนสีนิของบรษิทัประกนั

ชวีติ)

คา่ความเสยีง เงนิกองทนุตามระดบัความเสยีง

1 25%

2 25%

3 35%

4 16%

5 8%

6 25%

7 50%

8

ตารางท ี5.3 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นตลาดจากราคาอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรพัยส์นิดาํเนนิงาน บาท

ลําดบัท ี

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ. วา่

ดว้ยการประเมนิราคาทรพัยส์นิ
และหนสีนิของบรษิทัประกนั

ชวีติ)

คา่ความเสยีง เงนิกองทนุตามระดบัความเสยีง

1 9.5%

2 19%

3

ตารางท ี5.4 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปจัจยัเฉพาะของผูอ้อกตราสาร (Specific risk) บาท

ลําดบัท ี

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ. วา่

ดว้ยการประเมนิราคาทรพัยส์นิ
และหนสีนิของบรษิทัประกนั

ชวีติ)

คา่ความเสยีง เงนิกองทนุตามระดบัความเสยีง

1 0.0%

0.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.65%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.55%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 3.70%

0.35%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.50%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 4.00%

0.40%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 3.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 5.45%

0.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 2.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 4.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 7.30%

45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 45.00%

รวม

รายการ

รายการ

ออกโดยรัฐบาลไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลังไทย หรอืกองทนุเพอื
การฟืนฟแูละพัฒนาระบบสถาบันการเงนิไทย ทเีป็นสกลุเงนิบาท

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

รายการ

อสังหารมิทรัพยท์ใีชสํ้าหรับประกอบธุรกจิ หรอืเป็นสวัสดกิารพนักงานหรอืลูกจา้งของ
บรษัิท ไดแ้ก ่ทดีนิ อาคาร อาคารชดุ

ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม 
เอ ไอ

ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยอ์นื และอยู่ในดัชนตีลาดหลักทรัพยต์ามที
กําหนดไว ้

ตราสารทนุของบรษัิท ท.ีไอ.ไอ. จํากัด ตราสารทนุของบรษัิท ไทยอนิชวัเรอสด์าตา้เนท 
จํากัด ตราสารทนุของบรษัิททถีอืเพอืปรับโครงสรา้งหน ีตราสารทนุของบรษัิททถีอืเพอื
แกไ้ขฐานะทางการเงนิของบรษัิทประกันชวีติหรอืบรษัิทประกันวนิาศภัยอนื

2 ออกโดยรัฐบาลต่างประเทศ ธนาคารกลางต่างประเทศ และกระทรวงการคลัง
ต่างประเทศ ในสกลุเงนิใดๆ

2.1 ระดับ
ความเสยีง 1

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

2.2 ระดับ
ความเสยีง 2

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

2.3 ระดับ
ความเสยีง 3

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

2.4 ระดับ
ความเสยีง 4

2.5 ระดับ
ความเสยีง 5

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

อสังหารมิทรัพยอ์นืนอกเหนอืจาก 1 และ ทรัพยส์นิดําเนนิงาน ไดแ้ก ่ยานพาหนะ 
เครอืงใชสํ้านักงาน และเครอืงสมองกล

รวม

ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยอ์นื แต่ไม่อยู่ในดัชนตีลาดหลักทรัพยต์ามที
กําหนดไวใ้นตาราง

ตราสารทนุอนื นอกเหนอืจาก 1 ถงึ 6 รวมถงึสนิคา้โภคภัณฑ์

Infrastructure fund,  REIT และ Property fund ในรูปแบบตราสารทนุทจีดทะเบยีน
กองทนุในประเทศไทยและลงทนุในประเทศไทย

กองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐานเพอือนาคตประเทศไทยทมีวัีตถปุระสงคก์ารจัดตังตามมติ
คณะรัฐมนตร ีเมอืวันท ี12 กรกฎาคม 2559



ตารางท ี5.4 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปจัจยัเฉพาะของผูอ้อกตราสาร (Specific risk) บาท

ลําดบัท ี

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ. วา่

ดว้ยการประเมนิราคาทรพัยส์นิ
และหนสีนิของบรษิทัประกนั

ชวีติ)

คา่ความเสยีง เงนิกองทนุตามระดบัความเสยีงรายการ

68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 68.00%

68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 68.00%

0.35%

0.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.50%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.70%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 4.00%

0.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.65%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.55%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 3.70%

0.35%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.50%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 4.00%

0.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.65%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.55%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 3.70%

0.35%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.50%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 4.00%

0.40%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 3.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 5.45%

0.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 2.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 4.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 7.30%

45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 45.00%

68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 68.00%

68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 68.00%

0.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.65%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.55%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 3.70%

0.35%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.50%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 4.00%

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

5 ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทแีปลงสภาพเป็นบรษัิทจํากัดไปแลว้

5.1 ระดับ
ความเสยีง 1

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

5.2 ระดับ
ความเสยีง 2

5.3 ระดับ
ความเสยีง 3

5.4 ระดับ
ความเสยีง 4

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

5.5 ระดับ
ความเสยีง 5

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

5.6 ระดับ
ความเสยีง 6

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

5.7 มไิดม้ี
การจัดอันดับ

6 ออกโดยสถาบันการเงนิ / บรษัิทหลักทรัพย ์/ บรษัิทประกันภัย ในประเทศไทย

6.1 ระดับ
ความเสยีง 1

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

6.2 ระดับ
ความเสยีง 2

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

2.6 ระดับ
ความเสยีง 6

2.7 มไิดม้ี
การจัดอันดับ

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

3 ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทมีกีฎหมายเฉพาะจัดตัง ทกีระทรวงการคลังไม่คําประกัน และ
ยังไม่ไดแ้ปลงสภาพเป็นบรษัิทจํากัด  และไมม่อีนัดบัความนา่เชอืถอื ทเีป็นสกลุเงนิ
บาท

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

4 ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทมีกีฎหมายเฉพาะจัดตัง ทกีระทรวงการคลังไม่คําประกัน และ
ยังไม่ไดแ้ปลงสภาพเป็นบรษัิทจํากัด  และมอีนัดบัความนา่เชอืถอื ทเีป็นสกลุเงนิบาท

4.1 ระดับ
ความเสยีง 1

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

4.2 ระดับ
ความเสยีง 2

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี



ตารางท ี5.4 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปจัจยัเฉพาะของผูอ้อกตราสาร (Specific risk) บาท

ลําดบัท ี

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ. วา่

ดว้ยการประเมนิราคาทรพัยส์นิ
และหนสีนิของบรษิทัประกนั

ชวีติ)

คา่ความเสยีง เงนิกองทนุตามระดบัความเสยีงรายการ

0.40%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 3.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 5.45%

0.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 2.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 4.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 7.30%

45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 45.00%

68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 68.00%

68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 68.00%

0.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.65%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.55%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 3.70%

0.35%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.50%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 4.00%

0.40%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 3.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 5.45%

0.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 2.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 4.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 7.30%

45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 45.00%

68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 68.00%

68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 68.00%

0.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.65%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.55%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 3.70%

0.35%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.50%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 4.00%

0.40%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 3.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 5.45%

0.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 2.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 4.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 7.30%

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

7.5 ระดับ
ความเสยีง 5

7.6 ระดับ
ความเสยีง 6

7.7 มไิดม้ี
การจัดอันดับ

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

6.3 ระดับ
ความเสยีง 3

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

6.4 ระดับ
ความเสยีง 4

6.5 ระดับ
ความเสยีง 5

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

6.6 ระดับ
ความเสยีง 6

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

6.7 มไิดม้ี
การจัดอันดับ

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

7.3 ระดับ
ความเสยีง 3

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

8 ออกโดยรัฐวสิาหกจิต่างประเทศ

8.1 ระดับ
ความเสยีง 1

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

8.2 ระดับ
ความเสยีง 2

8.3 ระดับ
ความเสยีง 3

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

8.4 ระดับ
ความเสยีง 4

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

7 ออกโดยหน่วยงาน/บรษัิทอนื ในประเทศไทย นอกจาก 1-6
7.1 ระดับ
ความเสยีง 1

7.2 ระดับ
ความเสยีง 2

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

7.4 ระดับ
ความเสยีง 4



ตารางท ี5.4 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปจัจยัเฉพาะของผูอ้อกตราสาร (Specific risk) บาท

ลําดบัท ี

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ. วา่

ดว้ยการประเมนิราคาทรพัยส์นิ
และหนสีนิของบรษิทัประกนั

ชวีติ)

คา่ความเสยีง เงนิกองทนุตามระดบัความเสยีงรายการ

45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 45.00%

68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 68.00%

68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 68.00%

0.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.65%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.55%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 3.70%

0.35%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.50%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 4.00%

0.40%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 3.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 5.45%

0.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 2.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 4.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 7.30%

45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 45.00%

68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 68.00%

68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 68.00%
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8.5 ระดับ
ความเสยีง 5

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

8.6 ระดับ
ความเสยีง 6

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

8.7 มไิดม้ี
การจัดอันดับ

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

9 ออกโดยบรษัิทเอกชนต่างประเทศ
9.1 ระดับ
ความเสยีง 1

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

9.2 ระดับ
ความเสยีง 2

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

9.3 ระดับ
ความเสยีง 3

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

9.4 ระดับ
ความเสยีง 4

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

9.5 ระดับ
ความเสยีง 5

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

9.6 ระดับ
ความเสยีง 6

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

9.7 มไิดม้ี
การจัดอันดับ

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

รวม



ตารางท ี5.5 เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นตลาดจากอตัราแลกเปลยีน

ลําดบัที

สถานะสนิทรพัย์
สทุธทิแีสดงในงบ

ดลุ

สถานะหนสีนิสทุธทิี
แสดงในงบดลุ

สถานะซอืขายลว่งหนา้สทุธิ สถานะซอืสทุธิ สถานะขายสทุธิ

1

2

3

4

5

996

997

998

999

1000

1001

1002 8%

1003

สกลุเงนิตราตา่งประเทศ (types of 
currency)

สถานะรวม (total position)

คา่ความเสยีงจากอตัราแลกเปลยีน (currency risk charge)

เงนิกองทนุตามระดบัความเสยีง (risk capital charge)



แบบฟอรม์ท ี5 การคํานวณเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นตลาด

บรษัิท
ณ วนัที

ตารางท ี5.6 เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นตลาดจากราคาหนว่ยลงทนุ บาท

ประเภท รอ้ยละของ
กองทุน

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

รวม

1001  ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 สนิคา้โภคภัณฑ์

2

3

1

การแบง่ประเภทของเงนิทุน หรอื
การจดัสรรสนิทรพัย ์

ชอืหนว่ยลงทุน และชอืผูจ้ดัการหนว่ยลงทุน ความเสยีงภยั
ทงัหมด

ลําดบัที มูลคา่สนิทรพัยแ์ต่
ละประเภท

5

4

รอ้ยละของคา่ความเสยีง เงนิกองทุนตามระดบัความ
เสยีงแยกตามประเภทของ
สนิทรพัยใ์นหนว่ยลงทุน

เงนิกองทุนตามระดบัความเสยีง

999

1000

997

998

996



การคาํนวณการกระจายความเสยีง
การคาํนวณความเสยีงดา้นตลาด อัตราดอกเบยี ตราสารทนุ ทรัพยส์นิ อัตราแลกเปลยีน

100% 25% 50% 25%
คา่สหสมัพันธก์บัความเสยีงดา้นตลาดจากความผันผวนของราคาตราสารทนุ 25% 100% 75% 25%

คา่สหสมัพันธก์บัความเสยีงดา้นตลาดจากความผันผวนของราคาทรัพยส์นิ 50% 75% 100% 25%

คา่สหสมัพันธก์บัความเสยีงดา้นตลาดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลยีน 25% 25% 25% 100%

ตารางท ี5.7 การคาํนวณการกระจายความเสยีงภายในความเสยีงดา้นตลาด ณ ระดบัความเชอืมนัเปอรเ์ซ็นไทลท์ ี95
อัตราดอกเบยี ตราสารทนุ ทรัพยส์นิ อัตราแลกเปลยีน

อัตราดอกเบยี

ตราสารทนุ
ทรัพยส์นิ
อัตราแลกเปลยีน

SQRT=

คา่สหสมัพันธก์บัความเสยีงดา้นตลาดจากความผันผวนของอัตราดอกเบยี



แบบฟอรม์ท ี6 การคํานวณเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นตลาดจากอตัราดอกเบยี

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี6.1 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปจัจยัตลาดทวัไป (General market risk) (ALM)

ลาํดบัที

มูลคา่สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี (interest rate 
 sensitive assets 

value)

มูลคา่หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี  

(interest rate sensitive 
liabilities value)

สว่นเกนิ (surplus)

1

2

3

4

ตารางท ี6.2 รายละเอยีดการคาํนวณเงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปจัจยัตลาดทวัไป (General market risk) (ALM)

สนิทรพัยท์อีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี (interest
 rate sensitive assets)

กระแสเงนิสดของภาระ
ผกูพนัตามสญัญา

ประกนัภยัระยะยาวรวม
กอ่นการประกนัภยัตอ่ 
ณ ระดบัความ เชอืมนั

เปอรเ์ซ็นไทลท์ ี75

สนิทรพัยท์อีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

สนิทรพัยท์อีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

สนิทรพัยท์อีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

1 0.5 45.00% 40.00% 0.00% 0.00%
2 1.5 44.00% 39.00% 0.00% 0.00%
3 2.5 43.00% 38.00% 0.00% 0.00%
4 3.5 42.00% 37.00% 0.00% 0.00%
5 4.5 41.00% 36.00% 0.00% 0.00%
6 5.5 40.00% 35.00% 0.00% 0.00%
7 6.5 39.00% 34.00% 0.00% 0.00%
8 7.5 38.00% 33.00% 0.00% 0.00%
9 8.5 37.00% 32.00% 0.00% 0.00%
10 9.5 36.00% 31.00% 0.00% 0.00%
11 10.5 35.00% 30.00% 0.00% 0.00%
12 11.5 34.00% 29.00% 0.00% 0.00%
13 12.5 33.00% 28.00% 0.00% 0.00%
14 13.5 32.00% 27.00% 0.00% 0.00%
15 14.5 31.00% 26.00% 0.00% 0.00%
16 15.5 30.00% 25.00% 0.00% 0.00%
17 16.5 29.00% 24.00% 0.00% 0.00%
18 17.5 28.00% 23.00% 0.00% 0.00%
19 18.5 27.00% 22.00% 0.00% 0.00%
20 19.5 26.00% 21.00% 0.00% 0.00%
21 20.5 25.00% 19.80% 0.00% 0.00%
22 21.5 24.00% 18.60% 0.00% 0.00%
23 22.5 23.00% 17.40% 0.00% 0.00%
24 23.5 22.00% 16.20% 0.00% 0.00%
25 24.5 21.00% 15.00% 0.00% 0.00%
26 25.5 20.00% 14.00% 0.00% 0.00%
27 26.5 19.00% 13.00% 0.00% 0.00%
28 27.5 18.00% 12.00% 0.00% 0.00%
29 28.5 17.00% 11.00% 0.00% 0.00%
30 29.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
31 30.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
32 31.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
33 32.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
34 33.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
35 34.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
36 35.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
37 36.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
38 37.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
39 38.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
40 39.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
41 40.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
42 41.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
43 42.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%

กระแสเงนิสดของภาระ
ผกูพนัตามสญัญา

ประกนัภยัระยะยาวของ
คา่ประมาณการทดี ี

ทสีดุของหนสีนิ

ปี 
(bucket 
(years))

สถานการณ์ (scenario)

สถานการณ์อตัราดอกเบยีปรบัลด (rates down 
scenario)

สถานการณ์อตัราดอกเบยีปรบัเพมิ (rates up 
scenario)

สถานการณ์ฐาน (base scenario)

ฐาน (base)

อตัรา
ดอกเบยี
ปรบัลด/1 
(down)

อตัรา
ดอกเบยี

ปรบัเพมิ/1

 (up)

อตัรา
ดอกเบยี
ฐาน/1 
(base 
rate)

คา่กลาง
ทใีช ้

(proxy 
term)

จํานวนรวม (gross amount)

อัตราดอกเบยีเพมิขนึ (interest rates up)

อัตราดอกเบยีลดลง (interest rates down)

อตัราเพมิ
 (shock 
up rate)

อตัราลด 
(shock 
down 
rate)

เงนิกองทนุตามระดบัความเสยีง (risk capital charge)



ตารางท ี6.2 รายละเอยีดการคาํนวณเงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปจัจยัตลาดทวัไป (General market risk) (ALM)

สนิทรพัยท์อีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี (interest
 rate sensitive assets)

กระแสเงนิสดของภาระ
ผกูพนัตามสญัญา

ประกนัภยัระยะยาวรวม
กอ่นการประกนัภยัตอ่ 
ณ ระดบัความ เชอืมนั

เปอรเ์ซ็นไทลท์ ี75

สนิทรพัยท์อีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

สนิทรพัยท์อีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

สนิทรพัยท์อีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

กระแสเงนิสดของภาระ
ผกูพนัตามสญัญา

ประกนัภยัระยะยาวของ
คา่ประมาณการทดี ี

ทสีดุของหนสีนิ

ปี 
(bucket 
(years))

สถานการณ์อตัราดอกเบยีปรบัลด (rates down 
scenario)

สถานการณ์อตัราดอกเบยีปรบัเพมิ (rates up 
scenario)

สถานการณ์ฐาน (base scenario)อตัรา
ดอกเบยี
ปรบัลด/1 
(down)

อตัรา
ดอกเบยี

ปรบัเพมิ/1

 (up)

อตัรา
ดอกเบยี
ฐาน/1 
(base 
rate)

คา่กลาง
ทใีช ้

(proxy 
term)

จํานวนรวม (gross amount)อตัราเพมิ
 (shock 
up rate)

อตัราลด 
(shock 
down 
rate)

44 43.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
45 44.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
46 45.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
47 46.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
48 47.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
49 48.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
50 49.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
51 50.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
52 51.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
53 52.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
54 53.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
55 54.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
56 55.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
57 56.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
58 57.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
59 58.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
60 59.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
61 60.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
62 61.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
63 62.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
64 63.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
65 64.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
66 65.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
67 66.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
68 67.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
69 68.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
70 69.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
71 70.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
72 71.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
73 72.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
74 73.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
75 74.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
76 75.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
77 76.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
78 77.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
79 78.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
80 79.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
81 80.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
82 81.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
83 82.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
84 83.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
85 84.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
86 85.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
87 86.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
88 87.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
89 88.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
90 89.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
91 90.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
92 91.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
93 92.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
94 93.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
95 94.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
96 95.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
97 96.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
98 97.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
99 98.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
100 99.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%

/1 เป็นไปตามประกาศ คปภ. วา่ดว้ยการกําหนดประเภทและชนดิของเงนิกองทนุ รวมทังหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงอืนไขในการคํานวณเงนิกองทนุของบรษัิทประกนัชวีติ เอกสารแนบ 2 ขอ้ 5

รวม (total)



แบบฟอรม์ท ี7 การคํานวณเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติ

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี7.1 สรปุเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติ
ลําดบัที  บาท

(ก) ออก สังจ่าย รับรอง รับอาวลั หรอืคําประกัน โดยรัฐบาลไทย ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
กระทรวงการคลังไทย หรอืกองทนุเพอืการฟืนฟแูละพัฒนาระบบสถาบันการเงนิไทย ที

เป็นสกลุเงนิบาท
(ข) ออก สังจ่าย รับรอง รับอาวลั หรอืคําประกัน โดยรัฐบาลตา่งประเทศ ธนาคารกลาง

ตา่งประเทศ และกระทรวงการคลังตา่งประเทศ ในสกลุเงนิใดๆ

(ค) ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทมีกีฎหมายเฉพาะจัดตัง ทกีระทรวงการคลังไมคํ่าประกัน และ
ยังไมไ่ดแ้ปรสภาพเป็นบรษัิทจํากัด  และไมม่อีนัดบัความนา่เชอืถอื ทเีป็นสกลุเงนิ
บาท

(ง) ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทมีกีฎหมายเฉพาะจัดตัง ทกีระทรวงการคลังไมคํ่าประกัน และ
ยังไมไ่ดแ้ปรสภาพเป็นบรษัิทจํากัด  และมอีนัดบัความนา่เชอืถอื ทเีป็นสกลุเงนิบาท

(จ) ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทแีปรสภาพเป็นบรษัิทจํากัดไปแลว้

(ฉ) ออกโดยสถาบันการเงนิ / บรษัิทหลักทรัพย ์/ บรษัิทประกันภัย ในประเทศไทย

(ช) ออกโดยหน่วยงาน/บรษัิทอนื ในประเทศไทย นอกจาก (ก) ถงึ (ฉ)

(ซ) ออกโดยรัฐวสิาหกจิตา่งประเทศ

(ฌ) ออกโดยบรษัิทเอกชนต่างประเทศ

(ญ) เชา่ทรัพยส์นิแบบลสิซงิ / เงนิลงทนุใหเ้ชา่ซอื

(ฎ) เงนิใหกู้ย้มืโดยมบีคุคลคําประกัน

(ฏ) เงนิใหกู้ย้มืโดยมกีรมธรรมเ์ป็นประกัน

(ฐ) เงนิใหกู้ย้มือนื

เงนิใหกู้โ้ดยมอีสงัหารมิทรพัยจ์าํนองเป็นประกนั

 (ก)  อสังหารมิทรัพยท์ใีชเ้ป็นทอียูอ่าศัย

 (ข)  อสังหารมิทรัพยอ์นื

3 การประกนัภยัตอ่

สนิทรพัยอ์นื

(ก)  เงนิสด

(ข)  เงนิฝากสถาบันการเงนิ/ ใบรับฝากเงนิ/ บัตรเงนิฝาก กับธนาคารออมสนิ

(ค)  เงนิฝากสถาบันการเงนิ / ใบรับฝากเงนิ / บัตรเงนิฝาก กับธนาคารอนื

(ง)  บัญชเีดนิสะพัดสํานักงานใหญ่

(จ)  สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตัดบัญช ี(Deferred tax assets)

(ฉ)  คา่ใชจ้่ายจ่ายลว่งหนา้

(ช)  เบยีประกันภัยคา้งรับจากกรมธรรมป์ระกันภัยอบัุตเิหต ุทคีา้งชําระเกนิกวา่ 60 วัน นับแต่
วันเรมิคุม้ครองตามสัญญา

รายการ
 พนัธบตัร หุน้กู ้ตวัสญัญาใชเ้งนิ-ตวัแลกเงนิ และเงนิใหกู้ย้มื ตามประเภทของคูส่ญัญา
หรอืผูอ้อกตราสาร

1

2

4



แบบฟอรม์ท ี7 การคํานวณเงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นเครดติ

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี7.2 เงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการลงทุนในตราสารหนี บาท

ลําดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ.
 วา่ดว้ยการประเมนิราคา
ทรพัยส์นิและหนสีนิของ

บรษิทัประกนัชวีติ) 

คา่ความเสยีง
เงนิกองทุนตาม
ระดบัความเสยีง

1 0.0%

0.01%

0.35%
0.40%

1.50%

4.00%

14.00%

14.00%
3 0.35%

0.01%

0.35%

0.01%

0.35%
0.40%
1.50%
4.00%

14.00%
14.00%

0.01%

0.35%

0.40%

1.50%

4.00%

14.00%

14.00%

0.01%

0.35%

0.40%

1.50%

4.00%

14.00%

14.00%

0.01%

0.35%

0.40%

1.50%

4.00%

14.00%

14.00%

0.01%

0.35%

0.40%

1.50%

4.00%

14.00%

14.00%

10

ออกโดยบรษัิทเอกชนตา่งประเทศ

5.2 ระดับความเสยีง 2
5.3 ระดับความเสยีง 3
5.4 ระดับความเสยีง 4
5.5 ระดับความเสยีง 5
5.6 ระดับความเสยีง 6
5.7 ไมไ่ดร้ับการจัดระดับความน่าเชอืถอื

ออกโดยสถาบันการเงนิ / บรษัิทหลักทรัพย ์/ บรษัิทประกันภยั ในประเทศ
6.1 ระดับความเสยีง 1
6.2 ระดับความเสยีง 2
6.3 ระดับความเสยีง 3
6.4 ระดับความเสยีง 4
6.5 ระดับความเสยีง 5

6.7 ไมไ่ดร้ับการจัดระดับความน่าเชอืถอื

7.1 ระดับความเสยีง 1
7.2 ระดับความเสยีง 2
7.3 ระดับความเสยีง 3
7.4 ระดับความเสยีง 4
7.5 ระดับความเสยีง 5

