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กรอบการดํารงเงนิกองทนุตามระดับความเสี่ยง  

(Risk based capital framework: RBC framework) 

 

ดวยมาตรา 27 แหง พระราชบัญญติัประกันชีวติ และพระราชบัญญติัประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญตัิประกันชีวติ และพระราชบัญญตัิประกันวินาศภัย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2551 กําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจออกประกาศกาํหนดเรื่องประเภท และชนดิของเงินกองทุน รวมทั้ง
หลักเกณฑ วธิีการ และเงือ่นไขในการคํานวณเงินกองทุน และกําหนดใหบริษัทตองดํารงไวซึ่งเงินกองทุน
ตลอดเวลาทีป่ระกอบธุรกิจประกันภัย เปนอัตราสวนกับสินทรพัย หนี้สิน ภาระผูกพัน หรือความเสี่ยงตาม
อัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  
 

สํานักงาน คปภ. จึงไดพัฒนากรอบการกํากับเงินกองทนุขึ้นใหม เรียกวา ”กรอบการดํารง

เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk based capital framework: RBC framework)” ซึ่งมีสาระสําคัญ

ดังตอไปนี ้

 

1. วัตถุประสงคของการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง   

 

การดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสีย่ง เปนมาตรการสําคัญประการหนึ่งในการกํากับดูแลธรุกิจ

ประกันภัย โดยมีวัตถปุระสงคเพือ่ใหการประกอบธุรกจิประกันภัยดาํเนินไปอยางมั่นคง มีประสทิธิภาพ และ

เที่ยงธรรม เพือ่ประโยชนของผูถอืกรมธรรมประกันภัย โดยกําหนดใหบริษทัประกันภัยแตละบริษัทตองดํารง

เงินกองทุนใหเพียงพอในการรองรับความเสี่ยงตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกจิตามลักษณะ ขนาด 

และความซับซอนท่ีแตกตางกันของแตละบริษทั รวมถงึสามารถรองรับความเสยีหายที่อาจสูงกวาที่บริษทัได

คาดการณไว เพือ่ใหบริษัทประกันภัยสามารถปฏิบัตติามพันธะสัญญาท่ีมีตอผูถอืกรมธรรมประกันภัยได

อยางครบถวน ท้ังนี ้เงินกองทุนท่ีพึงตองดํารงนั้น จําเปนตองอยูในระดับท่ีสรางความเชือ่ม่ันไดวาเพียง

พอทีจ่ะทําใหการประกอบธรุกิจเปนไปอยางมั่นคงไมวาในสถานการณปกติหรือสถานการณที่อาจเบีย่งเบน

จากภาวะปกติ  
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2. หลักการพืน้ฐานในการกําหนดกรอบการดาํรงเงนิกองทุนตามระดบัความเสี่ยง 

 

หลักการพื้นฐานในการกําหนดกรอบการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง มีดังนี้ 

1) สรางความมั่นใจวาบรษิัทประกันภัยมีเงินกองทุนเพียงพอกับระดบัความเสี่ยง และเหมาะสมกับ
แนวทางในการดําเนินธุรกิจของแตละบริษัท 

2) สรางความโปรงใสในการประเมินราคาสนิทรัพยและหนี้สิน โดยใชหลักการมูลคายุติธรรม (Fair 

value) 

3) เสริมสรางใหบริษัทเห็นความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงองคกรแบบบูรณาการ 

(Enterprise risk management: ERM)  

4) ใหบริษทัประกันภัยมีความคลองตัวในการบริหารเงินกองทุนอยางมีประสิทธิภาพตามกลยุทธใน
การดําเนินธุรกิจของบรษิัท 

5) ใชเปนสัญญาณเตือนภัยลวงหนา เพื่อใหผูบริหารบริษทัประกันภัยและสํานักงาน คปภ.ได

ดําเนินมาตรการแกไขทีจ่ําเปนอยางทันทวงที 

6) สงเสริมการดําเนินงานของธุรกิจประกันภัยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

 

กรอบการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงที่กําหนดน้ี ไดคํานึงถึงสภาพธุรกจิประกันภัยใน

ปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานศักยภาพของบรษิัทประกันภัย ดังนั้นวิธีการดํารงเงินกองทุนจงึกําหนดไว

