
หนา   ๑๒๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

คําสั่งนายทะเบียน 
ที่  ๑/๒๕๕๒ 

เร่ือง  ใหบริษัทเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทประกันชีวิต 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๖/๑  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ในการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทประกันชีวิต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
ฉบับลงวันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  นายทะเบียนจึงออกคําส่ัง  ไวดังนี้ 

ขอ ๑ คําส่ังนี้เรียกวา  “คําส่ังนายทะเบียนที่  ๑/๒๕๕๒  เร่ือง  ใหบริษัทเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทประกันชีวิต” 

ขอ ๒ คําส่ังนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เปนตนไป 
ขอ ๓ ในคําส่ังนี้   
“บริษัท”  หมายความวา  บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต 
ขอ ๔ ใหบริษัทเปดเผยขอมูล  ตามแบบ  ปผช. 1  แนบทายคําส่ังนี้  โดยใหมีรายละเอียด  

ดังนี้ 
  ๔.๑ ฐานะการเงิน  โดยใหเปดเผยฐานะการเงินรายปที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี

โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา  และฐานะการเงินรายไตรมาสที่ผานการสอบทาน
จากผูสอบบัญชี  โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา 

   ทั้งนี้ในขณะที่บริษัทยังไมมีการนําสงงบการเงินรายไตรมาสที่ผานการสอบทาน 
จากผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามความในมาตรา   
๔๓  (๑)  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ใหบริษัทเปดเผยรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท
ประจําเดือน  มีนาคม  มิถุนายน  และกันยายน  แทน 

   การเปดเผยขอมูลฐานะการเงินใหมีรายละเอียด  ดังนี้ 
   ๔.๑.๑ งบดุล  และสถานะเงินกองทุน  ประกอบดวย   
    (๑) สินทรัพย 



หนา   ๑๒๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

    (๒) หนี้สิน 
    (๓) สวนของผูถือหุน 
    (๔) เงินกองทุน 
    (๕) เงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย 
    (๖) อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย 
   ๔.๑.๒ อัตราสวนทางการเงิน  ไดแก  อัตราสวนสินทรัพยลงทุนตอเงินสํารอง

ประกันภัย 
  ๔.๒ ผลการดําเนินงานรายป  และผลการดําเนินงานสะสมรายไตรมาส  โดยใหมี

รายละเอียด  ดังนี้ 
   ๔.๒.๑ งบกําไรขาดทุน  ประกอบดวย   
    (๑) รายได 
    (๒) รายจาย 
    (๓) กําไร  (ขาดทุน)  สุทธิ 
   ๔.๒.๒ งบกระแสเงินสด  ประกอบดวย 
    (๑) กระแสเงินสดไดมา  (ใชไป)  จากกิจกรรมดําเนินงาน 
    (๒) กระแสเงินสดไดมา  (ใชไป)  จากกิจกรรมลงทุน 
    (๓) กระแสเงินสดไดมา  (ใชไป)  จากกิจกรรมจัดหาเงิน 

    (๔) เงินสดเพิ่มข้ึน  (ลดลง)  สุทธิ 
   ๔.๒.๓ สัดสวนรอยละของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงแยกตามประเภทของการ

รับประกันภัย 
  ๔.๓ การรับประกันภัย  การจายคาสินไหมทดแทน  หรือผลประโยชนตามกรมธรรม

ประกันภัยและวิธีการติดตอกับบริษัท  โดยใหมีรายละเอียด  ดังนี้ 
   ๔.๓.๑ ข้ันตอน  ระยะเวลา  เอกสาร  และวิธีการในการขอเอาประกันภัย 
   ๔.๓.๒ ข้ันตอน   ระยะเวลา  เอกสาร  และวิธีการในการขอรับคาสินไหม

ทดแทน  หรือผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย 
   ๔.๓.๓ วิธีการติดตอบริษัท   และหนวยงานที่ เกี่ยวของ   กรณีมีขอพิพาท 

หรือเร่ืองรองเรียน 



หนา   ๑๒๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๕ ใหบริษัทเปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรายไตรมาส  ภายใน 
ส่ีสิบหาวัน  นับจากวันส้ินไตรมาสนั้น   

ใหบริษัทเปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรายป  ภายในหาเดือน  นับแต 
วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชี   

ในกรณีที่บริษัทมีอัตราสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย  ตํ่ากวารอยละรอย  
ระหวางไตรมาส  ใหบริษัทเปดเผยขอมูลดังกลาวตลอดระยะเวลาที่อัตราสวนดังกลาวตํ่ากวารอยละรอย  
ตามแบบ  ปผช. 2  แนบทายคําส่ังนี้  ทั้งนี้บริษัทตองปรับปรุงขอมูลดังกลาวอยางนอยทุกส้ินเดือน 