8.7 ไมไ่ดร้ับการจัดระดับความน่าเชอืถอื

7.6 ระดับความเสยีง 6

7.7 ไมไ่ดร้ับการจัดระดับความน่าเชอืถอื
ออกโดยรัฐวสิาหกจิตา่งประเทศ
8.1 ระดับความเสยีง 1
8.2 ระดับความเสยีง 2
8.3 ระดับความเสยีง 3
8.4 ระดับความเสยีง 4

9.1 ระดับความเสยีง 1

รายการ

ออก สงัจา่ย รับรอง รับอาวลั หรอืคําประกัน โดยรัฐบาลไทย ธนาคารแหง่
ประเทศไทย กระทรวงการคลังไทย หรอืกองทนุเพอืการฟืนฟแูละพัฒนา
ระบบสถาบันการเงนิไทย ทเีป็นสกุลเงนิบาท

ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทมีกีฎหมายเฉพาะจัดตัง ทกีระทรวงการคลังไมคํ่า
ประกัน และยังไมไ่ดแ้ปลงสภาพเป็นบรษัิทจํากัด  และไมม่อีนัดบัความ
นา่เชอืถอื ทเีป็นสกุลเงนิบาท

ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทมีกีฎหมายเฉพาะจัดตัง ทกีระทรวงการคลังไมคํ่า
ประกัน และยังไมไ่ดแ้ปลงสภาพเป็นบรษัิทจํากัด  และมอีนัดบัความ
นา่เชอืถอื ทเีป็นสกุลเงนิบาท

4.1 ระดับความเสยีง 1
4.2 ระดับความเสยีง 2

ออก สงัจา่ย รับรอง รับอาวลั หรอืคําประกัน โดยรัฐบาลตา่งประเทศ 
ธนาคารกลางตา่งประเทศ และกระทรวงการคลังตา่งประเทศ ในสกลุเงนิใดๆ
2.1 ระดับความเสยีง 1
2.2 ระดับความเสยีง 2
2.3 ระดับความเสยีง 3
2.4 ระดับความเสยีง 4
2.5 ระดับความเสยีง 5
2.6 ระดับความเสยีง 6

9.2 ระดับความเสยีง 2

9.3 ระดับความเสยีง 3

รวม

9.4 ระดับความเสยีง 4
9.5 ระดับความเสยีง 5
9.6 ระดับความเสยีง 6
9.7 ไมไ่ดร้ับการจัดระดับความน่าเชอืถอื

4

ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทแีปลงสภาพเป็นบรษัิทจํากัดไปแลว้
5.1 ระดับความเสยีง 1

6.6 ระดับความเสยีง 6

5

6

8.5 ระดับความเสยีง 5
8.6 ระดับความเสยีง 6

2.7 ไมไ่ดร้ับการจัดระดับความน่าเชอืถอื

2

7

8

9

ออกโดยหน่วยงาน/บรษัิทอนื ในประเทศไทย นอกจาก 1-6



ตารางท ี7.3 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการลงทนุในเงนิใหกู้ย้มืโดยมอีสงัหารมิทรพัยจ์ํานองเป็นประกนั บาท

ลาํดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ 

คปภ. วา่ดว้ยการ
ประเมนิราคา

ทรพัยส์นิและหนสีนิ
ของบรษิทัประกนัชวีติ)

คา่ความเสยีง
เงนิกองทนุตามระดบั

ความเสยีง

อสงัหารมิทรัพยท์ใีชเ้ป็นทอียูอ่าศัย (residential properties)

(ก) อัตราสว่นเงนิใหกู้ย้มืตอ่มลูคา่หลักประกันนอ้ยกวา่ 70% (LTV < 70%) 2.8%

(ข) อัตราสว่นเงนิใหกู้ย้มืตอ่มลูคา่หลักประกันระหวา่ง 70% ถงึ 90% (70% ≤ LTV  ≤ 90%) 6.0%

(ค) 8.0%

อสงัหารมิทรัพยอ์นื (other types of properties)

(ก) อัตราสว่นเงนิใหกู้ย้มืตอ่มลูคา่หลักประกันนอ้ยกวา่ 70% (LTV < 70%) 6.4%

(ข) อัตราสว่นเงนิใหกู้ย้มืตอ่มลูคา่หลักประกันระหวา่ง 70% ถงึ 90% (70% ≤ LTV  ≤ 90%) 8.0%

(ค) 12.0%

3

บาท

ลาํดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ 

คปภ. วา่ดว้ยการ
ประเมนิราคา

ทรพัยส์นิและหนสีนิ
ของบรษิทัประกนัชวีติ) 

คา่ความเสยีง
เงนิกองทนุตามระดบั

ความเสยีง

1 14.0%

(ก) 7.0%

(ข) 14.0%

3 0.0%

4 14.0%

5

ตารางท ี7.5 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการประกนัภยัตอ่
ลาํดบัที บาท

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(ก)

(ข)

(ค)

3

4 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการประกนัภยัตอ่ (risk capital charge)

เงนิใหกู้ย้มืดอ้ยคณุภาพ (non-performing)

รายการ

เชา่ทรัพยส์นิแบบลสิซงิประเภทสญัญาเชา่การเงนิ / เงนิลงทนุใหเ้ชา่ซอื

ตารางท ี7.4 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการลงทนุในเงนิใหกู้ย้มืนอกจากเงนิใหกู้ย้มืโดยมอีสงัหารมิทรพัยจ์ํานองเป็นประกนั

2 เงนิใหกู้ย้มืโดยมบีคุคลคําประกัน

รวม (total)

เงนิคา้งจา่ยเกยีวกับการประกันภัยตอ่ (due to reinsurers)

เจา้หนปีระกันภัยตอ่อนื (other reinsurance payables)

สนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่สทุธ ิ(net reinsurance assets)

รายการ

รายการ

รวม

เงนิใหกู้ย้มืโดยมกีรมธรรมเ์ป็นประกัน
เงนิใหกู้ย้มือนื

2

1

เงนิวางไวจ้ากการประกันภัยตอ่ (deposit on reinsurance treaties)

เงนิคา้งรับเกยีวกับการประกันภัยตอ่ (due from reinsurers)

สํารองประกันภัยสว่นทเีรยีกคนืจากการประกันภัยตอ่ (กอ่นรวมคา่เผอืความผันผวน) (reinsurance 
recoveries on technical reserves (before PAD))

1

2

รวมหนสีนิจากการประกนัภยัตอ่ (total reinsurance liabilities )

รวมสนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่ (total reinsurance assets )

เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นักงานและตัวแทนของบรษัิท

ลกูหนปีระกันภัยตอ่อนื (other reinsurance receivables)

เงนิถอืไวจ้ากการประกันภัยตอ่ (amounts withheld on reinsurance treaties)

เงนิใหกู้ย้มืดอ้ยคณุภาพ (non-performing)

เงนิใหกู้ย้มืแกบ่คุคลอนื (ยกเวน้ เงนิใหกู้ย้มืโดยมกีรมธรรมเ์ป็นประกัน)



ตารางท ี7.6 เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากสนิทรพัยอ์นืๆ

ลําดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ 

คปภ. วา่ดว้ยการ
ประเมนิราคา

ทรพัยส์นิและหนสีนิ
ของบรษิทัประกนั

ชวีติ) 

คา่ความเสยีง
เงนิกองทนุตามระดบั

ความเสยีง

1 0%

2 0%

(ก) 0%

(1) 0%

(2) 0.25%

(3) 0.50%

(4) 1.6%

(5) 4%

(6) 8%

(7) 8%

(8) 8%

(9) 12%

(10) 12%

(11) 0.8%

4 0%

5 0%

6 0%

7 12%

(ก)

0%

(ข)
100%

(1) 0.01%

(2) 0.35%

(3) 0.40%

(4) 1.50%

(5) 4.00%

(6) 14.00%

(7) 14.00%

9 0%

10 รวม

ตารางท ี7.7 เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์

ลําดบัที

ราคาตลาดปจัจบุนั 
(exposure mark-to-

market value)

เงนิตน้ (notional 
principal)

คา่ความเสยีงทใีช้
 (applicable risk 

charge)

เงนิกองทนุตามระดบั
ความเสยีง (risk capital 

charge)

1

2

3

4

5

996

997

998

999

1000

1001 รวม (total)

รายการ

เงนิสด

เงนิฝากสถาบันการเงนิ/ ใบรับฝากเงนิ/ บัตรเงนิฝาก กบั ธ. ออมสนิ

คา้งรับจาก รัฐบาลไทย ธนาคารแหง่ประเทศไทย กระทรวงการคลงัไทย ธนาคารออมสนิ หรอื
กองทนุเพอืการฟืนฟแูละพัฒนาระบบสถาบันการเงนิไทย ทเีป็นสกลุบาท / เงนิใหกู้ย้มืโดยมี
กรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั / เงนิปันผลทปีระกาศแลว้ของนติบิคุคลทจีัดตงัขนึตามกฎหมายไทย
ซงึยังไมพ่น้กําหนดระยะเวลาทกีฎหมายกําหนดใหน้ติบิคุคลนันตอ้งชําระใหก้บัผูถ้อืตราสาร

รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ

อนืๆ

สถานะและคูส่ญัญา (position & counterparty)

เงนิฝากสถาบันการเงนิ/ ใบรับฝากเงนิ/ บัตรเงนิฝาก กบั ธ. อนื

สนิทรัพยท์ตีดิภาระผกูพัน (assets pledged by an insurer)

(ข)

จํานวนเงนิทไีดรั้บการคําประกนัจากสถาบันประกนัเงนิฝาก
สว่นเกนิจากจํานวนเงนิทไีดรั้บการคําประกนัจากสถาบันประกนัเงนิฝาก

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (ระดบัความเสยีง 2)

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (ระดบัความเสยีง 3)

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (ระดบัความเสยีง 4)

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (ระดบัความเสยีง 5)

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (ระดบัความเสยีง 6)

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (สถาบันการเงนิทมีกีฎหมายพเิศษจัดตงั ยกเวน้ ธ.ออมสนิ)

บัญชเีดนิสะพัดสํานักงานใหญ่

คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตดับัญช ี(deferred tax assets)

ระยะเวลามากกวา่ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 12 เดอืน

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (ระดบัความเสยีง 1)

ระยะเวลาไมเ่กนิ 1 เดอืน
ระยะเวลามากกวา่ 1 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 6 เดอืน

เบยีประกนัภยัคา้งรับสําหรับกรมธรรมป์ระกนัภยัอบุัตเิหต ุทคีา้งชําระเกนิกวา่ 60 วัน นับแตว่ันเรมิคุม้ครอง
ตามสญัญา

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (ไมไ่ดรั้บการจัดอนัดบัความน่าเชอืถอื)

8

(ค)

ระดบัความเสยีง 1

ระดบัความเสยีง 2

ระดบัความเสยีง 3

ระดบัความเสยีง 4

ไมไ่ดรั้บการจัดอนัดบัความน่าเชอืถอื

3

เงนิปันผลทปีระกาศแลว้ของนติบิคุคลทจีัดตงัขนึตามกฎหมายไทยซงึพน้กําหนดระยะเวลาที
กฎหมายกําหนดใหน้ติบิคุคลนันตอ้งชําระใหก้บัผูถ้อืตราสาร

ระดบัความเสยีง 5

ระดบัความเสยีง 6



แบบฟอรม์ท ี8 การคํานวณเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการประกนัภยัตอ่และการคํานวณความเสยีงดา้นการกระจุกตวัจากการประกนัภยัตอ่

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี8.1 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากการประกนัภยัตอ่สาํหรบัผูร้บัประกนัภยัตอ่ในประเทศ

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(ก)

(ข)

(ค)

3

4 100%

5

6

7

รวม (total)

ลาํดบัที รายการ
สญัญาประกนัภยัตอ่

ทางการเงนิ/1

สญัญาประกนัภยัตอ่ทไีมใ่ชส่ญัญาประกนัภยัตอ่ทางการเงนิ

1

2

รวมสนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่ (total reinsurance assets)

รวมหนสีนิจากการประกนัภยัตอ่ (total reinsurance liabilities)

สนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่สทุธ ิ(net reinsurance assets)

คา่ความเสยีง (ตามตารางดา้นลา่ง) (risk charge (see below))

เงนิวางไวจ้ากการประกันภัยตอ่ (amounts deposit on reinsurance treaties)

เงนิคา้งรับเกยีวกับการประกันภัยตอ่ (due from reinsurers)

เจา้หนีประกันภัยตอ่อนื (other reinsurance payables)

เงนิกองทุนสาํหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการประกนัภยัตอ่ (reinsurance credit risk 
capital charge)

สํารองประกันภัยสว่นทเีรยีกคนืจากการประกันภัยตอ่ทไีมร่วมคา่เผอืความผันผวน 
(reinsurance recoveries on technical reserves without PAD)

ลกูหนีประกันภัยตอ่อนื (other reinsurance receivables)

เงนิกองทุนสาํหรบัความเสยีงดา้นการกระจกุตวัจากการเอาประกนัภยัตอ่กบัผูร้บัประกนัภยั
ตอ่แตล่ะราย (individual reinsurance  concentration risk capital charge)

เงนิถอืไวจ้ากการประกันภัยตอ่ (amounts withheld on reinsurance treaties)

เงนิคา้งจา่ยเกยีวกับการประกันภัยตอ่ (due to reinsurers)

เงนิกองทุนสาํหรบัความเสยีงดา้นการกระจกุตวัจากการเอาประกนัภยัตอ่กบัผูร้บัประกนัภยั
ตอ่ในประเทศ (local reinsurance concentration risk capital charge)



ตารางท ี8.2 เงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงจากการประกนัภยัตอ่สําหรบัผูร้บัประกนัภยัตอ่ตา่งประเทศ

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(ก)

(ข)

(ค)

3

4 100%

5

6

7

8

ลําดบัท ี รายการ
สญัญาประกนัภยัตอ่

ทางการเงนิ/1

สญัญาประกนัภยัตอ่ทไีมใ่ชส่ญัญาประกนัภยัตอ่ทางการเงนิ รวม (total)

2
เงนิถอืไวจ้ากการประกันภัยตอ่ (amounts withheld on reinsurance treaties)

เงนิคา้งจ่ายเกยีวกับการประกันภัยตอ่ (due to reinsurers)

รวมสนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่ (total reinsurance assets)

รวมหนสีนิจากการประกนัภยัตอ่ (total reinsurance liabilities)

เจา้หนปีระกันภัยตอ่อนื (other reinsurance payables)

1
เงนิวางไวจ้ากการประกันภยัตอ่ (amounts deposit on reinsurance treaties)

ลกูหนปีระกันภัยตอ่อนื (other reinsurance receivables)

เงนิคา้งรับเกยีวกับการประกันภัยตอ่ (due from reinsurers)

สนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่สุทธ ิ(net reinsurance assets)

เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจุกตวัจากการเอาประกนัภยัตอ่กบัผูร้บัประกนัภยัตอ่
ตา่งประเทศ (offshore reinsurance concentration risk capital charge)

สํารองประกันภัยสว่นทเีรยีกคนืจากการประกันภัยตอ่ทไีมร่วมคา่เผอืความผันผวน (reinsurance 
recoveries on technical reserves without PAD)

คา่ความเสยีง (ตามตารางดา้นลา่ง) (risk charge (see below))

เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการประกนัภยัตอ่ (reinsurance credit risk 
capital charge)

เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจุกตวัจากการเอาประกนัภยัตอ่กบัผูร้บัประกนัภยัตอ่
แตล่ะราย (individual reinsurance  concentration risk capital charge)

เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจุกตวัจากการเอาประกนัภยัตอ่สาํหรบัความเสยีง
รวมของผูร้บัประกนัภยัตอ่ในแตล่ะระดบัความเสยีง (additional Reinsurance concentration 
risk capital charge)



การจดัระดบัความเสยีง (risk rating)
รอ้ยละของคา่
ความเสยีง (% 
risk charge)

รอ้ยละขดีจํากัด
ของสนิทรัพยจ์าก
การประกันภัยตอ่

(% limit of 
reinsurance 

Asset)

สนิทรัพยจ์าก
การประกันภัย

ตอ่ 
(reinsurance 

assets)

กอ่นการ
กระจายกลับไป

แตล่ะผูร้ับ
ประกันภัยตอ่
แตล่ะราย 
(before 

allocating 
back to each 

reinsurer)

1.6% 100%
2.8% 100%
4% 100%
8% 50%
15% 25%
25% รวม (total)

48.5%
รอ้ยละของคา่
ความเสยีง (% 
risk charge)

1.6%

2.8%

4%

8%
(c) 100%การประกันภัยตอ่ทางการเงนิ (financial reinsurance)

เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นการกระจุกตวัจากการเอาประกนัภยัตอ่สาํหรบั
ความเสยีงรวมของผูร้บัประกนัภยัตอ่ในแตล่ะระดบัความเสยีง (additional 
Reinsurance concentration risk capital charge)

ระดับความเสยีง 1 (risk grade 1) ระดับความเสยีง 1 (risk grade 1)
ระดับความเสยีง 2 (risk grade 2)

ระดับความเสยีง 6 (risk grade 6)

ระดับความเสยีง 4 (risk grade 4)
ระดับความเสยีง 5 (risk grade 5)

ระดับความเสยีง 4 (risk grade 4)
ระดับความเสยีง 3 (risk grade 3)ระดับความเสยีง 3 (risk grade 3)
ระดับความเสยีง 2 (risk grade 2)

ระดับความเสยีง 5, 6 และ 7 (risk grade 5, 6 and 7)

ความเสยีงภยัดา้นเครดติของผูร้บัประกนัภยัตอ่ตา่งประเทศ (credit 
exposures to offshore reinsurers )

(b)
ความเสยีงภยัดา้นเครดติของผูร้บัประกนัภยัตอ่ในประเทศไทยตาม
อตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ (credit exposures to Thai 
reinsurers according to reinsurer's capital adequacy ratio (CAR))

(i) อัตราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุตังแต ่300% (CAR ≥ 300%)

(ii) อัตราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุตังแต ่200% แตไ่มถ่งึ 300% (CAR ≥ 
200% and <300%)

(iii) อัตราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุตังแต ่150% แตไ่มถ่งึ 200% (CAR ≥
 150% and <200%)

(iv) อัตราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุนอ้ยกวา่ 150% (CAR <150%)

ระดับความเสยีง 7 (risk grade 7)

(a)



แบบฟอรม์ท ี9 การคาํนวณเงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นการกระจุกตวั

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี9.1 เงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจกุตวั

(1) 5.0%
(2) 5.0%
(3) 5.0%
(4) 5.0%
(5) 5.0%

(996) 5.0%
(997) 5.0%
(998) 5.0%
(999) 5.0%

(1000) 5.0%

(1) 10.0%
(2) 10.0%
(3) 10.0%
(4) 10.0%
(5) 10.0%

(996) 10.0%
(997) 10.0%
(998) 10.0%
(999) 10.0%

(1000) 10.0%

(1) 20.0%
(2) 20.0%
(3) 20.0%
(4) 20.0%
(5) 20.0%

(996) 20.0%
(997) 20.0%
(998) 20.0%
(999) 20.0%

(1000) 20.0%

(1) 15.0%
(2) 15.0%
(3) 15.0%
(4) 15.0%
(5) 15.0%

(996) 15.0%
(997) 15.0%
(998) 15.0%
(999) 15.0%

(1000) 15.0%

(1) 15.0%
(2) 15.0%
(3) 15.0%
(4) 15.0%
(5) 15.0%

(996) 15.0%
(997) 15.0%
(998) 15.0%
(999) 15.0%

(1000) 15.0%

(1) 15.0%
(2) 15.0%
(3) 15.0%
(4) 15.0%
(5) 15.0%

(996) 15.0%
(997) 15.0%
(998) 15.0%
(999) 15.0%

(1000) 15.0%

ตราสารทุน

ผูอ้อกตราสารหนี

ขดีจาํกดัทกีําหนด
(รอ้ยละของสนิทรพัยร์วม)

(ยกเวน้รัฐบาล และรัฐวสิาหกจิของประเทศไทย)

เงนิกองทุนตาม
ระดบัความเสยีง

กองทุนรวมโครงสรา้งพนืฐานเพอือนาคตประเทศไทยทมีวีัตถปุระสงค์
การจัดตังตามมตคิณะรัฐมนตร ีเมอืวันท ี12 กรกฎาคม 2559

ความเสยีงภยั
(มูลคา่ทปีระเมนิได้

ตามประกาศฯ ประเมนิ
ราคาทรพัยส์นิและ
หนสีนิของบรษิทั

ประกนัชวีติ)

ลําดบัที ประเภทของการกระจกุตวั

มไิดจ้ดทะเบยีนซอืขายในสมาคมตลาดตราสารหนไีทย

1

จดทะเบยีนซอืขายในสมาคมตลาดตราสารหนไีทย

สถาบันการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบันการเงนิ รวมถงึ บรษัิท
ร่วมหรอืบรษัิทย่อยในกลุม่สถาบันการเงนิ

(ก)

2

(ก)

(ข)

(ค)

ขดีจาํกดั

(ค) จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม 
เอ ไอ หรอือยู่ในดัชนรีาคาหลักทรัพยต์ามทกํีาหนด

(ข) Infrastructure fund,  REIT และ Property fund ในรูปแบบตราสาร
ทุนทจีดทะเบยีนกองทุนในประเทศไทยและลงทุนในประเทศไทย



ตารางท ี9.1 เงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจกุตวั

ขดีจาํกดัทกีําหนด
(รอ้ยละของสนิทรพัยร์วม)

เงนิกองทุนตาม
ระดบัความเสยีง

ความเสยีงภยั
(มูลคา่ทปีระเมนิได้

ตามประกาศฯ ประเมนิ
ราคาทรพัยส์นิและ
หนสีนิของบรษิทั

ประกนัชวีติ)

ลําดบัที ประเภทของการกระจกุตวั ขดีจาํกดั

(1) 5.0%
(2) 5.0%
(3) 5.0%
(4) 5.0%
(5) 5.0%

(996) 5.0%
(997) 5.0%
(998) 5.0%
(999) 5.0%
(1000) 5.0%

(1) 5.0%
(2) 5.0%
(3) 5.0%
(4) 5.0%
(5) 5.0%

(996) 5.0%
(997) 5.0%
(998) 5.0%
(999) 5.0%
(1000) 5.0%

(1) 5.0%
(2) 5.0%
(3) 5.0%
(4) 5.0%
(5) 5.0%

(996) 5.0%
(997) 5.0%
(998) 5.0%
(999) 5.0%
(1000) 5.0%

(1) 10.0%
(2) 10.0%
(3) 10.0%
(4) 10.0%
(5) 10.0%

(996) 10.0%
(997) 10.0%
(998) 10.0%
(999) 10.0%
(1000) 10.0%

(1) 1.0%
(2) 1.0%
(3) 1.0%
(4) 1.0%
(5) 1.0%

(996) 1.0%
(997) 1.0%
(998) 1.0%
(999) 1.0%
(1000) 1.0%

(ข) 2.5%
5 15.0%
6 20.0%
7 รวม

(ก)

(ข)

9

10

(ฉ) มไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย ์
เอ็ม เอ ไอ หรอืมไิดอ้ยู่ในดัชนรีาคาหลักทรัพยต์ามทกํีาหนด และมคีา่
ความเสยีงดา้นตลาด 50%

รวมเงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจกุตวั

8

เงนิกองทุนสําหรับความเสยีงดา้นการกระจกุตัวจากการเอาประกนัภัยตอ่กบัผูรั้บประกนัภัยตอ่ในประเทศ

เงนิกองทุนสําหรับความเสยีงดา้นการกระจกุตัวจากการเอาประกนัภัยตอ่กบัผูรั้บประกนัภัยตอ่ตา่งประเทศ

รวมเงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจกุตวัจากการประกนัภยัตอ่

4

รวมลกูหนทีุกราย

(ก)

การประกนัภัยตอ่
สนิทรพัยร์วม (มูลคา่ตามประกาศ คปภ. วา่ดว้ยการประเมนิราคาทรพัยส์นิและหนสีนิของบรษิทัประกนัชวีติ)

อสังหารมิทรัพยแ์ละทรัพยส์นิดําเนนิงาน

สนิทรัพยล์งทุนทเีป็นสกลุเงนิตราตา่งประเทศ (รวมทุกสกลุเงนิ)

ลกูหนแีตล่ะราย

หลักทรัพยท์เีป็นหน่วยลงทุน

เงนิใหกู้ย้มืทไีม่มทีรัพยส์นิเป็นประกนั

3

(ง) มไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย ์
เอ็ม เอ ไอ หรอืมไิดอ้ยู่ในดัชนรีาคาหลักทรัพยต์ามทกํีาหนด และมคีา่
ความเสยีงดา้นตลาด 25%

มไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย ์
เอ็ม เอ ไอ หรอืมไิดอ้ยู่ในดัชนรีาคาหลักทรัพยต์ามทกํีาหนด และมคีา่
ความเสยีงดา้นตลาด 35%

