
 
 
 
 
 

ประกาศนายทะเบียน 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุน 

ของบริษัทประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2564 

 

----------------------------------------------- 
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27/5 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535   
ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 นายทะเบียนออกประกาศไว 
ดังตอไปนี้ 

 
ขอ 1  ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 25๖4” 
  
ขอ 2  ประกาศนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป 
 
ขอ 3  ใหยกเลิก 
(1) ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ

รายงานการดำรงเงินกองทุนของบรษิัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2563 
(2) ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ

รายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 

(3) ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ
รายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 
พ.ศ. 2563 

(4) ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิ ธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ
รายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 

(5) ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ
รายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 7 เมษายน 
พ.ศ. 2564 

(6) ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิ ธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ
รายงานการดำรงเงนิกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 เมษายน 
พ.ศ. 2564 
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ขอ 4  ในประกาศนี้ 
“สำนักงาน” หมายความวา สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย 
“บริษัท” หมายความวา บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตาม

กฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศ   
ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย 

“ผูสอบบัญชีรับอนุญาต” หมายความวา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี 

“นักคณิตศาสตรประกันภัย” หมายความวา นักคณิตศาสตรประกันภัยตามกฎหมาย  
วาดวยประกันวินาศภัย  

 
ขอ 5  ใหบริษัทจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุน ดังตอไปนี้ 
(1) รายงานการดำรงเงนิกองทุนประจำป 
(2) รายงานการดำรงเงินกองทุนรายไตรมาส (เดือนมีนาคม เดอืนมิถุนายน และเดือนกันยายน) 
(3) รายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน (เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ เดือนเมษายน    

เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม) 
 
ขอ 6  การจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนตามขอ 5 ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 
(1) ใหบริษัทคำนวณเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการ 

ประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย เวนแต รายงานการดำรงเงินกองทุน
รายเดือนใหคำนวณเงินกองทุนโดยวิธีประมาณการตามที่นายทะเบียนกำหนดไว 

(2) ใหบริษัทประเมินราคาทรัพยสินและหน้ีสินของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ 
กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของ     
บริษทัประกันวินาศภัย เวนแต รายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน ใหประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สิน
โดยวิธีประมาณการท่ีนายทะเบียนยอมรับ 

(3) ใหบริษัทใชแบบรายการ ดังตอไปน้ี 
(ก) รายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปและรายงานการดำรงเงินกองทุนรายไตรมาส 

ใหใชแบบรายการตามเอกสารแนบ 1 แนบทายประกาศน้ี 
(ข) รายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน ใหใชแบบรายการตามเอกสารแนบ 2 

แนบทายประกาศน้ี 
  (4) ใหบรษิัทเสนอรายงานการดำรงเงินกองทุนตอนายทะเบียนภายในระยะเวลาดังตอไปนี้ 

(ก) รายงานการดำรงเงินกองทนุประจำป ภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นปปฏิทิน 
(ข) รายงานการดำรงเงนิกองทุนรายไตรมาส ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นแตละไตรมาส 
(ค) รายงานการดำรงเงนิกองทุนรายเดือน ภายในสิ้นเดอืนถัดไป 

  (5) รายงานการดำรงเงินกองทุนประจำป ตองผานการตรวจสอบ (audit) จากผูสอบบัญชี
รับอนุญาตและรับรองโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย 
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  (6) รายงานการดำรงเงินกองทุนในไตรมาสท่ีสองของทุกป (เดือนมิถุนายน) ตองผาน     
การสอบทาน (review) จากผูสอบบัญชีรับอนุญาตและรับรองโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย 
 

ขอ 7  ในกรณีที่บริษัทใดมีอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกวาอัตราที่         
นายทะเบียนอาจกำหนดมาตรการที่จำเปนในการกำกับดูแลสถานะการเงนิของบริษัทนั้นตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการกำหนดประเภทและชนิด     
ของเงนิกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย 
ใหบริษัทนั้นเสนอรายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือนตามขอ 5 (3) โดยใชแบบรายการตามเอกสารแนบ 1 
แนบทายประกาศนี้ ตอนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในขอ 6 (๔) (ค) จนกวานายทะเบียน 
จะมีคำสั่งเปนอยางอ่ืน 

รายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือนตามวรรคหนึ่ง ตองรับรองความถูกตองของขอมูล
ในรายงานโดยกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือผูจัดการสาขาของบริษัท แลวแตกรณี  

ในกรณีที่นายทะเบียนมีขอสงสัยเกี่ยวกับการจัดทำหรือการคำนวณเงินกองทุนในรายงาน
การดำรงเงินกองทุนที่บริษัทเสนอตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่มีเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งท่ีอาจสงผล
กระทบตอความมั่นคงทางการเงินของบริษัท นายทะเบียนอาจมีคำสั่งใหรายงานการดำรงเงินกองทุน  
รายเดือนที่บริษัทเสนอตอนายทะเบียนมาแลว หรือรายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือนที่บริษัท  
จะตองเสนอตอนายทะเบียนตอไป รวมถึง รายงานการดำรงเงินกองทุนรายไตรมาสตามขอ ๕ (๒) 
สำหรับไตรมาสที่หนึ่ง (เดือนมีนาคม) และไตรมาสที่สาม (เดือนกันยายน) ตองผานการสอบทานจาก
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตและรับรองโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยก็ได 
 

ขอ 8  ในกรณีที่มีเหตุอันควร นายทะเบียนอาจสั่งอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
(1) ใหบริษัทจัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาต และ/หรือ นักคณิตศาสตรประกันภัยอื่น      

ที่นายทะเบียนยอมรับเปนผูสอบทานหรือตรวจสอบรายงานอีกครั้งหนึ่ง โดยคาใชจายของบริษัท 
(2) ใหบริษัทแกไขรายงานการดำรงเงินกองทุน หากบริษัทไมแกไขตามท่ีนายทะเบียนสั่ง 

ใหถือวาบริษัทไมไดสงรายงาน 
 

ขอ 9  บริษัทตองใหขอมูลท่ีถูกตองและครบถวนแกผูสอบบัญชีรับอนุญาต และ       
นักคณติศาสตรประกันภัย เพ่ือใชในการสอบทานหรือการตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุน 

 
ขอ 10  การเสนอรายงานการดำรงเงินกองทุนตามประกาศนี้ ใหบริษัทเสนอตอ     

นายทะเบียนในรูปไฟลบันทึกขอมลูอิเล็กทรอนิกสตามระบบที่สำนักงานกำหนดไว 
 

ประกาศ ณ วันที่        ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 
 

(นายสุทธิพล ทวีชัยการ) 
เลขาธิการ 

คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
นายทะเบียน 

๒๕



- 4 - 

หมายเหตุ :- เหตุผลที่ออกประกาศฉบับนี้ เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕๖4 ไดกำหนด
รายการหักจากเงินกองทุนเพ่ิมเติมในกรณีท่ีบริษัทมีการลงทุนในตราสารทางการเงนิท่ีนับเปน
เงินกองทุนของบริษัทอื่น หรือบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมาย
วาดวยการประกันชีวิต ดังน้ัน เพื่อใหแบบรายการรายงานการดำรงเงนิกองทุนท่ีนายทะเบียนกำหนด
สอดคลองกับหลักเกณฑการดำรงเงินกองทุนตามประกาศฉบับดังกลาว จึงจำเปนตองออกประกาศนี้ 

 



เอกสารแนบ 1

รายงานการดาํรงเงนิกองทนุ ประจําปี/ไตรมาส __________

…(ชอืบรษิทั/สาขา)…

ณ วนัท ี__________



ลายมอืชอื (signature)  :                                                                                                         

ชอื (name)  :                                                                                                          

วนัท ี(date)  :                                                                                                                          

ลายมอืชอื (signature)  :                                                                                                         

ชอื (name)  :                                                                                                          

วนัท ี(date)  :                                                                                                                          

ลายมอืชอื (signature)  :                                                                                                         

ชอื (name)  :                                                                                                          

วนัท ี(date)  :                                                                                                                          
ประทับตราสําคัญ (ถา้ม)ี

    * กรณีบรษัิททเีป็นสาขาต่างประเทศ หมายถงึ ผูจ้ัดการสาขา
    ** ตอ้งเป็นกรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพันบรษัิท
  *** กรณีทผีูร้ับมอบอํานาจจากกรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพันบรษัิทเป็นประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร/กรรมการผูจ้ัดการ ใหป้ระธาน
เจา้หนา้ทบีรหิาร/กรรมการผูจ้ัดการลงนามในชอ่งแรกเพยีงชอ่งเดยีว

กรรมการ** หรอืผูร้ับมอบอํานาจจากกรรมการ***

ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร/กรรมการผูจ้ัดการ*

คํารบัรองของบรษิทั

                    บรษัิท …(ชอืบรษัิท/สาขา)…  ขอสง่รายงานการดํารงเงนิกองทนุ ทจีัดทําขนึตามกรอบการดํารงเงนิกองทนุตามระดับ
ความเสยีงภายใตพ้ระราชบญัญัตปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535 ซงึแกไ้ขเพมิเตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัวนิาศภยั (ฉบบัท ี2) พ.ศ. 2551
 และขอรับรองวา่ขอ้มลูทใีหแ้กผู่ส้อบบญัชรีับอนุญาตและนักคณติศาสตรป์ระกนัภยัเพอืใชใ้นการคํานวณเงนิกองทนุมคีวามถกูตอ้งและ
สมบรูณ์

กรรมการ** หรอืผูร้ับมอบอํานาจจากกรรมการ***



(สําหรับรายงานการดํารงเงนิกองทนุทตีอ้งผา่นการตรวจสอบ (audit) จากผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต)

รายงานผูส้อบบญัชี

เสนอ กรรมการ…(ชอืบรษัิท/สาขา)…

                    รายงานการดํารงเงนิกองทนุนีจัดทําขนึเพอืวัตถปุระสงคใ์นการประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทนุ
ตามกฎหมายกําหนดเทา่นัน จงึอาจไมเ่หมาะสมในการนําไปใชเ้พอืวัตถปุระสงคอ์ยา่งอนื

[ลายมอืชอืผูส้อบบัญช]ี _______________
[ชอืผูส้อบบัญช]ี _______________
ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต เลขทะเบยีน _______________
 
[ทอียูข่องบรษัิทผูส้อบบญัช]ี _______________
[วันทขีองรายงานผูส้อบบัญช]ี _______________

                    ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบรายงานการดํารงเงนิกองทนุของ…(ชอืบรษัิท/สาขา)…  สําหรับรายงาน ณ วันท ี 
 __________ ซงึผูบ้รหิารของกจิการมหีนา้ทรัีบผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งและความครบถว้นของรายงานดังกลา่ว 
สว่นขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นตอ่รายงานการดํารงเงนิกองทนุจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้

                    ขา้พเจา้ไดป้ฏบิัตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชทีรัีบรองโดยทัวไปในประเทศไทย ซงึ
กําหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏบิัตงิานเพอืใหไ้ดค้วามเชอืมันอยา่งมเีหตผุลวา่ รายงานการดํารงเงนิกองทนุ
แสดงขอ้มลูทขีัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรอืไม ่การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารทดสอบหลักฐาน
ประกอบรายการทังทเีป็นจํานวนเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูในรายงานการดํารงเงนิกองทนุ การประเมนิความ
เหมาะสมของหลักการทางการบญัช ีวธิกีาร และสมมตฐิานทกีจิการใช ้และการประมาณการทสํีาคัญซงึผูบ้รหิารเป็น
ผูจั้ดทําขนึ ตลอดจนการประเมนิถงึความเหมาะสมของการจัดเตรยีมรายงานการดํารงเงนิกองทนุทนํีาเสนอ ขา้พเจา้
เชอืวา่การตรวจสอบดังกลา่วใหข้อ้สรปุทเีป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

                    ขา้พเจา้เหน็วา่ รายงานการดํารงเงนิกองทนุของ…(ชอืบรษัิท/สาขา)…  สําหรับรายงาน ณ วันท ี 
 __________ ถกูจัดเตรยีมอยา่งถกูตอ้งตามทคีวรในสาระสําคัญทกุประการตามกรอบการดํารงเงนิกองทนุตาม
ระดับความเสยีงภายใตพ้ระราชบญัญัตปิระกนัวนิาศภัย พ.ศ. 2535 ซงึแกไ้ขเพมิเตมิโดยพระราชบัญญัตปิระกนั
วนิาศภัย (ฉบับท ี2) พ.ศ. 2551



(สําหรับรายงานการดํารงเงนิกองทนุทตีอ้งผา่นการสอบทาน (review) จากผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต)

                    รายงานการดํารงเงนิกองทนุนีจัดทําขนึเพอืวัตถปุระสงคใ์นการประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทนุ
ตามกฎหมายกําหนดเทา่นัน จงึอาจไมเ่หมาะสมในการนําไปใชเ้พอืวัตถปุระสงคอ์ยา่งอนื

[ลายมอืชอืผูส้อบบัญช]ี _______________
[ชอืผูส้อบบัญช]ี _______________
ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขทะเบยีน _______________
 
[ชอืและทตีังสํานักงาน] _______________
[วันทขีองรายงานการสอบทาน] _______________

                    ขา้พเจา้ไดส้อบทานรายงานการดํารงเงนิกองทนุ ณ วันท ี  __________ ของ…(ชอืบรษัิท/สาขา)… 
ซงึผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งและความครบถว้นของรายงานดังกลา่ว สว่นขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรปุเกยีวกบัรายงานดังกลา่วจากผลการสอบทานของขา้พเจา้