เปนแบบมาตรฐานเดียวกันสําหรับทุกบริษัท (Standardized model) และเทียบเคยีงไดตามมาตรฐานสากล 

 

3. การบังคับใช  

 

กรอบการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงมีผลบังคับใชกบับรษิทัประกันภัย และบรษิัท

ประกันภัยตอ ทุกบริษทัที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย ตามพระราชบัญญัติประกนัชีวติ หรอื 

พระราชบัญญตัิประกันวินาศภัย แหงราชอาณาจักรไทย 
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4. แนวคิดการดํารงเงนิกองทุนตามระดบัความเสีย่ง 

 

การพจิารณาเงินกองทุนตามกรอบการดาํรงเงินกองทนุตามระดับความเสี่ยง จะพจิารณาจากงบดุลท่ีมีการ

ประเมินมูลคาสินทรัพยและหนี้สินตามมูลคายุติธรรม 

 

แนวคิดของกรอบการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงแสดงไดดังนี้ 

 

 
 

 

สินทรัพยที่ไมนับใหเปนเงินกองทุน*  คอื สินทรัพยที่ไมมีคุณสมบัติเพียงพอทีจ่ะนบัเปนเงินกองทุน

ซึ่งรายการเหลานี้จะตองนําไปหักออกจากผลรวมของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 สินทรัพย

สวนเกินที่มีคณุสมบัติครบถวนแตไมนับใหเปนเงินกองทุน** คือ เงนิกองทุนชั้นที ่2 ที่เกินกวาเงินกองทุนชั้น

ที่ 1 

 

เงินกองทุนท่ีสามารถนํามาใช

ไดท้ังหมด (Total Capital 

Available : TCA) 

สินทรัพยที่ไมนับใหเปน

เงินกองทุน * 

สินทรัพยสวนเกินที่มีคุณสมบัติ

ครบถวนแตไมนับใหเปน

เงินกองทุน ** 

เงินกองทุนท่ีตองดํารง

ท้ังหมด (Total Capital 

Require : TCR) 

คาเผื่อความผันผวนของ

หนี้สิน (PAD) 

คาประมาณการที่ดี
ที่สุดของหนี้สิน 
(Best Estimate) 

มูลคาตลาด/

มูลคายุติธรรม 

ของสินทรพัย มูลคายุติธรรม

ของหน้ีสิน 
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5. อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR)   

 

ความเพียงพอของเงินกองทุนจะพจิารณาจากอตัราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital 

Adequacy Ratio: CAR) ซ่ึงมีวิธีการคํานวณดังนี้: 

 

      เงินกองทุนที่สามารถนํามาใชไดท้ังหมด (Total Capital Available: TCA)  x 100%  

             เงนิกองทุนท่ีตองดํารงทั้งหมด (Total Capital Required: TCR) 

 

 

6. เงินกองทุนที่สามารถนาํมาใชไดท้ังหมด (Total Capital Available: TCA) 

 

เงินกองทุนทีส่ามารถนํามาใชไดมี 2 ประเภทไดแกเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนช้ันที ่2  ซึง่

เงินกองทุนท่ีสามารถนํามาใชไดทั้งหมด สามารถคํานวณไดดังนี้  

 

  เงินกองทุนชั้นท่ี 1 (Tier 1 Capital) + เงินกองทุนชัน้ท่ี 2 (Tier 2 Capital) - สนิทรัพยท่ีไมนบัใหเปนเงินกองทุน 

  
6.1 เงนิกองทนุชัน้ท่ี 1 จะตองมีคุณสมบัติครบถวน 5 ประการ ดังนี ้

(ก) ผูเปนเจาของเงินทุนมีบุริมสิทธใินสนิทรัพยของบริษัทต่ํากวาบรุิมสิทธิของผูถือ
กรมธรรม และบุริมสิทธิของเจาหนี้รายอืน่ในกรณีที่บรษิัทตองปดกจิการ  

(ข)  สามารถใชรองรับผลขาดทุนไดจริง ในกรณีที่บริษัทตองปดกิจการ  
(ค)  สามารถใชรองรับผลขาดทุนไดจริง ในกรณีที่บริษทัดําเนินกิจการอยูอยางตอเนื่อง  
(ง)  มีระยะเวลานานพอทีจ่ะรองรับหน้ีสนิอยางนอย 10 ป 
(จ)  ปราศจากภาระผูกพันใดๆ 
 