(จ)



แบบฟอรม์ท ี10 การคํานวณเงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นปฏบิตักิาร

บรษัิท
ณ วนัที

ตารางท ี10.1 เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นปฏบิตักิาร

ลําดบัที ความเสยีงภยัทงัหมด คา่ความเสยีง เงนิกองทนุตามระดบัความเสยีง

1 1%

รายการ

เบยีประกนัภัยรับรวมกอ่นการประกนัภัยตอ่ 
(Gross written premium)



แบบฟอรม์ท ี11 การกระจายความเสยีงระหวา่งความเสยีงดา้นประกนัภยัและความเสยีงดา้นสนิทรพัย์

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี11.1 การกระจายความเสยีงระหวา่งความเสยีงดา้นประกนัภยัและความเสยีงดา้นสนิทรพัย ์
เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีง

ดา้นประกนัภยั
เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีง

ดา้นสนิทรพัย์

เงนิกองทนุสําหรบัความ
เสยีงดา้นประกนัภยั 100% 75%

เงนิกองทนุสําหรบัความ
เสยีงดา้นสนิทรพัย์ 75% 100%

รวม
SQRT

เงนิกองทนุตามระดบัความเสยีง



แบบฟอรม์ท ี12 รายละเอยีดของรายการหกัจากเงนิกองทนุ

บรษัิท
ณ วันที

 ลาํดบัที  ประเภทของรายการหกั  รายการ  มลูคา่
ตามประกาศ คปภ. วา่
ดว้ยการประเมนิราคา
ทรพัยส์นิและหนสีนิ

ของบรษิทัประกนัชวีติ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 ประเภทของรายการหกั
หุน้ทนุซอืคนื
คา่ความนยิม
สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน
สนิทรัพยท์ตีดิภาระผกูพัน
เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย/รว่ม
เงนิลงทนุในบรษัิทประกนัภัย
การถอืตราสารทนุไขวก้นั

สนิทรัพยผ์ดิกฎหมาย

หุน้บรุมิสทิธซิอืคนื ชนัท1ี
หุน้บรุมิสทิธซิอืคนื ชนัท2ี
ตราสารทางการเงนิซอืคนื

เงนิทบีรษัิทไดจ้า่ยไปเพอืการซอืคนืหุน้บรุมิสทิธทิไีมส่ามารถไถถ่อนได ้ชนดิสะสมเงนิปันผล
เงนิทบีรษัิทไดจ้า่ยไปเพอืการซอืคนืตราสารทางการเงนิทนัีบเป็นเงนิกองทนุ

สนิทรัพยท์ตีดิภาระผกูพัน (assets pledged by an insurer)
มลูคา่ของตราสารทนุทลีงทนุในบรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่ม

สนิทรัพยท์ไีดม้าหรอืมอียูโ่ดยฝ่าฝืนบทบญัญัตขิองกฎหมาย เวน้แตอ่สงัหารมิทรัพยท์หีกัคา่
เผอืการดอ้ยคา่แลว้

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน (ยกเวน้ โปรแกรมคอมพวิเตอรท์บีรษัิทมกีรรมสทิธ)ิ

มลูคา่ของตราสารทนุทลีงทนุในบรษัิทประกนัชวีติและบรษัิทประกนัวนิาศภัย
มลูคา่ของตราสารทนุทถีอืไขวก้นัระหวา่งบรษัิทประกนัชวีติกบับรษัิทอนื โดยมวัีตถปุระสงคเ์พอื
การเพมิทนุของบรษัิทประกนัชวีติ

เงนิทบีรษัิทไดจ้า่ยไปเพอืการซอืคนืหุน้บรุมิสทิธทิไีมส่ามารถไถถ่อนได ้ชนดิไมส่ะสมเงนิปันผล

 ชอืรายการตามประกาศ คปภ. วา่ดว้ยเงนิกองทนุตามระดบัความเสยีง
เงนิทบีรษัิทไดจ้า่ยไปเพอืการซอืหุน้คนืตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจํากดั
คา่ความนยิมทนัีบเป็นสนิทรัพยท์ปีรากฏอยูใ่นงบการเงนิ



เอกสารแนบ 2

รายงานการดาํรงเงนิกองทนุ ไตรมาส ____ ปี ______

…(ชอืบรษิทั/สาขา)…

ณ วนัท ี__________



ลายมอืชอื (signature)  :                                                                                                         

ชอื (name)  :                                                                                                          

วนัท ี(date)  :                                                                                                                          

ลายมอืชอื (signature)  :                                                                                                         

ชอื (name)  :                                                                                                          

วนัท ี(date)  :                                                                                                                          

ลายมอืชอื (signature)  :                                                                                                         

ชอื (name)  :                                                                                                          

วนัท ี(date)  :                                                                                                                          
ประทบัตราสําคญั (ถา้ม)ี

    * กรณีบรษัิททเีป็นสาขาตา่งประเทศ หมายถงึ ผูจ้ดัการสาขา
    ** ตอ้งเป็นกรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพันบรษัิท

คาํรบัรองของบรษิทั

                       บรษัิท …(ชอืบรษัิท/สาขา)… ขอสง่รายงานการดํารงเงนิกองทนุทจีดัทําขนึตามกรอบการดํารงเงนิกองทนุตามระดบั
ความเสยีงภายใตพ้ระราชบญัญัตปิระกนัชวีติ พ.ศ. 2535 ซงึแกไ้ขเพมิเตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัชวีติ (ฉบบัท ี2) พ.ศ. 2551 และ
ขอรับรองวา่ขอ้มลูทใีหแ้กผู่ส้อบบญัชรีับอนุญาตและนักคณติศาสตรป์ระกนัภัยเพอืใชใ้นการคํานวณเงนิกองทนุมคีวามถกูตอ้งและ
สมบรูณ์

กรรมการ** หรอืผูรั้บมอบอํานาจจากกรรมการ***

  *** กรณีทผีูรั้บมอบอํานาจจากกรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพันบรษัิทเป็นประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ ใหป้ระธาน
เจา้หนา้ทบีรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการลงนามในชอ่งแรกเพยีงชอ่งเดยีว

กรรมการ** หรอืผูรั้บมอบอํานาจจากกรรมการ***

ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ*



                    รายงานการดํารงเงนิกองทนุนจัีดทําขนึเพอืวตัถปุระสงคใ์นการประเมนิความเพยีงพอของ
เงนิกองทนุตามกฎหมายกําหนดเทา่นัน จงึอาจไมเ่หมาะสมในการนําไปใชเ้พอืวตัถปุระสงคอ์ยา่งอนื

[ลายมอืชอืผูส้อบบญัช]ี _______________
[ชอืผูส้อบบญัช]ี _______________
ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขทะเบยีน _______________
 
[ชอืและทตีงัสาํนักงาน] _______________
[วนัทขีองรายงานการสอบทาน] _______________

                    ขา้พเจา้ไดส้อบทานรายงานการดํารงเงนิกองทนุ ณ วนัท ี __________ ของ…(ชอืบรษัิท/
สาขา)… ซงึผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้ับผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งและความครบถว้นของรายงานดงักลา่ว สว่น
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกยีวกบัรายงานดงักลา่วจากผลการสอบทานของขา้พเจา้

                    ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบญัชทีรัีบรองโดยทวัไปในประเทศไทย 
การสอบทานดงักลา่วประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบคุลากร การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบ
ทานอนื การสอบทานนมีขีอบเขตจํากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีทําใหข้า้พเจา้ไม่
สามารถไดค้วามเชอืมันวา่จะพบเรอืงทมีนัียสาํคญัทงัหมดซงึอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน ขา้พเจา้จงึ
ไมอ่าจแสดงความเห็นตอ่รายงานการดํารงเงนิกองทนุทสีอบทานได ้

                    ขา้พเจา้ไมพ่บสงิทเีป็นเหตใุหเ้ชอืวา่รายงานการดํารงเงนิกองทนุดงักลา่วของ…(ชอืบรษัิท/
สาขา)… ณ วนัท ี __________ ไมไ่ดถ้กูจัดเตรยีมอยา่งถกูตอ้งตามทคีวรในสาระสาํคญัตามกรอบการดํารง
เงนิกองทนุตามระดบัความเสยีงภายใตพ้ระราชบญัญัตปิระกันชวีติ พ.ศ. 2535 ซงึแกไ้ขเพมิเตมิโดย
พระราชบญัญัตปิระกนัชวีติ (ฉบบัท ี2) พ.ศ. 2551 จากการสอบทานของขา้พเจา้

รายงานการสอบทานรายงานการดาํรงเงนิกองทนุโดยผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต

เสนอ กรรมการบรษัิท…(ชอืบรษัิท/สาขา)…



ชอืของนักคณติศาสตรป์ระกนัภัย ________________
ลายมอืชอื ________________
วันท ี________________

คาํรบัรองของนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั

                    ขา้พเจา้ไดด้ําเนนิการประเมนิภาระผกูพันตามสญัญาประกนัภัยสําหรับการคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นการประกนัภัย ซงึ
เป็นสว่นหนงึของรายงานการดํารงเงนิกองทนุของบรษัิท …(ชอืบรษัิท/สาขา)… สําหรับรายงาน ณ วันท ี  __________ วา่เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัยวา่ดว้ยการประเมนิราคาทรัพยส์นิและหนสีนิของบรษัิทประกนัชวีติ และประกาศ
คณะกรรมการกํากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัยวา่ดว้ยการกําหนดประเภทและชนดิของเงนิกองทนุ รวมทงัหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงอืนไข
ในการคํานวณเงนิกองทนุของบรษัิทประกนัชวีติ ตามทคีวรในสาระสําคญัทกุประการ

                    ขา้พเจา้ขอรับรองความถกูตอ้งของขอ้มลูทปีรากฏอยูใ่นรายงานการดํารงเงนิกองทนุ แบบฟอรม์ท ี4 ตารางท ี4.1 4.2 4.3 4.4 และ 4.5 
รวมทงั แบบฟอรม์ท ี6 ตารางท ี6.1 และ 6.2 ในสว่นทเีกยีวขอ้งกบังานของนักคณติศาสตรป์ระกนัภัย

                    อนงึในการประเมนิขอ้มลู ขา้พเจา้มไิดม้กีารตรวจสอบขอ้มลู หรอื ทําการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน หรอื การทดสอบหรอืสอบ
ทานอนืใด นอกเหนือจาก การตรวจสอบขอ้มลูตามทปีระกาศคณะกรรมการกํากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัยไดป้ระกาศไว ้

                    ทังน ีโดยลกัษณะงานของการประเมนิมลูคา่ไมม่วีธิกีารใดตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภัยทจีะใหผ้ลสรปุการประเมนิทถีกูตอ้งแมน่ยําได ้
มหีลายกรณีทจํีาเป็นตอ้งใชว้จิารณญาณและการตดัสนิใจของแตล่ะบคุคล ดังนันจงึไมส่ามารถใหม้ลูคา่ใดมลูคา่หนงึทไีมม่ขีอ้โตแ้ยง้ได ้ถงึแมว้า่ผลที
ไดจ้ากการประเมนิจะมขีอ้สรปุอยา่งสมเหตสุมผล ประกอบดว้ยเหตผุลและหลกัฐานประกอบทน่ีาเชอืถอืก็ตาม

                    การประเมนิภาระผกูพันตามสญัญาประกนัภัยน ีจัดทําขนึเพอืวัตถปุระสงคใ์นการประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทนุตามกฎหมาย
กําหนดเทา่นัน จงึอาจไมเ่หมาะสมในการนําไปใชเ้พอืวัตถปุระสงคอ์ยา่งอนื อาจไมบ่ง่บอกถงึความพอเพยีงของเงนิกองทนุตามหลกัเศรษฐศาสตร ์หรอื 
ความสามารถของบรษัิทในการทําธรุกจิ



บรษัิท (company)

ณ วันท ี(as at)

รายชอืแบบฟอรม์

1

2

งบแสดงฐานะการเงนิ 3

4

5

6

7

8

9

10

11

ขอ้มลูเพมิเตมิ 12

แบบรายงานการดาํรงเงนิกองทนุ

การคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นเครดติจากการประกนัภัยตอ่และการคํานวณความเสยีงดา้นการกระจกุตัวจากการประกนัภัยตอ่

การคํานวณอตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ

การคํานวณเงนิกองทนุทสีามารถนํามาใชไ้ดท้งัหมด

การคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นตลาด

ความเพยีงพอของ
เงนิกองทนุ

การคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นตลาดจากอตัราดอกเบยี

งบแสดงฐานะการเงนิ

การคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นประกนัภัย

การคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นเครดติ

การคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นการกระจกุตัว

สว่นประกอบของ
เงนิกองทนุทตีอ้ง

ดํารงไว ้

การคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นปฏบิตักิาร

การกระจายความเสยีงระหวา่งความเสยีงดา้นประกนัภัยและความเสยีงดา้นสนิทรัพย์

รายละเอยีดของรายการหักจากเงนิกองทนุ



แบบฟอรม์ท ี1 การคํานวณอตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทุน

บรษัิท
ณ วนัที

ตารางท ี1.1 เงนิกองทนุทสีามารถนํามาใชไ้ดท้งัหมดและเงนิกองทนุทตีอ้งดํารงตามกฎหมาย

ลําดบัที บาท
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ตารางท ี1.2 อตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ
ลําดบัที รอ้ยละ (%)

1

2

3

4

5

6

CAR ณ สนิไตรมาสทแีลว้  (prior quarter CAR ratio)

CAR ณ สนิ 2 ไตรมาสทแีลว้ (prior 2 quarter CAR ratio)

CAR ณ สนิ 3 ไตรมาสทแีลว้ (prior 3 quarter CAR ratio)

เงนิกองทนุสาํหรับความเสยีงดา้นประกนัภัย

เงนิกองทนุสาํหรับความเสยีงดา้นตลาด

เงนิกองทนุสาํหรับความเสยีงดา้นเครดติ

เงนิกองทนุสาํหรับความเสยีงดา้นประกนัภัยและความเสยีงดา้น
สนิทรัพย ์หลงัหักสว่นลดจากการกระจายความเสยีง

เงนิกองทนุสาํหรับความเสยีงดา้นการกระจกุตัว

เงนิกองทนุสาํหรับความเสยีงจากการเวนคนืกรมธรรมป์ระกนัภัย

เงนิกองทนุสาํหรับความเสยีงดา้นปฏบิตักิาร

เงนิกองทนุทตีอ้งดํารงทงัหมด (total capital required) (TCR)

รายการ
อัตราสว่นเงนิกองทนุชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ ตอ่ เงนิกองทนุ
ทตีอ้งดํารงตามกฎหมาย (CET 1 ratio)

อัตราสว่นเงนิกองทนุชนัท ี1 ตอ่ เงนิกองทนุทตีอ้งดํารงตามกฎหมาย
 (Tier 1 ratio)

อัตราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ (CAR) ไตรมาสปัจจบุนั

รายการ
เงนิกองทนุชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ (CET 1)

ตราสารทางการเงนิทนัีบเป็นเงนิกองทนุชนัท ี1 (Additional tier 1)

เงนิกองทนุชนัท ี2 (Tier 2)

เงนิกองทนุทสีามารถนํามาใชไ้ดท้งัหมด (total capital 
available) (TCA)



แบบฟอรม์ท ี2 การคํานวณเงนิกองทุนทสีามารถนํามาใชไ้ดท้งัหมด

บรษัิท
ณ วนัที

ลาํดบัที บาท

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
34

/1 ประเมนิโดยวธิรีาคาทนุตามมาตรฐานบญัชี

มลูคา่ทรัพยส์นิทไีดม้าหรอืมอียูโ่ดยฝ่าฝืนบทบญัญตัขิองกฎหมาย ทนัีบเป็น CET 1 เวน้แต่
อสงัหารมิทรัพยท์หีกัคา่เผอืการดอ้ยคา่แลว้

มลูคา่ของตราสารทนุทลีงทนุในบรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่ม

มลูคา่ตราสารทนุทบีรษัิทลงทนุในบรษัิทอนื หรอืบรษัิททไีดร้ับใบอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิประกนั
วนิาศภัยตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวนิาศภัย โดยไมม่วีตัถปุระสงคใ์นการแกไ้ขฐานะทางการ
เงนิ หรอืปรับโครงสรา้งหน ียกเวน้ 14

รวมเงนิกองทนุชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ หลงัหกัรายการหกั (Common equity tier 
1: CET 1 after deduction)

เงนิทไีดร้ับจากการออกหุน้บรุมิสทิธทิไีมส่ามารถไถถ่อนได ้ชนดิไมส่ะสมเงนิปันผล

มลูคา่ของตราสารทนุทนีติบิคุคลอนืมกีารถอืตราสารทนุไขวก้นักบับรษัิท  โดยนติบิคุคลอนืนันมี
วตัถปุระสงคใ์นการถอืตราสารทนุเพอืเป็นการเพมิทนุใหก้บับรษัิท

รวมรายการหกัจาก CET 1

คา่ความนยิมทนัีบเป็นสนิทรัพยท์ปีรากฏอยูใ่นงบการเงนิ

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน (ยกเวน้ โปรแกรมคอมพวิเตอรท์บีรษัิทมกีรรมสทิธ)ิ

สนิทรัพยท์ตีดิภาระผกูพัน ทนัีบเป็น CET 1 ยกเวน้หลักทรัพยป์ระกนัทบีรษัิทนํามาวางไวก้บันาย
ทะเบยีน และสนิทรัพยท์บีรษัิทจัดสรรไวส้ําหรับหนสีนิและภาระผกูพันตามสญัญาประกนัภัยตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัชวีติ

มลูคา่ทเีพมิขนึหรอืลดลงเมอืเทยีบราคาทนุของสนิทรัพยล์งทนุ แตไ่มร่วมถงึอสงัหารมิทรัพย์

มลูคา่ทเีพมิขนึหรอืลดลงเมอืเทยีบราคาทนุ/1ของอสงัหารมิทรัพย ์เฉพาะททํีาการของบรษัิท

สํารองอนืในสว่นของผูถ้อืหุน้

รวมเงนิกองทนุชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ กอ่นหกัรายการหกั (Common equity tier 
1: CET 1 before deduction)
เงนิทบีรษัิทไดจ้า่ยไปเพอืการซอืคนืหุน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจํากดั

ตารางท ี2.1 เงนิกองทนุทสีามารถนํามาใชไ้ดท้งัหมด 

รายการ

เงนิทนุชาํระแลว้จากการออกหุน้สามญัหรอืเงนิทนุทไีดร้ับจากสํานักงานใหญก่รณีเป็นสาขาของ
บรษัิทประกนัภัยตา่งประเทศ
สว่นเกนิมลูคา่หุน้ (สว่นตํากวา่มลูคา่หุน้ใหแ้สดงคา่ตดิลบ)

กําไรสะสม (ขาดทนุสะสมใหแ้สดงคา่ตดิลบ)

เงนิกองทนุทสีามารถนํามาใชไ้ดท้งัหมด (Total capital available: TCA)

เงนิทไีดร้ับจากการออกตราสารแสดงสทิธใินหนทีมีสีทิธดิอ้ยกวา่เจา้หนซีงึมสีทิธไิดร้ับชาํระหนทีี
เกดิจากการเอาประกนัภัย เจา้หนสีามญั เจา้หนดีอ้ยสทิธทิกุประเภท และเจา้หนผีูถ้อืตราสารทาง
การเงนิทนัีบเป็นเงนิกองทนุชนัท ี2

รวมเงนิกองทนุชนัท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิ กอ่นหกัรายการหกั (Additional tier 1 
before deduction)
เงนิทบีรษัิทไดจ้า่ยไปเพอืการซอืคนืหุน้บรุมิสทิธทิไีมส่ามารถไถถ่อนได ้ชนดิไมส่ะสมเงนิปันผล
เงนิทบีรษัิทไดจ้า่ยไปเพอืการซอืคนืตราสารทางการเงนิทนัีบเป็น Additional Tier 1

รวมรายการหกัจาก Additional tier 1

รวมเงนิกองทนุชนัท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิ หลงัหกัรายการหกั (Additional tier 1 
after deduction)

เงนิทไีดร้ับจากการออกหุน้บรุมิสทิธทิไีมส่ามารถไถถ่อนได ้ชนดิสะสมเงนิปันผล

มลูคา่ทเีพมิขนึหรอืลดลงเมอืเทยีบราคาทนุ/1ของอสงัหารมิทรัพย ์และทรัพยส์นิดําเนนิงาน แตไ่ม่
รวมถงึททํีาการของบรษัิท
เงนิทไีดร้ับจากการออกตราสารแสดงสทิธใินหนทีมีสีทิธดิอ้ยกวา่เจา้หนซีงึมสีทิธไิดร้ับชาํระหนทีี
เกดิจากการเอาประกนัภัย และเจา้หนสีามญั

รวมเงนิกองทนุชนัท ี2 หลงัหกัรายการหกั (Tier 2 after deduction)

รวมเงนิกองทนุชนัท ี2 กอ่นหกัรายการหกั (Tier 2 before deduction)
เงนิทบีรษัิทไดจ้า่ยไปเพอืการซอืคนืหุน้บรุมิสทิธทิไีมส่ามารถไถถ่อนได ้ชนดิสะสมเงนิปันผล
เงนิทบีรษัิทไดจ้า่ยไปเพอืการซอืคนืตราสารทางการเงนิทนัีบเป็น เงนิกองทนุชนัท ี2
สนิทรัพยท์นัีบเป็นเงนิกองทนุชนัท ี2 ทตีดิภาระผกูพัน ยกเวน้สนิทรัพยท์บีรษัินํามาวางไวก้บันาย
ทะเบยีนเป็นหลักทรัพยป์ระกนั และสนิทรัพยท์บีรษัิทจัดสรรไวส้ําหรับหนสีนิและภาระผกูพันตาม
สญัญาประกนัภัยตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัชวีติ

รวมรายการหกัจากเงนิกองทนุชนัท ี2 (Tier 2 deduction)



แบบฟอรม์ท ี3 งบแสดงฐานะการเงนิ

บรษัิท
ณ วันที

  
บาท

ลาํดบัที

 มูลคา่ตามงบ
การเงนิทรีบัรอง
โดยผูส้อบบญัช ี
(งบการเงนิตาม
มาตรฐานบญัช)ี

 มูลคา่ทปีรบัปรุง
เพอืใหไ้ดมู้ลคา่

ตามประกาศ คปภ.
 วา่ดว้ยการ

ประเมนิราคา
ทรพัยส์นิและ

หนสีนิของบรษิทั

 มูลคา่
ตามประกาศ คปภ. วา่
ดว้ยการประเมนิราคา

ทรพัยส์นิและหนสีนิของ
บรษิทัประกนัชวีติ

(1) รัฐบาลหรอืธนาคารกลาง (รวมถงึรัฐบาลไทย / ธปท. /รัฐวสิาหกจิไทย / 
องคก์ารของรัฐ โดยมกีระทรวงการคลังคําประกนั) ในสกลุเงนิบาท

(2) รัฐบาลหรอืธนาคารกลาง (รวมถงึรัฐบาลไทย / ธปท. /รัฐวสิาหกจิไทย / 
องคก์ารของรัฐ โดยมกีระทรวงการคลังคําประกนั) ในสกลุเงนิตา่งประเทศ

(3) รัฐวสิาหกจิ / องคก์ารของรัฐ / องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ ของประเทศไทย
ทไีมคํ่าประกนัโดยกระทรวงการคลัง ในสกลุเงนิบาท

(4) รัฐวสิาหกจิ / องคก์ารของรัฐ / องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ ของประเทศไทย
ทไีมคํ่าประกนัโดยกระทรวงการคลัง ในสกลุเงนิตา่งประเทศ รวมถงึ
รัฐวสิาหกจิตา่งประเทศ ในสกลุเงนิตราใดๆ

(5) ธนาคารเพอืการพัฒนาซงึรว่มกอ่ตังโดยหลายประเทศ

(6) สถาบนัการเงนิ / บรษัิทหลักทรัพย ์/ บรษัิทประกนัภัย

(7) บรษัิท

(8) อนืๆ

(1) ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ตลาด
หลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ยกเวน้ (4)

(2) ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยอ์นื และอยูใ่นดัชนตีลาด
หลักทรัพยต์ามทกํีาหนด ยกเวน้ (4)

(3) ตราสารทนุทลีงทนุในบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่ม

(4) ตราสารทนุทบีรษัิทลงทนุในบรษัิททไีดร้ับใบอนุญาตประกอบธรุกจิประกนั
ชวีติตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัชวีติอนื หรอืบรษัิททไีดร้ับใบอนุญาตให ้
ประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภัยตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวนิาศภัย โดย
ไมม่วีัตถปุระสงคใ์นการแกไ้ขฐานะทางการเงนิ หรอืปรับโครงสรา้งหน ียกเวน้
 (3)