                    ขา้พเจา้ไดป้ฏบิัตงิานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชทีรัีบรองโดยทัวไปในประเทศไทย การ
สอบทานดังกลา่วประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบคุลากร การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอนื การ
สอบทานนีมขีอบเขตจํากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีทําใหข้า้พเจา้ไมส่ามารถไดค้วามเชอืมัน
วา่จะพบเรอืงทมีนัียสําคัญทังหมดซงึอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดังนัน ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเห็นตอ่
รายงานการดํารงเงนิกองทนุทสีอบทานได ้

                    ขา้พเจา้ไมพ่บสงิทเีป็นเหตใุหเ้ชอืวา่รายงานการดํารงเงนิกองทนุดังกลา่วของ…(ชอืบรษัิท/สาขา)… 
ณ วันท ี  __________ ไมไ่ดถ้กูจัดเตรยีมอยา่งถกูตอ้งตามทคีวรในสาระสําคัญตามกรอบการดํารงเงนิกองทนุตาม
ระดับความเสยีงภายใตพ้ระราชบญัญัตปิระกนัวนิาศภัย พ.ศ. 2535 ซงึแกไ้ขเพมิเตมิโดยพระราชบัญญัตปิระกนั
วนิาศภัย (ฉบับท ี2) พ.ศ. 2551 จากการสอบทานของขา้พเจา้

รายงานการสอบทานรายงานการดํารงเงนิกองทนุโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต

เสนอ กรรมการ…(ชอืบรษัิท/สาขา)…



ชอืของนักคณติศาสตรป์ระกนัภัย ________________
ลายมอืชอื ________________
วนัท ี________________

คาํรบัรองของนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั

                    ขา้พเจา้ไดดํ้าเนนิการประเมนิภาระผกูพันตามสญัญาประกนัภัยสําหรับการคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นการประกนัภัย ซงึเป็น
สว่นหนงึของรายงานการดํารงเงนิกองทนุของบรษัิท …(ชอืบรษัิท/สาขา)… สําหรับรายงาน ณ วนัท ี  __________ วา่เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัยวา่ดว้ยการประเมนิราคาทรัพยส์นิและหนสีนิของบรษัิทประกนัวนิาศภัย และประกาศ
คณะกรรมการกํากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัยวา่ดว้ยการกําหนดประเภทและชนดิของเงนิกองทนุ รวมทังหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงอืนไขใน
การคํานวณเงนิกองทนุของบรษัิทประกนัวนิาศภัย ตามทคีวรในสาระสําคัญทกุประการ

                    ขา้พเจา้ขอรับรองความถกูตอ้งของขอ้มลูทปีรากฏอยูใ่นรายงานการดํารงเงนิกองทนุ แบบฟอรม์ท ี4 ตารางท ี4.1 4.2 และ 4.3

                    อนงึในการประเมนิขอ้มลู ขา้พเจา้มไิดม้กีารตรวจสอบขอ้มลู หรอื ทําการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน หรอื การทดสอบหรอืสอบ
ทานอนืใด นอกเหนอืจาก การตรวจสอบขอ้มลูตามทปีระกาศคณะกรรมการกํากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัยไดป้ระกาศไว ้

                    ทังน ีโดยลักษณะงานของการประเมนิมลูคา่ไมม่วีธิกีารใดตามหลักคณติศาสตรป์ระกันภัยทจีะใหผ้ลสรปุการประเมนิทถีกูตอ้งแมน่ยําได ้
มหีลายกรณีทจํีาเป็นตอ้งใชว้จิารณญาณและการตัดสนิใจของแตล่ะบคุคล ดังนันจงึไมส่ามารถใหม้ลูคา่ใดมลูคา่หนงึทไีมม่ขีอ้โตแ้ยง้ได ้ถงึแมว้า่ผลทไีด ้
จากการประเมนิจะมขีอ้สรปุอยา่งสมเหตสุมผล ประกอบดว้ยเหตผุลและหลักฐานประกอบทนีา่เชอืถอืก็ตาม

                    การประเมนิภาระผกูพันตามสญัญาประกนัภัยน ีจัดทําขนึเพอืวตัถปุระสงคใ์นการประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทนุตามกฎหมาย
กําหนดเทา่นัน จงึอาจไมเ่หมาะสมในการนําไปใชเ้พอืวตัถปุระสงคอ์ยา่งอนื อาจไมบ่ง่บอกถงึความพอเพยีงของเงนิกองทนุตามหลักเศรษฐศาสตร ์หรอื 
ความสามารถของบรษัิทในการทําธรุกจิ



บรษัิท (company)

ณ วันท ี(as at)

รายชอืแบบฟอรม์

1

2

งบแสดงฐานะการเงนิ 3

4

5

6

7

8

9

10

11

ขอ้มลูเพมิเตมิ 12

การคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นประกันภัย

การคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นเครดติ

รายละเอยีดของรายการหักจากเงนิกองทนุ

การคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นปฏบิัตกิาร

แบบรายงานการดาํรงเงนิกองทนุ

ความเพยีงพอของ
เงนิกองทนุ

สว่นประกอบของ
เงนิกองทนุทตีอ้ง

ดํารงไว ้ การคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นการกระจกุตัว

การคํานวณเงนิกองทนุสําหรับการลงทนุในตราสารทนุในลักษณะการลงทนุเพอืตนเอง (Proprietary Investment)

การกระจายความเสยีงระหวา่งความเสยีงดา้นประกันภัยและความเสยีงดา้นสนิทรัพย์

การคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นเครดติจากการประกันภัยตอ่และการคํานวณความเสยีงดา้นการกระจกุตัวจากการประกันภัยตอ่

การคํานวณอัตราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ

การคํานวณเงนิกองทนุทสีามารถนํามาใชไ้ดทั้งหมด

การคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นตลาด

งบแสดงฐานะการเงนิ



แบบฟอรม์ท ี1 การคํานวณอตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ

บรษัิท
ณ วันที

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 อัตราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ (CAR) ไตรมาสปัจจุบัน

4 CAR ณ สนิไตรมาสทแีลว้  (prior quarter CAR ratio)

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

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

เงนิกองทนุทตีอ้งดํารงทงัหมด (total capital required) (TCR)

เงนิกองทนุทสีามารถนํามาใชไ้ดท้งัหมด (total capital 
available) (TCA)

เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นประกันภัย

ตราสารทางการเงนิทนัีบเป็นเงนิกองทนุชนัท ี1 (Additional tier 1)

เงนิกองทนุชนัท ี2 (Tier 2)

 /1 เฉพาะบรษิทัทไีดร้บัความเหน็ชอบจากจากนายทะเบยีน ใหส้ามารถลงทุนในตราสารทุนเกนิกวา่รอ้ยละสามสบิของสนิทรพัย์

ลงทุนได ้ตามประกาศ คปภ. วา่ดว้ยการลงทุนประกอบธุรกจิอนืของบรษิทัประกนัวนิาศภยั

รายการ

อัตราสว่นเงนิกองทนุชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ ตอ่ เงนิกองทนุ
ทตีอ้งดํารงตามกฎหมาย (CET 1 ratio)

อัตราสว่นเงนิกองทนุชนัท ี1 ตอ่ เงนิกองทนุทตีอ้งดํารงตาม
กฎหมาย (Tier 1 ratio)

รายการ

เงนิกองทนุชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ (CET 1)

เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นการกระจุกตัว

เงนิกองทนุสําหรับการลงทนุสว่นเกนิ /1

เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นประกันภัยและความเสยีงดา้น
สนิทรัพย ์หลังหักสว่นลดจากการกระจายความเสยีง

เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นตลาด

เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นเครดติ

เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นปฏบิัตกิาร



แบบฟอรม์ท ี2 การคาํนวณเงนิกองทนุทสีามารถนํามาใชไ้ดท้งัหมด

บรษัิท
ณ วันที

ลําดบัที 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

มลูคา่ของตราสารทนุทลีงทนุในบรษัิทยอ่ย และบรษัิทร่วม

เงนิทไีดรั้บจากการออกตราสารแสดงสทิธใินหนีทมีสีทิธดิอ้ยกวา่เจา้หนซีงึมสีทิธิ
ไดรั้บชาํระหนทีเีกดิจากการเอาประกนัภัย เจา้หนสีามัญ เจา้หนดีอ้ยสทิธทิกุประเภท 
และเจา้หนผีูถ้อืตราสารทางการเงนิทนัีบเป็นเงนิกองทนุชนัท ี2

รวมเงนิกองทนุชนัท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิ กอ่นหกัรายการหกั 
(Additional tier 1 before deduction)

เงนิทบีรษัิทไดจ้า่ยไปเพอืการซอืคนืหุน้บรุมิสทิธทิไีมส่ามารถไถถ่อนได ้ชนดิไมส่ะสม
เงนิปันผล

เงนิทบีรษัิทไดจ้า่ยไปเพอืการซอืคนืตราสารทางการเงนิทนัีบเป็น Additional Tier 1

มลูคา่ทรัพยส์นิทไีดม้าหรอืมอียูโ่ดยฝ่าฝืนบทบัญญัตขิองกฎหมาย ทนัีบเป็น CET 1 
เวน้แตอ่สงัหารมิทรัพยท์หีักคา่เผอืการดอ้ยคา่แลว้

มลูคา่ตราสารทนุทบีรษัิทลงทนุในบรษัิทอนื หรอืบรษัิททไีดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบ
ธรุกจิประกนัชวีติตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัชวีติ นอกเหนอืจากตราสารทนุของ
บรษัิท กลางคุม้ครองผูป้ระสบภัยจากรถ จํากดั โดยไมม่วีัตถปุระสงคใ์นการแกไ้ข
ฐานะทางการเงนิ หรอืปรับโครงสรา้งหน ียกเวน้ 13

มลูคา่ของตราสารทนุทนีติบิคุคลอนืมกีารถอืตราสารทนุไขวก้นักบับรษัิท  โดยนติิ
บคุคลอนืนันมวีัตถปุระสงคใ์นการถอืตราสารทนุเพอืเป็นการเพมิทนุใหก้บับรษัิท

รวมรายการหกัจาก CET 1

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

รายการหักจาก Additional tier 1 ในสว่นทเีหลอื ในกรณีท ีAdditional tier 1 มี
จํานวนไมเ่พยีงพอใหห้ักจนครบเต็มจํานวน

เงนิลงทนุในตราสารทางการเงนิทนัีบเป็น Additional tier 1 ของบรษัิทอนื หรอื
บรษัิททไีดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิประกนัชวีติตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนั
ชวีติ ทังทางตรงและทางออ้ม

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

เงนิทบีรษัิทไดจ้า่ยไปเพอืการซอืคนืหุน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจํากดั

คา่ความนยิมทนัีบเป็นสนิทรัพยท์ปีรากฏอยูใ่นงบการเงนิ

สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน (ยกเวน้ โปรแกรมคอมพวิเตอรท์บีรษัิทมกีรรมสทิธ)ิ

สนิทรัพยท์ตีดิภาระผูกพัน ทนัีบเป็น CET 1 ยกเวน้หลักทรัพยป์ระกนัทบีรษัิทนํามา
วางไวก้บันายทะเบยีน และสนิทรัพยท์บีรษัิทจัดสรรไวส้ําหรับหนสีนิและภาระผูกพัน
ตามสญัญาประกนัภัยตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวนิาศภัย

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ (สว่นตํากวา่มลูคา่หุน้ใหแ้สดงคา่ตดิลบ)

กําไรสะสม (ขาดทนุสะสมใหแ้สดงคา่ตดิลบ)

มลูคา่ทเีพมิขนึหรอืลดลงเมอืเทยีบราคาทนุของสนิทรัพยล์งทนุ แตไ่มร่วมถงึ
อสงัหารมิทรัพย์

มลูคา่ทเีพมิขนึหรอืลดลงเมอืเทยีบราคาทนุ/1ของอสงัหารมิทรัพย ์เฉพาะททํีาการ
ของบรษัิท
สํารองอนืในสว่นของผูถ้อืหุน้

ตารางท ี2.1 เงนิกองทนุทสีามารถนํามาใชไ้ดท้งัหมด

รายการ

เงนิทนุชาํระแลว้จากการออกหุน้สามัญหรอืเงนิทนุทไีดรั้บจากสํานักงานใหญ่กรณี
เป็นสาขาของบรษัิทประกนัภัยตา่งประเทศ



แบบฟอรม์ท ี2 การคาํนวณเงนิกองทนุทสีามารถนํามาใชไ้ดท้งัหมด

บรษัิท
ณ วันที

ลําดบัที บาท

ตารางท ี2.1 เงนิกองทนุทสีามารถนํามาใชไ้ดท้งัหมด

รายการ

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37
38

/1 ประเมนิโดยวธิรีาคาทนุตามมาตรฐานบัญชี

เงนิลงทนุในตราสารทางการเงนิทนัีบเป็นเงนิกองทนุชนัท ี2 ของบรษัิทอนื หรอื
บรษัิททไีดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิประกนัชวีติตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนั
ชวีติ ทังทางตรงและทางออ้ม

เงนิกองทนุทสีามารถนํามาใชไ้ดท้งัหมด (Total capital available: TCA)

เงนิทบีรษัิทไดจ้า่ยไปเพอืการซอืคนืหุน้บรุมิสทิธทิไีมส่ามารถไถถ่อนได ้ชนดิสะสม
เงนิปันผลเงนิทบีรษัิทไดจ้า่ยไปเพอืการซอืคนืตราสารทางการเงนิทนัีบเป็น เงนิกองทนุชนัท ี2
สนิทรัพยท์ตีดิภาระผูกพัน ทนัีบเป็นเงนิกองทนุชนัท ี2 ยกเวน้หลักทรัพยป์ระกนัที
บรษัิทนํามาวางไวก้บันายทะเบยีน และสนิทรัพยท์บีรษัิทจัดสรรไวส้ําหรับหนสีนิและ
ภาระผูกพันตามสญัญาประกนัภัยตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวนิาศภัย

รวมรายการหกัจากเงนิกองทนุชนัท ี2 (Tier 2 deduction)

