
-ร่าง-  

แนวทาง/รูปแบบการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายค าสั่งนายทะเบียนที่ ..../25xx) 

เรื่อง ใหเ้ปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 25... 

ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลตามแบบฟอร์ม/รูปแบบ ดังต่อไปนี้  
1. การเปิดเผยประวัติบริษัท  นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ  ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการที่ส าคัญ ช่องทางการติดต่อบริษัท และ
วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ให้เปิดเผยดังนี้ 
1.1 ประวัติบริษทั              
 (อธิบายรายละเอียดโดยสังเขป) 
1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 

    (สามารถอธิบายรายละเอียดในภาพรวมได้ ทั้งนี้ส าหรับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ บริษัทอาจพิจารณา
เปิดเผยเท่าที่ไม่เป็นความลับที่จะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันของบริษัท) 
1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ (เช่น สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ การตลาด และการแข่งขัน แนวโน้ม
ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต เป็นต้น และสามารถอธิบายรายละเอียดในภาพรวมได้) 
1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการที่ส าคัญ  

  (5 ล าดับแรกของพอร์ตการรับประกันภัย หรือรายงานประเภทผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท) 
  1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท และวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยให้มีรายละเอียดดังนี้ 

  - ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอเอาประกันภัย 
  - ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน หรือผลประโยชน์ตาม   
                 กรมธรรม์ประกันภัย 
              - วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน 
 

               ( ทั้งนี้สามารถแสดงในรูปแบบของแผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการท างาน (flowchart) ได)้ 

2. กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติในเรื่อง   
  ดังกล่าว  ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้  

2.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
     (อธิบายรายละเอียดโดยสังเขป) 
2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท และโครงสร้างการจัดการของบริษัท 
     (อธิบายรายละเอียด) สามารถแสดงในรูปแบบแผนภูมิองค์กร (organization chart)  
2.3 คณะกรรมการและผู้บริหาร ( ผู้บริหารคือผู้บริหารตามนิยามในประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบและการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต) 
     (อธิบายรายละเอียด) แสดง ชื่อ/ต าแหน่ง/บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2.4 คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย .......ชุด   ดังนี้ 
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน 
2.4.4 คณะกรรมการสรรหา (ถ้ามี) 
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2.4.5 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ถ้ามี) 

          2.4.6 คณะกรรมการอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

 (ทั้งนี้ให้ระบุรายละเอียด บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด เพ่ือให้ผู้ใช้ข้อมูลได้เข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดที่บริษัทมี ทั้งนี้บางบริษัทอาจก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการแต่ละชุดมากกว่าที่ คปภ. ก าหนดไว้) 

2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร โดยให้ระบุวิธีการสรรหา หรือ
คัดเลือก  

      (อธิบายรายละเอียด) 
2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy) 
      (อธิบายรายละเอียด)  

3. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์   
    และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)  
     3.1 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)  
           - กรอบและนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
             (อธิบายรายละเอียดตามท่ีส่งให้ส านักงาน คปภ.) 
     3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM) รายละเอียด ดังนี้ 

หน่วย : พันบาท 
รายการ ปี 25x1 ปี 25x0 

สินทรัพย์ลงทุน (Total Investment Assets)   
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (Total Insurance Liabilities)   
 หมายเหตุ ใช้ราคาบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี 

  

4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน
ของบริษัท และการบริหารจัดการประกันภัยต่อ รวมถึงการกระจุกตัวของภัย และความเชื่อมโยงของ  
เงินกองทุนและความเสี่ยงภัย 
 (อธิบายรายละเอียด เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ ขนาด ความซับซ้อนของความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญา
ประกันภัย และ ความสัมพันธ์ระหว่างความเพียงพอของเงินกองทุนกับความเสี่ยง เป็นต้น)    

 
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเงินกองทุนกับความเสี่ยงด้านประกันภัย 

รายการ เพิ่ม / ลด 
( % ) 

   เพิ่มหรือลดอย่างมีนัยส าคัญ 

การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนความเพียงพอ 
ของเงินกองทุน (%) 

เงินส ารองสุทธิ + 5% 
    - 5 % 

 

ส ารองประกันภัยสุทธิ + 5% 
                 - 5% 
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5. มูลค่า (แสดงรายละเอียดตามตาราง) วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย    
    (อธิบายรายละเอียด)  