(5) ตราสารทนุอนืๆ

(1) หน่วยลงทนุ
(2) ใบสําคัญแสดงสทิธกิารซอืหุน้สามัญ-หุน้กู-้หน่วยลงทนุ-อนืๆ

(3) สลากออมทรัพย์
(4) อนืๆ

(ก)

(1) อสงัหารมิทรัพยท์ใีชเ้ป็นทอียูอ่าศัย
(2) อสงัหารมิทรัพยอ์นื

(ค)

(1) เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นักงานและตัวแทนของบรษัิท
(2) เงนิใหกู้ย้มืแกบ่คุคลอนื (ยกเวน้ เงนิใหกู้ย้มืโดยมกีรมธรรมเ์ป็นประกนั)

(จ) อนืๆ (ระบรุายละเอยีด)

3

(ก)

(ข)

(ก)

(ข)

เงนิใหกู้ย้มืโดยมอีสงัหารมิทรัพยจํ์านองเป็นประกนั

รวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรพัยส์นิดาํเนนิงาน

รวมอสงัหารมิทรพัยอ์นื

(ข)

เงนิสดและเงนิฝากสถาบนัการเงนิ/ ใบรับฝากเงนิ/ บตัรเงนิฝาก
รวมเงนิใหกู้ย้มื

อสงัหารมิทรัพยแ์ละทรัพยส์นิดําเนนิงาน

5

1

(ง)

รวมอนืๆ

ตราสารทนุ

รวมหุน้ทนุ

เงนิใหกู้ย้มื และ ดอกเบยีคา้งรับ

เงนิใหกู้ย้มืโดยมบีคุคลคําประกนั
เงนิใหกู้ย้มืโดยมกีรมธรรมเ์ป็นประกนั

อสงัหารมิทรัพยอ์นื

อสงัหารมิทรัพยเ์พอืการลงทนุ

เชา่ทรัพยส์นิแบบลสิซงิ / เงนิลงทนุใหเ้ชา่ซอื

อสงัหารมิทรัพยร์อการขาย

(ข)

2

อนืๆ

4

(ค)

รวมเงนิลงทนุในหลกัทรพัย ์

ทรัพยส์นิดําเนนิงาน  ไดแ้ก ่ยานพาหนะ เครอืงใชส้ํานักงาน และเครอืงสมองกล

ททํีาการ ไดแ้ก ่ทดีนิ อาคาร และอาคารชดุ

พันธบตัร หุน้กู ้ตัวสญัญาใชเ้งนิ-ตัวแลกเงนิ ซงึออกโดย

เงนิลงทนุในหลักทรัพย์

ตารางท ี3.1 รายการสนิทรพัยต์ามงบแสดงฐานะการเงนิ

รายการ

(ก)

รวมพนัธบตัร หุน้กู ้ตวัสญัญาใชเ้งนิ-ตวัแลกเงนิ



แบบฟอรม์ท ี3 งบแสดงฐานะการเงนิ

บรษัิท
ณ วันที

  
บาท

ลาํดบัที

 มูลคา่ตามงบ
การเงนิทรีบัรอง
โดยผูส้อบบญัช ี
(งบการเงนิตาม
มาตรฐานบญัช)ี

 มูลคา่ทปีรบัปรุง
เพอืใหไ้ดมู้ลคา่

ตามประกาศ คปภ.
 วา่ดว้ยการ

ประเมนิราคา
ทรพัยส์นิและ

หนสีนิของบรษิทั

 มูลคา่
ตามประกาศ คปภ. วา่
ดว้ยการประเมนิราคา

ทรพัยส์นิและหนสีนิของ
บรษิทัประกนัชวีติ

ตารางท ี3.1 รายการสนิทรพัยต์ามงบแสดงฐานะการเงนิ

รายการ

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

7

(ก)

(ข)

(ค)

9

10

11

(ก)

(ข)

13

(ก)

(ข)

(ค)

15

16

17

หมายเหต:ุ รายการลําดับท ี1 - 13 คอลัมน ์(3) ใหใ้ชม้ลูคา่สว่นทไีมต่ดิภาระผูกพัน

12

6

สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน
โปรแกรมคอมพวิเตอร์

รวมสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี(total gross deferred tax assets)

รวมสนิทรพัย์

อนืๆ

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตัดบญัช ี(gross deferred tax assets)

ลกูหนปีระกนัภัยตอ่อนื (other reinsurance receivables)

รวมสนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่ (total reinsurance asset)

ตน้ทนุในการไดม้ารอตัดบญัชี

รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ
คา่ความนยิม

คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้

เบยีประกนัภัยคา้งรับ (outstanding premiums)

ผลแตกตา่งชวัคราวทใีชห้ักภาษี (deductible temporary difference)

ขาดทนุภาษีทยัีงไมไ่ดใ้ชย้กไป (carryforward unused tax losses)

อนืๆ (other)

เงนิคา้งรับเกยีวกบัการประกนัภัยตอ่ (due from reinsurers)

สนิทรัพยท์ตีดิภาระผูกพัน (assets pledged by an insurer)

14

8

สนิทรัพยจ์ากการประกนัภัยตอ่ (reinsurance Asset)

เงนิวางไวจ้ากการประกนัภัยตอ่ (deposits on reinsurance treaties)

สํารองประกนัภัยสว่นทเีรยีกคนืจากการประกนัภัยตอ่ทรีวมคา่เผอืความผันผวน 
(reinsurance recoveries on technical reserves with PAD)

สนิทรัพยอ์นื

รวมสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน

สนิทรัพยล์งทนุทผีูเ้อาประกนัภัยรับความเสยีง

บญัชเีดนิสะพัดสํานักงานใหญ่

รวมสนิทรพัยอ์นื
ตราสารอนุพันธ์

อนืๆ (ระบรุายละเอยีด)



แบบฟอรม์ท ี3 งบแสดงฐานะการเงนิ

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี3.2 รายการหนสีนิตามงบแสดงฐานะการเงนิ บาท

ลาํดบัที

 มลูคา่ตามงบ
การเงนิทรีบัรอง
โดยผูส้อบบญัช ี
(งบการเงนิตาม
มาตรฐานบญัช)ี

 มลูคา่ทปีรบัปรงุ
เพอืใหไ้ดม้ลูคา่

ตามประกาศ คปภ. 
วา่ดว้ยการประเมนิ
ราคาทรพัยส์นิและ
หนสีนิของบรษิทั

ประกนัชวีติ

 มลูคา่
ตามประกาศ คปภ. 
วา่ดว้ยการประเมนิ
ราคาทรพัยส์นิและ
หนสีนิของบรษิทั

ประกนัชวีติ

(ก)

(1) สํารองค่าสนิไหมทดแทน (claim reserves)/1

(2) สํารองเบยีประกันภยั (premium reserves)/2

(ก)
(ข)
(ค)

(ก)

(1) ระบุรายละเอยีด
(2) ระบุรายละเอยีด

(ก)

(ข)
(ค)

5

6

7

(ก)
(ข) อนืๆ (โปรดระบ)ุ

9
10

11

8

รวมหนสีนิอนืๆ

หนสีนิจากสัญญาลงทนุ

4

เจา้หนปีระกันภัยต่ออนื (other reinsurance payables)
รวมหนสีนิจากการประกนัภยัตอ่ (total reinsurance liabilities)

บัญชเีดนิสะพัดสํานักงานใหญ่

รวมหนสีนิ

ตราสารอนุพันธ์

หนสีนิ/เงนิกูย้มื

เงนิคา้งจ่ายเกยีวกับการประกันภยัต่อ (due to reinsurers)

3

1

(ข)

2
เงนิปันผล/เงนิโบนัสคา้งจ่าย (dividends/bonuses payable)

รวมหนสีนิอนืตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจา่ย (total due to insured)

สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภยัระยะสนั (short-term technical 
reserves)

อนืๆ (โปรดระบ)ุ

รวมสํารองประกนัภยัสําหรบัสญัญาประกนัภยัระยะสนั (total 
short-term technical reserves)

หนสีนิอนืตามกรมธรรมป์ระกันภัยคา้งจ่าย (due to insured)

รวมสํารองประกนัภยั (total technical reserves)

สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภยัระยะยาว (long-term technical 
reserves)

สํารองประกันภัย (กอ่นการประกันภัยต่อ) (technical reserves (gross of 
reinsurance))

รายการ

หนสีนิอนืๆ

หนสีนิภาษีเงนิไดร้อตัดบัญช ี(gross deferred tax liabilities)

หนสีนิ/เงนิกูย้มือนืๆ

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย

อนืๆ (โปรดระบ)ุ

เงนิเบกิเกนิบัญชี

ผลประโยชนพ์นักงาน (employee benefits)

รวมหนสีนิ/เงนิกูย้มื

เงนิถอืไวจ้ากการประกันภัยต่อ (amounts withheld on reinsurance 
treaties)

(ข)

หนสีนิจากการประกันภัยต่อ (reinsurance liabilities)



ตารางท ี3.3 รายการสว่นของเจา้ของตามงบแสดงฐานะการเงนิ บาท

ลาํดบัที

 มลูคา่ตามงบ
การเงนิทรีบัรอง
โดยผูส้อบบญัช ี
(งบการเงนิตาม
มาตรฐานบญัช)ี

 มลูคา่ทปีรบัปรงุ
เพอืใหไ้ดม้ลูคา่

ตามประกาศ คปภ. 
วา่ดว้ยการประเมนิ
ราคาทรพัยส์นิและ
หนสีนิของบรษิทั

ประกนัชวีติ

 มลูคา่
ตามประกาศ คปภ. 
วา่ดว้ยการประเมนิ
ราคาทรพัยส์นิและ
หนสีนิของบรษิทั

ประกนัชวีติ

(ก)
(ข)

(ค)

(ง)

2

3

4

5

(ก)

(ข)

(ค)

7

8

/1 สํารองค่าสนิไหมทดแทนคา้งจ่ายทไีดรั้บรายงานแลว้และการจ่ายค่าสนิไหมทดแทนยังไม่สนิสดุและค่าสนิไหมทดแทนทเีกดิขนึแลว้แต่ยังไม่ไดร้ับรายงาน(รวมทัง
ค่าใชจ้่ายในการจัดการค่าสนิไหมทดแทนทสีามารถจัดสรรได ้และค่าใชจ้่ายในการจัดการค่าสนิไหมทดแทนทไีม่สามารถจัดสรรได)้
/2 ค่าทมีากกวา่ระหวา่ง สํารองความเสยีงทยีังไม่สนิสดุสําหรับกรมธรรมท์ยีังมผีลบังคับอยูก่อ่นการประกันภัยต่อ กับ สํารองเบยีประกันภยัทยีังไม่ถอืเป็นรายไดก้อ่น
การประกันภัยต่อ

รายการ

1

6

สํารองอนื

หุน้ทนุซอืคนื

หุน้บุรมิสทิธทิไีม่สามารถไถ่ถอนได ้ชนดิสะสมเงนิปันผล

หุน้บุรมิสทิธทิไีม่สามารถไถ่ถอนได ้ชนดิไม่สะสมเงนิปันผล

ทนุชาํระแลว้
หุน้สามัญทอีอกและชาํระแลว้

รวมสว่นของเจา้ของ

กําไร (ขาดทนุ) สะสม

สว่นเกนิทนุจากการเปลยีนแปลงมลูคา่สนิทรพัย์

รวมทนุชําระแลว้

สว่นเกนิ (ตํากวา่) มูลค่าหุน้

สํารองตามกฎหมาย

สว่นเกนิทนุจากการเปลยีนแปลงมูลค่าสนิทรัพย์

อสังหารมิทรัพย ์และทรัพยส์นิดําเนนิงาน แต่ไม่รวมถงึททํีาการของบรษัิท

เงนิลงทนุ (รวมถงึตราสารอนุพันธท์างการเงนิ)

อสังหารมิทรัพย ์เฉพาะททํีาการของบรษัิท

เงนิลงทนุจากสํานักงานใหญ่



แบบฟอรม์ท ี4 การคาํนวณเงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงดา้นประกนัภยั

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี4.1 ภาระผูกพนัตามสญัญาประกนัภยัระยะยาว

จํานวน
กรมธรรม์

(number of 
policies)

จํานวนเงนิ
เอาประกนัภยั

(sum insured 
amount)

เบยี
ประกนัภยั

รวม
(office 

premium)

มูลคา่เวนคนื
เงนิสด
(cash 

surrender 
value)

ผลประโยชนท์ี
การนัตี

(guaranteed 
benefit)

คา่ใชจ้า่ยและคา่
บําเหน็จรวม

(expenses and 
commission)

เบยี
ประกนัภยั

รวม
(premiums)

ผลประโยชนท์ี
ไมไ่ดก้ารนัตี

(non-
guaranteed 

benefit)

คา่เผอืความผนัผวน ณ
 ระดบัความเชอืมนั

เปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี75 
(PAD @75%)

ภาระผูกพนัตาม
สญัญาประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยั
ตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นต ์
ไทลท์ ี75 ทตีดิลบ 
(negative gross 

GPV@75%)

ภาระผูกพนัตาม
สญัญาประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยั
ตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นต ์

ไทลท์ ี75 ทมีคีา่เป็น
บวก 

(positive gross 
GPV@75%)

สํารองประกนัภยั
แบบเบยีประกนัภยั
รวมกอ่นการเอา
ประกนัภยัตอ่ ที

คาํนวณตาม
ประกาศประเมนิ

ราคาฯ 
(gross GPV 

reserve)
1 แบบทัวไป - ไมม่สีว่นรว่มในเงนิปันผล 

(conventional life - non-participating 
products)

2 แบบทัวไป - มสีว่นรว่มในเงนิปันผล 
(conventional life - participating 
products)

3 แบบบํานาญ - ไมม่สีว่นรว่มในเงนิปันผล 
(annuity in payment - non-participating 
products)

4 แบบยนูเิวอรแ์ซลไลฟ์/ยนูติลงิค ์(universal
 life/unit-linked)

5 การประกันอบุัตเิหตสุว่นบคุคล/สญัญาแนบ
ทา้ย (personal accident/riders)

6 รวม (total)

ตารางท ี4.2 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากภาระผูกพนัสําหรบัสญัญาประกนัภยัระยะยาว
ลําดบัที รายการ

1 สํารองประกันภัยแบบเบยีประกันภยัรวม
กอ่นการเอาประกันภัยตอ่ ทคํีานวณตาม
ประกาศประเมนิราคาฯ (gross GPV 
reserve)

2 ภาระผูกพันตามสญัญาประกันภัยกอ่นการ
ประกันภัยตอ่ ณ ระดับความเชอืมัน
เปอรเ์ซน็ตไ์ทลท์ ี75 (gross GPV@75%)

3 ภาระผูกพันตามสญัญาประกันภัยสทุธหิลัง
การประกันภัยตอ่ ณ ระดับความเชอืมัน
เปอรเ์ซน็ตไ์ทลท์ ี75 (net GPV@75%)

4 ผลตา่งระหวา่งรายการลําดับท ี2 กับ
รายการลําดับท ี3 (difference between 2
 and 3)

5 ภาระผูกพันตามสญัญาประกันภัยกอ่นการ
ประกันภัยตอ่ ณ ระดับความเชอืมัน
เปอรเ์ซน็ตไ์ทลท์ ี95 (gross GPV@95%)

6 ภาระผูกพันตามสญัญาประกันภัยสทุธหิลัง
การประกันภัยตอ่ ณ ระดับความเชอืมัน
เปอรเ์ซน็ตไ์ทลท์ ี95 (net GPV@95%)

7 เงนิกองทนุสําหระดับความเสยีงจากภาระ
ผูกพันตามสญัญาประกันภัยระยะยาว  ณ 
ระดับความเชอืมันเปอรเ์ซน็ตไ์ทลท์ ี95 
(long term insurance risk capital 
charge @95%)

ภาระผูกพนัตาม
สญัญาประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยัตอ่
 ณ ระดบัความเชอืมนั
เปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี95 
(gross GPV@95%)

บาท

ลําดบัที ประเภทของผลติภณัฑ์
(product type)

หมายเหตุ
1) กรมธรรมป์ระกันชวีติกลุม่ระยะยาว ใหร้วมอยูใ่นรายการลําดับท ี1 ในตารางท ี4.1
2) กรมธรรมป์ระกันกลุม่อนืๆ และสญัญาแนบทา้ยกรมธรรมร์ะยะยาวทังประเภทสว่นบคุคลและกลุม่ ใหร้วมอยูใ่นรายการลําดับท ี5 ในตารางท ี4.1

มูลคา่ปัจจุบนัของ (present value of)รายละเอยีดกรมธรรม ์(particulars of policies)



แบบฟอรม์ท ี4 การคาํนวณเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นประกนัภยั

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี4.3 ภาระผกูพนัตามสญัญาประกนัภยัระยะยาวจําแนกตามกลุม่ผลติภณัฑ์

จํานวน
กรมธรรม์

(number of 
policies)

จํานวนเงนิ
เอาประกนัภยั

(sum 
insured 
amount)

เบยี
ประกนัภยั

รวม
(office 

premium)

มลูคา่
เวนคนืเงนิ

สด
(cash 

surrender 
value)

ผลประโยชนท์ ี
การนัต ี

(guaranteed 
benefit)

คา่ใชจ้า่ยและคา่
บําเหน็จรวม

(expenses and 
commission)

เบยี
ประกนัภยั

รวม
(premiums)

ผลประโยชนท์ ี
ไมไ่ดก้ารนัตี

(non-
guaranteed 

benefit)

คา่เผอืความผนัผวน ณ 
ระดบัความเชอืมนั

เปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี75 
(PAD @75%)

ภาระผกูพนัตาม
สญัญาประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยั
ตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นต์
ไทลท์ ี75 ทตีดิลบ 
(negative gross 

GPV@75%)

ภาระผกูพนัตาม
สญัญาประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยั
ตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นต์
ไทลท์ ี75 ทมีคีา่

เป็นบวก 
(positive gross 

GPV@75%)
ผลติภณัฑป์ระกนัชวีติแบบทวัไป - ไมม่สีว่นรว่มในเงนิปนัผล (conventional life - non-participating products)

(1)

(2)

(3.1) คุม้ครองสนิเชอื (mortgage)

(3.2) ชวัระยะเวลาอนืๆ (other)

(ข)

(ค)

(ง)

(1)

(2)

(3.1) คุม้ครองสนิเชอื (mortgage)

(3.2) ชวัระยะเวลาอนืๆ (other)

(ข)

(ค)

(ง)

(ก)

(ข)

(1)

(2)

(ง)

(จ)

4

5

ผลติภณัฑป์ระกนัชวีติแบบทวัไป - มสีว่นรว่มในเงนิปนัผล (conventional life - participating products)

(1)

(2)

3

(ก)

(3)

รวม (total)

1

2

กรมธรรมปิ์ดบัญชขียายเวลา (extended term)

กรมธรรมปิ์ดบัญชขียายเวลา (extended term)

อนืๆ (other)

รวม (total)

การประกันกลุ่ม (group)

ตลอดชพี (whole life)

(ก)

อนืๆ (other)

สะสมทรัพย ์(endowment)

รวม (total)

คุม้ครองสนิเชอื (mortgage)

รายบคุคลประเภทอุตสาหกรรม (industry individual life)

ชวัระยะเวลา (term)

ลําดบัท ี

1

(3)

อนืๆ (other)

รวม (total)

กรมธรรมปิ์ดบัญชเีงนิสําเร็จ (paid-up)

ประเภทของผลติภณัฑ์
(product type)

มลูคา่ปจัจบุนัของ (present value of)

(ก)
รายบคุคลประเภทสามัญ (ordinary individual life)

กําลังชาํระเบยีประกันภัย + ชาํระเบยีประกันภัยครบแลว้

ตลอดชพี (whole life)

สะสมทรัพย ์(endowment)

ชวัระยะเวลา (term)

รายละเอยีดกรมธรรม ์(particulars of policies)

(ค)

กําลังชาํระเบยีประกันภัย + ชาํระเบยีประกันภัยครบแลว้

ชวัระยะเวลาอนืๆ (other)

ตลอดชพี (whole life)

สะสมทรัพย ์(endowment)

กรมธรรมปิ์ดบัญชเีงนิสําเร็จ (paid-up)

กรมธรรมปิ์ดบัญชเีงนิสําเร็จ (paid-up)

กรมธรรมปิ์ดบัญชขียายเวลา (extended term)

ชวัระยะเวลา (term)

ตลอดชพี (whole life)

สะสมทรัพย ์(endowment)

รายบคุคลประเภทสามัญ (ordinary individual life)

กําลังชาํระเบยีประกันภัย + ชาํระเบยีประกันภัยครบแลว้



จํานวน
กรมธรรม์

(number of 
policies)

จํานวนเงนิ
เอาประกนัภยั

(sum 
insured 
amount)

เบยี
ประกนัภยั

รวม
(office 

premium)

มลูคา่
เวนคนืเงนิ

สด
(cash 

surrender 
value)

ผลประโยชนท์ ี
การนัต ี

(guaranteed 
benefit)

คา่ใชจ้า่ยและคา่
บําเหน็จรวม

(expenses and 
commission)

เบยี
ประกนัภยั

รวม
(premiums)

ผลประโยชนท์ ี
ไมไ่ดก้ารนัตี

(non-
guaranteed 

benefit)

คา่เผอืความผนัผวน ณ 
ระดบัความเชอืมนั

เปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี75 
(PAD @75%)

ภาระผกูพนัตาม
สญัญาประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยั
ตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นต์
ไทลท์ ี75 ทตีดิลบ 
(negative gross 

GPV@75%)

ภาระผกูพนัตาม
สญัญาประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยั
ตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นต์
ไทลท์ ี75 ทมีคีา่

เป็นบวก 
(positive gross 

GPV@75%)

ลําดบัท ี
ประเภทของผลติภณัฑ์

(product type)

มลูคา่ปจัจบุนัของ (present value of)รายละเอยีดกรมธรรม ์(particulars of policies)

(3.1) คุม้ครองสนิเชอื (mortgage)

(3.2) ชวัระยะเวลาอนืๆ (other)

(ข)

(ค)

(ง)

(1)

(2)

(3.1) คุม้ครองสนิเชอื (mortgage)

(3.2) ชวัระยะเวลาอนืๆ (other)

(ข)

(ค)

(ง)

(ก)

(ข)

(1)

(2)

(ง)

(จ)

4

5

ผลติภณัฑป์ระกนัชวีติแบบบํานาญ (annuity in payment - non-participating products)

(ก)

(ข)

(ก)

(ข)

3

4

ผลติภณัฑป์ระกนัชวีติแบบยนูติลงิค/์ยนูเิวอรแ์ซลไลฟ์ (universal life/unit-linked)

(1)

สะสมทรัพย ์(endowment)

ชวัระยะเวลา (term)

คุม้ครองสนิเชอื (mortgage)

อนืๆ (other)

รายบคุคลชาํระเบยีประกันภัยรายปี

รวม (total)

สว่นความคุม้ครอง (non-unit portion)

(ก)

1

กรมธรรมปิ์ดบัญชขียายเวลา (extended term)

อนืๆ (Other)

รวม (total)

รายบคุคลประเภทอุตสาหกรรม (industry individual life)

เงนิรายปีจา่ยเงนิทันท ี(immediate annuities)

ชวัระยะเวลา (term)

1

2

รวม (total)

3

รวม (total)

2

(ก)

(3)

(ค)

การประกันกลุ่ม (Group)

ตลอดชพี (whole life)

สะสมทรัพย ์(endowment)

ชวัระยะเวลา (term)

กรมธรรมปิ์ดบัญชเีงนิสําเร็จ (paid-up)

กรมธรรมปิ์ดบัญชขียายเวลา (extended term)

อนืๆ (Other)

รวม (total)

กําลังชาํระเบยีประกันภัย + ชาํระเบยีประกันภัยครบแลว้

ตลอดชพี (whole life)

กรมธรรมปิ์ดบัญชเีงนิสําเร็จ (paid-up)

(3)

รายบคุคลแบบยูนเิวอรแ์ซลไลฟ์ (Individual universal life)

เงนิรายปีทเีลอืนการรับ (deferred annuities)

รายบคุคลชาํระเบยีประกันภัยครังเดยีว

เงนิรายปีจา่ยเงนิทันท ี(immediate annuities)

ชวัระยะเวลาอนืๆ (other)

กรมธรรมปิ์ดบัญชเีงนิสําเร็จ (paid-up)

กรมธรรมปิ์ดบัญชขียายเวลา (extended term)

รวม (total)

อนืๆ (other)

รวม (total)

เงนิรายปีทเีลอืนการรับ (deferred annuities)