รวมเงนิกองทนุชนัท ี2 หลงัหกัรายการหกั (Tier 2 after deduction)

รวมเงนิกองทนุชนัท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิ หลงัหกัรายการหกั 
(Additional tier 1 after deduction)

เงนิทไีดรั้บจากการออกหุน้บรุมิสทิธทิไีมส่ามารถไถถ่อนได ้ชนดิสะสมเงนิปันผล
มลูคา่ทเีพมิขนึหรอืลดลงเมอืเทยีบราคาทนุ/1ของอสงัหารมิทรัพย ์และทรัพยส์นิ
ดําเนนิงาน แตไ่มร่วมถงึททํีาการของบรษัิท
เงนิทไีดรั้บจากการออกตราสารแสดงสทิธใินหนีทมีสีทิธดิอ้ยกวา่เจา้หนซีงึมสีทิธิ
ไดรั้บชาํระหนทีเีกดิจากการเอาประกนัภัย และเจา้หนสีามัญ

รวมเงนิกองทนุชนัท ี2 กอ่นหกัรายการหกั (Tier 2 before deduction)

รวมรายการหกัจาก Additional tier 1

รายการหักจากเงนิกองทนุชนัท ี2 ในสว่นทเีหลอื ในกรณีทเีงนิกองทนุชนัท ี2 มี
จํานวนไมเ่พยีงพอใหห้ักจนครบเต็มจํานวน



แบบฟอรม์ท ี3 งบแสดงฐานะการเงนิ

บรษัิท
ณ วนัที

  
บาท

ลาํดบัที

 มลูคา่ตามงบ
การเงนิทรีบัรอง
โดยผูส้อบบญัช ี
(งบการเงนิตาม
มาตรฐานบญัช)ี

 มลูคา่ทปีรบัปรงุ
เพอืใหไ้ดม้ลูคา่

ตามประกาศ คปภ.
 วา่ดว้ยการ

ประเมนิราคา
ทรพัยส์นิและ

หนสีนิของบรษิทั
ประกนัวนิาศภยั

 มลูคา่ตามประกาศ 
คปภ. วา่ดว้ยการ

ประเมนิราคา
ทรพัยส์นิและหนสีนิ
ของบรษิทัประกนั

วนิาศภยั

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

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

(3) รัฐวสิาหกจิ / องคก์ารของรัฐ / องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ ของประเทศ
ไทยทไีมคํ่าประกันโดยกระทรวงการคลัง ในสกลุเงนิบาท

(4) รัฐวสิาหกจิ / องคก์ารของรัฐ / องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ ของประเทศ
ไทยทไีมคํ่าประกันโดยกระทรวงการคลัง ในสกลุเงนิตา่งประเทศ รวมถงึ
รัฐวสิาหกจิตา่งประเทศ ในสกลุเงนิตราใดๆ

(5) ธนาคารเพอืการพัฒนาซงึรว่มกอ่ตังโดยหลายประเทศ

(6) สถาบันการเงนิ / บรษัิทหลักทรัพย ์/ บรษัิทประกันภัย

(7) บรษัิท

(8) อนืๆ

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

(2) ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยอ์นื และอยูใ่นดัชนตีลาด
หลักทรัพยต์ามทกํีาหนด ยกเวน้ (4)

(3) ตราสารทนุทลีงทนุในบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่ม

(4) ตราสารทนุทบีรษัิทลงทนุในบรษัิททไีดร้ับใบอนุญาตประกอบธรุกจิประกัน
ชวีติตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกันชวีติ หรอืบรษัิททไีดร้ับใบอนุญาตให ้
ประกอบธรุกจิประกันวนิาศภยัตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกันวนิาศภัยอนื 
โดยไมม่วีตัถปุระสงคใ์นการแกไ้ขฐานะทางการเงนิ หรอืปรับโครงสรา้งหน ี
ยกเวน้ (3)

(5) ตราสารทนุอนืๆ

(1) หนว่ยลงทนุ

(2) ใบสําคัญแสดงสทิธกิารซอืหุน้สามัญ-หุน้กู-้หนว่ยลงทนุ-อนืๆ

(3) สลากออมทรัพย์

(4) อนืๆ

(ก)

(1) อสงัหารมิทรัพยท์ใีชเ้ป็นทอียูอ่าศัย
(2) อสงัหารมิทรัพยอ์นื

(1) เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นักงานและตัวแทนของบรษัิท

(2) เงนิใหกู้ย้มืแกบ่คุคลอนื
(ง) อนืๆ (ระบรุายละเอยีด)

3

(ก)

(ข)

(ก)

(ข)

2

4

5

อสงัหารมิทรัพยแ์ละทรัพยส์นิดําเนนิงาน

ททํีาการ ไดแ้ก ่ทดีนิ อาคาร และอาคารชดุ

เชา่ทรัพยส์นิแบบลสิซงิ / เงนิลงทนุใหเ้ชา่ซอื

เงนิใหกู้ย้มืโดยมบีคุคลคําประกัน

เงนิใหกู้ย้มื และ ดอกเบยีคา้งรับ

(ค)

(ข)

อสงัหารมิทรัพยเ์พอืการลงทนุ

รวมเงนิใหกู้ย้มื

ทรัพยส์นิดําเนนิงาน  ไดแ้ก ่ยานพาหนะ เครอืงใชสํ้านักงาน และเครอืงสมองกล

เงนิใหกู้ย้มืโดยมอีสงัหารมิทรัพยจํ์านองเป็นประกัน

เงนิสดและเงนิฝากสถาบันการเงนิ/ ใบรับฝากเงนิ/ บัตรเงนิฝาก

รวมอสงัหารมิทรพัยอ์นื

รวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรพัยส์นิดาํเนนิงาน

พันธบัตร หุน้กู ้ตัวสญัญาใชเ้งนิ-ตัวแลกเงนิ ซงึออกโดย

เงนิลงทนุในหลักทรัพย์

ตารางท ี3.1 รายการสนิทรพัยต์ามงบแสดงฐานะการเงนิ

รายการ

1

รวมพนัธบตัร หุน้กู ้ตวัสญัญาใชเ้งนิ-ตวัแลกเงนิ

(ก)

(ข)

รวมอนืๆ

(ค)

รวมเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์

ตราสารทนุ

อนืๆ

รวมหุน้ทนุ

อสงัหารมิทรัพยอ์นื
อสงัหารมิทรัพยร์อการขาย



บาท

ลาํดบัที

 มลูคา่ตามงบ
การเงนิทรีบัรอง
โดยผูส้อบบญัช ี
(งบการเงนิตาม
มาตรฐานบญัช)ี

 มลูคา่ทปีรบัปรงุ
เพอืใหไ้ดม้ลูคา่

ตามประกาศ คปภ.
 วา่ดว้ยการ

ประเมนิราคา
ทรพัยส์นิและ

หนสีนิของบรษิทั
ประกนัวนิาศภยั

 มลูคา่ตามประกาศ 
คปภ. วา่ดว้ยการ

ประเมนิราคา
ทรพัยส์นิและหนสีนิ
ของบรษิทัประกนั

วนิาศภยั

ตารางท ี3.1 รายการสนิทรพัยต์ามงบแสดงฐานะการเงนิ

รายการ

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

7

(ก)

(ข)

(ค)

9

10

11

(ก)

(ข)

13

(ก)

(ข)

15

16

17

หมายเหต:ุ รายการลําดับท ี1 - 13 คอลัมน ์(3) ใหใ้ชม้ลูคา่สว่นทไีมต่ดิภาระผกูพัน

8

เบยีประกันภัยคา้งรับ (outstanding premiums)

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตัดบัญช ี(gross deferred tax assets)

เงนิวางไวจ้ากการประกันภัยตอ่ (deposits on reinsurance treaties)

6

เงนิคา้งรับเกยีวกับการประกันภัยตอ่ (due from reinsurers)

ลกูหนปีระกันภัยตอ่อนื (other reinsurance receivables)

สนิทรัพยจ์ากการประกันภัยตอ่ (reinsurance Asset)

อนืๆ

สํารองประกันภัยสว่นทเีรยีกคนืจากการประกันภัยตอ่ทรีวมคา่เผอืความผันผวน 
(reinsurance recoveries on technical reserves with PAD)

รวมสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี(total gross deferred tax assets)

14

คา่ความนยิม

อนืๆ (ระบรุายละเอยีด)

โปรแกรมคอมพวิเตอร์
12

ตน้ทนุในการไดม้ารอตัดบัญชี

รวมสนิทรพัย์
บัญชเีดนิสะพัดสํานักงานใหญ่

รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ

อนืๆ (other)

ตราสารอนุพันธ์
รวมสนิทรพัยอ์นื

รวมสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน

สนิทรัพยอ์นื

ผลแตกตา่งชวัคราวทใีชห้ักภาษี (deductible temporary difference)

สนิทรัพยท์ตีดิภาระผกูพัน (assets pledged by an insurer)

สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน

คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้

รวมสนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่ (total reinsurance asset)

ขาดทนุภาษีทยีังไมไ่ดใ้ชย้กไป (carryforward unused tax losses)



แบบฟอรม์ท ี3 งบแสดงฐานะการเงนิ

บรษัิท
ณ วนัที

ตารางท ี3.2 รายการหนสีนิตามงบแสดงฐานะการเงนิ บาท

ลาํดบัที

 มลูคา่ตามงบ
การเงนิทรีบัรอง
โดยผูส้อบบญัช ี
(งบการเงนิตาม
มาตรฐานบญัช)ี

 มลูคา่ทปีรบัปรงุ
เพอืใหไ้ดม้ลูคา่ตาม
ประกาศ คปภ. วา่
ดว้ยการประเมนิ

ราคาทรพัยส์นิและ
หนสีนิของบรษิทั
ประกนัวนิาศภยั

 มลูคา่ตามประกาศ 
คปภ. วา่ดว้ยการ

ประเมนิราคา
ทรพัยส์นิและหนสีนิ
ของบรษิทัประกนั

วนิาศภยั

(ก)

(1) สํารองคา่สนิไหมทดแทน (claim reserves)/1

(2) สํารองเบยีประกันภัย (premium reserves)/2

(ก)
(ข)
(ค)

(ก)

(1) ระบรุายละเอยีด
(2) ระบรุายละเอยีด

(ก)

(ข)
(ค)

5

6

7

(ก) อนืๆ (โปรดระบ)ุ

9
10

11

สํารองประกันภัยสําหรับสญัญาประกันภัยระยะยาว (long-term technical 
reserves)

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

หนสีนิอนืๆ

หนสีนิภาษีเงนิไดร้อตัดบัญช ี(gross deferred tax liabilities)

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย

หนสีนิ/เงนิกูย้มือนืๆ

หนสีนิจากการประกันภัยตอ่ (reinsurance liabilities)

ผลประโยชนพ์นักงาน (employee benefits)

รายการ

เงนิปันผล/เงนิโบนัสคา้งจา่ย (dividends/bonuses payable)

1

2

3

(ข)

รวมหนสีนิ/เงนิกูย้มื

หนสีนิ/เงนิกูย้มื

สํารองประกันภัยสําหรับสญัญาประกันภัยระยะสนั (short-term technical 
reserves)

อนืๆ (โปรดระบ)ุ

รวมสาํรองประกนัภยัสาํหรบัสญัญาประกนัภยัระยะสนั (total 
short-term technical reserves)

รวมสาํรองประกนัภยั (total technical reserves)

(ข)

เงนิจา่ยตามกรมธรรมค์า้งจา่ย (due to insured)

อนืๆ (โปรดระบ)ุ

รวมหนสีนิอนืตามกรมธรรมป์ระกนัภยั (total due to insured)

เงนิเบกิเกนิบัญชี

ตราสารอนุพันธ์

4

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

เงนิถอืไวจ้ากการประกันภัยตอ่ (amounts withheld on reinsurance 
treaties)

เงนิคา้งจา่ยเกยีวกับการประกันภัยตอ่ (due to reinsurers)

รวมหนสีนิอนืๆ

บัญชเีดนิสะพัดสํานักงานใหญ่

รวมหนสีนิ

8



ตารางท ี3.3 รายการสว่นของเจา้ของตามงบแสดงฐานะการเงนิ บาท

ลาํดบัที

 มลูคา่ตามงบ
การเงนิทรีบัรอง
โดยผูส้อบบญัช ี
(งบการเงนิตาม
มาตรฐานบญัช)ี

 มลูคา่ทปีรบัปรงุ
เพอืใหไ้ดม้ลูคา่ตาม
ประกาศ คปภ. วา่
ดว้ยการประเมนิ
ราคาทรพัยส์นิและ
หนสีนิของบรษิทั
ประกนัวนิาศภยั

 มลูคา่ตามประกาศ 
คปภ. วา่ดว้ยการ
ประเมนิราคา

ทรพัยส์นิและหนสีนิ
ของบรษิทัประกนั

วนิาศภยั

(ก)
(ข)

(ค)

(ง)

2

3

4

5

6

(ก)

(ข)

(ค)

8

9 รวมสว่นของเจา้ของ

กําไร (ขาดทนุ) สะสม
สว่นเกนิทนุจากการเปลยีนแปลงมลูคา่สนิทรพัย์

รวมทนุชําระแลว้

สว่นเกนิ (ตํากวา่) มูลค่าหุน้

หุน้บุรมิสทิธทิไีม่สามารถไถ่ถอนได ้ชนดิสะสมเงนิปันผล

สํารองตามกฎหมาย

1

7

รายการอนืในสว่นของเจา้ของ

หุน้บุรมิสทิธทิไีม่สามารถไถ่ถอนได ้ชนดิไม่สะสมเงนิปันผล

ทนุชาํระแลว้
หุน้สามัญทอีอกและชาํระแลว้

สว่นเกนิทนุจากการเปลยีนแปลงมูลค่าสนิทรัพย์

อสังหารมิทรัพย ์และทรัพยส์นิดําเนนิงาน แต่ไม่รวมถงึททํีาการของบรษัิท

เงนิลงทนุ (รวมถงึตราสารอนุพันธท์างการเงนิ)

