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ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันชีวิต  
พ.ศ. .... 

 
 

 

เพ่ือให้ผู้เอาประกันภัย ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย มีข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนิน
ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต ที่ชัดเจนเพียงพอ 
ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจท าประกันภัย และท าให้มีปฏิสัมพันธ์กับ
บริษัทประกันชีวิต อันจะเป็นการยกระดับการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตให้มีความโปร่ งใส 
ได้รับความเชื่อม่ัน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล   
   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 12 (1) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 และมาตรา 46/1 แห่งพระราชบัญญัติ  
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ .../ 256..    
เมื่อวันที่ ....  คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
  

ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันชีวิต 
พ.ศ. ....” 
   

ข้อ 2  ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้นับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา    
เป็นต้นไป  

 
ข้อ 3  ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
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ข้อ 4 ในประกาศนี ้
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย 
 “เชิงปริมาณ” หมายความว่า การแสดงข้อมูลในลักษณะการอธิบายรายละเอียด 

โดยตัวเลข ให้เห็นถึงจ านวนหรือปริมาณของข้อมูลดังกล่าว 
“เชิงคุณภาพ” หมายความว่า การแสดงข้อมูลในลักษณะการอธิบายรายละเอียด 

โดยการบรรยาย ให้เห็นถึงคุณภาพหรือวิธีการของข้อมูลดังกล่าว 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

ข้อ 5 บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทที่ครอบคลุมถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ 
การก ากับดูแลและควบคุมกิจการ การบริหารความเสี่ยง การลงทุน การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
และงบการเงิน ทั้งนี้ ตามรายละเอียดข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามหมวด 2 ข้อมูลที่บริษัทต้องเปิดเผย 

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้ด าเนินการตามแบบ รายการ เงื่อนไข ระยะเวลา และ
รายละเอียดตามที่นายทะเบียนก าหนด ทั้งนี้ บริษัทจะต้องรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวด้วย 
(ICP 20.1)    
 

ข้อ 6 ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยต้องเป็นปัจจุบัน มีความน่าเชื่อถือ มีความชัดเจน ด ารงอยู่ 
ตลอดเวลา ท าให้สามารถเปรียบเทียบได้ระหว่างบริษัทที่ประกอบธุรกิจภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
และแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการด าเนินธุรกิจ (ICP 20.1)    

 
ข้อ 7  ส านักงานมีอ านาจก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศ

นี้ได้ และเมื่อมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าว ให้ถือว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศในส่วน         
ที่เก่ียวข้องนี้แล้ว 

หมวด 2 
ข้อมูลที่บริษัทต้องเปิดเผย 

 
ข้อ 8  บริษัทต้องเปิดเผยประวัติของบริษัท  นโยบาย  วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ใน

การด าเนินธุรกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการประกอบธุรกิจตามที่ก าหนดไว้ รวมถึงแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญ และช่องทาง
การติดต่อบริษัท และวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ICP 20.8)    

ในกรณีของกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ บริษัทอาจพิจารณาเปิดเผยเฉพาะเท่าที่ไม่เป็น 
ความลับที่จะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันของบริษัท  
 

ข้อ 9 บริษัทต้องเปิดเผยกรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุม
ภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการด าเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว                    
(ICP 20.9)     
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ข้อ 10 บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กรของบริษัท (Enterprise Risk Management : ERM)  และการบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สิน (Asset Liability Management : ALM) (ICP 20.5)    
 

ข้อ ๑1 บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับความเสี่ยงจาก 
การรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท 
การบริหารจัดการประกันภัยต่อ การกระจุกตัวของภัย และความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความ
เสี่ยงภัยดังกล่าว (ICP 20.7)    
 

ข้อ ๑2 บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับมูลค่า วิธีการ 
และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย.(ICP 20.2)      
  

ข้อ 13 บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับนโยบาย 
วัตถุประสงค์ และกระบวนการ รวมถึงประเภทการลงทุนและการประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัท โดย
บริษัทต้องแสดงสมมติฐานวิธีการประเมินมูลค่าที่ใช้ในการจัดท ารายงานทางการเงินโดยทั่วไป และ
รายงานความเพียงพอของเงินกองทุน ทั้งนี้ ให้อธิบายรายละเอียดในกรณีที่รายงานทั้งสองฉบับมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (ICP 20.4)    
  

ข้อ 14 บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ก าไรจากการรับประกันภัย ก าไรจากการลงทุน สถิติค่าสินไหมทดแทน และ
ความเพียงพอของเบี้ยประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง (ICP 20.6)    
 

ข้อ ๑5  บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับความเพียงพอ
ของเงินกองทุน นโยบาย วัตถุประสงค์ และกระบวนการในการบริหารเงินกองทุนของบริษัท รวมถึง
การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICP 20.3)     
 

ข้อ 16 บริษัทต้องเปิดเผยงบการเงิน พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้ 
(ICP 20.10)    

(1) งบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ว  

(2) งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว 
 

ข้อ 17  ในกรณีที่ปรากฏข้อมูลอ่ืนใด ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่บริษัทต้องเปิดเผยตาม
ประกาศนี้ ซึ่งการเปิดเผยนั้นจะท าให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในการรับทราบข้อมูล หรือเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล นายทะเบียนอาจก าหนดให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วยก็ได้  
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หมวด 3 
วิธีการเปิดเผยข้อมูล 

 

   ข้อ 18  ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
(1) ช่องทางเว็บไซต์ (website) ของบริษัท 
(2) ช่องทางอ่ืน หรือรูปแบบอื่นตามท่ีนายทะเบียนก าหนด 
 
 ให้บริษัทแจ้งตัวชี้แหล่งอินเตอร์เน็ต (universal resource locator : URL)            

ที่เป็นปัจจุบันของข้อมูลที่เปิดเผยต่อส านักงานผ่านทางอีเมล์ CG@oic.or.th 
 

 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 
 
 
 
             (นายสมชัย สัจจพงษ์) 
             ปลัดกระทรวงการคลัง 
               ประธานกรรมการ 
         คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย   

 

 
ทัศน์วรรณ /ร่าง/พิมพ์ 

/ทาน 
  
  

mailto:CG@oic.or.th