จํานวน
กรมธรรม์

(number of 
policies)

จํานวนเงนิ
เอาประกนัภยั

(sum 
insured 
amount)

เบยี
ประกนัภยั

รวม
(office 

premium)

มลูคา่
เวนคนืเงนิ

สด
(cash 

surrender 
value)

ผลประโยชนท์ ี
การนัต ี

(guaranteed 
benefit)

คา่ใชจ้า่ยและคา่
บําเหน็จรวม

(expenses and 
commission)

เบยี
ประกนัภยั

รวม
(premiums)

ผลประโยชนท์ ี
ไมไ่ดก้ารนัตี

(non-
guaranteed 

benefit)

คา่เผอืความผนัผวน ณ 
ระดบัความเชอืมนั

เปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี75 
(PAD @75%)

ภาระผกูพนัตาม
สญัญาประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยั
ตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นต์
ไทลท์ ี75 ทตีดิลบ 
(negative gross 

GPV@75%)

ภาระผกูพนัตาม
สญัญาประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยั
ตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นต์
ไทลท์ ี75 ทมีคีา่

เป็นบวก 
(positive gross 

GPV@75%)

ลําดบัท ี
ประเภทของผลติภณัฑ์

(product type)

มลูคา่ปจัจบุนัของ (present value of)รายละเอยีดกรมธรรม ์(particulars of policies)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

3

4
การประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล/สญัญาแนบทา้ย (กรณีสญัญาระยะยาว) (personal accident/riders)

(ก)

(ข)

(ก)

(ข)

3 รวม (total)

รวม (total)

สัญญาแนบทา้ยระยะยาว (long term rider)

อนืๆ โปรดระบุ

รวม (total)

รายบคุคลแบบยูนติลงิค ์(individual unit-link)

สว่นความคุม้ครอง (non-unit portion)

สว่นลงทนุ (investment portion)

สว่นลงทนุ (investment portion)

การประกันอุบัตเิหตุสว่นบคุคลระยะยาว (long term personal accident)

รวม (total)

1

รวม (total)
2

(ข)

(ก)

(ข)

สว่นความคุม้ครอง (non-unit portion)

สว่นลงทนุ (investment portion)

2

สว่นความคุม้ครอง (non-unit portion)

รวม (total)

สว่นลงทนุ (investment portion)



แบบฟอรม์ท ี4 การคํานวณเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นประกนัภยั

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี4.4 เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงจากภาระผกูพนัสําหรบัสญัญาประกนัภยัระยะสนั - เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงจากสํารองคา่สนิไหมทดแทน

คา่สนิไหมทดแทนทไีดร้บั
รายงานแลว้และการจา่ย
คา่สนิไหมทดแทนทยีงัไม่

สนิสดุ
(case reserve)

คา่สนิไหมทดแทนที
เกดิขนึแลว้แตย่งัไมไ่ดร้บั

รายงาน
(IBNR)

คา่ใชจ้า่ยในการจดัการคา่
สนิไหมทดแทนทไีมส่ามารถ

จดัสรรได้
(ULAE)

รวมคา่ประมาณการทดีทีสีดุ
สําหรบัคา่สนิไหมทดแทน

คา้งจา่ย
(total)

1

12%

(ก) การประกันชวีติแบบชวัระยะเวลา 
(term) 12%

(ข) คุม้ครองโรครา้ยแรง (dread 
disease) 12%

(ค) การประกันอบุัตเิหต ุ(accident) 12%
(ง) คา่รักษาพยาบาลรายวนั (medical

 expense) 12%
(จ) ประกันสขุภาพ (health) 12%
(ฉ) อนืๆ (other) 12%

(ก) คุม้ครองการเสยีชวีติ (Mortality 
benefits) 8%

(ข) อบุัตเิหตสุว่นบคุคล และสขุภาพ 
(PA and Health benefits)

12%
(ค) อนืๆ (Other)

12%
4

การประกันกลุม่ระยะสนั (short term 
group)

เบยีประกนัภยัทถีอืเป็น
รายไดส้ทุธ ิ

(earned premium)

ประเภทการรบัประกนัภยั
(class of business)

คา่สนิไหมทดแทนจา่ย
สทุธิ

(net claim paid)

คา่ประมาณการทดีทีสีดุ (best estimate of)

2 สัญญาแนบทา้ยระยะสนั (short term 
rider)

การประกันอบุัตเิหตสุว่นบคุคลระยะสัน 
(short term personal accident)

รวม (total)

ลําดบัที

3

คา่เผอืความผนัผวนมาตรฐาน
 ณ ระดบัความเชอืมนั
เปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี75

(PAD @75%)

สํารองคา่สนิไหมทดแทนกอ่นการประกนัภยัตอ่ (gross claim liability)

มลูคา่ยตุธิรรมของ
สํารองคา่สนิไหม

ทดแทนรวม 
(fair value of gross 

claim liability)



ตารางท ี4.4 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากภาระผกูพนัสาํหรบัสญัญาประกนัภยัระยะสนั - เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากสาํรองคา่สนิไหมทดแทน

คา่สนิไหมทดแทนที
ไดร้บัรายงานแลว้และ

การจา่ยคา่สนิไหม
ทดแทนทยีงัไมส่นิสดุ

คา่สนิไหมทดแทนที
เกดิขนึแลว้แตย่งัไมไ่ด้

รบัรายงาน

คา่ใชจ้า่ยในการจดัการ
คา่สนิไหมทดแทนทไีม่

สามารถจดัสรรได้

รวมคา่ประมาณการทดีี
ทสีดุสาํหรบัคา่สนิไหม

ทดแทนคา้งจา่ย

1

36%

(ก) การประกันชวีติแบบชวัระยะเวลา 
(term) 36%

(ข) คุม้ครองโรครา้ยแรง (dread 
disease) 36%

(ค) การประกันอบุัตเิหต ุ(accident) 36%
(ง) คา่รักษาพยาบาลรายวนั (medical

 expense) 36%
(จ) ประกันสขุภาพ (health) 36%
(ฉ) อนืๆ (other) 36%

(ก) คุม้ครองการเสยีชวีติ (Mortality 
benefits) 18%

(ข) อบุัตเิหตสุว่นบคุคล และสขุภาพ 
(PA and Health benefits)

36%
(ค) อนืๆ (Other)

36%
4

เงนิกองทนุตามระดบัความ
เสยีง

(risk capital charge)

สาํรองคา่สนิไหมทดแทนสทุธหิลงัการประกนัภยัตอ่ (net claim liability)

มลูคา่ยุตธิรรมของสาํรอง
คา่สนิไหมทดแทนสทุธ ิ(fair
 value of net claim liability)

การประกันกลุม่ระยะสนั (short term 
group)

ประเภทการรบัประกนัภยั
(class of business)

คา่ประมาณการทดีทีสีดุ

2 สญัญาแนบทา้ยระยะสนั (short term 
rider)

การประกันอบุัตเิหตสุว่นบคุคลระยะสนั 
(short term personal accident)

รวม (total)

ลาํดบัที

3

คา่เผอืความผนัผวน
มาตรฐาน ณ ระดบัความ

เชอืมนัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี95 
(PAD @95%)



ตารางท ี4.5 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากภาระผกูพนัสาํหรบัสญัญาประกนัภยัระยะสนั - เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากสาํรองเบยีประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยัตอ่
(gross of reinsurance)

หลงัการประกนัภยัตอ่
(net of reinsurance)

กอ่นการประกนัภยัตอ่ หลงัการประกนัภยัตอ่
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร

จดัการกรมธรรม์
(maintenance expense)

คา่ใชจ้า่ยในการจดัการคา่
สนิไหมทดแทน

(claim handling expense)

คา่ใชจ้า่ยทเีกยีวขอ้งกบัการ
ประกนัภยัตอ่

(cost of reinsurance)
1

(ก) การประกันชวีติแบบชวัระยะเวลา 
(term)

(ข) คุม้ครองโรครา้ยแรง (dread 
disease)

(ค) การประกันอบุัตเิหต ุ(accident)
(ง)

คา่รักษาพยาบาลรายวนั (medical
 expense)

(จ) ประกันสขุภาพ (health)
(ฉ) อนืๆ (other)

(ก) คุม้ครองการเสยีชวีติ (Mortality 
benefits)

(ข) อบุัตเิหตสุว่นบคุคล และสขุภาพ 
(PA and Health benefits)

(ค) อนืๆ (Other)

4

/1 อัตราคา่บําเหน็จสําหรับตัวแทนและนายหนา้ทใีชใ้นการคํานวณสํารองเบยีประกันภัยทยีังไมถ่อืเป็นรายได ้กําหนดใหเ้ทา่กับ 18% ของทกุประเภทการประกันภัย

3 การประกันกลุม่ระยะสนั (short term 
group)

ประเภทการรบัประกนัภยั
(class of business)

รวม (total)

2

สาํรองเบยีประกนัภยัทยีงัไมถ่อืเป็นรายได ้หลงั
หกัคา่บําเหน็จสาํหรบัตวัแทนและนายหนา้/1

(unearned premium reserve after deducting 
commission paid)

การประกันอบุัตเิหตสุว่นบคุคลระยะสนั 
(short term personal accident)

สญัญาแนบทา้ยระยะสนั (short term 
rider)

คา่ประมาณการทดีทีสีดุของภาระผกูพนัตามกรมธรรมใ์น
อนาคต

(best estimate of future liability)ลาํดบัที

สาํรองสาํหรบัความเสยีงภยัทยีงัไมส่นิสดุ (Unexpired risk reserve)

คา่ประมาณการทดีทีสีดุ
(best estimate of)



ตารางท ี4.5 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากภาระผูกพนัสาํหรบัสญัญาประกนัภยัระยะสนั - เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากสาํรองเบยีประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยัตอ่ หลงัการประกนัภยัตอ่ กอ่นการประกนัภยัตอ่ หลงัการประกนัภยัตอ่

1

16% 47%

(ก) การประกนัชวีติแบบชวัระยะเวลา 
(term) 16% 47%

(ข) คุม้ครองโรครา้ยแรง (dread 
disease) 16% 47%

(ค) การประกนัอบุตัเิหต ุ(accident) 16% 47%
(ง)

คา่รักษาพยาบาลรายวัน (medical
 expense) 16% 47%

(จ) ประกนัสขุภาพ (health) 16% 47%
(ฉ) อนืๆ (other) 16% 47%

(ก) คุม้ครองการเสยีชวีติ (Mortality 
benefits) 10% 23%

(ข) อบุตัเิหตสุว่นบคุคล และสขุภาพ 
(PA and Health benefits)

16% 47%
(ค) อนืๆ (Other)

16% 47%
4

/1 อตัราคา่บําเหน็จสําหรับตัวแทนและนายหนา้ทใีชใ้นการคํานวณสํารองเบยีประกนัภัยทยัีงไมถ่อืเป็นรายได ้กําหนดใหเ้ทา่กบั 18% ของทกุประเภทการประกนัภัย

3 การประกนักลุม่ระยะสนั (short term 
group)

คา่เผอืความผนัผวน
มาตรฐาน ณ ระดบัความ

เชอืมนัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี95 
(PAD @95%)

ประเภทการรบัประกนัภยั
(class of business)

คา่เผอืความผนัผวน
มาตรฐาน ณ ระดบั

ความเชอืมนั
เปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี75 

(PAD @75%)

มูลคา่ยุตธิรรมของสาํรองสาํหรบัความเสยีงภยัทยีงั
ไมส่นิสดุ 

(fair value of unexpired risk reserve)

รวม (total)

คา่ประมาณการทดีทีสีดุของสาํรองสาํหรบัความ
เสยีงภยัทยีงัไมส่นิสดุ

(best estimate of unexpires risk reserve)

2

การประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคลระยะสนั 
(short term personal accident)

สญัญาแนบทา้ยระยะสนั (short term 
rider)

ลาํดบัที

สาํรองสาํหรบัความเสยีงภยัทยีงัไมส่นิสดุ (Unexpired risk reserve)

เงนิกองทนุตามระดบัความ
เสยีง

(risk capital charge)



แบบฟอรม์ท ี5 การคาํนวณเงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นตลาด

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี5.1 สรุปเงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นตลาด
ลาํดบัที บาท

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

(ช)

(ก)

(ข)

3
4 ความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปจัจยัเฉพาะของผูอ้อกตราสาร (Specific risk)
5 ความเสยีงจากอตัราแลกเปลยีน
6
7 รวมกอ่นการกระจายความเสยีง
8 ผลของการกระจายความเสยีง
9 รวมหลงัการกระจายความเสยีง

รายการ

ความเสยีงจากราคาอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรพัยส์นิดําเนนิงาน

ตราสารทนุของบรษัิท ท.ีไอ.ไอ. จํากดั ตราสารทนุของบรษัิท ไทยอนิชวัเรอสด์าตา้เนท จํากดั ตรา
สารทนุของบรษัิททถีอืเพอืปรับโครงสรา้งหนี ตราสารทนุของบรษัิททถีอืเพอืแกไ้ขฐานะทางการเงนิ
ของบรษัิทประกนัชวีติหรอืบรษัิทประกนัวนิาศภัยอนื

2

ความเสยีงจากราคาหนว่ยลงทนุ

ความเสยีงจากราคาตราสารทนุและราคาสนิคา้โภคภณัฑ์

ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ

ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยอ์นื และอยูใ่นดชันีตลาดหลกัทรัพยต์ามทกีําหนดไว ้

ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยอ์นื แตไ่มอ่ยูใ่นดชันีตลาดหลกัทรัพยต์ามทกีําหนดไว ้
ในตาราง

Infrastructure fund,  REIT และ Property fund ในรปูแบบตราสารทนุทจีดทะเบยีนกองทนุใน
ประเทศไทยและลงทนุในประเทศไทย

ตราสารทนุอนื นอกเหนือจาก (ก) ถงึ (ฉ) รวมถงึสนิคา้โภคภัณฑ์

อสงัหารมิทรัพยอ์นืนอกเหนือจาก (ก) และ ทรัพยส์นิดําเนนิงาน

ความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปจัจยัตลาดทวัไป (General market risk) (ALM)

อสงัหารมิทรัพยท์ใีชส้ําหรับประกอบธรุกจิ หรอืเป็นสวัสดกิารพนักงานหรอืลกูจา้งของบรษัิท ไดแ้ก ่
ทดีนิ อาคาร อาคารชดุ

1

กองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐานเพอือนาคตประเทศไทยทมีวัีตถปุระสงคก์ารจัดตงัตามมตคิณะรัฐมนตร ี
เมอืวันท ี12 กรกฎาคม 2559



แบบฟอรม์ท ี5 การคํานวณเงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นตลาด

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี5.2 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นตลาดจากราคาตราสารทนุและราคาสนิคา้โภคภณัฑ์ บาท

ลําดบัท ี

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ. วา่

ดว้ยการประเมนิราคาทรพัยส์นิ
และหนสีนิของบรษิทัประกนั

ชวีติ)

คา่ความเสยีง เงนิกองทนุตามระดบัความเสยีง

1 25%

2 25%

3 35%

4 16%

5 8%

6 25%

7 50%

8

ตารางท ี5.3 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นตลาดจากราคาอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรพัยส์นิดาํเนนิงาน บาท

ลําดบัท ี

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ. วา่

ดว้ยการประเมนิราคาทรพัยส์นิ
และหนสีนิของบรษิทัประกนั

ชวีติ)

คา่ความเสยีง เงนิกองทนุตามระดบัความเสยีง

1 9.5%

2 19%

3

ตารางท ี5.4 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปจัจยัเฉพาะของผูอ้อกตราสาร (Specific risk) บาท

ลําดบัท ี

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ. วา่

ดว้ยการประเมนิราคาทรพัยส์นิ
และหนสีนิของบรษิทัประกนั

ชวีติ)

คา่ความเสยีง เงนิกองทนุตามระดบัความเสยีง

1 0.0%

0.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.65%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.55%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 3.70%

0.35%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.50%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 4.00%

0.40%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 3.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 5.45%

0.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 2.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 4.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 7.30%

45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 45.00%

รวม

รายการ

รายการ

ออกโดยรัฐบาลไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลังไทย หรอืกองทนุเพอื
การฟืนฟแูละพัฒนาระบบสถาบันการเงนิไทย ทเีป็นสกลุเงนิบาท

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

รายการ

อสังหารมิทรัพยท์ใีชสํ้าหรับประกอบธุรกจิ หรอืเป็นสวัสดกิารพนักงานหรอืลูกจา้งของ
บรษัิท ไดแ้ก ่ทดีนิ อาคาร อาคารชดุ

ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม 
เอ ไอ

ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยอ์นื และอยู่ในดัชนตีลาดหลักทรัพยต์ามที
กําหนดไว ้

ตราสารทนุของบรษัิท ท.ีไอ.ไอ. จํากัด ตราสารทนุของบรษัิท ไทยอนิชวัเรอสด์าตา้เนท 
จํากัด ตราสารทนุของบรษัิททถีอืเพอืปรับโครงสรา้งหน ีตราสารทนุของบรษัิททถีอืเพอื
แกไ้ขฐานะทางการเงนิของบรษัิทประกันชวีติหรอืบรษัิทประกันวนิาศภัยอนื

2 ออกโดยรัฐบาลต่างประเทศ ธนาคารกลางต่างประเทศ และกระทรวงการคลัง
ต่างประเทศ ในสกลุเงนิใดๆ

2.1 ระดับ
ความเสยีง 1

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

2.2 ระดับ
ความเสยีง 2

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

2.3 ระดับ
ความเสยีง 3

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

2.4 ระดับ
ความเสยีง 4

2.5 ระดับ
ความเสยีง 5

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

อสังหารมิทรัพยอ์นืนอกเหนอืจาก 1 และ ทรัพยส์นิดําเนนิงาน ไดแ้ก ่ยานพาหนะ 
เครอืงใชสํ้านักงาน และเครอืงสมองกล

รวม

ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยอ์นื แต่ไม่อยู่ในดัชนตีลาดหลักทรัพยต์ามที
กําหนดไวใ้นตาราง

ตราสารทนุอนื นอกเหนอืจาก 1 ถงึ 6 รวมถงึสนิคา้โภคภัณฑ์

Infrastructure fund,  REIT และ Property fund ในรูปแบบตราสารทนุทจีดทะเบยีน
กองทนุในประเทศไทยและลงทนุในประเทศไทย

กองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐานเพอือนาคตประเทศไทยทมีวัีตถปุระสงคก์ารจัดตังตามมติ
คณะรัฐมนตร ีเมอืวันท ี12 กรกฎาคม 2559



ตารางท ี5.4 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปจัจยัเฉพาะของผูอ้อกตราสาร (Specific risk) บาท

ลําดบัท ี

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ. วา่

ดว้ยการประเมนิราคาทรพัยส์นิ
และหนสีนิของบรษิทัประกนั

ชวีติ)

คา่ความเสยีง เงนิกองทนุตามระดบัความเสยีงรายการ

68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 68.00%

68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 68.00%

0.35%

0.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.50%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.70%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 4.00%

0.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.65%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.55%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 3.70%

0.35%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.50%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 4.00%

0.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.65%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.55%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 3.70%

0.35%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.50%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 4.00%

0.40%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 3.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 5.45%

0.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 2.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 4.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 7.30%

45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 45.00%

68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 68.00%

68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 68.00%

0.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.65%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.55%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 3.70%

0.35%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.50%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 4.00%

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

5 ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทแีปลงสภาพเป็นบรษัิทจํากัดไปแลว้

5.1 ระดับ
ความเสยีง 1

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

5.2 ระดับ
ความเสยีง 2

5.3 ระดับ
ความเสยีง 3

5.4 ระดับ
ความเสยีง 4

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

5.5 ระดับ
ความเสยีง 5

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

5.6 ระดับ
ความเสยีง 6

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

5.7 มไิดม้ี
การจัดอันดับ

6 ออกโดยสถาบันการเงนิ / บรษัิทหลักทรัพย ์/ บรษัิทประกันภัย ในประเทศไทย

6.1 ระดับ
ความเสยีง 1

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

6.2 ระดับ
ความเสยีง 2

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

2.6 ระดับ
ความเสยีง 6

2.7 มไิดม้ี
การจัดอันดับ

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

3 ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทมีกีฎหมายเฉพาะจัดตัง ทกีระทรวงการคลังไม่คําประกัน และ
ยังไม่ไดแ้ปลงสภาพเป็นบรษัิทจํากัด  และไมม่อีนัดบัความนา่เชอืถอื ทเีป็นสกลุเงนิ
บาท

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

4 ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทมีกีฎหมายเฉพาะจัดตัง ทกีระทรวงการคลังไม่คําประกัน และ
ยังไม่ไดแ้ปลงสภาพเป็นบรษัิทจํากัด  และมอีนัดบัความนา่เชอืถอื ทเีป็นสกลุเงนิบาท

4.1 ระดับ
ความเสยีง 1

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

4.2 ระดับ
ความเสยีง 2

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี



ตารางท ี5.4 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปจัจยัเฉพาะของผูอ้อกตราสาร (Specific risk) บาท

ลําดบัท ี

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ. วา่

ดว้ยการประเมนิราคาทรพัยส์นิ
และหนสีนิของบรษิทัประกนั

ชวีติ)

คา่ความเสยีง เงนิกองทนุตามระดบัความเสยีงรายการ

0.40%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 3.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 5.45%

0.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 2.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 4.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 7.30%

45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 45.00%

68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 68.00%

68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 68.00%

0.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.65%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.55%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 3.70%

0.35%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.50%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 4.00%

0.40%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 3.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 5.45%

0.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 2.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 4.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 7.30%

45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 45.00%

68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 68.00%

68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 68.00%

0.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.65%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.55%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 3.70%

0.35%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.50%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 4.00%

0.40%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 3.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 5.45%

0.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 2.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 4.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 7.30%

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

7.5 ระดับ
ความเสยีง 5

7.6 ระดับ
ความเสยีง 6

7.7 มไิดม้ี
การจัดอันดับ

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

6.3 ระดับ
ความเสยีง 3

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

6.4 ระดับ
ความเสยีง 4

6.5 ระดับ
ความเสยีง 5

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

6.6 ระดับ
ความเสยีง 6

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

6.7 มไิดม้ี
การจัดอันดับ

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

7.3 ระดับ
ความเสยีง 3

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

8 ออกโดยรัฐวสิาหกจิต่างประเทศ

8.1 ระดับ
ความเสยีง 1

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

8.2 ระดับ
ความเสยีง 2

8.3 ระดับ
ความเสยีง 3

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

8.4 ระดับ
ความเสยีง 4

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

7 ออกโดยหน่วยงาน/บรษัิทอนื ในประเทศไทย นอกจาก 1-6
7.1 ระดับ
ความเสยีง 1

7.2 ระดับ
ความเสยีง 2

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

7.4 ระดับ
ความเสยีง 4



ตารางท ี5.4 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปจัจยัเฉพาะของผูอ้อกตราสาร (Specific risk) บาท

ลําดบัท ี

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ. วา่

ดว้ยการประเมนิราคาทรพัยส์นิ
และหนสีนิของบรษิทัประกนั

ชวีติ)

คา่ความเสยีง เงนิกองทนุตามระดบัความเสยีงรายการ

45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 45.00%

68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 68.00%

68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 68.00%

0.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.65%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.55%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 3.70%

0.35%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.50%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 4.00%

0.40%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 1.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 3.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 5.45%

0.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 0.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 2.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 4.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 7.30%

45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 45.00%

68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 68.00%

68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 68.00%

10

8.5 ระดับ
ความเสยีง 5

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

8.6 ระดับ
ความเสยีง 6

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

8.7 มไิดม้ี
การจัดอันดับ

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

9 ออกโดยบรษัิทเอกชนต่างประเทศ
9.1 ระดับ
ความเสยีง 1

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

9.2 ระดับ
ความเสยีง 2

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

9.3 ระดับ
ความเสยีง 3

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

9.4 ระดับ
ความเสยีง 4

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

9.5 ระดับ
ความเสยีง 5

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

9.6 ระดับ
ความเสยีง 6

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

9.7 มไิดม้ี
การจัดอันดับ

ระยะเวลาคงเหลอืไม่เกนิ 6 เดอืน

รวม



ตารางท ี5.5 เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นตลาดจากอตัราแลกเปลยีน

ลําดบัที

สถานะสนิทรพัย์
สทุธทิแีสดงในงบ

ดลุ

สถานะหนสีนิสทุธทิี
แสดงในงบดลุ

สถานะซอืขายลว่งหนา้สทุธิ สถานะซอืสทุธิ สถานะขายสทุธิ

1

2

3

4

5

996

997

998

999

1000

1001

1002 8%

1003

สกลุเงนิตราตา่งประเทศ (types of 
currency)