หุน้ทนุซอืคนื

รายการ

เงนิลงทนุจากสํานักงานใหญ่

อสังหารมิทรัพย ์เฉพาะททํีาการของบรษัิท

หุน้กูด้อ้ยสทิธ/ิตราสารอนืทมีลัีกษณะคลา้ยทนุ

/1 สํารองค่าสนิไหมทดแทนคา้งจ่ายทไีดรั้บรายงานแลว้และการจ่ายค่าสนิไหมทดแทนยังไม่สนิสดุและค่าสนิไหมทดแทนทเีกดิขนึแลว้แต่ยังไม่ไดร้ับรายงาน(รวมทัง
ค่าใชจ้่ายในการจัดการค่าสนิไหมทดแทนทสีามารถจัดสรรได ้และค่าใชจ้่ายในการจัดการค่าสนิไหมทดแทนทไีม่สามารถจัดสรรได)้
/2 ค่าทมีากกวา่ระหวา่ง สํารองความเสยีงทยีังไม่สนิสดุสําหรับกรมธรรมท์ยีังมผีลบังคับอยูก่อ่นการประกันภยัต่อ กับ สํารองเบยีประกันภยัทยีังไม่ถอืเป็นรายไดก้อ่นการ
ประกันภยัต่อ



แบบฟอรม์ท ี4 การคาํนวณเงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นประกนัภยั

บรษัิท
ณ วนัที

ตารางท ี4.1 เงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงจากภาระผูกพนัสําหรบัสญัญาประกนัภยัระยะสนั - เงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงจากสํารองคา่สนิไหมทดแทน

คา่สนิไหมทดแทนทไีดร้บั
รายงานแลว้และการจา่ย
คา่สนิไหมทดแทนทยีงัไม่

สนิสุด
(case reserve)

คา่สนิไหมทดแทนที
เกดิขนึแลว้แตย่งัไมไ่ดร้บั

รายงาน
(IBNR)

คา่ใชจ้า่ยในการจดัการคา่สนิไหม
ทดแทนทไีมส่ามารถจดัสรรได้

(ULAE)

รวมคา่ประมาณการทดีทีสีุด
สําหรบัคา่สนิไหมทดแทน

คา้งจา่ย
(total)

1 15%

12%

12%
รถยนต ์
(automobile) 12%
รถจักรยานยนต ์
(motorcycle) 8%

8%

21%

24%

21%

12%

12%

21%

21%

12%

21%

5

การประกันอัคคภีัย (fire)

การประกันภัย
ทางทะเลและการ
ขนสง่ (marine 
and cargo)

การประกันภัย
รถยนต ์
(Automobile)

การประกันภัย
เบ็ดเตล็ด 
(miscellaneous)

3

4

2

รวม (total)

การเดนิทาง (travel)

อนืๆ (other)

ทรัพยส์นิ (property)

การเงนิ (financial)

การบนิ (aviation)

อบุัตเิหตสุว่นบคุคลและสขุภาพ 
(personal accident and health)

ลําดบัที
เบยีประกนัภยัทถีอืเป็น

รายไดสุ้ทธิ
(earned premium)

คา่สนิไหมทดแทนจา่ย
สุทธิ

(net claim paid)

ความรับผดิ (liability)

วศิวกรรม (engineer)

ตัวเรอื (hull)

สนิคา้ (cargo)

ภาคสมัครใจ (voluntary)

ความเสยีงภัยทกุชนดิ (IAR)

ประเภทการรบัประกนัภยั
(class of business)

ภาคบังคับ 
(compulsory)

สํารองคา่สนิไหมทดแทนกอ่นการประกนัภยัตอ่ (gross claim liability)
คา่ประมาณการทดีทีสีุด (best estimate of)

มลูคา่ยุตธิรรมของ
สํารองคา่สนิไหม

ทดแทนรวม
(fair value of gross 

claim liability)

คา่เผอืความผนัผวนมาตรฐาน
 ณ ระดบัความเชอืมนั
เปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี75

(PAD @75%)



ตารางท ี4.1 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากภาระผกูพนัสาํหรบัสญัญาประกนัภยัระยะสนั - เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากสาํรองคา่สนิไหมทดแทน

คา่สนิไหมทดแทนที
ไดร้บัรายงานแลว้และ

การจา่ยคา่สนิไหม
ทดแทนทยีงัไมส่นิสดุ

คา่สนิไหมทดแทนที
เกดิขนึแลว้แตย่งัไมไ่ด้

รบัรายงาน

คา่ใชจ้า่ยในการจดัการ
คา่สนิไหมทดแทนทไีม่

สามารถจดัสรรได้

รวมคา่ประมาณการทดีี
ทสีดุสาํหรบัคา่สนิไหม

ทดแทนคา้งจา่ย

1 45%

36%

36%
รถยนต ์
(automobile) 36%
รถจักรยานยนต ์
(motorcycle) 23%

23%

63%

72%

63%

36%

36%

63%

63%

36%

63%

5

การประกันอัคคภัีย (fire)

การประกันภัย
ทางทะเลและการ
ขนสง่ (marine 
and cargo)

การประกันภัย
รถยนต ์
(Automobile)

การประกันภัย
เบ็ดเตล็ด 
(miscellaneous)

3

4

2

รวม (total)

การเดนิทาง (travel)

อนืๆ (other)

ทรัพยส์นิ (property)

การเงนิ (financial)

การบนิ (aviation)

อบุัตเิหตสุว่นบคุคลและสขุภาพ 
(personal accident and health)

ลาํดบัที

ความรับผดิ (liability)

วศิวกรรม (engineer)

ตัวเรอื (hull)

สนิคา้ (cargo)

ภาคสมัครใจ (voluntary)

ความเสยีงภัยทกุชนดิ (IAR)

ประเภทการรบัประกนัภยั
(class of business)

ภาคบังคับ 
(compulsory)

เงนิกองทนุตามระดบั
ความเสยีง

(risk capital charge)

สาํรองคา่สนิไหมทดแทนสทุธหิลงัการประกนัภยัตอ่ (net claim liability)
คา่ประมาณการทดีทีสีดุ

มลูคา่ยุตธิรรมของสาํรอง
คา่สนิไหมทดแทนสทุธ ิ(fair
 value of net claim liability)

คา่เผอืความผนัผวน
มาตรฐาน ณ ระดบัความ

เชอืมนัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี95 
(PAD @95%)



ตารางท ี4.2 เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงจากภาระผกูพนัสําหรบัสญัญาประกนัภยัระยะสนั - เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงจากสํารองเบยีประกนัภยั 

กอ่นการประกนัภยัตอ่
(gross of reinsurance)

หลงัการประกนัภยัตอ่
(net of reinsurance)

กอ่นการประกนัภยัตอ่ หลงัการประกนัภยัตอ่
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร

จดัการกรมธรรม์
(maintenance expense)

คา่ใชจ้า่ยในการจดัการคา่สนิไหม
ทดแทน

(claim handling expense)

คา่ใชจ้า่ยทเีกยีวขอ้งกบัการ
ประกนัภยัตอ่

(cost of reinsurance)

1

รถยนต ์
(automobile)
รถจักรยานยนต ์
(motorcycle)

5

2 การประกันภัย
ทางทะเลและการ
ขนสง่ (marine 
and cargo)

4 การประกันภัย
เบ็ดเตล็ด 
(miscellaneous)

การประกันภัย
รถยนต ์
(Automobile)

3

ลําดบัที
ประเภทการรบัประกนัภยั

(class of business)

รวม (total)

วศิวกรรม (engineer)

การบนิ (aviation)

อบุัตเิหตสุว่นบคุคลและสขุภาพ 
(personal accident and health)

ทรัพยส์นิ (property)

การเงนิ (financial)

การเดนิทาง (travel)

อนืๆ (other)

ความรับผดิ (liability)

ตัวเรอื (hull)

สนิคา้ (cargo)

ภาคบังคับ 
(compulsory)

ภาคสมัครใจ (voluntary)

ความเสยีงภัยทุกชนดิ (IAR)

การประกันอัคคภัีย (fire)

สํารองเบยีประกนัภยัทยีงัไมถ่อืเป็นรายได ้หลงัหกั
คา่บําเหน็จสําหรบัตวัแทนประกนัวนิาศภยัและ

นายหนา้ประกนัวนิาศภยั
(unearned premium reserve after deducting 

commission paid)

คา่ประมาณการทดีทีสีดุของภาระผกูพนัตามกรมธรรมใ์น
อนาคต

(best estimate of future liability)

คา่ประมาณการทดีทีสีดุ
(best estimate of)

สํารองสําหรบัความเสยีงภยัทยีงัไมส่นิสดุ (Unexpired risk reserve)



ตารางท ี4.2 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากภาระผกูพนัสาํหรบัสญัญาประกนัภยัระยะสนั - เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากสาํรองเบยีประกนัภยั 

กอ่นการประกนัภยัตอ่ หลงัการประกนัภยัตอ่ กอ่นการประกนัภยัตอ่ หลงัการประกนัภยัตอ่

1 20% 59%

16% 47%

16% 47%
รถยนต ์
(automobile) 16% 47%
รถจักรยานยนต ์
(motorcycle) 10% 30%

10% 30%

27% 82%

31% 94%

27% 82%

16% 47%

16% 47%

27% 82%

27% 82%

16% 47%

27% 82%

5

สาํรองสาํหรบัความเสยีงภยัทยีงัไมส่นิสดุ (Unexpired risk reserve)

2 การประกันภัย
ทางทะเลและการ
ขนสง่ (marine 
and cargo)

4 การประกันภัย
เบ็ดเตล็ด 
(miscellaneous)

การประกันภัย
รถยนต ์
(Automobile)

3

ลาํดบัที
ประเภทการรบัประกนัภยั

(class of business)

รวม (total)

วศิวกรรม (engineer)

การบนิ (aviation)

อบุัตเิหตสุว่นบคุคลและสขุภาพ 
(personal accident and health)

ทรัพยส์นิ (property)

การเงนิ (financial)

การเดนิทาง (travel)

อนืๆ (other)

ความรับผดิ (liability)

ตัวเรอื (hull)

สนิคา้ (cargo)

ภาคบังคับ 
(compulsory)

ภาคสมัครใจ (voluntary)

ความเสยีงภัยทกุชนดิ (IAR)

การประกันอัคคภัีย (fire)

คา่เผอืความผนัผวน
มาตรฐาน ณ ระดบัความ

เชอืมนัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี95 
(PAD @95%)

เงนิกองทนุตามระดบัความ
เสยีง

(risk capital charge)

มลูคา่ยุตธิรรมของสาํรองสาํหรบัความเสยีงภยัทยีงั
ไมส่นิสดุ 

(fair value of unexpired risk reserve)

คา่ประมาณการทดีทีสีดุของสาํรองสาํหรบัความ
เสยีงภยัทยีงัไมส่นิสดุ

(best estimate of unexpires risk reserve)

คา่เผอืความผนัผวน
มาตรฐาน ณ ระดบั

ความเชอืมนั
เปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี75 

(PAD @75%)



แบบฟอรม์ท ี4 การคํานวณเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นประกนัภยั

บรษัิท
ณ วนัที

ตารางท ี4.3 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากภาระผกูพนัสาํหรบัสญัญาประกนัภยัระยะยาว

กอ่นการประกนัภยัตอ่
(gross of reinsurance)

หลงัการประกนัภยัตอ่
(net of reinsurance)

กอ่นการประกนัภยัตอ่ หลงัการประกนัภยัตอ่

1 กรมธรรมป์ระกันอบุัตเิหตสุว่นบคุคล
ระยะยาว (long term personal 
accident)

2 กรมธรรมป์ระกันสขุภาพระยะยาว 
(long term health)

3 กรมธรรมป์ระกันโรครา้ยแรงระยะ
ยาว (long term dread disease)

4 รวม (total)

ลาํดบัที
ประเภทการประกนัภยั

(product type)

จํานวน
กรมธรรม์

(number of 
policies)

จํานวนเงนิเอา
ประกนัภยั

(sum insured 
amount)

เบยีประกนัภยั
รวม

(office 
premium)

ภาระผกูพนัตามสญัญา
ประกนัภยัสทุธหิลงัการ
ประกนัภยัตอ่ ณ ระดบั
ความเชอืมนัเปอรเ์ซ็นต ์

ไทลท์ ี95
(net GPV@95%)

เงนิกองทนุตามระดบั
ความเสยีง

(risk capital charge)

คา่ประมาณการทดีทีสีดุของสาํรองประกนัภยั
(best estimate of technical reserve)

ภาระผกูพนัตามสญัญาประกนัภยั ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี75

(GPV@75%)



แบบฟอรม์ท ี5 การคํานวณเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นตลาด

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี5.1 สรปุเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นตลาด
ลําดบัที บาท

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

(ช)

(ซ)

(ก)

(ข)
3
4
5
6
7
8
9 รวมหลงัการกระจายความเสยีง

ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยอ์นื และอยูใ่นดัชนตีลาดหลักทรัพยต์ามทกํีาหนดไว ้

อสังหารมิทรัพยอ์นืนอกเหนอืจาก (ก) และ ทรัพยส์นิดําเนนิงาน

อสังหารมิทรัพยท์ใีชสํ้าหรับประกอบธุรกจิ หรอืเป็นสวัสดกิารพนักงานหรอืลกูจา้งของบรษัิท ไดแ้ก ่
ทดีนิ อาคาร อาคารชดุ

รายการ

2

ตราสารทนุของบรษัิท ท.ีไอ.ไอ. จํากัด ตราสารทนุของบรษัิท ไทยอนิชวัเรอสด์าตา้เนท จํากัด ตรา
สารทนุของบรษัิททถีอืเพอืปรับโครงสรา้งหน ีตราสารทนุของบรษัิททถีอืเพอืแกไ้ขฐานะทางการเงนิ
ของบรษัิทประกันชวีติหรอืบรษัิทประกันวนิาศภัยอนื

ความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปจัจยัเฉพาะของผูอ้อกตราสาร (Specific risk)

ความเสยีงจากราคาอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรพัยส์นิดําเนนิงาน

ความเสยีงจากราคาตราสารทนุและราคาสนิคา้โภคภณัฑ์1

รวมกอ่นการกระจายความเสยีง
ผลของการกระจายความเสยีง

ความเสยีงจากราคาหนว่ยลงทนุ
ความเสยีงจากอตัราแลกเปลยีน

ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ

ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยอ์นื แตไ่มอ่ยูใ่นดัชนตีลาดหลักทรัพยต์ามทกํีาหนดไวใ้น
ตาราง
Infrastructure fund,  REIT และ Property fund ในรปูแบบตราสารทนุทจีดทะเบยีนกองทนุใน
ประเทศไทยและลงทนุในประเทศไทย

ตราสารทนุอนื นอกเหนอืจาก (ก) ถงึ (ช) รวมถงึสนิคา้โภคภัณฑ์

ความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปจัจยัตลาดทวัไป (General market risk)

กองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐานเพอือนาคตประเทศไทยทมีวัีตถปุระสงคก์ารจัดตังตามมตคิณะรัฐมนตร ี
เมอืวันท ี12 กรกฎาคม 2559
ตราสารทนุของ บรษัิท กลางคุม้ครองผูป้ระสบภัยจากรถ จํากัด



แบบฟอรม์ท ี5 การคํานวณเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นตลาด

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี5.2 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นตลาดจากราคาตราสารทนุและราคาสนิคา้โภคภณัฑ์ บาท

ลําดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ. วา่

ดว้ยการประเมนิราคาทรพัยส์นิ
และหนสีนิของบรษิทัประกนั

วนิาศภยั)

คา่ความเสยีง เงนิกองทนุตามระดบัความเสยีง

1

2 25%

3 35%

4 16%

5 8%

6 0%

7 25%

8 50%

9

ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม 
เอ ไอ

ตราสารทนุอนื นอกเหนอืจาก 1 ถงึ 7 รวมถงึสนิคา้โภคภัณฑ์

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

รายการ

ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยอ์นื และอยูใ่นดัชนตีลาดหลักทรัพยต์ามที
กําหนดไว ้

ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยอ์นื แตไ่มอ่ยูใ่นดัชนตีลาดหลักทรัพยต์ามที
กําหนดไวใ้นตาราง

Infrastructure fund,  REIT และ Property fund ในรปูแบบตราสารทนุทจีดทะเบยีน
กองทนุในประเทศไทยและลงทนุในประเทศไทย

รวม

กองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐานเพอือนาคตประเทศไทยทมีวัีตถปุระสงคก์ารจัดตงัตามมติ
คณะรัฐมนตร ีเมอืวนัท ี12 กรกฎาคม 2559

ตราสารทนุของ บรษัิท กลางคุม้ครองผูป้ระสบภัยจากรถ จํากัด



แบบฟอรม์ท ี5 การคาํนวณเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นตลาด

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี5.2.1 เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นตลาดจากตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ

ลําดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ. วา่

ดว้ยการประเมนิราคา
ทรพัยส์นิและหนสีนิของบรษิทั

ประกนัวนิาศภยั)

คา่ความเสยีง เงนิกองทนุตามระดบัความเสยีง

1

2 25%

3 25%
4

หมายเหต ุในกรณีทบีรษัิทไม่ไดท้ําการป้องกันความเสยีงจากการลงทนุในตราสารทนุตามเงอืนไขทกีําหนดประกาศ คปภ. ทเีกยีวขอ้งกับการดํารงเงนิกองทนุตามระดับความเสยีง ไม่ตอ้งกรอกขอ้มูลในตารางท ี5.2.2 - 5.2.6

ตารางท ี5.2.2 ขอ้มลูของตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และอยูใ่นพอรต์การลงทนุทไีดร้บัการป้องกนัความเสยีง (hedged portfolio)
ลําดบัที ชอืยอ่หลกัทรพัย์ มลูคา่เงนิลงทนุ

1
2
3
4

995
996
997
998
999

1000

รวม

ตารางท ี5.2.3 มลูคา่ตลาดของเครอืงมอืป้องกนัความเสยีง (market value of hedging instrument)

ลําดบัที ชอืยอ่สญัญา วนัทสีนิสดุสญัญา
ราคาทใีชชํ้าระราคา 
(settlement price)

จํานวนสญัญา สถานะสทุธิ มลูคา่ตลาดในสถานะซอืสทุธิ มลูคา่ตลาดในสถานะขายสทุธิ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

ตารางท ี5.2.4 รายงานธุรกรรมสญัญาซอืขายลว่งหนา้ (Futures) ทเีกดิขนึ และการสนิอายใุนไตรมาสปจัจบุนั
ลําดบัที วนัที ชอืยอ่สญัญา วนัทสีนิสดุสญัญา จํานวนสญัญา สถานะ

1
2
3
4
5

46
47
48
49
50

ตารางท ี5.2.5 ขอ้มลูอตัราผลตอบแทนรายสปัดาหย์อ้นหลงัสองปี
วนัที Portfolio Return Futures Return SET Total Return

ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่ไม่อยู่ในพอรต์การลงทนุที
ไดรั้บการป้องกันความเสยีง (unhedged portfolio)

รายการ

ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และอยู่ในพอรต์การลงทนุทไีดรั้บ
การป้องกันความเสยีง (hedged portfolio)

ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ
รวม

รวม
สถานะสทุธิ

คาํอธบิายการเปิด/ปิดสถานะ



ตารางท ี5.2.5 ขอ้มลูอตัราผลตอบแทนรายสปัดาหย์อ้นหลงัสองปี
วนัที Portfolio Return Futures Return SET Total Return



Correlation (𝜌) Total exposure

Beta of hedged portfolio Market value of hedging 
instrument

Beta of hedging instrument Regulatory hedged position
Relative beta Over-hedged position
𝜌 adjustment Net exposure
β adjustment Risk capital

ตารางท ี5.2.6 การคาํนวณเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นตลาดจากตราสารทุนทจีดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และอยูใ่นพอรต์การลงทนุทไีดร้บัการป้องกนัความเสยีง (hedged portfolio)



ตารางท ี5.3 เงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงดา้นตลาดจากราคาอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรพัยส์นิดาํเนนิงาน บาท

ลําดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ. วา่

ดว้ยการประเมนิราคา
ทรพัยส์นิและหนสีนิของบรษิทั

ประกนัวนิาศภยั)

คา่ความเสยีง เงนิกองทุนตามระดบัความเสยีง

1 9.5%

2 19%

3

ตารางท ี5.4 เงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปัจจยัตลาดทวัไป (General market risk)

ลําดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ. วา่

ดว้ยการประเมนิราคา
ทรพัยส์นิและหนสีนิของบรษิทั

ประกนัวนิาศภยั)

คา่ความเสยีง เงนิกองทุนตามระดบัความเสยีง

1
0.00%

2 0.20%
3 0.40%
4

0.90%
5

2.40%
6 4.60%
7 7.90%
8 11.00%
9 12.50%

10 13.90%

11

ตารางท ี5.5 เงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปัจจยัเฉพาะของผูอ้อกตราสาร (Specific risk) บาท

ลําดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ. วา่

ดว้ยการประเมนิราคา
ทรพัยส์นิและหนสีนิของบรษิทั

ประกนัวนิาศภยั)

คา่ความเสยีง เงนิกองทุนตามระดบัความเสยีง

1 0.0%

0.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.65%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.30%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 2.55%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 3.70%

0.35%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.70%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.50%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 2.70%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 4.00%

0.40%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.75%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.75%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 3.70%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 5.45%

0.45%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.80%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 2.00%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 4.75%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 7.30%

1.85%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 3.65%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 10.60%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 17.05%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 28.70%

2.45%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 4.80%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 13.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 21.95%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 36.90%

2.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 4.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 13.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 21.95%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 36.90%

2 ออกโดยรัฐบาลตา่งประเทศ ธนาคารกลางตา่งประเทศ และกระทรวงการคลัง
ตา่งประเทศ ในสกลุเงนิใดๆ

2.1 ระดับ
ความเสยีง 1

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

อสงัหารมิทรัพยอ์นืนอกเหนอืจาก 1 และ ทรัพยส์นิดําเนนิงาน ไดแ้ก ่ยานพาหนะ 
เครอืงใชส้ํานักงาน และเครอืงสมองกล

รวม

ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นครบกําหนด

2.2 ระดับ
ความเสยีง 2

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

2.3 ระดับ
ความเสยีง 3

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

รายการ

ไมเ่กนิ 1 เดอืน

มากกวา่ 1 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 6 เดอืน

อสงัหารมิทรัพยท์ใีชส้ําหรับประกอบธรุกจิ หรอืเป็นสวัสดกิารพนักงานหรอืลกูจา้งของ
บรษัิท ไดแ้ก ่ทดีนิ อาคาร อาคารชดุ

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

2.4 ระดับ
ความเสยีง 4

2.5 ระดับ
ความเสยีง 5

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

2.6 ระดับ
ความเสยีง 6

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

2.7 มไิดม้ี
การจัดอันดับ

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

มากกวา่ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี

มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 2 ปี

มากกวา่ 2 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี

มากกวา่ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี
มากกวา่ 5 ปี แตไ่มเ่กนิ 10 ปี
มากกวา่ 10 ปี แตไ่มเ่กนิ 15 ปี

มากกวา่ 15 ปี แตไ่มเ่กนิ 20 ปี

มากกวา่ 20 ปี ขนึไป

รวม

รายการ

ออก สงัจา่ย รับรอง รับอาวัล หรอืคําประกัน โดยรัฐบาลไทย ธนาคารแหง่ประเทศไทย
 กระทรวงการคลังไทย หรอืกองทนุเพอืการฟืนฟแูละพัฒนาระบบสถาบันการเงนิไทย ที
เป็นสกุลเงนิบาท



ตารางท ี5.5 เงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปัจจยัเฉพาะของผูอ้อกตราสาร (Specific risk) บาท

ลําดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ. วา่

ดว้ยการประเมนิราคา
ทรพัยส์นิและหนสีนิของบรษิทั

ประกนัวนิาศภยั)

คา่ความเสยีง เงนิกองทุนตามระดบัความเสยีง

รายการ

0.35%

0.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.50%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 2.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 4.00%

0.30%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.65%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.30%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 2.55%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 3.70%

0.35%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.70%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.50%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 2.70%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 4.00%

0.30%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.65%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.30%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 2.55%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 3.70%

0.35%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.70%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.50%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 2.70%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 4.00%

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

0.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 2.00%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 4.75%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 7.30%

1.85%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 3.65%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 10.60%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 17.05%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 28.70%

2.45%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 4.80%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 13.80%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 21.95%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 36.90%

2.45%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 4.80%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 13.80%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 21.95%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 36.90%

0.30%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.65%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.30%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 2.55%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 3.70%

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

5

5.4 ระดับ
ความเสยีง 4

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

5.5 ระดับ
ความเสยีง 5

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

5.6 ระดับ
ความเสยีง 6

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

5.7 มไิดม้ี
การจัดอันดับ

6 ออกโดยสถาบันการเงนิ / บรษัิทหลักทรัพย ์/ บรษัิทประกันภัย ในประเทศไทย

ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทแีปลงสภาพเป็นบรษัิทจํากัดไปแลว้

5.1 ระดับ
ความเสยีง 1

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

5.2 ระดับ
ความเสยีง 2

5.3 ระดับ
ความเสยีง 3

3 ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทมีกีฎหมายเฉพาะจัดตัง ทกีระทรวงการคลังไมคํ่าประกัน 
และยังไมไ่ดแ้ปลงสภาพเป็นบรษัิทจํากัด  และไมม่อีนัดบัความนา่เชอืถอื ทเีป็นสกุล
เงนิบาท

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี

4 ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทมีกีฎหมายเฉพาะจัดตัง ทกีระทรวงการคลังไมคํ่าประกัน 
และยังไมไ่ดแ้ปลงสภาพเป็นบรษัิทจํากัด  และมอีนัดบัความนา่เชอืถอื ทเีป็นสกุล
เงนิบาท
4.1 ระดับ
ความเสยีง 1

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

4.2 ระดับ
ความเสยีง 2

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

6.1 ระดับ
ความเสยีง 1

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน



ตารางท ี5.5 เงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปัจจยัเฉพาะของผูอ้อกตราสาร (Specific risk) บาท

ลําดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ. วา่

ดว้ยการประเมนิราคา
ทรพัยส์นิและหนสีนิของบรษิทั

ประกนัวนิาศภยั)

คา่ความเสยีง เงนิกองทุนตามระดบัความเสยีง

รายการ

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

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

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

1.85%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 3.65%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 10.60%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 17.05%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 28.70%

2.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 4.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 13.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 21.95%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 36.90%

2.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 4.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 13.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 21.95%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 36.90%

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

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

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

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

1.85%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 3.65%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 10.60%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 17.05%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 28.70%

2.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 4.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 13.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 21.95%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 36.90%

2.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 4.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 13.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 21.95%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 36.90%

0.30%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.65%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.30%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 2.55%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 3.70%

0.35%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.70%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.50%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 2.70%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 4.00%

0.40%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.75%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.75%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 3.70%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 5.45%