6.2 เงินกองทุนชัน้ที่ 2 จะตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกบัเงินกองทุนช้ันที่ 1 ยกเวนคุณสมบัติขอ (ค) 
ท้ังนี้ จํานวนเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ท้ังหมดตองไมเกินกวาจํานวนเงินกองทุนชั้นที ่1 

 

รายการใดในเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที ่2 ท่ีมีคาเปนลบหรือเปนสวนขาดทุน (Deficit) 

ใหถือเปนรายการหักออกจากเงินกองทุนชั้นนั้นๆ 



  7

ตารางแสดงรายการของเงนิกองทุนแตละประเภท ตามหลักเกณฑท่ีกลาวขางตน 

เงินกองทุนชัน้ท่ี 1 

หุนสามัญที่ออกและชําระแลว (Fully paid-up ordinary shares) 

สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุน (Share premium) 

หุนบุริมสิทธิท่ีไมสามารถไถถอนได และไมสะสม (ชั้นที ่1) 

(Irredeemable and non-cumulative preference shares  (Tier 1)) 

กําไร (ขาดทนุ) สะสม (Retained profits (accumulated losses)) 

สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน (Investment revaluation reserve) 

สํารองอื่น ในสวนของเจาของ (Other reserves within Shareholders Equity) 

เงินกองทุนชัน้ท่ี 1 อื่น* (ไมเกินรอยละ 15 ของเงินกองทุนชั้นท่ี 1)  

(Other Tier-1 capital instruments (limited to 15% of Tier 1)) 
 

เงินกองทุนชัน้ท่ี 2 

หุนบุริมสิทธิท่ีไมสามารถไถถอนได และสะสม (เงินกองทุนชั้นท่ี 2) 

(Irredeemable and cumulative preference shares (Tier 2)) 

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาสนิทรัพย 

(Reserve or surplus from revaluation of property) 

เงินกองทุนชัน้ท่ี 2 อื่น* (ไมเกินรอยละ 50 ของเงินกองทุนชั้นท่ี 1) 

(Other Tier-2 capital instruments (total capital instruments must be less than 50% of 

Tier 1)) 

 

*หมายเหต:ุ คณุสมบัติของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 อื่น และเงินกองทุนชั้นที่ 2 อื่น 

ตราสาร (Capital Instruments) ท่ีสามารถนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 อื่น และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 อื่น 

จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน คปภ. ซึ่งตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. ออกและชําระเต็มมูลคาเปนเงินสด 
2. เงินปนผล ดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนอื่นใดที่เสนอใหผูถือตองเปนชนิดไมสะสม 
3. การจายเงินปนผล ดอกเบีย้ หรือผลตอบแทนอื่นใด หรอืการไถคืนจะตองไมนําไปสูการขาด

สภาพคลองของบริษัท 
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4. ในกรณีท่ีบรษิทัประกันภัยตกอยูในภาวะลมละลาย ผูถอืตราสารจะมีบรุิมสิทธิต่ํากวาบุริมสิทธิ
ของผูถอืกรมธรรม  เจาหน้ีทั่วไปรายอื่น  และผูถอืตราสารที่นับเปนสวนหนึ่งของเงินกองทุน
ชั้นที่ 2 

5. ผูถือตราสารจะตองไมใชวธิกีารหักกลบภาระผูกพันของตนที่มีตอบริษัท กับผลประโยชนตาม
ตราสารที่บรษิัทจะตองจายแกผูถือตราสาร 

6. ตราสารจะตองเปนตราสารชนิดไมมีประกัน หรือไดรับการค้ําประกันในลักษณะใดๆ 
7. ตราสารจะตองไมมีวันครบกําหนดอายุ (Maturity date) ยกเวนกรณท่ีีเปนไปตามขอ 8. 
8. ในกรณีท่ีตราสารเปนชนิดที่ไถถอนได (Redeemable) การไถถอนจะตองไมทํากอน

กําหนดเวลา 5 ป และการไถถอนจะตองไดรับอนุญาตจากสํานักงาน คปภ. (สําหรับ
เงินกองทุนชัน้ที่ 1 อื่น) 