ขอ ๖ ใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล 
ที่เปดเผย 

ขอ ๗ ใหบริษัทเปดเผยขอมูล  ผานทางเว็บไซต  (website)  ของบริษัท  และปดประกาศไว
ในที่เปดเผย  ณ  สํานักงานใหญ  และสํานักงานสาขาของบริษัท  พรอมทั้งแจงตัวชี้แหลงในอินเทอรเน็ต  
(Universal  resource  locator  :  URL)  ที่เปนปจจุบันของขอมูลดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 
ส่ัง  ณ  วันที ่ ๑๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

จันทรา  บูรณฤกษ 
เลขาธิการ 
นายทะเบียน 



  
บริษัทประกันชีวิต 

เปดเผย ณ วันท่ี....... เดือน..............พ.ศ. 25x2 
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน           

                                                               หนวย : ลานบาท 
รายการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 

25x2 25x1 25x2 25x1 25x2 25x1 

สินทรัพย  
หนี้สิน 
สวนของผูถือหุน 
เงินกองทุน 
เงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย 

      

อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย (รอยละ)       
รายได 
รายจาย 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

      

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน 
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ

      

หมายเหตุ : 1. กฎหมายกําหนดใหสัดสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย ตองไมต่ํากวารอยละ 100 
                2. เงินกองทุน เปนเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของ
บริษัท  ซึ่งไมอยูในขอบเขตการสอบทานของผูสอบบัญชี     

 3. ไตรมาสที ่2 หมายถึง ผลการดําเนินงานสะสม 6 เดือน  และ ไตรมาสที่ 3 หมายถึง ผลการดําเนินงานสะสม 9 เดือน  
 4. รายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมแตละประเภท ใหหมายถึงกระแสเงินสดไดมา (ใชไป) ที่จัดทําโดยวิธีทางตรงหรือทางออม                

                                                                                                                      หนวย : ลานบาท  
รายการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  

25x1 25x0 

สินทรัพย  
หนี้สิน 
สวนของผูถือหุน 
เงินกองทุน 
เงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย 

  

อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย (รอยละ)   
รายได 
รายจาย 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

  

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน 
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ

  

หมายเหตุ : 1. กฎหมายกําหนดใหสัดสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย ตองไมต่ํากวารอยละ 100      
               2. เงินกองทุน เปนเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของ
บริษัท ซึ่งไมอยูในขอบเขตการตรวจสอบของผูสอบบัญชี 
 

    ปผช. 1 



 
อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ (รอยละ)  
 

อัตราสวน คามาตรฐาน ป 25x1 ป25x0 

อัตราสวนสินทรัพยลงทุนตอเงินสํารอง
ประกันภัย 

   

 
ตารางสัดสวนรอยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัยประจําป 25X1 
                                                                                                                                         หนวย : ลานบาท 

                                                        

หมายเหตุ : ขอมูลมาจากรายงานประจําป  
-  ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอเอาประกันภัย 
-  ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับคาสินไหมทดแทน หรือผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย 
-  การติดตอบริษัทประกันชีวิต และหนวยงานที่เก่ียวของ กรณีมีขอพิพาทหรือเรื่องรองเรียน 
-  ขาพเจา.......................ขอรับรองความถูกตองของรายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทั้งหมด........หนา 
                                         
 
                                                                   (ลงช่ือ......................) 
                                                                   (ตําแหนง.................) 
 

 
รายการ 

การประกันภัยประเภทสามัญ (Ordinary) 

การ
ประกันภัย
ประเภท

อุตสาหกรรม

(Industrial) 

การประกันภัย
อุบัติเหตุสวน

บุคคล 
(Personal 

Accident) 

การ
ประกันภัย
ประเภท
กลุม

(Group) 

 
รวม 

ตลอดชีพ 
 

สะสมทรัพย 
  

เฉพาะกาล  อื่นๆ รวม 
 

 
   

 จํานวนเบ้ีย
ประกันภัย 
รับโดยตรง 

         

 สัดสวนของ 
เบ้ียประกันภัย 

         



  
บริษัท...................... 

 เปดเผย ณ  วันท่ี....... เดือน..............พ.ศ. 25XX 
 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน                                                                                                                                                        
                                                                                                                         หนวย : ลานบาท  

รายการ เดือน .......... 

สินทรัพย  
หนี้สิน 
สวนของผูถือหุน 
เงินกองทุน 
เงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย 

 

อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย (รอยละ)  
รายได 
รายจาย 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน 
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ

 

หมายเหตุ :  1. กฎหมายกําหนดใหสัดสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย ตองไมต่ํากวารอยละ 100 
2. เงินกองทุน เปนเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของ

บริษัท ซึ่งไมอยูในขอบเขตการสอบทานหรือตรวจสอบของผูสอบบัญชี      
3. รายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมแตละประเภท ใหหมายถึงกระแสเงินสดไดมา (ใชไป) ที่จัดทํา โดยวิธี

ทางตรงหรือทางออม                                                                                                                                                  
                                                                

ขาพเจา.......................ขอรับรองความถูกตองของรายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทั้งหมด........หนา 
 
 
                                                                             (ลงช่ือ.........................)  
                                                                             (ตําแหนง....................) 
  

         ปผช.2 