8 ออกโดยรัฐวสิาหกจิตา่งประเทศ

8.1 ระดับ
ความเสยีง 1

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

8.2 ระดับ
ความเสยีง 2

8.3 ระดับ
ความเสยีง 3

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

6.7 มไิดม้ี
การจัดอันดับ

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

6.5 ระดับ
ความเสยีง 5

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

7.2 ระดับ
ความเสยีง 2

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

6.2 ระดับ
ความเสยีง 2

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

6.3 ระดับ
ความเสยีง 3

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

6.4 ระดับ
ความเสยีง 4

7.3 ระดับ
ความเสยีง 3

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

7.4 ระดับ
ความเสยีง 4

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

7.5 ระดับ
ความเสยีง 5

7.6 ระดับ
ความเสยีง 6

7.7 มไิดม้ี
การจัดอันดับ

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

6.6 ระดับ
ความเสยีง 6



ตารางท ี5.5 เงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปัจจยัเฉพาะของผูอ้อกตราสาร (Specific risk) บาท

ลําดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ. วา่

ดว้ยการประเมนิราคา
ทรพัยส์นิและหนสีนิของบรษิทั

ประกนัวนิาศภยั)

คา่ความเสยีง เงนิกองทุนตามระดบัความเสยีง

รายการ

0.45%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.80%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 2.00%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 4.75%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 7.30%

1.85%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 3.65%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 10.60%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 17.05%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 28.70%

2.45%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 4.80%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 13.80%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 21.95%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 36.90%

2.45%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 4.80%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 13.80%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 21.95%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 36.90%

0.30%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.65%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.30%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 2.55%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 3.70%

0.35%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.70%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.50%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 2.70%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 4.00%

0.40%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.75%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.75%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 3.70%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 5.45%

0.45%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.80%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 2.00%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 4.75%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 7.30%

1.85%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 3.65%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 10.60%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 17.05%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 28.70%

2.45%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 4.80%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 13.80%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 21.95%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 36.90%

2.45%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 4.80%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 13.80%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 21.95%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 36.90%

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

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

68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 68.00%
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8.4 ระดับ
ความเสยีง 4

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

8.5 ระดับ
ความเสยีง 5

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

8.6 ระดับ
ความเสยีง 6

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

8.7 มไิดม้ี
การจัดอันดับ

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

9 ออกโดยบรษัิทเอกชนตา่งประเทศ

9.1 ระดับ
ความเสยีง 1

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

9.5 ระดับ
ความเสยีง 5

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

9.6 ระดับ
ความเสยีง 6

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

9.2 ระดับ
ความเสยีง 2

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

9.3 ระดับ
ความเสยีง 3

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

9.4 ระดับ
ความเสยีง 4

9.7 มไิดม้ี
การจัดอันดับ

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

รวม

10 การลงทนุในตราสารหน ีnon-investment grade ทไีมเ่ป็นไปตามประกาศ คปภ. วา่
ดว้ยการลงทนุประกอบธรุกจิอนืของบรษัิทประกันวนิาศภัย
10.1 ระดับ
ความเสยีง 5

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

10.2 ระดับ
ความเสยีง 6

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

10.3 มไิดม้ี
การจัดอันดับ

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน



ตารางท ี5.6 เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นตลาดจากอตัราแลกเปลยีน

ลาํดบัที
สถานะสนิทรพัย์
สทุธทิแีสดงในงบ

ดลุ

สถานะหนสีนิสทุธทิ ี
แสดงในงบดลุ

สถานะซอืขายลว่งหนา้สทุธิ สถานะซอืสทุธิ สถานะขายสทุธิ

1
2
3
4
5

996
997
998
999
1000
1001
1002 8%
1003

สถานะรวม (total position)
คา่ความเสยีงจากอตัราแลกเปลยีน (currency risk charge)
เงนิกองทนุตามระดบัความเสยีง (risk capital charge)

สกลุเงนิตราตา่งประเทศ (types of 
currency)



แบบฟอรม์ท ี5 การคํานวณเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นตลาด

บรษัิท
ณ วนัที

ตารางท ี5.7 เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นตลาดจากราคาหนว่ยลงทนุ

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

1

การแบง่ประเภทของเงนิทุน หรอื
การจดัสรรสนิทรพัย ์

ชอืหนว่ยลงทุน และชอืผูจ้ดัการหนว่ยลงทุน ความเสยีงภยัทงัหมดลําดบัที มูลคา่สนิทรพัยแ์ต่
ละประเภท

5

4

2

3

เงนิกองทุนตามระดบัความ
เสยีงแยกตามประเภทของ
สนิทรพัยใ์นหนว่ยลงทุน

รอ้ยละของคา่ความเสยีง เงนิกองทุนตามระดบัความเสยีง

รวม

1001  ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

1000

996

999

997

998



การคาํนวณการกระจายความเสยีง
การคาํนวณความเสยีงดา้นตลาด อตัราดอกเบยี ตราสารทนุ ทรัพยส์นิ อตัราแลกเปลยีน

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

คา่สหสมัพันธก์บัความเสยีงดา้นตลาดจากความผันผวนของราคาทรัพยส์นิ 50% 75% 100% 25%

คา่สหสมัพันธก์บัความเสยีงดา้นตลาดจากความผันผวนของอตัราแลกเปลยีน 25% 25% 25% 100%

ตารางท ี5.8 การคาํนวณการกระจายความเสยีงภายในความเสยีงดา้นตลาด ณ ระดบัความเชอืมนัเปอรเ์ซ็นไทลท์ ี95

อตัราดอกเบยี
ตราสารทนุ ทรัพยส์นิ อตัราแลกเปลยีน

อตัราดอกเบยี

ตราสารทนุ
ทรัพยส์นิ
อตัราแลกเปลยีน

SQRT=

คา่สหสมัพันธก์บัความเสยีงดา้นตลาดจากความผันผวนของอตัราดอกเบยี



แบบฟอรม์ท ี6 การคํานวณเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติ

บรษัิท
ณ วนัที

ตารางท ี6.1 สรปุเงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติ
ลําดบัที  บาท

(ก) ออก สงัจา่ย รับรอง รับอาวลั หรอืคําประกนั โดยรัฐบาลไทย ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
กระทรวงการคลงัไทย หรอืกองทนุเพอืการฟืนฟแูละพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิไทย ที
เป็นสกลุเงนิบาท

(ข) ออก สงัจา่ย รับรอง รับอาวลั หรอืคําประกนั โดยรัฐบาลตา่งประเทศ ธนาคารกลาง
ตา่งประเทศ และกระทรวงการคลงัตา่งประเทศ ในสกลุเงนิใดๆ

(ค) ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทมีกีฎหมายเฉพาะจัดตงั ทกีระทรวงการคลงัไมค่ําประกนั และ
ยงัไมไ่ดแ้ปรสภาพเป็นบรษัิทจํากดั  และไมม่อีนัดบัความนา่เชอืถอื ทเีป็นสกลุเงนิ
บาท

(ง) ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทมีกีฎหมายเฉพาะจัดตงั ทกีระทรวงการคลงัไมค่ําประกนั และ
ยงัไมไ่ดแ้ปรสภาพเป็นบรษัิทจํากดั  และมอีนัดบัความนา่เชอืถอื ทเีป็นสกลุเงนิบาท

(จ) ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทแีปรสภาพเป็นบรษัิทจํากดัไปแลว้

(ฉ) ออกโดยสถาบนัการเงนิ / บรษัิทหลกัทรัพย ์/ บรษัิทประกนัภยั ในประเทศไทย

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

(ซ) ออกโดยรัฐวสิาหกจิตา่งประเทศ

(ฌ) ออกโดยบรษัิทเอกชนตา่งประเทศ

(ญ) เชา่ทรัพยส์นิแบบลสิซงิ / เงนิลงทนุใหเ้ชา่ซอื

(ฎ) เงนิใหกู้ย้มืโดยมบีคุคลคําประกนั

(ฏ) เงนิใหกู้ย้มือนื

เงนิใหกู้โ้ดยมอีสงัหารมิทรพัยจ์ํานองเป็นประกนั

 (ก)  อสงัหารมิทรัพยท์ใีชเ้ป็นทอียูอ่าศยั

 (ข)  อสงัหารมิทรัพยอ์นื

3 การประกนัภยัตอ่

สนิทรพัยอ์นื

(ก)  เงนิสด

(ข)  เงนิฝากสถาบนัการเงนิ/ ใบรับฝากเงนิ/ บตัรเงนิฝาก กบัธนาคารออมสนิ

(ค)  เงนิฝากสถาบนัการเงนิ / ใบรับฝากเงนิ / บตัรเงนิฝาก กบัธนาคารอนื

(ง)  บญัชเีดนิสะพัดสาํนักงานใหญ่

(จ)  สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัช ี(Deferred tax assets)

(ฉ)  คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้

(ช)  เบยีประกนัภยัคา้งรับสาํหรับการประกนัภยัทางทะเล และการประกนัภยักบัสว่นราชการ 
รัฐวสิาหกจิ หรอืองคก์รระหวา่งประเทศ ทคีา้งชําระเกนิกวา่ 60 วนั นับแตว่นัเรมิคุม้ครอง
ตามสญัญา

(ซ)  รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ
 (ฌ)  สนิทรัพยท์ตีดิภาระผกูพัน (assets pledged by an insurer)

5 ตราสารอนพุนัธ ์
6  รวม

รายการ
 พนัธบตัร หุน้กู ้ตวัสญัญาใชเ้งนิ-ตวัแลกเงนิ และเงนิใหกู้ย้มื ตามประเภทของคูส่ญัญา
หรอืผูอ้อกตราสาร

1

2

4



แบบฟอรม์ท ี6 การคํานวณเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติ

บรษัิท
ณ วนัที

ตารางท ี6.2 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการลงทนุในตราสารหนี บาท

ลาํดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ. 

วา่ดว้ยการประเมนิราคา
ทรพัยส์นิและหนสีนิของ
บรษิทัประกนัวนิาศภยั) 

คา่ความเสยีง
เงนิกองทนุตาม
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%

2.5 ระดับความเสยีง 5
2.6 ระดับความเสยีง 6

ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทมีกีฎหมายเฉพาะจัดตัง ทกีระทรวงการคลังไมคํ่า
ประกัน และยังไมไ่ดแ้ปลงสภาพเป็นบรษัิทจํากัด  และไมม่อีนัดบัความ
นา่เชอืถอื ทเีป็นสกลุเงนิบาท

ออก สงัจา่ย รับรอง รับอาวลั หรอืคําประกัน โดยรัฐบาลตา่งประเทศ ธนาคาร
กลางตา่งประเทศ และกระทรวงการคลังตา่งประเทศ ในสกลุเงนิใดๆ

2.1 ระดับความเสยีง 1
2.2 ระดับความเสยีง 2

5.5 ระดับความเสยีง 5
5.6 ระดับความเสยีง 6
5.7 ไมไ่ดร้ับการจัดระดับความน่าเชอืถอื

6.6 ระดับความเสยีง 6

8.5 ระดับความเสยีง 5

4.2 ระดับความเสยีง 2
ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทแีปลงสภาพเป็นบรษัิทจํากัดไปแลว้
5.1 ระดับความเสยีง 1

8.6 ระดับความเสยีง 6

8.7 ไมไ่ดร้ับการจัดระดับความน่าเชอืถอื

รายการ

ออก สงัจา่ย รับรอง รับอาวลั หรอืคําประกัน โดยรัฐบาลไทย ธนาคารแหง่
ประเทศไทย กระทรวงการคลังไทย หรอืกองทนุเพอืการฟืนฟแูละพัฒนาระบบ
สถาบันการเงนิไทย ทเีป็นสกลุเงนิบาท

ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทมีกีฎหมายเฉพาะจัดตัง ทกีระทรวงการคลังไมคํ่า
ประกัน และยังไมไ่ดแ้ปลงสภาพเป็นบรษัิทจํากัด  และมอีนัดบัความ
นา่เชอืถอื ทเีป็นสกลุเงนิบาท

4.1 ระดับความเสยีง 1

5.2 ระดับความเสยีง 2
5.3 ระดับความเสยีง 3
5.4 ระดับความเสยีง 4

2

2.7 ไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชอืถอื

8.3 ระดับความเสยีง 3
8.4 ระดับความเสยีง 4

ออกโดยสถาบันการเงนิ / บรษัิทหลักทรัพย ์/ บรษัิทประกันภัย ในประเทศไทย
6.1 ระดับความเสยีง 1
6.2 ระดับความเสยีง 2
6.3 ระดับความเสยีง 3
6.4 ระดับความเสยีง 4
6.5 ระดับความเสยีง 5

6.7 ไมไ่ดร้ับการจัดระดับความน่าเชอืถอื
ออกโดยหน่วยงาน/บรษัิทอนื ในประเทศไทย นอกจาก 1-6

7.1 ระดับความเสยีง 1

4

5

6

7

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

7.6 ระดับความเสยีง 6
7.7 ไมไ่ดร้ับการจัดระดับความน่าเชอืถอื

8 ออกโดยรัฐวสิาหกจิตา่งประเทศ
8.1 ระดับความเสยีง 1
8.2 ระดับความเสยีง 2

2.3 ระดับความเสยีง 3
2.4 ระดับความเสยีง 4



ตารางท ี6.2 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการลงทนุในตราสารหนี บาท

ลาํดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ. 