9. ตราสารจะตองไมมีเงื่อนไขทางตรงหรือทางออมท่ีจะเพิม่มูลเหตจุูงใจหรือผลประโยชนอื่นใด
ใหบริษทัพยายามไถถอนตราสารกอนกําหนด (Early redemption หรือ early call) ยกเวน
เงื่อนไขดังนี ้

- บรษิัทไมสามารถไถถอนตราสารไดในระยะเวลา 10 ปแรกหลังจากที่ออก  ตรา
สารน้ัน และ 

- บรษิัทจะไมไถถอนในขณะที่สามารถไถถอนได โดยทีอ่ัตราเงินปนผลหรือดอกเบีย้
จายของตราสารนั้นตองเพิม่เปนจํานวนไมเกินรอยละ 1 ตอป (สําหรับเงินกองทุน
ชั้นท่ี 2 อื่น) 

10. อํานาจในการกําหนดจํานวนผลตอบแทนและเวลาทีจ่ะจายผลตอบแทน และการตดัสินใจจะ
จายหรือไมจายผลตอบแทนเปนของบริษทัผูออกตราสาร 

11. การจายผลตอบแทนใหแกผูถือตราสารจะทําไดเฉพาะเม่ือบริษทัมีกําไรเทานั้น 
12. ระดับผลตอบแทนที่จายแกผูถือตราสารจะตองไมนําไปผูกกับอันดับเครดิตของบรษิัท 
13. บริษัทผูออกตราสารจะตองเปดเผยเงื่อนไขของตราสารใหผูลงทุนเขาใจไดอยางชัดเจน 
14. การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของตราสารจะตองไดรับอนุญาตจากสํานกังาน คปภ. 

 

 ในการขอรับความเห็นชอบเกี่ยวกับการใหนับตราสารทางการเงินใดเปนเงินกองทุนอื่นๆ

(เงินกองทุนชัน้ท่ี 1 อื่น และเงินกองทุนชัน้ที่ 2 อื่น) บรษิัทประกันภัยจะตองสงเอกสารที่แสดงใหเห็นวาตรา

สารทางการเงินนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดขางตน 

 



  9

6.3 สินทรัพยที่ไมนบัใหเปนเงนิกองทุน 

 

รายการสินทรพัยทีไ่มนับใหเปนเงินกองทนุ มีดังน้ี  

1. คาความนิยม (Goodwill) 

2. สินทรัพยไมมีตัวตน (ยกเวน โปรแกรมคอมพวิเตอร)   

3. ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสทุธ ิ(Net deferred Tax Assets) คํานวณโดย นําสินทรพัยภาษีเงิน

ไดรอตัดบัญช ีหักดวย หนี้สนิภาษีเงินไดรอตัดบญัช ีหากยอดสุทธิเปนสินทรัพย ตอง

นํามาหักจากเงินกองทุน เน่ืองจากมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับประโยชนในอนาคต หากยอด

สุทธิเปนหน้ีสนิ ไมอนุญาตใหบวกกลบัเปนเงินกองทุน เนื่องจากเปนภาระที่ตองจายใน

อนาคต จึงไมมีคุณสมบัติทีจ่ะรองรับผลขาดทุนในอนาคต และไมเขาขายเปนเงินกองทุน 

4. สินทรัพยท่ีใชเปนหลักประกันของบริษัท (Assets pledged to support credit facilities 

obtained by an insurer) เชน เงินวางไวกับรัฐวิสาหกจิ หลักทรัพยคํ้าประกันผูขบัขี ่

หลักทรัพยวางเปนประกันเงินเบิกเกินบญัชี เปนตน 

5. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (Investment in Subsidiaries and associates) 

ยกเวนเงินลงทุนในบรษิัททีไ่ดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันภัยตามพระราชบัญญัติ

ประกันชีวติ และประกันวินาศภัย แหงราชอาณาจักรไทย 

  
ทั้งน้ี ในการคาํนวณเงินกองทุนท่ีสามารถนํามาใชไดทัง้หมด จะนํารายการสินทรพัยทีไ่มนับให

เปนเงินกองทนุไปหักออกจากผลรวมของเงินกองทุนชัน้ที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2  
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7. เงินกองทุนทีต่องดาํรงทั้งหมด (Total Capital Required: TCR) 

 

เงินกองทุนทีต่องดํารงทั้งหมด (Total Capital Required: TCR) คือผลรวมของเงินกองทุนสําหรับ