สถานะรวม (total position)

คา่ความเสยีงจากอตัราแลกเปลยีน (currency risk charge)

เงนิกองทนุตามระดบัความเสยีง (risk capital charge)



แบบฟอรม์ท ี5 การคํานวณเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นตลาด

บรษัิท
ณ วนัที

ตารางท ี5.6 เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นตลาดจากราคาหนว่ยลงทนุ บาท

ประเภท รอ้ยละของ
กองทุน

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

รวม

1001  ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 สนิคา้โภคภัณฑ์

2

3

1

การแบง่ประเภทของเงนิทุน หรอื
การจดัสรรสนิทรพัย ์

ชอืหนว่ยลงทุน และชอืผูจ้ดัการหนว่ยลงทุน ความเสยีงภยั
ทงัหมด

ลําดบัที มูลคา่สนิทรพัยแ์ต่
ละประเภท

5

4

รอ้ยละของคา่ความเสยีง เงนิกองทุนตามระดบัความ
เสยีงแยกตามประเภทของ
สนิทรพัยใ์นหนว่ยลงทุน

เงนิกองทุนตามระดบัความเสยีง

999

1000

997

998

996



การคาํนวณการกระจายความเสยีง
การคาํนวณความเสยีงดา้นตลาด อัตราดอกเบยี ตราสารทนุ ทรัพยส์นิ อัตราแลกเปลยีน

100% 25% 50% 25%
คา่สหสมัพันธก์บัความเสยีงดา้นตลาดจากความผันผวนของราคาตราสารทนุ 25% 100% 75% 25%

คา่สหสมัพันธก์บัความเสยีงดา้นตลาดจากความผันผวนของราคาทรัพยส์นิ 50% 75% 100% 25%

คา่สหสมัพันธก์บัความเสยีงดา้นตลาดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลยีน 25% 25% 25% 100%

ตารางท ี5.7 การคาํนวณการกระจายความเสยีงภายในความเสยีงดา้นตลาด ณ ระดบัความเชอืมนัเปอรเ์ซ็นไทลท์ ี95
อัตราดอกเบยี ตราสารทนุ ทรัพยส์นิ อัตราแลกเปลยีน

อัตราดอกเบยี

ตราสารทนุ
ทรัพยส์นิ
อัตราแลกเปลยีน

SQRT=

คา่สหสมัพันธก์บัความเสยีงดา้นตลาดจากความผันผวนของอัตราดอกเบยี



แบบฟอรม์ท ี6 การคํานวณเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นตลาดจากอตัราดอกเบยี

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี6.1 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปจัจยัตลาดทวัไป (General market risk) (ALM)

ลาํดบัที

มูลคา่สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี (interest rate 
 sensitive assets 

value)

มูลคา่หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี  

(interest rate sensitive 
liabilities value)

สว่นเกนิ (surplus)

1

2

3

4

ตารางท ี6.2 รายละเอยีดการคาํนวณเงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปจัจยัตลาดทวัไป (General market risk) (ALM)

สนิทรพัยท์อีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี (interest
 rate sensitive assets)

กระแสเงนิสดของภาระ
ผกูพนัตามสญัญา

ประกนัภยัระยะยาวรวม
กอ่นการประกนัภยัตอ่ 
ณ ระดบัความ เชอืมนั

เปอรเ์ซ็นไทลท์ ี75

สนิทรพัยท์อีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

สนิทรพัยท์อีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

สนิทรพัยท์อีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

1 0.5 45.00% 40.00% 0.00% 0.00%
2 1.5 44.00% 39.00% 0.00% 0.00%
3 2.5 43.00% 38.00% 0.00% 0.00%
4 3.5 42.00% 37.00% 0.00% 0.00%
5 4.5 41.00% 36.00% 0.00% 0.00%
6 5.5 40.00% 35.00% 0.00% 0.00%
7 6.5 39.00% 34.00% 0.00% 0.00%
8 7.5 38.00% 33.00% 0.00% 0.00%
9 8.5 37.00% 32.00% 0.00% 0.00%
10 9.5 36.00% 31.00% 0.00% 0.00%
11 10.5 35.00% 30.00% 0.00% 0.00%
12 11.5 34.00% 29.00% 0.00% 0.00%
13 12.5 33.00% 28.00% 0.00% 0.00%
14 13.5 32.00% 27.00% 0.00% 0.00%
15 14.5 31.00% 26.00% 0.00% 0.00%
16 15.5 30.00% 25.00% 0.00% 0.00%
17 16.5 29.00% 24.00% 0.00% 0.00%
18 17.5 28.00% 23.00% 0.00% 0.00%
19 18.5 27.00% 22.00% 0.00% 0.00%
20 19.5 26.00% 21.00% 0.00% 0.00%
21 20.5 25.00% 19.80% 0.00% 0.00%
22 21.5 24.00% 18.60% 0.00% 0.00%
23 22.5 23.00% 17.40% 0.00% 0.00%
24 23.5 22.00% 16.20% 0.00% 0.00%
25 24.5 21.00% 15.00% 0.00% 0.00%
26 25.5 20.00% 14.00% 0.00% 0.00%
27 26.5 19.00% 13.00% 0.00% 0.00%
28 27.5 18.00% 12.00% 0.00% 0.00%
29 28.5 17.00% 11.00% 0.00% 0.00%
30 29.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
31 30.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
32 31.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
33 32.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
34 33.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
35 34.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
36 35.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
37 36.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
38 37.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
39 38.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
40 39.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
41 40.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
42 41.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
43 42.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%

กระแสเงนิสดของภาระ
ผกูพนัตามสญัญา

ประกนัภยัระยะยาวของ
คา่ประมาณการทดี ี

ทสีดุของหนสีนิ

ปี 
(bucket 
(years))

สถานการณ์ (scenario)

สถานการณ์อตัราดอกเบยีปรบัลด (rates down 
scenario)

สถานการณ์อตัราดอกเบยีปรบัเพมิ (rates up 
scenario)

สถานการณ์ฐาน (base scenario)

ฐาน (base)

อตัรา
ดอกเบยี
ปรบัลด/1 
(down)

อตัรา
ดอกเบยี

ปรบัเพมิ/1

 (up)

อตัรา
ดอกเบยี
ฐาน/1 
(base 
rate)

คา่กลาง
ทใีช ้

(proxy 
term)

จํานวนรวม (gross amount)

อัตราดอกเบยีเพมิขนึ (interest rates up)

อัตราดอกเบยีลดลง (interest rates down)

อตัราเพมิ
 (shock 
up rate)

อตัราลด 
(shock 
down 
rate)

เงนิกองทนุตามระดบัความเสยีง (risk capital charge)



ตารางท ี6.2 รายละเอยีดการคาํนวณเงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปจัจยัตลาดทวัไป (General market risk) (ALM)

สนิทรพัยท์อีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี (interest
 rate sensitive assets)

กระแสเงนิสดของภาระ
ผกูพนัตามสญัญา

ประกนัภยัระยะยาวรวม
กอ่นการประกนัภยัตอ่ 
ณ ระดบัความ เชอืมนั

เปอรเ์ซ็นไทลท์ ี75

สนิทรพัยท์อีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

สนิทรพัยท์อีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

สนิทรพัยท์อีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

กระแสเงนิสดของภาระ
ผกูพนัตามสญัญา

ประกนัภยัระยะยาวของ
คา่ประมาณการทดี ี

ทสีดุของหนสีนิ

ปี 
(bucket 
(years))

สถานการณ์อตัราดอกเบยีปรบัลด (rates down 
scenario)

สถานการณ์อตัราดอกเบยีปรบัเพมิ (rates up 
scenario)

สถานการณ์ฐาน (base scenario)อตัรา
ดอกเบยี
ปรบัลด/1 
(down)

อตัรา
ดอกเบยี

ปรบัเพมิ/1

 (up)

อตัรา
ดอกเบยี
ฐาน/1 
(base 
rate)

คา่กลาง
ทใีช ้

(proxy 
term)

จํานวนรวม (gross amount)อตัราเพมิ
 (shock 
up rate)

อตัราลด 
(shock 
down 
rate)

44 43.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
45 44.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
46 45.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
47 46.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
48 47.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
49 48.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
50 49.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
51 50.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
52 51.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
53 52.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
54 53.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
55 54.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
56 55.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
57 56.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
58 57.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
59 58.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
60 59.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
61 60.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
62 61.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
63 62.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
64 63.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
65 64.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
66 65.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
67 66.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
68 67.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
69 68.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
70 69.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
71 70.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
72 71.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
73 72.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
74 73.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
75 74.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
76 75.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
77 76.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
78 77.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
79 78.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
80 79.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
81 80.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
82 81.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
83 82.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
84 83.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
85 84.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
86 85.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
87 86.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
88 87.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
89 88.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
90 89.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
91 90.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
92 91.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
93 92.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
94 93.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
95 94.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
96 95.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
97 96.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
98 97.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
99 98.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
100 99.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%

/1 เป็นไปตามประกาศ คปภ. วา่ดว้ยการกําหนดประเภทและชนดิของเงนิกองทนุ รวมทังหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงอืนไขในการคํานวณเงนิกองทนุของบรษัิทประกนัชวีติ เอกสารแนบ 2 ขอ้ 5

รวม (total)



แบบฟอรม์ท ี7 การคํานวณเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติ

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี7.1 สรปุเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติ
ลําดบัที  บาท

(ก) ออก สังจ่าย รับรอง รับอาวลั หรอืคําประกัน โดยรัฐบาลไทย ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
กระทรวงการคลังไทย หรอืกองทนุเพอืการฟืนฟแูละพัฒนาระบบสถาบันการเงนิไทย ที

เป็นสกลุเงนิบาท
(ข) ออก สังจ่าย รับรอง รับอาวลั หรอืคําประกัน โดยรัฐบาลตา่งประเทศ ธนาคารกลาง

ตา่งประเทศ และกระทรวงการคลังตา่งประเทศ ในสกลุเงนิใดๆ

(ค) ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทมีกีฎหมายเฉพาะจัดตัง ทกีระทรวงการคลังไมคํ่าประกัน และ
ยังไมไ่ดแ้ปรสภาพเป็นบรษัิทจํากัด  และไมม่อีนัดบัความนา่เชอืถอื ทเีป็นสกลุเงนิ
บาท

(ง) ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทมีกีฎหมายเฉพาะจัดตัง ทกีระทรวงการคลังไมคํ่าประกัน และ
ยังไมไ่ดแ้ปรสภาพเป็นบรษัิทจํากัด  และมอีนัดบัความนา่เชอืถอื ทเีป็นสกลุเงนิบาท

(จ) ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทแีปรสภาพเป็นบรษัิทจํากัดไปแลว้

(ฉ) ออกโดยสถาบันการเงนิ / บรษัิทหลักทรัพย ์/ บรษัิทประกันภัย ในประเทศไทย

(ช) ออกโดยหน่วยงาน/บรษัิทอนื ในประเทศไทย นอกจาก (ก) ถงึ (ฉ)

(ซ) ออกโดยรัฐวสิาหกจิตา่งประเทศ

(ฌ) ออกโดยบรษัิทเอกชนต่างประเทศ

(ญ) เชา่ทรัพยส์นิแบบลสิซงิ / เงนิลงทนุใหเ้ชา่ซอื

(ฎ) เงนิใหกู้ย้มืโดยมบีคุคลคําประกัน

(ฏ) เงนิใหกู้ย้มืโดยมกีรมธรรมเ์ป็นประกัน

(ฐ) เงนิใหกู้ย้มือนื

เงนิใหกู้โ้ดยมอีสงัหารมิทรพัยจ์าํนองเป็นประกนั

 (ก)  อสังหารมิทรัพยท์ใีชเ้ป็นทอียูอ่าศัย

 (ข)  อสังหารมิทรัพยอ์นื

3 การประกนัภยัตอ่

สนิทรพัยอ์นื

(ก)  เงนิสด

(ข)  เงนิฝากสถาบันการเงนิ/ ใบรับฝากเงนิ/ บัตรเงนิฝาก กับธนาคารออมสนิ

(ค)  เงนิฝากสถาบันการเงนิ / ใบรับฝากเงนิ / บัตรเงนิฝาก กับธนาคารอนื

(ง)  บัญชเีดนิสะพัดสํานักงานใหญ่

(จ)  สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตัดบัญช ี(Deferred tax assets)

(ฉ)  คา่ใชจ้่ายจ่ายลว่งหนา้

(ช)  เบยีประกันภัยคา้งรับจากกรมธรรมป์ระกันภัยอบัุตเิหต ุทคีา้งชําระเกนิกวา่ 60 วัน นับแต่
วันเรมิคุม้ครองตามสัญญา

รายการ
 พนัธบตัร หุน้กู ้ตวัสญัญาใชเ้งนิ-ตวัแลกเงนิ และเงนิใหกู้ย้มื ตามประเภทของคูส่ญัญา
หรอืผูอ้อกตราสาร

1

2

4



แบบฟอรม์ท ี7 การคํานวณเงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นเครดติ

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี7.2 เงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการลงทุนในตราสารหนี บาท

ลําดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ.
 วา่ดว้ยการประเมนิราคา
ทรพัยส์นิและหนสีนิของ

บรษิทัประกนัชวีติ) 

คา่ความเสยีง
เงนิกองทุนตาม
ระดบัความเสยีง

1 0.0%

0.01%

0.35%
0.40%

1.50%

4.00%

14.00%

14.00%
3 0.35%

0.01%

0.35%

0.01%

0.35%
0.40%
1.50%
4.00%

14.00%
14.00%

0.01%

0.35%

0.40%

1.50%

4.00%

14.00%

14.00%

0.01%

0.35%

0.40%

1.50%

4.00%

14.00%

14.00%

0.01%

0.35%

0.40%

1.50%

4.00%

14.00%

14.00%

0.01%

0.35%

0.40%

1.50%

4.00%

14.00%

14.00%

10

ออกโดยบรษัิทเอกชนตา่งประเทศ

5.2 ระดับความเสยีง 2
5.3 ระดับความเสยีง 3
5.4 ระดับความเสยีง 4
5.5 ระดับความเสยีง 5
5.6 ระดับความเสยีง 6
5.7 ไมไ่ดร้ับการจัดระดับความน่าเชอืถอื

ออกโดยสถาบันการเงนิ / บรษัิทหลักทรัพย ์/ บรษัิทประกันภยั ในประเทศ
6.1 ระดับความเสยีง 1
6.2 ระดับความเสยีง 2
6.3 ระดับความเสยีง 3
6.4 ระดับความเสยีง 4
6.5 ระดับความเสยีง 5

6.7 ไมไ่ดร้ับการจัดระดับความน่าเชอืถอื

7.1 ระดับความเสยีง 1
7.2 ระดับความเสยีง 2
7.3 ระดับความเสยีง 3
7.4 ระดับความเสยีง 4
7.5 ระดับความเสยีง 5

8.7 ไมไ่ดร้ับการจัดระดับความน่าเชอืถอื

7.6 ระดับความเสยีง 6

7.7 ไมไ่ดร้ับการจัดระดับความน่าเชอืถอื
ออกโดยรัฐวสิาหกจิตา่งประเทศ
8.1 ระดับความเสยีง 1
8.2 ระดับความเสยีง 2
8.3 ระดับความเสยีง 3
8.4 ระดับความเสยีง 4

9.1 ระดับความเสยีง 1

รายการ

ออก สงัจา่ย รับรอง รับอาวลั หรอืคําประกัน โดยรัฐบาลไทย ธนาคารแหง่
ประเทศไทย กระทรวงการคลังไทย หรอืกองทนุเพอืการฟืนฟแูละพัฒนา
ระบบสถาบันการเงนิไทย ทเีป็นสกุลเงนิบาท

ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทมีกีฎหมายเฉพาะจัดตัง ทกีระทรวงการคลังไมคํ่า
ประกัน และยังไมไ่ดแ้ปลงสภาพเป็นบรษัิทจํากัด  และไมม่อีนัดบัความ
นา่เชอืถอื ทเีป็นสกุลเงนิบาท

ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทมีกีฎหมายเฉพาะจัดตัง ทกีระทรวงการคลังไมคํ่า
ประกัน และยังไมไ่ดแ้ปลงสภาพเป็นบรษัิทจํากัด  และมอีนัดบัความ
นา่เชอืถอื ทเีป็นสกุลเงนิบาท

4.1 ระดับความเสยีง 1
4.2 ระดับความเสยีง 2

ออก สงัจา่ย รับรอง รับอาวลั หรอืคําประกัน โดยรัฐบาลตา่งประเทศ 
ธนาคารกลางตา่งประเทศ และกระทรวงการคลังตา่งประเทศ ในสกลุเงนิใดๆ
2.1 ระดับความเสยีง 1
2.2 ระดับความเสยีง 2
2.3 ระดับความเสยีง 3
2.4 ระดับความเสยีง 4
2.5 ระดับความเสยีง 5
2.6 ระดับความเสยีง 6

9.2 ระดับความเสยีง 2

9.3 ระดับความเสยีง 3

รวม

9.4 ระดับความเสยีง 4
9.5 ระดับความเสยีง 5
9.6 ระดับความเสยีง 6
9.7 ไมไ่ดร้ับการจัดระดับความน่าเชอืถอื

4

ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทแีปลงสภาพเป็นบรษัิทจํากัดไปแลว้
5.1 ระดับความเสยีง 1

6.6 ระดับความเสยีง 6

5

6

8.5 ระดับความเสยีง 5
8.6 ระดับความเสยีง 6

2.7 ไมไ่ดร้ับการจัดระดับความน่าเชอืถอื

2

7

8

9

ออกโดยหน่วยงาน/บรษัิทอนื ในประเทศไทย นอกจาก 1-6



ตารางท ี7.3 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการลงทนุในเงนิใหกู้ย้มืโดยมอีสงัหารมิทรพัยจ์ํานองเป็นประกนั บาท

ลาํดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ 

คปภ. วา่ดว้ยการ
ประเมนิราคา

ทรพัยส์นิและหนสีนิ
ของบรษิทัประกนัชวีติ)

คา่ความเสยีง
เงนิกองทนุตามระดบั

ความเสยีง

อสงัหารมิทรัพยท์ใีชเ้ป็นทอียูอ่าศัย (residential properties)

(ก) อัตราสว่นเงนิใหกู้ย้มืตอ่มลูคา่หลักประกันนอ้ยกวา่ 70% (LTV < 70%) 2.8%

(ข) อัตราสว่นเงนิใหกู้ย้มืตอ่มลูคา่หลักประกันระหวา่ง 70% ถงึ 90% (70% ≤ LTV  ≤ 90%) 6.0%

(ค) 8.0%

อสงัหารมิทรัพยอ์นื (other types of properties)

(ก) อัตราสว่นเงนิใหกู้ย้มืตอ่มลูคา่หลักประกันนอ้ยกวา่ 70% (LTV < 70%) 6.4%

(ข) อัตราสว่นเงนิใหกู้ย้มืตอ่มลูคา่หลักประกันระหวา่ง 70% ถงึ 90% (70% ≤ LTV  ≤ 90%) 8.0%

(ค) 12.0%

3

บาท

ลาํดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ 

คปภ. วา่ดว้ยการ
ประเมนิราคา

ทรพัยส์นิและหนสีนิ
ของบรษิทัประกนัชวีติ) 

คา่ความเสยีง
เงนิกองทนุตามระดบั

ความเสยีง

1 14.0%

(ก) 7.0%

(ข) 14.0%

3 0.0%

4 14.0%

5

ตารางท ี7.5 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการประกนัภยัตอ่
ลาํดบัที บาท

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(ก)

(ข)

(ค)

3

4 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการประกนัภยัตอ่ (risk capital charge)

เงนิใหกู้ย้มืดอ้ยคณุภาพ (non-performing)

รายการ

เชา่ทรัพยส์นิแบบลสิซงิประเภทสญัญาเชา่การเงนิ / เงนิลงทนุใหเ้ชา่ซอื

ตารางท ี7.4 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการลงทนุในเงนิใหกู้ย้มืนอกจากเงนิใหกู้ย้มืโดยมอีสงัหารมิทรพัยจ์ํานองเป็นประกนั

2 เงนิใหกู้ย้มืโดยมบีคุคลคําประกัน

รวม (total)

เงนิคา้งจา่ยเกยีวกับการประกันภัยตอ่ (due to reinsurers)

เจา้หนปีระกันภัยตอ่อนื (other reinsurance payables)

สนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่สทุธ ิ(net reinsurance assets)

รายการ

รายการ

รวม

เงนิใหกู้ย้มืโดยมกีรมธรรมเ์ป็นประกัน
เงนิใหกู้ย้มือนื

2

1

เงนิวางไวจ้ากการประกันภัยตอ่ (deposit on reinsurance treaties)

เงนิคา้งรับเกยีวกับการประกันภัยตอ่ (due from reinsurers)

สํารองประกันภัยสว่นทเีรยีกคนืจากการประกันภัยตอ่ (กอ่นรวมคา่เผอืความผันผวน) (reinsurance 
recoveries on technical reserves (before PAD))

1

2

รวมหนสีนิจากการประกนัภยัตอ่ (total reinsurance liabilities )

รวมสนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่ (total reinsurance assets )

เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นักงานและตัวแทนของบรษัิท

ลกูหนปีระกันภัยตอ่อนื (other reinsurance receivables)

เงนิถอืไวจ้ากการประกันภัยตอ่ (amounts withheld on reinsurance treaties)

เงนิใหกู้ย้มืดอ้ยคณุภาพ (non-performing)

เงนิใหกู้ย้มืแกบ่คุคลอนื (ยกเวน้ เงนิใหกู้ย้มืโดยมกีรมธรรมเ์ป็นประกัน)



ตารางท ี7.6 เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากสนิทรพัยอ์นืๆ

ลําดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ 

คปภ. วา่ดว้ยการ
ประเมนิราคา

ทรพัยส์นิและหนสีนิ
ของบรษิทัประกนั

ชวีติ) 

คา่ความเสยีง
เงนิกองทนุตามระดบั

ความเสยีง

1 0%

2 0%

(ก) 0%

(1) 0%

(2) 0.25%

(3) 0.50%

(4) 1.6%

(5) 4%

(6) 8%

(7) 8%

(8) 8%

(9) 12%

(10) 12%

(11) 0.8%

4 0%

5 0%

6 0%

7 12%

(ก)

0%

(ข)
100%

(1) 0.01%

(2) 0.35%

(3) 0.40%

(4) 1.50%

(5) 4.00%

(6) 14.00%

(7) 14.00%

9 0%

10 รวม

ตารางท ี7.7 เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์

ลําดบัที

ราคาตลาดปจัจบุนั 
(exposure mark-to-

market value)

เงนิตน้ (notional 
principal)

คา่ความเสยีงทใีช้
 (applicable risk 

charge)

เงนิกองทนุตามระดบั
ความเสยีง (risk capital 

charge)

1

2

3

4

5

996

997

998

999

1000

1001 รวม (total)

รายการ

เงนิสด

เงนิฝากสถาบันการเงนิ/ ใบรับฝากเงนิ/ บัตรเงนิฝาก กบั ธ. ออมสนิ

คา้งรับจาก รัฐบาลไทย ธนาคารแหง่ประเทศไทย กระทรวงการคลงัไทย ธนาคารออมสนิ หรอื
กองทนุเพอืการฟืนฟแูละพัฒนาระบบสถาบันการเงนิไทย ทเีป็นสกลุบาท / เงนิใหกู้ย้มืโดยมี
กรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั / เงนิปันผลทปีระกาศแลว้ของนติบิคุคลทจีัดตงัขนึตามกฎหมายไทย
ซงึยังไมพ่น้กําหนดระยะเวลาทกีฎหมายกําหนดใหน้ติบิคุคลนันตอ้งชําระใหก้บัผูถ้อืตราสาร

รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ

อนืๆ

สถานะและคูส่ญัญา (position & counterparty)

เงนิฝากสถาบันการเงนิ/ ใบรับฝากเงนิ/ บัตรเงนิฝาก กบั ธ. อนื

สนิทรัพยท์ตีดิภาระผกูพัน (assets pledged by an insurer)

(ข)

จํานวนเงนิทไีดรั้บการคําประกนัจากสถาบันประกนัเงนิฝาก
สว่นเกนิจากจํานวนเงนิทไีดรั้บการคําประกนัจากสถาบันประกนัเงนิฝาก

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (ระดบัความเสยีง 2)

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (ระดบัความเสยีง 3)

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (ระดบัความเสยีง 4)

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (ระดบัความเสยีง 5)

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (ระดบัความเสยีง 6)

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (สถาบันการเงนิทมีกีฎหมายพเิศษจัดตงั ยกเวน้ ธ.ออมสนิ)

บัญชเีดนิสะพัดสํานักงานใหญ่

คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตดับัญช ี(deferred tax assets)