วา่ดว้ยการประเมนิราคา
ทรพัยส์นิและหนสีนิของ
บรษิทัประกนัวนิาศภยั) 

คา่ความเสยีง
เงนิกองทนุตาม
ระดบัความเสยีง

รายการ

0.01%

0.35%

0.40%

1.50%

4.00%

14.00%

14.00%

10

ออกโดยบรษัิทเอกชนตา่งประเทศ

9.1 ระดับความเสยีง 1

9.2 ระดับความเสยีง 2

รวม

9

9.3 ระดับความเสยีง 3
9.4 ระดับความเสยีง 4
9.5 ระดับความเสยีง 5
9.6 ระดับความเสยีง 6
9.7 ไมไ่ดร้ับการจัดระดับความน่าเชอืถอื



ตารางท ี6.3 เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการลงทนุในเงนิใหกู้ย้มืโดยมอีสงัหารมิทรพัยจ์าํนองเป็นประกนั บาท

ลําดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด
  (มูลคา่ตามประกาศ 

คปภ. วา่ดว้ยการ
ประเมนิราคา

ทรพัยส์นิและหนสีนิ
ของบรษิทัประกนั

วนิาศภยั)

คา่ความเสยีง
เงนิกองทนุตามระดบั

ความเสยีง

อสงัหารมิทรัพยท์ใีชเ้ป็นทอียูอ่าศยั (residential properties)

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

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

(ค) 8.0%

อสงัหารมิทรัพยอ์นื (other types of properties)

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

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

(ค) 12.0%

3

บาท

ลําดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด
  (มูลคา่ตามประกาศ 

คปภ. วา่ดว้ยการ
ประเมนิราคา

ทรพัยส์นิและหนสีนิ
ของบรษิทัประกนั

วนิาศภยั)

คา่ความเสยีง
เงนิกองทนุตามระดบั

ความเสยีง

1 14.0%

(ก) 7.0%

(ข) 14.0%

3 14.0%

4

ตารางท ี6.5 เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการประกนัภยัตอ่
ลําดบัที บาท

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(ก)

(ข)

(ค)

3

4

รวม (total)

รายการ

เงนิวางไวจ้ากการประกนัภัยตอ่ (deposit on reinsurance treaties)

เงนิคา้งรับเกยีวกบัการประกนัภัยตอ่ (due from reinsurers)

สํารองประกนัภัยสว่นทเีรยีกคนืจากการประกนัภัยตอ่ (กอ่นรวมคา่เผอืความผนัผวน) (reinsurance 
recoveries on technical reserves (before PAD))

รายการ

เงนิใหกู้ย้มืดอ้ยคณุภาพ (non-performing)

เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นักงานและตวัแทนของบรษัิท
เงนิใหกู้ย้มืโดยมบีคุคลคําประกนั

เงนิใหกู้ย้มืดอ้ยคณุภาพ (non-performing)

รายการ

เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการประกนัภยัตอ่ (risk capital charge)

เงนิใหกู้ย้มือนื

เงนิถอืไวจ้ากการประกนัภัยตอ่ (amounts withheld on reinsurance treaties)

เงนิคา้งจา่ยเกยีวกบัการประกนัภัยตอ่ (due to reinsurers)

เจา้หนปีระกนัภัยตอ่อนื (other reinsurance payables)

ลกูหนปีระกนัภัยตอ่อนื (other reinsurance receivables)

รวม

เชา่ทรัพยส์นิแบบลสิซงิประเภทสญัญาเชา่การเงนิ / เงนิลงทนุใหเ้ชา่ซอื

ตารางท ี6.4 เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการลงทนุในเงนิใหกู้ย้มืนอกจากเงนิใหกู้ย้มืโดยมอีสงัหารมิทรพัยจ์าํนองเป็นประกนั

2

2

1

เงนิใหกู้ย้มืแกบ่คุคลอนื

1

รวมสนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่ (total reinsurance assets )

รวมหนสีนิจากการประกนัภยัตอ่ (total reinsurance liabilities )

2

สนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่สุทธ ิ(net reinsurance assets)



ตารางท ี6.6 เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากสนิทรพัยอ์นืๆ

ลําดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มูลคา่ตามประกาศ 

คปภ. วา่ดว้ยการ
ประเมนิราคา

ทรพัยส์นิและหนสีนิ
ของบรษิทัประกนั

วนิาศภยั)

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

ระดบัความเสยีง 5
ระดบัความเสยีง 6

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัช ี(deferred tax assets)

อนืๆ
ระดบัความเสยีง 1
ระดบัความเสยีง 2

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (ระดบัความเสยีง 6)

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (สถาบนัการเงนิทมีกีฎหมายพเิศษจัดตงั ยกเวน้ ธ.ออมสนิ)

สว่นเกนิจากจํานวนเงนิทไีดรั้บการคําประกนัจากสถาบนัประกนัเงนิฝาก

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (ระดบัความเสยีง 2)

บญัชเีดนิสะพัดสํานักงานใหญ่

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (ระดบัความเสยีง 3)

เงนิฝากสถาบนัการเงนิ/ ใบรับฝากเงนิ/ บตัรเงนิฝาก กบั ธ. ออมสนิ

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (ไมไ่ดรั้บการจัดอนัดบัความน่าเชอืถอื)

เงนิฝากสถาบนัการเงนิ/ ใบรับฝากเงนิ/ บตัรเงนิฝาก กบั ธ. อนื

คา้งรับจาก รัฐบาลไทย ธนาคารแหง่ประเทศไทย กระทรวงการคลงัไทย ธนาคารออมสนิ หรอืกองทนุเพอื
การฟืนฟแูละพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิไทยทเีป็นสกลุบาท / เงนิปันผลทปีระกาศแลว้ของนติบิคุคลที
จัดตงัขนึตามกฎหมายไทยซงึยังไมพ่น้กําหนดระยะเวลาทกีฎหมายกําหนดใหน้ติบิคุคลนันตอ้งชําระใหก้บั
ผูถ้อืตราสาร

(ค)

ระยะเวลาไมเ่กนิ 1 เดอืน

ระยะเวลามากกวา่ 1 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 6 เดอืน

ระดบัความเสยีง 3
ระดบัความเสยีง 4

(ข)

เงนิสด

รวม

8

3
จํานวนเงนิทไีดรั้บการคําประกนัจากสถาบนัประกนัเงนิฝาก

ไมไ่ดรั้บการจัดอนัดบัความน่าเชอืถอื

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (ระดบัความเสยีง 5)

ระยะเวลามากกวา่ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 12 เดอืน

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (ระดบัความเสยีง 1)

รายการ

เงนิปันผลทปีระกาศแลว้ของนติบิคุคลทจีัดตงัขนึตามกฎหมายไทยซงึพน้กําหนดระยะเวลาทกีฎหมาย
กําหนดใหน้ติบิคุคลนันตอ้งชําระใหก้บัผูถ้อืตราสาร

คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้

สนิทรัพยท์ตีดิภาระผกูพัน (assets pledged by an insurer)

เบยีประกนัภัยคา้งรับสําหรับการประกนัภัยทางทะเล และการประกนัภัยกบัสว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ หรอืองคก์ร
ระหวา่งประเทศ ทคีา้งชําระเกนิกวา่ 60 วัน นับแตว่ันเรมิคุม้ครองตามสญัญา

รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (ระดบัความเสยีง 4)



ตารางท ี6.7 เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการลงทนุในตราสารอนุพนัธ์

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)

สถานะและคูส่ญัญา (position & counterparty)



แบบฟอรม์ท ี7 การคาํนวณเงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการประกนัภยัตอ่และการคาํนวณความเสยีงดา้นการกระจุกตวัจากการประกนัภยัตอ่

บรษัิท
ณ วนัที

ตารางท ี7.1 เงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงจากการประกนัภยัตอ่สําหรบัผูร้บัประกนัภยัตอ่ในประเทศ

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(ก)

(ข)

(ค)

3

4 100%

5

6

7

ลําดบัท ี รายการ

สญัญาประกนัภยัตอ่ทไีมใ่ชส่ญัญาประกนัภยัตอ่ทางการเงนิ

สญัญา
ประกนัภยัตอ่

ทางการเงนิ/1

สนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่สุทธ ิ(net reinsurance assets)

รวม (total)

1
เงนิวางไวจ้ากการประกันภยัตอ่ (amounts deposit on reinsurance treaties)

เงนิคา้งรับเกยีวกับการประกันภัยตอ่ (due from reinsurers)

สํารองประกันภัยสว่นทเีรยีกคนืจากการประกันภัยตอ่ทไีมร่วมคา่เผอืความผันผวน (reinsurance 
recoveries on technical reserves without PAD)

ลกูหนปีระกันภัยตอ่อนื (other reinsurance receivables)

รวมสนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่ (total reinsurance assets)

2
เงนิถอืไวจ้ากการประกันภัยตอ่ (amounts withheld on reinsurance treaties)

เงนิคา้งจ่ายเกยีวกับการประกันภัยตอ่ (due to reinsurers)

เจา้หนปีระกันภัยตอ่อนื (other reinsurance payables)

รวมหนสีนิจากการประกนัภยัตอ่ (total reinsurance liabilities)

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

เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการประกนัภยัตอ่ (reinsurance credit risk 
capital charge)

เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจุกตวัจากการเอาประกนัภยัตอ่กบัผูร้บัประกนัภยัตอ่
แตล่ะราย (individual reinsurance  concentration risk capital charge)

เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจุกตวัจากการเอาประกนัภยัตอ่กบัผูร้บัประกนัภยัตอ่
ในประเทศ (local reinsurance concentration risk capital charge)



ตารางท ี7.2 เงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงจากการประกนัภยัตอ่สําหรบัผูร้บัประกนัภยัตอ่ตา่งประเทศ

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(ก)

(ข)

(ค)

3

4 100%

5

6

7

8

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

รอ้ยละขดีจํากัด
ของสนิทรัพย์

จากการ
ประกันภัยตอ่(%

 limit of 
reinsurance 

Asset)

สนิทรัพยจ์ากการ
ประกันภัยตอ่ 
(reinsurance 

assets)

กอ่นการ
กระจาย

กลับไปแตล่ะ
ผูรั้บประกันภัย
ตอ่แตล่ะราย 

(before 
allocating 

back to each 
reinsurer)

1.6% 100%
2.8% 100%
4% 100%
8% 50%

15%
25%

48.5%
รอ้ยละของคา่
ความเสยีง (% 
risk charge)

1.6%

2.8%

4%

8%
(c) 100%

/1 หมายรวมถงึสัญญาประกันภัยตอ่ทเีขา้ขา่ยตอ้งขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบยีนตามทกํีาหนดไวใ้นประกาศ คปภ. วา่ดว้ยหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงอืนไขในการประกันภัยตอ่ของบรษัิทประกันชวีติ และไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบยีน

ลําดบัที รายการ

สนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่สทุธ ิ(net reinsurance assets)

สญัญาประกนัภยัตอ่ทไีม่ใช่สญัญาประกนัภยัตอ่ทางการเงนิ รวม (total)

1
เงนิวางไวจ้ากการประกันภัยตอ่ (amounts deposit on reinsurance treaties)

เงนิคา้งรับเกยีวกับการประกันภัยตอ่ (due from reinsurers)

สํารองประกันภัยสว่นทเีรยีกคนืจากการประกันภัยตอ่ทไีม่รวมคา่เผอืความผันผวน (reinsurance 
recoveries on technical reserves without PAD)

ลกูหนปีระกันภัยตอ่อนื (other reinsurance receivables)

รวมสนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่ (total reinsurance assets)

2
เงนิถอืไวจ้ากการประกันภัยตอ่ (amounts withheld on reinsurance treaties)

เงนิคา้งจ่ายเกยีวกับการประกันภัยตอ่ (due to reinsurers)

เจา้หนปีระกันภัยตอ่อนื (other reinsurance payables)

รวมหนสีนิจากการประกนัภยัตอ่ (total reinsurance liabilities)

สญัญา
ประกนัภยัตอ่

ทางการเงนิ/1

เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจกุตวัจากการเอาประกนัภยัตอ่สําหรบัความ
เสยีงรวมของผูร้บัประกนัภยัตอ่ในแตล่ะระดบัความเสยีง (additional Reinsurance 
concentration risk capital charge)

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

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

เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการประกนัภยัตอ่ (reinsurance credit risk 
capital charge)

เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจกุตวัจากการเอาประกนัภยัตอ่กบัผูร้บัประกนัภยัตอ่
แตล่ะราย (individual reinsurance  concentration risk capital charge)

เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจกุตวัจากการเอาประกนัภยัตอ่สําหรบัความเสยีงรวม
ของผูร้บัประกนัภยัตอ่ในแตล่ะระดบัความเสยีง (additional Reinsurance concentration risk 
capital charge)

เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจกุตวัจากการเอาประกนัภยัตอ่กบัผูร้บัประกนัภยัตอ่
ตา่งประเทศ (offshore reinsurance concentration risk capital charge)

(b)

(a)

ความเสยีงภยัดา้นเครดติของผูร้บัประกนัภยัตอ่ตา่งประเทศ (credit 
exposures to offshore reinsurers )

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

25%

การประกันภัยตอ่ทางการเงนิ (financial reinsurance)

รวม (total)

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

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

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

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

ระดับความเสยีง 5 (risk grade 5)

ระดับความเสยีง 7 (risk grade 7)

ความเสยีงภยัดา้นเครดติของผูร้บัประกนัภยัตอ่ในประเทศไทยตามอตัราสว่น
ความเพยีงพอของเงนิกองทนุ (credit exposures to Thai reinsurers 
according to reinsurer's capital adequacy ratio (CAR))

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



แบบฟอรม์ท ี8 การคาํนวณเงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นการกระจุกตวั

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี8.1 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%

(ค) จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม 
เอ ไอ หรอือยู่ในดัชนรีาคาหลักทรัพยต์ามทกํีาหนด

ขดีจาํกดั

ตราสารทุน

(ก)

(ข)

(ค)

2

(ก)

ลําดบัที ประเภทของการกระจกุตวั

มไิดจ้ดทะเบยีนซอืขายในสมาคมตลาดตราสารหนไีทย

1

สถาบันการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบันการเงนิ รวมถงึ บรษัิท
ร่วมหรอืบรษัิทย่อยในกลุม่สถาบันการเงนิ

ผูอ้อกตราสารหนี

ขดีจาํกดัทกีําหนด
(รอ้ยละของสนิทรพัยร์วม)

(ยกเวน้รัฐบาล และรัฐวสิาหกจิของประเทศไทย)

เงนิกองทุนตาม
ระดบัความเสยีง

ความเสยีงภยั
(มูลคา่ทปีระเมนิได้

ตามประกาศฯ ประเมนิ
ราคาทรพัยส์นิและ
หนสีนิของบรษิทั
ประกนัวนิาศภยั)