      หน่วย : พันบาท     

 

(วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย บริษัทสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปที่ ตัวชี้
แหล่งอินเตอร์เน็ต (Universal resource locator : URL ของข้อมูลดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้)  

 
6. การลงทุนของบริษัท  

        

        (อธิบายรายละเอียด) 
  
       ให้บริษัทแสดงนโยบาย วัตถุประสงค์ และกระบวนการ การลงทุนของบริษัท 

ทั้งนี้ให้บริษัทแสดงสมมติฐาน วิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ลงทุนที่ใช้ในการจัดท ารายงานทางการ
เงินโดยทั่วไปตามมาตรฐานบัญชี และการรายงานความเพียงพอของเงินกองทุน ตามประกาศ คปภ. เรื่อง
การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2554  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  หน่วย : พันบาท 

รายการสินทรัพย์
ลงทุน 

ปี 25x1 ปี 25x0 
งบการเงิน รายงานความ

เพียงพอของ
เงินกองทุน 

ผลต่าง
ของมูลค่า
สินทรัพย์
ลงทุน 

งบการเงิน รายงานความ
เพียงพอของ
เงินกองทุน 

ผลต่างของ
มูลค่า

สินทรัพย์
ลงทุน 

       
       
       
       
       
 

ทั้งนี้ให้บริษัทอธิบายกรณีท่ีรายงานทั้งสองฉบับมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (ถ้ามี) 
 
 
 

รายการ ปี 25x1 ปี 25x0 
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัย ระยะยาว 
(long-term technical reserves) 

  

ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น 
(short-term technical reserves) 

  

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย 
(Unpaid policy benefits) 

  

หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย 
(Due to insure) 
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7. ผลการด าเนินงานของบริษัทประกันภัย   
   (อธิบายรายละเอียด)   

 ทั้งนี้ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณของผลการด าเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้เป็นอย่างน้อย 

รายการ  25x1 25x0 
ค่าสินไหมทดแทน (บาท)   
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (บาท)   
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ( Return on equity) (ร้อยละ)   
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on asset) (ร้อยละ)   
อัตราส่วนสนิทรัพยล์งทุนต่อเงนิส ารองประกันภัย (ร้อยละ)   
อัตราส่วนในการท าก าไรของบริษทั (Profitability Ratio) (ร้อยละ)   
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน ( Return on Investment Ratio)  (ร้อยละ)   

 

8. ความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัท  
    (อธิบายรายละเอียด) 
           ให้บริษัทแสดงวัตถุประสงค์ นโยบาย และกระบวนการบริหารจัดการเงินกองทุนของบริษัท ทั้งนี้ข้อมูลความ
เพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทในเชิงปริมาณโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน 
(Capital Adequacy Ratio: CAR) 

25x1 25x0 
ร้อยละ  ร้อยละ 

ณ สิ้นไตรมาสปัจจุบนั/ป ี(Current quarter / year)   

ณ สิ้นไตรมาสที่แล้ว  (Prior quarter)   
ณ สิ้น 2 ไตรมาสที่แล้ว (prior 2 quarter)   
ณ สิ้น 3 ไตรมาสที่แล้ว (prior 3 quarter)   
เงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ไดท้ั้งหมด (Total Capital Available : TCA)   
เงินกองทุนที่ต้องด ารงตามกฎหมาย (Total Capital Require : TCR)   

 

9. รายงานทางการเงินให้บริษัทเปิดเผยดังนี้  
9.1 งบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และแสดงความเห็นแล้ว 
9.2 งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ( ไตรมาส 2 ) 
  ทั้งนี้งบการเงินให้เป็นไปตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 
(บริษัทฯ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปที่ตัวชี้แหล่งอินเตอร์เน็ต (Universal resource locator : URL) ของข้อมูล
ดังกล่าวในหน้างบการเงินของบริษัทได้) 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผยทั้งหมด จ านวน  ......... รายการ 
  

                                                                 ลงชื่อ………………………………………………………… 
                                                                     (.....................................................................) 
                                                                     ต าแหน่ง.......................................................  

                                                                     
                                                 ข้อมูลเปิดเผย ณ วันที่ ........................................................................ 

                                       ประจ าไตรมาสที่.............................................  หรือ ประจ าปี 25xx 
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