ระยะเวลามากกวา่ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 12 เดอืน

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (ระดบัความเสยีง 1)

ระยะเวลาไมเ่กนิ 1 เดอืน
ระยะเวลามากกวา่ 1 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 6 เดอืน

เบยีประกนัภยัคา้งรับสําหรับกรมธรรมป์ระกนัภยัอบุัตเิหต ุทคีา้งชําระเกนิกวา่ 60 วัน นับแตว่ันเรมิคุม้ครอง
ตามสญัญา

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (ไมไ่ดรั้บการจัดอนัดบัความน่าเชอืถอื)

8

(ค)

ระดบัความเสยีง 1

ระดบัความเสยีง 2

ระดบัความเสยีง 3

ระดบัความเสยีง 4

ไมไ่ดรั้บการจัดอนัดบัความน่าเชอืถอื

3

เงนิปันผลทปีระกาศแลว้ของนติบิคุคลทจีัดตงัขนึตามกฎหมายไทยซงึพน้กําหนดระยะเวลาที
กฎหมายกําหนดใหน้ติบิคุคลนันตอ้งชําระใหก้บัผูถ้อืตราสาร

ระดบัความเสยีง 5

ระดบัความเสยีง 6



แบบฟอรม์ท ี8 การคํานวณเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการประกนัภยัตอ่และการคํานวณความเสยีงดา้นการกระจุกตวัจากการประกนัภยัตอ่

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี8.1 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากการประกนัภยัตอ่สาํหรบัผูร้บัประกนัภยัตอ่ในประเทศ

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(ก)

(ข)

(ค)

3

4 100%

5

6

7

รวม (total)

ลาํดบัที รายการ
สญัญาประกนัภยัตอ่

ทางการเงนิ/1

สญัญาประกนัภยัตอ่ทไีมใ่ชส่ญัญาประกนัภยัตอ่ทางการเงนิ

1

2

รวมสนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่ (total reinsurance assets)

รวมหนสีนิจากการประกนัภยัตอ่ (total reinsurance liabilities)

สนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่สทุธ ิ(net reinsurance assets)

คา่ความเสยีง (ตามตารางดา้นลา่ง) (risk charge (see below))

เงนิวางไวจ้ากการประกันภัยตอ่ (amounts deposit on reinsurance treaties)

เงนิคา้งรับเกยีวกับการประกันภัยตอ่ (due from reinsurers)

เจา้หนีประกันภัยตอ่อนื (other reinsurance payables)

เงนิกองทุนสาํหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการประกนัภยัตอ่ (reinsurance credit risk 
capital charge)

สํารองประกันภัยสว่นทเีรยีกคนืจากการประกันภัยตอ่ทไีมร่วมคา่เผอืความผันผวน 
(reinsurance recoveries on technical reserves without PAD)

ลกูหนีประกันภัยตอ่อนื (other reinsurance receivables)

เงนิกองทุนสาํหรบัความเสยีงดา้นการกระจกุตวัจากการเอาประกนัภยัตอ่กบัผูร้บัประกนัภยั
ตอ่แตล่ะราย (individual reinsurance  concentration risk capital charge)

เงนิถอืไวจ้ากการประกันภัยตอ่ (amounts withheld on reinsurance treaties)

เงนิคา้งจา่ยเกยีวกับการประกันภัยตอ่ (due to reinsurers)

เงนิกองทุนสาํหรบัความเสยีงดา้นการกระจกุตวัจากการเอาประกนัภยัตอ่กบัผูร้บัประกนัภยั
ตอ่ในประเทศ (local reinsurance concentration risk capital charge)



ตารางท ี8.2 เงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงจากการประกนัภยัตอ่สําหรบัผูร้บัประกนัภยัตอ่ตา่งประเทศ

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(ก)

(ข)

(ค)

3

4 100%

5

6

7

8

ลําดบัท ี รายการ
สญัญาประกนัภยัตอ่

ทางการเงนิ/1

สญัญาประกนัภยัตอ่ทไีมใ่ชส่ญัญาประกนัภยัตอ่ทางการเงนิ รวม (total)

2
เงนิถอืไวจ้ากการประกันภัยตอ่ (amounts withheld on reinsurance treaties)

เงนิคา้งจ่ายเกยีวกับการประกันภัยตอ่ (due to reinsurers)

รวมสนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่ (total reinsurance assets)

รวมหนสีนิจากการประกนัภยัตอ่ (total reinsurance liabilities)

เจา้หนปีระกันภัยตอ่อนื (other reinsurance payables)

1
เงนิวางไวจ้ากการประกันภยัตอ่ (amounts deposit on reinsurance treaties)

ลกูหนปีระกันภัยตอ่อนื (other reinsurance receivables)

เงนิคา้งรับเกยีวกับการประกันภัยตอ่ (due from reinsurers)

สนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่สุทธ ิ(net reinsurance assets)

เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจุกตวัจากการเอาประกนัภยัตอ่กบัผูร้บัประกนัภยัตอ่
ตา่งประเทศ (offshore reinsurance concentration risk capital charge)

สํารองประกันภัยสว่นทเีรยีกคนืจากการประกันภัยตอ่ทไีมร่วมคา่เผอืความผันผวน (reinsurance 
recoveries on technical reserves without PAD)

คา่ความเสยีง (ตามตารางดา้นลา่ง) (risk charge (see below))

เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการประกนัภยัตอ่ (reinsurance credit risk 
capital charge)

เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจุกตวัจากการเอาประกนัภยัตอ่กบัผูร้บัประกนัภยัตอ่
แตล่ะราย (individual reinsurance  concentration risk capital charge)

เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจุกตวัจากการเอาประกนัภยัตอ่สาํหรบัความเสยีง
รวมของผูร้บัประกนัภยัตอ่ในแตล่ะระดบัความเสยีง (additional Reinsurance concentration 
risk capital charge)



การจดัระดบัความเสยีง (risk rating)
รอ้ยละของคา่
ความเสยีง (% 
risk charge)

รอ้ยละขดีจํากัด
ของสนิทรัพยจ์าก
การประกันภัยตอ่

(% limit of 
reinsurance 

Asset)

สนิทรัพยจ์าก
การประกันภัย

ตอ่ 
(reinsurance 

assets)

กอ่นการ
กระจายกลับไป

แตล่ะผูร้ับ
ประกันภัยตอ่
แตล่ะราย 
(before 

allocating 
back to each 

reinsurer)

1.6% 100%
2.8% 100%
4% 100%
8% 50%
15% 25%
25% รวม (total)

48.5%
รอ้ยละของคา่
ความเสยีง (% 
risk charge)

1.6%

2.8%

4%

8%
(c) 100%การประกันภัยตอ่ทางการเงนิ (financial reinsurance)

เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นการกระจุกตวัจากการเอาประกนัภยัตอ่สาํหรบั
ความเสยีงรวมของผูร้บัประกนัภยัตอ่ในแตล่ะระดบัความเสยีง (additional 
Reinsurance concentration risk capital charge)

ระดับความเสยีง 1 (risk grade 1) ระดับความเสยีง 1 (risk grade 1)
ระดับความเสยีง 2 (risk grade 2)

ระดับความเสยีง 6 (risk grade 6)

ระดับความเสยีง 4 (risk grade 4)
ระดับความเสยีง 5 (risk grade 5)

ระดับความเสยีง 4 (risk grade 4)
ระดับความเสยีง 3 (risk grade 3)ระดับความเสยีง 3 (risk grade 3)
ระดับความเสยีง 2 (risk grade 2)

ระดับความเสยีง 5, 6 และ 7 (risk grade 5, 6 and 7)

ความเสยีงภยัดา้นเครดติของผูร้บัประกนัภยัตอ่ตา่งประเทศ (credit 
exposures to offshore reinsurers )

(b)
ความเสยีงภยัดา้นเครดติของผูร้บัประกนัภยัตอ่ในประเทศไทยตาม
อตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ (credit exposures to Thai 
reinsurers according to reinsurer's capital adequacy ratio (CAR))

(i) อัตราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุตังแต ่300% (CAR ≥ 300%)

(ii) อัตราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุตังแต ่200% แตไ่มถ่งึ 300% (CAR ≥ 
200% and <300%)

(iii) อัตราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุตังแต ่150% แตไ่มถ่งึ 200% (CAR ≥
 150% and <200%)

(iv) อัตราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุนอ้ยกวา่ 150% (CAR <150%)

ระดับความเสยีง 7 (risk grade 7)

(a)



แบบฟอรม์ท ี9 การคาํนวณเงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นการกระจุกตวั

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี9.1 เงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจกุตวั

(1) 5.0%
(2) 5.0%
(3) 5.0%
(4) 5.0%
(5) 5.0%

(996) 5.0%
(997) 5.0%
(998) 5.0%
(999) 5.0%

(1000) 5.0%

(1) 10.0%
(2) 10.0%
(3) 10.0%
(4) 10.0%
(5) 10.0%

(996) 10.0%
(997) 10.0%
(998) 10.0%
(999) 10.0%

(1000) 10.0%

(1) 20.0%
(2) 20.0%
(3) 20.0%
(4) 20.0%
(5) 20.0%

(996) 20.0%
(997) 20.0%
(998) 20.0%
(999) 20.0%

(1000) 20.0%

(1) 15.0%
(2) 15.0%
(3) 15.0%
(4) 15.0%
(5) 15.0%

(996) 15.0%
(997) 15.0%
(998) 15.0%
(999) 15.0%

(1000) 15.0%

(1) 15.0%
(2) 15.0%
(3) 15.0%
(4) 15.0%
(5) 15.0%

(996) 15.0%
(997) 15.0%
(998) 15.0%
(999) 15.0%

(1000) 15.0%

(1) 15.0%
(2) 15.0%
(3) 15.0%
(4) 15.0%
(5) 15.0%

(996) 15.0%
(997) 15.0%
(998) 15.0%
(999) 15.0%

(1000) 15.0%

ตราสารทุน

ผูอ้อกตราสารหนี

ขดีจาํกดัทกีําหนด
(รอ้ยละของสนิทรพัยร์วม)

(ยกเวน้รัฐบาล และรัฐวสิาหกจิของประเทศไทย)

เงนิกองทุนตาม
ระดบัความเสยีง

กองทุนรวมโครงสรา้งพนืฐานเพอือนาคตประเทศไทยทมีวีัตถปุระสงค์
การจัดตังตามมตคิณะรัฐมนตร ีเมอืวันท ี12 กรกฎาคม 2559

ความเสยีงภยั
(มูลคา่ทปีระเมนิได้

ตามประกาศฯ ประเมนิ
ราคาทรพัยส์นิและ
หนสีนิของบรษิทั

ประกนัชวีติ)

ลําดบัที ประเภทของการกระจกุตวั

มไิดจ้ดทะเบยีนซอืขายในสมาคมตลาดตราสารหนไีทย

1

จดทะเบยีนซอืขายในสมาคมตลาดตราสารหนไีทย

สถาบันการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบันการเงนิ รวมถงึ บรษัิท
ร่วมหรอืบรษัิทย่อยในกลุม่สถาบันการเงนิ

(ก)

2

(ก)

(ข)

(ค)

ขดีจาํกดั

(ค) จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม 
เอ ไอ หรอือยู่ในดัชนรีาคาหลักทรัพยต์ามทกํีาหนด

(ข) Infrastructure fund,  REIT และ Property fund ในรูปแบบตราสาร
ทุนทจีดทะเบยีนกองทุนในประเทศไทยและลงทุนในประเทศไทย



ตารางท ี9.1 เงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจกุตวั

ขดีจาํกดัทกีําหนด
(รอ้ยละของสนิทรพัยร์วม)

เงนิกองทุนตาม
ระดบัความเสยีง

ความเสยีงภยั
(มูลคา่ทปีระเมนิได้

ตามประกาศฯ ประเมนิ
ราคาทรพัยส์นิและ
หนสีนิของบรษิทั

ประกนัชวีติ)

ลําดบัที ประเภทของการกระจกุตวั ขดีจาํกดั

(1) 5.0%
(2) 5.0%
(3) 5.0%
(4) 5.0%
(5) 5.0%

(996) 5.0%
(997) 5.0%
(998) 5.0%
(999) 5.0%
(1000) 5.0%

(1) 5.0%
(2) 5.0%
(3) 5.0%
(4) 5.0%
(5) 5.0%

(996) 5.0%
(997) 5.0%
(998) 5.0%
(999) 5.0%
(1000) 5.0%

(1) 5.0%
(2) 5.0%
(3) 5.0%
(4) 5.0%
(5) 5.0%

(996) 5.0%
(997) 5.0%
(998) 5.0%
(999) 5.0%
(1000) 5.0%

(1) 10.0%
(2) 10.0%
(3) 10.0%
(4) 10.0%
(5) 10.0%

(996) 10.0%
(997) 10.0%
(998) 10.0%
(999) 10.0%
(1000) 10.0%

(1) 1.0%
(2) 1.0%
(3) 1.0%
(4) 1.0%
(5) 1.0%

(996) 1.0%
(997) 1.0%
(998) 1.0%
(999) 1.0%
(1000) 1.0%

(ข) 2.5%
5 15.0%
6 20.0%
7 รวม

(ก)

(ข)

9

10

(ฉ) มไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย ์
เอ็ม เอ ไอ หรอืมไิดอ้ยู่ในดัชนรีาคาหลักทรัพยต์ามทกํีาหนด และมคีา่
ความเสยีงดา้นตลาด 50%

รวมเงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจกุตวั

8

เงนิกองทุนสําหรับความเสยีงดา้นการกระจกุตัวจากการเอาประกนัภัยตอ่กบัผูรั้บประกนัภัยตอ่ในประเทศ

เงนิกองทุนสําหรับความเสยีงดา้นการกระจกุตัวจากการเอาประกนัภัยตอ่กบัผูรั้บประกนัภัยตอ่ตา่งประเทศ

รวมเงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจกุตวัจากการประกนัภยัตอ่

4

รวมลกูหนทีุกราย

(ก)

การประกนัภัยตอ่
สนิทรพัยร์วม (มูลคา่ตามประกาศ คปภ. วา่ดว้ยการประเมนิราคาทรพัยส์นิและหนสีนิของบรษิทัประกนัชวีติ)

อสังหารมิทรัพยแ์ละทรัพยส์นิดําเนนิงาน

สนิทรัพยล์งทุนทเีป็นสกลุเงนิตราตา่งประเทศ (รวมทุกสกลุเงนิ)

ลกูหนแีตล่ะราย

หลักทรัพยท์เีป็นหน่วยลงทุน

เงนิใหกู้ย้มืทไีม่มทีรัพยส์นิเป็นประกนั

3

(ง) มไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย ์
เอ็ม เอ ไอ หรอืมไิดอ้ยู่ในดัชนรีาคาหลักทรัพยต์ามทกํีาหนด และมคีา่
ความเสยีงดา้นตลาด 25%

มไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย ์
เอ็ม เอ ไอ หรอืมไิดอ้ยู่ในดัชนรีาคาหลักทรัพยต์ามทกํีาหนด และมคีา่
ความเสยีงดา้นตลาด 35%

(จ)



แบบฟอรม์ท ี10 การคํานวณเงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นปฏบิตักิาร

บรษัิท
ณ วนัที

ตารางท ี10.1 เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นปฏบิตักิาร

ลําดบัที ความเสยีงภยัทงัหมด คา่ความเสยีง เงนิกองทนุตามระดบัความเสยีง

1 1%

รายการ

เบยีประกนัภัยรับรวมกอ่นการประกนัภัยตอ่ 
(Gross written premium)



แบบฟอรม์ท ี11 การกระจายความเสยีงระหวา่งความเสยีงดา้นประกนัภยัและความเสยีงดา้นสนิทรพัย์

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี11.1 การกระจายความเสยีงระหวา่งความเสยีงดา้นประกนัภยัและความเสยีงดา้นสนิทรพัย ์
เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีง

ดา้นประกนัภยั
เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีง

ดา้นสนิทรพัย์

เงนิกองทนุสําหรบัความ
เสยีงดา้นประกนัภยั 100% 75%

เงนิกองทนุสําหรบัความ
เสยีงดา้นสนิทรพัย์ 75% 100%

รวม
SQRT

เงนิกองทนุตามระดบัความเสยีง



แบบฟอรม์ท ี12 รายละเอยีดของรายการหกัจากเงนิกองทนุ

บรษัิท
ณ วันที

 ลาํดบัที  ประเภทของรายการหกั  รายการ  มลูคา่
ตามประกาศ คปภ. วา่
ดว้ยการประเมนิราคา
ทรพัยส์นิและหนสีนิ

ของบรษิทัประกนัชวีติ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 ประเภทของรายการหกั
หุน้ทนุซอืคนื
คา่ความนยิม
สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน
สนิทรัพยท์ตีดิภาระผกูพัน
เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย/รว่ม
เงนิลงทนุในบรษัิทประกนัภัย
การถอืตราสารทนุไขวก้นั

สนิทรัพยผ์ดิกฎหมาย

หุน้บรุมิสทิธซิอืคนื ชนัท1ี
หุน้บรุมิสทิธซิอืคนื ชนัท2ี
ตราสารทางการเงนิซอืคนื

เงนิทบีรษัิทไดจ้า่ยไปเพอืการซอืคนืหุน้บรุมิสทิธทิไีมส่ามารถไถถ่อนได ้ชนดิสะสมเงนิปันผล
เงนิทบีรษัิทไดจ้า่ยไปเพอืการซอืคนืตราสารทางการเงนิทนัีบเป็นเงนิกองทนุ

สนิทรัพยท์ตีดิภาระผกูพัน (assets pledged by an insurer)
มลูคา่ของตราสารทนุทลีงทนุในบรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่ม

สนิทรัพยท์ไีดม้าหรอืมอียูโ่ดยฝ่าฝืนบทบญัญัตขิองกฎหมาย เวน้แตอ่สงัหารมิทรัพยท์หีกัคา่
เผอืการดอ้ยคา่แลว้

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน (ยกเวน้ โปรแกรมคอมพวิเตอรท์บีรษัิทมกีรรมสทิธ)ิ

มลูคา่ของตราสารทนุทลีงทนุในบรษัิทประกนัชวีติและบรษัิทประกนัวนิาศภัย
มลูคา่ของตราสารทนุทถีอืไขวก้นัระหวา่งบรษัิทประกนัชวีติกบับรษัิทอนื โดยมวัีตถปุระสงคเ์พอื
การเพมิทนุของบรษัิทประกนัชวีติ

เงนิทบีรษัิทไดจ้า่ยไปเพอืการซอืคนืหุน้บรุมิสทิธทิไีมส่ามารถไถถ่อนได ้ชนดิไมส่ะสมเงนิปันผล

 ชอืรายการตามประกาศ คปภ. วา่ดว้ยเงนิกองทนุตามระดบัความเสยีง
เงนิทบีรษัิทไดจ้า่ยไปเพอืการซอืหุน้คนืตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจํากดั
คา่ความนยิมทนัีบเป็นสนิทรัพยท์ปีรากฏอยูใ่นงบการเงนิ



เอกสารแนบ 3

รายงานการดาํรงเงนิกองทนุ เดอืน _________ ปี ______

…(ชอืบรษิทั/สาขา)…

ณ วนัท ี__________



รายงานการดาํรงเงนิกองทนุรายเดอืน (MONTHLY RBC REPORT)

ชอืบรษัิท (Company)
ประจําเดอืน (For the month of)

ตารางท ี1 การคาํนวณอตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุรายเดอืน บาท(Baht)
ลาํดบัที ธ.ค. 25xx-1 ม.ค. 25xx ก.พ. 25xx ม.ีค. 25xx เม.ย. 25xx พ.ค. 25xx ม.ิย. 25xx ก.ค. 25xx ส.ค. 25xx ก.ย. 25xx ต.ค. 25xx พ.ย. 25xx ธ.ค. 25xx

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

ตารางท ี2 ขอ้มูลนําเขา้
ลาํดบัที ธ.ค. 25xx-1 ม.ค. 25xx ก.พ. 25xx ม.ีค. 25xx เม.ย. 25xx พ.ค. 25xx ม.ิย. 255x ก.ค. 255x ส.ค. 25xx ก.ย. 25xx ต.ค. 25xx พ.ย. 25xx ธ.ค. 25xx

(ก)

(ก)
(ข)

3

(ก)

หมายเหตุ
1) การเปลยีนแปลงตา่งๆ ทคํีานวณเป็นการประมาณการถงึการเปลยีนแปลงจากเดอืนทมีกีารทํารายงานการดํารงเงนิกองทนุรายไตรมาสลา่สดุ เชน่ รายงานเดอืนกรกฏาคมและสงิหาคม จะประมาณจากรายงานไตรมาสลา่สดุซงึก็คอื เดอืนมถินุายน เป็นตน้
2) การประมาณอตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ อยูบ่นขอ้สมมตทิวีา่ 

2.1 การเปลยีนแปลงเงนิกองทนุทสีามารถนํามาใชไ้ดท้ังหมด (TCA) คดิจากสนิทรัพยแ์ละหนสีนิของบรษัิทประกนัชวีติเฉพาะสว่นทอีอ่นไหวตอ่อตัราดอกเบยีเทา่นัน
2.2 เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นประกนัภัยของบรษัิทจะประมาณจากการเปลยีนแปลงของเบยีประกนัภัยและสํารองประกนัภัย
2.3 เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นตลาดของบรษัิทจะประมาณจากการเปลยีนแปลงของมลูคา่สนิทรัพยจ์ากอตัราดอกเบยี
2.4 เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นเครดติ ดา้นการกระจกุตัว และดา้นปฏบิตักิาร ไมม่กีารเปลยีนแปลง
2.5 เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงจากการเวนคนืกรมธรรมป์ระกนัภัย มสีมมตฐิานวา่ มลูคา่เวนคนืกรมธรรมป์ระกนัภัยไมเ่ปลยีนแปลง และมลูคา่สํารองประกนัภัยประมาณการจากการเปลยีนแปลงของมลูคา่หนสีนิจากอตัราดอกเบยี

คา่สหสมัพันธร์ะหวา่งความเสยีงดา้นสนิทรัพยแ์ละความเสยีงดา้นประกนัภัย
Insurance Asset

100% 75%
75% 100%

มลูคา่ของหนสีนิทอีอ่นไหวตอ่อตัราดอกเบยี (interest sensitive liability)

เงนิกองทนุทสีามารถนํามาใชไ้ดท้งัหมด (total capital available) (TCA)

เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงจากการเวนคนืกรมธรรมป์ระกนัภัย

เงนิกองทนุทตีอ้งดาํรงทงัหมด (total capital required) (TCR)

รายการ
เงนิกองทนุชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ (CET 1)
ตราสารทางการเงนิทนัีบเป็นเงนิกองทนุชนัท ี1 (Additional tier 1)
เงนิกองทนุชนัท ี2 (Tier 2)

เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นประกนัภัยและความเสยีงดา้นสนิทรัพย ์หลังหัก
สว่นลดจากการกระจายความเสยีง
เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นการกระจกุตัว

เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นประกนัภัย

เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นเครดติ
เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นตลาด

เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นปฏบิตักิาร

Asset
Insurance

อตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ (CAR)

การเปลยีนแปลงมลูคา่สนิทรัพยค์ดิเป็นรอ้ยละ (%change in asset)

4
เบยีประกนัภัยรับสทุธใินรอบ 12 เดอืนทผี่านมา (past 12-month premiums)

รายการ

มลูคา่เวนคนืกรมธรรม ์(Cash Surrender Value)

มลูคา่ของสํารองประกนัภัย (Technical Reserves)

1

2

การเปลยีนแปลงของเบยีประกนัภัยรับ (%change in premiums)

การเปลยีนแปลงสํารองประกนัภัยคดิเป็นรอ้ยละ (%change in liability)
มลูคา่ของสนิทรัพยท์อีอ่นไหวตอ่อตัราดอกเบยี (interest sensitive asset)



ชอืบรษัิท (Company)
ประจําเดอืน (For the month of)

ตารางท ี3 เบยีประกนัภยัรบัสุทธสิะสม
ลําดบัที เบยีประกนัภยัรบัสุทธสิะสม ปีทแีลว้ ปีปจัจุบนั

1 1 ม.ค. - 31 ม.ค.
2 1 ม.ค. - 28 ก.พ.
3 1 ม.ค. - 31 ม.ีค.
4 1 ม.ค. - 30 เม.ย.
5 1 ม.ค. - 31 พ.ค.
6 1 ม.ค. - 30 ม.ิ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.