จดทะเบยีนซอืขายในสมาคมตลาดตราสารหนไีทย

กองทุนรวมโครงสรา้งพนืฐานเพอือนาคตประเทศไทยทมีวีัตถปุระสงค์
การจัดตังตามมตคิณะรัฐมนตร ีเมอืวันท ี12 กรกฎาคม 2559

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



แบบฟอรม์ท ี8 การคํานวณเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจกุตวั

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี8.1 เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจกุตวั

(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

11

8

เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นการกระจุกตัวจากการเอาประกันภยัตอ่กับผูรั้บประกันภัยตอ่ในประเทศ

เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นการกระจุกตัวจากการเอาประกันภัยตอ่กับผูรั้บประกันภัยตอ่ตา่งประเทศ

รวมเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจกุตวัจากการประกนัภยัตอ่

4

รวมลกูหนทีกุราย

เงนิใหกู้ย้มืทไีมม่ทีรัพยส์นิเป็นประกัน

ขดีจํากดั

สนิทรพัยร์วม (มลูคา่ตามประกาศ คปภ. วา่ดว้ยการประเมนิราคาทรพัยส์นิและหนสีนิของบรษิทัประกนัวนิาศภยั)

อสังหารมิทรัพยแ์ละทรัพยส์นิดําเนนิงาน

สนิทรัพยล์งทนุทเีป็นสกลุเงนิตราตา่งประเทศ (รวมทกุสกลุเงนิ)

2

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

(ก) ลกูหนแีตล่ะราย

3

(จ) มไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย ์
เอ็ม เอ ไอ หรอืมไิดอ้ยูใ่นดัชนีราคาหลักทรัพยต์ามทกีําหนด และมคีา่
ความเสยีงดา้นตลาด 35%

ลําดบัที ประเภทของการกระจกุตวั
ขดีจํากดัทกํีาหนด

(รอ้ยละของสนิทรพัยร์วม)
เงนิกองทนุตาม
ระดบัความเสยีง

ความเสยีงภยั
(มลูคา่ทปีระเมนิได้

ตามประกาศฯ ประเมนิ
ราคาทรพัยส์นิและ
หนสีนิของบรษิทั
ประกนัวนิาศภยั)

รวมเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจกุตวัหลงัเทยีบกบัเงนิกองทนุสําหรบัการลงทนุในลกัษณะการลงทนุเพอืตนเอง

รวมเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจกุตวั

การประกันภัยตอ่

หลักทรัพยท์เีป็นหน่วยลงทนุ

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



แบบฟอรม์ท ี9 การคํานวณเงนิกองทนุสําหรบัการลงทนุในตราสารทนุในลกัษณะการลงทนุเพอืตนเอง (Proprietary Investment) 

* หมายเหต:ุ เฉพาะบรษัิททไีดร้ับความเห็นชอบจากจากนายทะเบยีน ใหส้ามารถลงทนุในตราสารทนุเกนิกวา่รอ้ยละสามสบิของสนิทรัพยล์งทนุได ้ตามประกาศ คปภ. วา่ดว้ยการลงทนุประกอบธรุกจิอนืของบรษัิทประกันวนิาศภยั

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี9.1 เงนิกองทนุเพอืรองรบัการลงทนุในตราสารทนุ (ในลกัษณะการลงทนุเพอืตนเอง) ลงทนุโดยตรงในตราสารทนุทมีคีา่ความเสยีงดา้นตลาด 25%

ราคาตรา

(3)

ราคาซอื

(4)

ราคาประเมนิ

(5)

1 75%

2 75%

3 75%

4 75%

5 75%

1000 75%

1001 75%

ลําดบัที

ชอืตราสารทนุ

(1)

จํานวนหุน้

(2)

จํานวนเงนิ (บาท) รอ้ยละของ
คา่ความ
เสยีง 

(6)

เงนิกองทนุตาม
ระดบัความเสยีง

(7)

เงนิกองทนุสําหรบั
ความเสยีงดา้นการ

กระจกุตวั 

(8)

เงนิกองทนุสําหรบั
ความเสยีงดา้นการ

กระจกุตวั 
 (กรณีท ี(8) มคีา่

มากกวา่ (7))

(9)

เงนิกองทนุสําหรบั
การลงทนุใน

ลกัษณะการลงทนุ
เพอืตนเอง

(กรณีท ี(7) มคีา่
มากกวา่ (8))

(10)

รวม (total)



ตารางท ี9.2 เงนิกองทนุเพอืรองรบัการลงทนุในตราสารทนุ (ในลกัษณะการลงทนุเพอืตนเอง) ผา่นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมทมีกีารลงทนุในตราสารทนุ

ราคาตรา

(3)

ราคาซอื

(4)

ราคาประเมนิ

(5)

1 75%

2 75%

3 75%

4 75%

5 75%

996 75%

997 75%

998 75%

999 75%

1000 75%

1001 75%

จํานวนเงนิ (บาท) รอ้ยละของ
ตราสารทนุ
ในกองทนุ

รวม

(6)

มูลคา่หนว่ยลงทนุ
สว่นทเีป็นตราสารทนุ

(7)

รอ้ยละของคา่ความ
เสยีง 

(8)

เงนิกองทนุตาม
ระดบัความเสยีง

(9)

เงนิกองทนุสําหรบั
ความเสยีงดา้นการ

กระจกุตวั 

(10)

เงนิกองทนุสําหรบั
ความเสยีงดา้นการ
กระจกุตวั  (เฉพาะ

สว่นทเีป็นตราสารทนุ)

(11)

เงนิกองทนุสําหรบั
ความเสยีงดา้นการ
กระจกุตวัหลงัเทยีบ

กบัเงนิกองทนุ
สาํหรบัการลงทนุใน
ลกัษณะการลงทนุ

เพอืตนเอง

(14)

เงนิกองทนุสําหรบั
ความเสยีงดา้นการ
กระจกุตวั  (กรณีท ี

(11) มคีา่มากกวา่ (9))

(12)

เงนิกองทนุสําหรบั
การลงทนุในลกัษณะ
การลงทนุเพอืตนเอง 

 (กรณีท ี(9) มคีา่
มากกวา่ (11))

(13)

ลาํดบัที

ชอืหนว่ยลงทนุ และชอื
ผูจ้ดัการหนว่ยลงทนุ

(1)

จํานวนหนว่ยลงทนุ

(2)

รวม (total)



แบบฟอรม์ท ี10 การคํานวณเงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นปฏบิตักิาร

บรษัิท
ณ วนัที

ตารางท ี10.1 เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นปฏบิตักิาร
ลําดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด คา่ความเสยีง เงนิกองทนุตามระดบัความเสยีง

1 1%

รายการ

เบยีประกนัภัยรับรวมกอ่นการประกนัภัยตอ่ 
(Gross written premium)



แบบฟอรม์ท ี11 การกระจายความเสยีงระหวา่งความเสยีงดา้นประกนัภยัและความเสยีงดา้นสนิทรพัย ์

บรษัิท
ณ วนัที

ตารางท ี11.1 การกระจายความเสยีงระหวา่งความเสยีงดา้นประกนัภยัและความเสยีงดา้นสนิทรพัย์
เงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงดา้น

ประกนัภยั
เงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงดา้น

สนิทรพัย์

เงนิกองทุนสําหรบัความ
เสยีงดา้นประกนัภยั 100% 25%

เงนิกองทุนสําหรบัความ
เสยีงดา้นสนิทรพัย์ 25% 100%

รวม
SQRT

เงนิกองทุนตามระดบัความเสยีง



แบบฟอรม์ท ี12 รายละเอยีดของรายการหกัจากเงนิกองทนุ

บรษัิท
ณ วันที

 ลําดบัที  ประเภทของรายการหกั  รายการ  มลูคา่
ตามประกาศ คปภ. วา่
ดว้ยการประเมนิราคา

ทรพัยส์นิและหนสีนิของ
บรษิทัประกนัวนิาศภยั

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 ประเภทของรายการหกั
หุน้ทนุซอืคนื
คา่ความนยิม
สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน
สนิทรัพยท์ตีดิภาระผกูพัน
เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย/รว่ม
เงนิลงทนุในบรษัิทประกันภัย

การถอืตราสารทนุไขวก้ัน

สนิทรัพยผ์ดิกฎหมาย

หุน้บรุมิสทิธซิอืคนื ชนัท1ี
หุน้บรุมิสทิธซิอืคนื ชนัท2ี
ตราสารทางการเงนิซอืคนื

สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน (ยกเวน้ โปรแกรมคอมพวิเตอรท์บีรษัิทมกีรรมสทิธ)ิ

มลูคา่ตราสารทนุ หรอืเงนิลงทนุในตราสารทางการเงนิทนัีบเป็นเงนิกองทนุของบรษัิททไีดร้ับ
ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิประกันวนิาศภัยตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกันวนิาศภัย หรอืบรษัิทที
ไดร้ับใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิประกันชวีติตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกันชวีติ

มลูคา่ของตราสารทนุทถีอืไขวก้ันระหวา่งบรษัิทประกันวนิาศภัยกับบรษัิทอนื โดยมวีัตถปุระสงค์
เพอืการเพมิทนุของบรษัิทประกันวนิาศภัย

เงนิทบีรษัิทไดจ้่ายไปเพอืการซอืคนืหุน้บรุมิสทิธทิไีมส่ามารถไถถ่อนได ้ชนดิไมส่ะสมเงนิปันผล

 ชอืรายการตามประกาศ คปภ. วา่ดว้ยเงนิกองทนุตามระดบัความเสยีง
เงนิทบีรษัิทไดจ้่ายไปเพอืการซอืหุน้คนืตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจํากัด
คา่ความนยิมทนัีบเป็นสนิทรัพยท์ปีรากฏอยูใ่นงบการเงนิ

เงนิทบีรษัิทไดจ้่ายไปเพอืการซอืคนืหุน้บรุมิสทิธทิไีมส่ามารถไถถ่อนได ้ชนดิสะสมเงนิปันผล
เงนิทบีรษัิทไดจ้่ายไปเพอืการซอืคนืตราสารทางการเงนิทนัีบเป็นเงนิกองทนุ

สนิทรัพยท์ตีดิภาระผกูพัน (assets pledged by an insurer)
มลูคา่ของตราสารทนุทลีงทนุในบรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่ม

สนิทรัพยท์ไีดม้าหรอืมอียูโ่ดยฝ่าฝืนบทบัญญัตขิองกฎหมาย เวน้แตอ่สังหารมิทรัพยท์หีักคา่เผอื
การดอ้ยคา่แลว้



เอกสารแนบ 2

รายงานการดํารงเงนิกองทนุ เดอืน _________ ปี ______

…(ชอืบรษิทั/สาขา)…

ณ วนัท ี__________



รายงานการดํารงเงนิกองทนุรายเดอืน (MONTHLY RBC REPORT)

ชอืบรษิัท (Company)
ประจําเดอืน (For the month of)

ตารางท ี1 การคาํนวณอตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุรายเดอืน บาท(Baht)
ลําดบัที 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 ขอ้มลูนําเขา้
ลําดบัที 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)

(ก)

หมายเหตุ
1) การเปลยีนแปลงตา่งๆ ทคีํานวณเป็นการประมาณการถงึการเปลยีนแปลงจากเดอืนทมีกีารทํารายงานการดํารงเงนิกองทนุรายไตรมาสลา่สดุ เชน่ รายงานเดอืนกรกฏาคมและสงิหาคม จะประมาณจากรายงานไตรมาสลา่สดุซงึกค็อื เดอืนมถินุายน เป็นตน้
2) การประมาณอตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ อยูบ่นขอ้สมมตทิวีา่ 

2.1 เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นประกนัภัยของบรษิัทจะประมาณจากการเปลยีนแปลงของเบยีประกนัภัยเทา่นัน
2.2 เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นตลาด ความเสยีงดา้นเครดติ ความเสยีงดา้นการกระจกุตัว และ เงนิกองทนุสําหรับการลงทนุสว่นเกนิของบรษิัทจะประมาณจากการเปลยีนแปลงของมลูคา่สนิทรัพย์
2.3 เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นปฏบิัตกิาร ไมม่กีารเปลยีนแปลง

คา่สหสมัพันธร์ะหวา่งความเสยีงดา้นสนิทรัพยแ์ละความเสยีงดา้นประกนัภัย
Insurance Asset

100% 25%
25% 100%

2 การเปลยีนแปลงมลูคา่สว่นของผูถ้อืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ (%change in 
shareholders' equity)

มลูคา่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ (shareholders' equity)

เงนิกองทนุทสีามารถนํามาใชไ้ดท้งัหมด (Total Capital Available) (TCA)

เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นปฏบิัตกิาร
เงนิกองทนุทตีอ้งดาํรงทงัหมด (Total Capital Required)

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

เงนิกองทนุสําหรับการลงทนุสว่นเกนิ

Insurance
Asset

เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นประกนัภัย

เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นเครดติ
เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นตลาด

การเปลยีนแปลงของเบยีประกนัภัยรับ (%change in premiums)

อตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ (CAR)

การเปลยีนแปลงมลูคา่สนิทรัพยค์ดิเป็นรอ้ยละ (%change in asset)

เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นประกนัภัยและความเสยีงดา้นสนิทรัพย์ หลัง
หักสว่นลดจากการกระจายความเสยีง
เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นการกระจกุตัว

3
เบยีประกนัภัยรับสทุธใินรอบ 12 เดอืนทผี่านมา (Past 12-month premiums

1
มลูคา่ของสนิทรัพย ์(Asset)

รายการ



ชอืบรษัิท (Company)
ประจําเดอืน (For the month of)

ตารางท ี3 เบยีประกนัภยัรบัสทุธสิะสม
ลําดบัที เบยีประกนัภยัรบัสะสม ปีทแีลว้ ปีปจัจบุนั

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.