ชอืบรษิัท (Company)
ประจําเดอืน (For the month of)

ตารางท ี4 การคํานวณการเปลยีนแปลงมลูคา่สนิทรพัยแ์ละหนสีนิรายเดอืน

Spot rate RBC 
yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี (interest 
rate sensitive 

assets)

กระแสเงนิสดของภาระ
ผกูพนัตามสญัญาประกนัภยั

ระยะยาวรวมกอ่นการ
ประกนัภยัตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นไทลท์ ี75

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot rate Weighted 
yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot rate Weighted 
yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

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

อตัราดอกเบยีฐาน 
(base rate)

อตัราดอกเบยีปจัจุบนั 
(current rate)

อตัราดอกเบยีปจัจุบนั 
(current rate)

การเปลยีนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนสีนิคดิเป็นรอ้ยละ (%change in asset and liability)
ก.พ. 25xx

สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจุบนัสถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจุบนั

คา่
กลางที

ใช ้
(proxy 
term)

ปี 
(bucket 
(years))

ธ.ค. 25xx-1 ม.ค. 25xx
กระแสเงนิสด (cash flow) สถานการณ์ฐาน (base scenario)



Spot rate RBC 
yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี (interest 
rate sensitive 

assets)

กระแสเงนิสดของภาระ
ผกูพนัตามสญัญาประกนัภยั

ระยะยาวรวมกอ่นการ
ประกนัภยัตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นไทลท์ ี75

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot rate Weighted 
yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot rate Weighted 
yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

อตัราดอกเบยีฐาน 
(base rate)

อตัราดอกเบยีปจัจุบนั 
(current rate)

อตัราดอกเบยีปจัจุบนั 
(current rate)

การเปลยีนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนสีนิคดิเป็นรอ้ยละ (%change in asset and liability)
ก.พ. 25xx

สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจุบนัสถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจุบนั

คา่
กลางที

ใช ้
(proxy 
term)

ปี 
(bucket 
(years))

ธ.ค. 25xx-1 ม.ค. 25xx
กระแสเงนิสด (cash flow) สถานการณ์ฐาน (base scenario)

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

หมายเหตุ
Weighted yield เทา่กบั คา่ทมีากกวา่ระหวา่งอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยทไีมม่ดีอกเบยี (zero coupon yield) ณ วนัประเมนิ (วนัสนิเดอืนของแตล่ะเดอืน) กบัคา่เฉลยีของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลดงักลา่ว ณ วนัประเมนิ และ
 ณ แตล่ะสนิไตรมาส ทังหมด 7 ไตรมาสยอ้นหลัง ซงึคา่ถว่งนําหนักทใีชส้ําหรับสนิเดอืนปัจจบุันกําหนดใหม้คีา่เทา่กบั รอ้ยละ 51 และคา่ถว่งนําหนักแตล่ะสนิไตรมาสของ 7 ไตรมาสกอ่นหนา้กําหนดใหม้คีา่เทา่กบั รอ้ยละ 7 เชน่ Weighted yield สําหรับ
เดอืนมกราคม 2564 เทา่กบั คา่ทมีากกวา่ระหวา่ง zero coupon yield ณ วนัท ี31 มกราคม 2564 กบัคา่เฉลยีของ zero coupon yield ณ วนัท ี31 มกราคม 2564 ณ สนิไตรมาสท ี1-3 ของปี 2563 และ ณ สนิไตรมาสท ี1-4 ของปี 2562 เป็นตน้

รวม (total)



ตารางท ี4 การคาํนวณการเปลยีนแปลงมลูคา่สนิทรพัยแ์ละหนสีนิรายเดอืน

Spot 
rate

RBC 
yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี (interest 
rate sensitive 

assets)

กระแสเงนิสดของภาระ
ผกูพนัตามสญัญาประกนัภยั

ระยะยาวรวมกอ่นการ
ประกนัภยัตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นไทลท์ ี75

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot 
rate

Weighted 
 yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot 
rate

Weighted 
yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

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

คา่
กลางที

ใช ้
(proxy 
term)

ปี 
(bucket 
(years))

อตัราดอกเบยี
ปจัจบุนั (current 

rate)

ม.ีค. 25xx
กระแสเงนิสด สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจบุนั

เม.ย. 25xx
อตัราดอกเบยี

ปจัจบุนั (current 
rate)

อตัราดอกเบยี
ฐาน (base rate)

พ.ค. 25xx
สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจบุนั สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจบุนั



Spot 
rate

RBC 
yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี (interest 
rate sensitive 

assets)

กระแสเงนิสดของภาระ
ผกูพนัตามสญัญาประกนัภยั

ระยะยาวรวมกอ่นการ
ประกนัภยัตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นไทลท์ ี75

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot 
rate

Weighted 
 yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot 
rate

Weighted 
yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

คา่
กลางที

ใช ้
(proxy 
term)

ปี 
(bucket 
(years))

อตัราดอกเบยี
ปจัจบุนั (current 

rate)

ม.ีค. 25xx
กระแสเงนิสด สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจบุนั

เม.ย. 25xx
อตัราดอกเบยี

ปจัจบุนั (current 
rate)

อตัราดอกเบยี
ฐาน (base rate)

พ.ค. 25xx
สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจบุนั สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจบุนั

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

หมายเหตุ
Weighted yield เทา่กับ ค่าทมีากกว่าระหว่างอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยทไีม่มดีอกเบยี (zero coupon yield) ณ วันประเมนิ (วันสนิเดอืนของแต่ละเดอืน) กับค่าเฉลยีของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลดังกล่าว ณ วันประเมนิ และ ณ แต่ละสนิไตรมาส ทังหมด 7 ไตรมาสยอ้นหลัง ซงึค่าถว่งนําหนักทใีชสํ้าหรับสนิเดอืนปัจจบัุนกําหนดใหม้คี่าเทา่กับ รอ้ยละ 51 และค่าถว่งนําหนักแต่ละสนิไตรมาสของ 7 ไตรมาส
กอ่นหนา้กําหนดใหม้คี่าเทา่กับ รอ้ยละ 7 เชน่ Weighted yield สําหรับเดอืนมกราคม 2564 เทา่กับ ค่าทมีากกว่าระหว่าง zero coupon yield ณ วันท ี31 มกราคม 2564 กับค่าเฉลยีของ zero coupon yield ณ วันท ี31 
มกราคม 2564 ณ สนิไตรมาสท ี1-3 ของปี 2563 และ ณ สนิไตรมาสท ี1-4 ของปี 2562 เป็นตน้

รวม (total)



ตารางท ี4 การคาํนวณการเปลยีนแปลงมลูคา่สนิทรพัยแ์ละหนสีนิรายเดอืน

Spot 
rate

RBC 
yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี (interest 
rate sensitive 

assets)

กระแสเงนิสดของภาระ
ผกูพนัตามสญัญาประกนัภยั

ระยะยาวรวมกอ่นการ
ประกนัภยัตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นไทลท์ ี75

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot rate
Weighted 

yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot rate
Weighted 

yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี

หนสีนิที
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี

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

คา่
กลางที

ใช ้
(proxy 
term)

ปี 
(bucket 
(years))

ม.ิย. 25xx ก.ค. 25xx ส.ค. 25xx
กระแสเงนิสด สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจบุนั สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจบุนั สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยี

ปจัจบุนั
อตัราดอกเบยี

ฐาน (base rate)
อตัราดอกเบยีปจัจบุนั 

(current rate)
อตัราดอกเบยีปจัจบุนั 

(current rate)



Spot 
rate

RBC 
yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี (interest 
rate sensitive 

assets)

กระแสเงนิสดของภาระ
ผกูพนัตามสญัญาประกนัภยั

ระยะยาวรวมกอ่นการ
ประกนัภยัตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นไทลท์ ี75

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot rate
Weighted 

yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot rate
Weighted 

yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี

หนสีนิที
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี

คา่
กลางที

ใช ้
(proxy 
term)

ปี 
(bucket 
(years))

ม.ิย. 25xx ก.ค. 25xx ส.ค. 25xx
กระแสเงนิสด สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจบุนั สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจบุนั สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยี

ปจัจบุนั
อตัราดอกเบยี

ฐาน (base rate)
อตัราดอกเบยีปจัจบุนั 

(current rate)
อตัราดอกเบยีปจัจบุนั 

(current rate)

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

หมายเหตุ
Weighted yield เทา่กับ ค่าทมีากกว่าระหว่างอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยทไีม่มดีอกเบยี (zero coupon yield) ณ วันประเมนิ (วันสนิเดอืนของแต่ละเดอืน) กับค่าเฉลยีของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลดังกล่าว ณ วันประเมนิ และ ณ แต่ละสนิไตรมาส ทังหมด 7 ไตรมาสยอ้นหลัง ซงึค่าถว่งนําหนักทใีชสํ้าหรับสนิเดอืนปัจจบัุนกําหนดใหม้คี่าเทา่กับ รอ้ยละ 51 และค่าถว่งนําหนักแต่ละสนิไตรมาสของ 7 ไตรมาสกอ่น
หนา้กําหนดใหม้คี่าเทา่กับ รอ้ยละ 7 เชน่ Weighted yield สําหรับเดอืนมกราคม 2564 เทา่กับ ค่าทมีากกว่าระหว่าง zero coupon yield ณ วันท ี31 มกราคม 2564 กับค่าเฉลยีของ zero coupon yield ณ วันท ี31 มกราคม
 2564 ณ สนิไตรมาสท ี1-3 ของปี 2563 และ ณ สนิไตรมาสท ี1-4 ของปี 2562 เป็นตน้

รวม (total)



ตารางท ี4 การคํานวณการเปลยีนแปลงมูลคา่สนิทรพัยแ์ละหนสีนิรายเดอืน

Spot rate RBC yield

สนิทรพัยท์อีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี (interest 
rate sensitive assets)

กระแสเงนิสดของภาระผกูพนั
ตามสญัญาประกนัภยัระยะ

ยาวรวมกอ่นการประกนัภยัตอ่
 ณ ระดบัความเชอืมนั

เปอรเ์ซ็นไทลท์ ี75

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี

หนสีนิที
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี Spot rate
Weighted 

yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี

หนสีนิที
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี Spot rate
Weighted 

yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี

หนสีนิที
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี Spot rate RBC yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี

หนสีนิที
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี

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

อตัราดอกเบยีปัจจบุนั 
(current rate)

อตัราดอกเบยีปัจจบุนั 
(current rate)

อตัราดอกเบยีปัจจบุนั 
(current rate)

ธ.ค. 25xx
สถานการณ์ฐานจากอตัรา

ดอกเบยีปัจจบุนั

ก.ย. 25xx ต.ค. 25xx พ.ย. 25xx
กระแสเงนิสด สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยี

ปัจจบุนั
สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยี

ปัจจบุนั
คา่

กลางที
ใช ้

(proxy 
term)

ปี 
(bucket 
(years))

สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยี
ปัจจบุนั

อตัราดอกเบยีฐาน 
(base rate)



Spot rate RBC yield

สนิทรพัยท์อีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี (interest 
rate sensitive assets)

กระแสเงนิสดของภาระผกูพนั
ตามสญัญาประกนัภยัระยะ

ยาวรวมกอ่นการประกนัภยัตอ่
 ณ ระดบัความเชอืมนั

เปอรเ์ซ็นไทลท์ ี75

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี

หนสีนิที
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี Spot rate
Weighted 

yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี

หนสีนิที
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี Spot rate
Weighted 

yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี

หนสีนิที
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี Spot rate RBC yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี

หนสีนิที
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี

อตัราดอกเบยีปัจจบุนั 
(current rate)

อตัราดอกเบยีปัจจบุนั 
(current rate)

อตัราดอกเบยีปัจจบุนั 
(current rate)

ธ.ค. 25xx
สถานการณ์ฐานจากอตัรา

ดอกเบยีปัจจบุนั

ก.ย. 25xx ต.ค. 25xx พ.ย. 25xx
กระแสเงนิสด สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยี

ปัจจบุนั
สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยี

ปัจจบุนั
คา่

กลางที
ใช ้

(proxy 
term)

ปี 
(bucket 
(years))

สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยี
ปัจจบุนั

อตัราดอกเบยีฐาน 
(base rate)

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

หมายเหตุ
Weighted yield เท่ากบั คา่ทมีากกวา่ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยทไีมม่ดีอกเบยี (zero coupon yield) ณ วนัประเมนิ (วนัสนิเดอืนของแตล่ะเดอืน) กบัคา่เฉลยีของอตัราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลดงักลา่ว ณ วนัประเมนิ และ ณ แตล่ะสนิไตรมาส ทงัหมด 7 ไตรมาสยอ้นหลงั ซงึคา่ถ่วงนําหนักทใีชส้ําหรับสนิเดอืนปัจจบุันกําหนดใหม้คีา่เท่ากบั รอ้ยละ 51 และคา่ถ่วงนําหนักแตล่ะสนิไตรมาสของ 7 ไตรมาสกอ่น
หนา้กําหนดใหม้คีา่เท่ากบั รอ้ยละ 7 เชน่ Weighted yield สําหรับเดอืนมกราคม 2564 เท่ากบั คา่ทมีากกวา่ระหวา่ง zero coupon yield ณ วนัท ี31 มกราคม 2564 กบัคา่เฉลยีของ zero coupon yield ณ วนัท ี31 มกราคม 
2564 ณ สนิไตรมาสท ี1-3 ของปี 2563 และ ณ สนิไตรมาสท ี1-4 ของปี 2562 เป็นตน้

รวม (total)



เอกสารแนบ 4

รายงานการดาํรงเงนิกองทนุ เดอืน _________ ปี ______

…(ชอืบรษิทั/สาขา)…

ณ วนัท ี__________



รายงานการดาํรงเงนิกองทนุรายเดอืน (MONTHLY RBC REPORT)

ชอืบรษัิท (Company)
ประจําเดอืน (For the month of)

ตารางท ี1 การคาํนวณอตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทุนรายเดอืน
ลําดบัที ก.ย. 2562 ต.ค. 2562 พ.ย. 2562 ธ.ค. 2562 ม.ค. 2563 ก.พ. 2563

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ตารางท ี2 ขอ้มูลนําเขา้
ลําดบัที ก.ย. 2562 ต.ค. 2562 พ.ย. 2562 ธ.ค. 2562 ม.ค. 2563 ก.พ. 2563

(ก)
(ข)

(ก)
(ข)
(ค)

3

(ก)
5
6

หมายเหตุ

2) การประมาณอตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ อยูบ่นขอ้สมมตทิวีา่ 
2.1 การเปลยีนแปลงเงนิกองทนุทสีามารถนํามาใชไ้ดท้ังหมด (TCA) คดิจากสนิทรัพยแ์ละหนสีนิของบรษัิทประกนัชวีติเฉพาะสว่นทอีอ่นไหวตอ่อตัราดอกเบยีเทา่นัน
2.2 เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นประกนัภัยของบรษัิทจะประมาณจากการเปลยีนแปลงของเบยีประกนัภัยและสํารองประกนัภัย
2.3 เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นตลาดและเครดติของบรษัิทจะประมาณจากการเปลยีนแปลงของมลูคา่สนิทรัพยจ์ากอตัราดอกเบยี
2.4 เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นการกระจกุตัว ไมม่กีารเปลยีนแปลง
2.5 เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงจากการเวนคนืกรมธรรมป์ระกนัภัย มสีมมตฐิานวา่ มลูคา่เวนคนืกรมธรรมป์ระกนัภัยไมเ่ปลยีนแปลง และมลูคา่สํารองประกนัภัยประมาณการจากการเปลยีนแปลง
ของมลูคา่หนสีนิจากอตัราดอกเบยี

เงนิกองทุนทสีามารถนํามาใชไ้ดท้งัหมด (total capital available) (TCA)

เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นการกระจกุตัว

เงนิกองทุนทตีอ้งดาํรงทงัหมด (total capital required) (TCR)

รายการ
เงนิกองทนุชนัท ี1
เงนิกองทนุชนัท ี2
รายการหักจากเงนิกองทนุ

เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นประกนัภัย

เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นเครดติ
เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นตลาด

การเปลยีนแปลงของเบยีประกนัภัยรับ (%change in premiums)

มลูคา่ของสนิทรัพย ์(asset)

การเปลยีนแปลงเงนิกองทนุทสีามารถนํามาใชไ้ดท้ังหมด (change in TCA)
การเปลยีนแปลงเงนิกองทนุทตีอ้งดํารงทังหมด (change in TCR)

การเปลยีนแปลงสํารองประกนัภัยคดิเป็นรอ้ยละ (%change in liability)

เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงจากการเวนคนืกรมธรรมป์ระกนัภัย

มลูคา่ของสนิทรัพยท์อีอ่นไหวตอ่อตัราดอกเบยี (interest sensitive asset)

มลูคา่ของหนสีนิทอีอ่นไหวตอ่อตัราดอกเบยี (interest sensitive liability)

อตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทุน (CAR)

การเปลยีนแปลงมลูคา่สนิทรัพยค์ดิเป็นรอ้ยละ (%change in asset)

1) การเปลยีนแปลงตา่งๆ ทคํีานวณเป็นการประมาณการถงึการเปลยีนแปลงจากเดอืนทมีกีารทํารายงานการดํารงเงนิกองทนุรายไตรมาสลา่สดุ เชน่ รายงานเดอืนกรกฏาคมและสงิหาคม จะประมาณจากรายงานไตรมาสลา่สดุ
ซงึก็คอื เดอืนมถินุายน เป็นตน้

4

มลูคา่ของหนสีนิ (liability)

เบยีประกนัภัยรับสทุธใินรอบ 12 เดอืนทผีา่นมา (past 12-month premiums)

รายการ

มลูคา่เวนคนืกรมธรรม ์(Cash Surrender Value)

มลูคา่ของสํารองประกนัภัย (Technical Reserves)

1

2



ชอืบรษัิท (Company)
ประจําเดอืน (For the month of)

ตารางท ี3 เบยีประกนัภยัรบัสทุธสิะสม
ลําดบัที เบยีประกนัภยัรบัสทุธสิะสม 2562 2563

1 1 ม.ค. - 31 ม.ค.
2 1 ม.ค. - 28 ก.พ.
3 1 ม.ค. - 31 ม.ีค.
4 1 ม.ค. - 30 เม.ย.
5 1 ม.ค. - 31 พ.ค.
6 1 ม.ค. - 30 ม.ิ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.



ชอืบรษิัท (Company)
ประจําเดอืน (For the month of)

ตารางท ี4 การคํานวณการเปลยีนแปลงมลูคา่สนิทรพัยแ์ละหนสีนิรายเดอืน

Spot rate RBC 
yield

สนิทรพัยท์อีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี 

(interest rate 
sensitive assets)

หนสีนิทอีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี  
(interest rate 

sensitive liabilities)

สนิทรพัยท์อีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot rate Weighted 
yield

สนิทรพัยท์อีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot rate Weighted 
yield

สนิทรพัยท์อีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

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

การเปลยีนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนสีนิคดิเป็นรอ้ยละ (%change in asset and liability)
พ.ย. 2562

สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจบุนัสถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจบุนั

คา่
กลางที

ใช ้
(proxy 
term)

ปี 
(bucket 
(years))

ก.ย. 2562 ต.ค. 2562
กระแสเงนิสด (cash flow) สถานการณ์ฐาน (base scenario)อตัราดอกเบยีฐาน 

(base rate)
อตัราดอกเบยีปจัจบุนั 

(current rate)
อตัราดอกเบยีปจัจบุนั 

(current rate)



Spot rate RBC 
yield

สนิทรพัยท์อีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี 

(interest rate 
sensitive assets)

หนสีนิทอีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี  
(interest rate 

sensitive liabilities)

สนิทรพัยท์อีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot rate Weighted 
yield

สนิทรพัยท์อีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot rate Weighted 
yield

สนิทรพัยท์อีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

การเปลยีนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนสีนิคดิเป็นรอ้ยละ (%change in asset and liability)
พ.ย. 2562

สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจบุนัสถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจบุนั

คา่
กลางที

ใช ้
(proxy 
term)

ปี 
(bucket 
(years))

ก.ย. 2562 ต.ค. 2562
กระแสเงนิสด (cash flow) สถานการณ์ฐาน (base scenario)อตัราดอกเบยีฐาน 

(base rate)
อตัราดอกเบยีปจัจบุนั 

(current rate)
อตัราดอกเบยีปจัจบุนั 

(current rate)

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

หมายเหตุ
Weighted yield สําหรับเดอืนมกราคมและกมุภาพันธ ์2563 เทา่กบั คา่ทมีากกวา่ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของพันธบตัรรัฐบาลไทยทไีมม่ดีอกเบยี (zero coupon yield) ณ วนัประเมนิ (วนัสนิเดอืนของแตล่ะเดอืน) กบัคา่เฉลยีของอตัรา
ผลตอบแทนของพันธบตัรรัฐบาลดงักลา่ว ณ วนัประเมนิ และ ณ แตล่ะสนิไตรมาส ทงัหมด 7 ไตรมาสยอ้นหลัง ซงึคา่ถว่งนําหนักทใีชส้ําหรับสนิเดอืนปัจจบุนักําหนดใหม้คีา่เทา่กบั รอ้ยละ 51 และคา่ถว่งนําหนักแตล่ะสนิไตรมาสของ 7 ไตรมาส
กอ่นหนา้กําหนดใหม้คีา่เทา่กบั รอ้ยละ 7 เชน่ Weighted yield สําหรับเดอืนมกราคม 2563 เทา่กบั คา่ทมีากกวา่ระหวา่ง zero coupon yield ณ วนัท ี31 มกราคม 2563 กบัคา่เฉลยีของ zero coupon yield ณ วนัท ี31 มกราคม 2563 ณ สนิไตร
มาสท ี1-3 ของปี 2562 และ ณ สนิไตรมาสท ี1-4 ของปี 2561 เป็นตน้

รวม (total)



ตารางท ี4 การคํานวณการเปลยีนแปลงมลูคา่สนิทรพัยแ์ละหนสีนิรายเดอืน บาท(Baht)

Spot 
rate

RBC 
yield

สนิทรพัยท์ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot 
rate

Weighted 
 yield

สนิทรพัยท์ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot rate
Weighted 

yield

สนิทรพัยท์ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

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

ก.พ. 2563
สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยี

ปัจจบุนั
อตัราดอกเบยีปัจจบุนั 

(current rate)

ม.ค. 2563
สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยี

ปัจจบุนั
สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยี

ปัจจบุนั
อตัราดอกเบยี

ปัจจบุนั (current 
rate)

ธ.ค. 2562
อตัราดอกเบยี

ปัจจบุนั 
(current rate)คา่

กลางที
ใช ้

(proxy 
term)

ปี 
(bucket 
(years))



Spot 
rate

RBC 
yield

สนิทรพัยท์ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot 
rate

Weighted 
 yield

สนิทรพัยท์ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot rate
Weighted 

yield

สนิทรพัยท์ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

ก.พ. 2563
สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยี

ปัจจบุนั
อตัราดอกเบยีปัจจบุนั 

(current rate)

ม.ค. 2563
สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยี

ปัจจบุนั
สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยี

ปัจจบุนั
อตัราดอกเบยี

ปัจจบุนั (current 
rate)

ธ.ค. 2562
อตัราดอกเบยี

ปัจจบุนั 
(current rate)คา่

กลางที
ใช ้

(proxy 
term)

ปี 
(bucket 
(years))

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

หมายเหตุ
Weighted yield สําหรับเดอืนมกราคมและกมุภาพันธ ์2563 เท่ากับ คา่ทมีากกวา่ระหวา่งอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยทไีมม่ดีอกเบยี (zero coupon yield) ณ วันประเมนิ 
(วันสนิเดอืนของแตล่ะเดอืน) กับคา่เฉลยีของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลดังกลา่ว ณ วนัประเมนิ และ ณ แตล่ะสนิไตรมาส ทังหมด 7 ไตรมาสยอ้นหลัง ซงึคา่ถ่วงนําหนักทใีช ้
สําหรับสนิเดอืนปัจจุบันกําหนดใหม้คีา่เท่ากับ รอ้ยละ 51 และคา่ถ่วงนําหนักแตล่ะสนิไตรมาสของ 7 ไตรมาสกอ่นหนา้กําหนดใหม้คีา่เท่ากับ รอ้ยละ 7 เชน่ Weighted yield สําหรับเดอืน
มกราคม 2563 เท่ากับ คา่ทมีากกวา่ระหวา่ง zero coupon yield ณ วันท ี31 มกราคม 2563 กับคา่เฉลยีของ zero coupon yield ณ วันท ี31 มกราคม 2563 ณ สนิไตรมาสท ี1-3 ของปี 
2562 และ ณ สนิไตรมาสท ี1-4 ของปี 2561 เป็นตน้

รวม (total)
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