ความเสี่ยงดานประกันภัย ดานเครดิต และดานตลาด รวมถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวที่มาจากความ

เสี่ยงดานเครดิตและดานตลาด ซึ่งสามารถแสดงตามสูตรดังนี้: 

เงินกองทุนที่ตองดํารงทั้งหมด (Total Capital Required : TCR) 

=    เงินกองทนุสําหรับความเสี่ยงดานการประกันชีวิต (Life Liability Risk Capital Charge : LRCC) 

  +  เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการประกันวินาศภัย (Non-Life Liability Risk Capital Charge : NLRCC) 

  +  เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต (Credit risk capital charge : CRCC) 

  +  เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk Capital Charge : MRCC) 

  +  เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (Counterparty Concentration Risk Capital Charge: ConRCC) 

 

7.1 เงินกองทุนสาํหรับความเสี่ยงดานการประกนัชีวิต (LRCC)  

 

เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการประกันชีวติ มีวัตถุประสงคเพือ่รองรับความเสี่ยงจากการ

ประมาณการเงินสํารองประกันชีวติต่ําเกนิไป และ/หรือในกรณีท่ีมีประสบการณคาสินไหมทดแทนสูงกวาจํานวน

เงินสํารองที่บริษัทกําหนดไว ณ ระดับความเชื่อม่ันเปอรเซ็นตไทลที ่75 

โดย สูตรการคํานวณ เปนดังนี้ 

LRCC = GPV* - GPV 

โดยที่ GPV* = มูลคาเงินสํารองประกันชีวิต ซ่ึงคํานวณจากคาสมมติฐานซ่ึงเปนคาประมาณการที่ดีที่สุด (Best 

Estimate Assumption) บวกดวยคาสมมติฐานซ่ึงเปนคาความเสี่ยงท่ีตองมีเงินกองทุนมารองรับดวย ณ ระดับความ

เชื่อม่ันเปอรเซ็นตไทลที่ 95 

GPV  = มูลคาเงินสํารองประกันชีวิต ซ่ึงคํานวณจากคาสมมติฐานซ่ึงเปนคาประมาณการที่ดีที่สุด (Best 

Estimate Assumption) บวกดวยคาสมมติฐานซ่ึงเปนคาเผื่อความผันผวนดวย ณ ระดับความเชื่อม่ันเปอรเซ็นตไทลที่ 

75 (คาเผื่อความผันผวนฯ อยูในภาคผนวก 1 หัวขอที่ 1.1) 
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7.2 เงินกองทุนสาํหรับความเสี่ยงดานการประกนัวินาศภัย (NLRCC) 

 

เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการประกันวินาศภัย มีวัตถุประสงคเพือ่รองรับความเสี่ยงจากการ

ประมาณการเงินสํารองประกันวินาศภัยต่าํเกินไป และ/หรือในกรณีท่ีมีประสบการณคาสินไหมทดแทนสูงเกนิ

กวาจํานวนเงินสํารองที่บรษิัทกําหนดไว ณ ระดับความเชื่อม่ันเปอรเซ็นตไทลท่ี 75 

โดย สูตรการคํานวณ เปนดังนี้ 

  เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการประกันวินาศภัย (NLRCC) 

=   ∑  [ มูลคายุติธรรม x คาเผื่อความผันผวนมาตรฐาน x R Factor ] 

 

 

โดยที่ 

• มูลคายุตธิรรม = คาประมาณการที่ดีที่สุด + คาเผือ่ความผันผวน ณ ระดับความเชื่อม่ัน

เปอรเซ็นตไทลท่ี 75 (รายละเอียดคาเผื่อความผันผวนฯ อยูในภาคผนวก 1 หัวขอที่ 5.2) 

• R Factor = 1.5  

 

7.3 เงินกองทุนสาํหรับความเสี่ยงดานเครดิต (CRCC) 

 

เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต มีวัตถุประสงคเพือ่รองรับความเสี่ยงจากการสูญเสีย

ทางการเงินอนัเนื่องมาจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติไดตามขอตกลงหรือภาระผูกพันท่ีระบุไวใน

สัญญาได หรอืการลดลงของมูลคาสินทรพัยจากการทีคู่สัญญาถูกปรับลดอันดบัความนาเชื่อถือ 

โดยที่ สตูรการคํานวณ เปนดังน้ี 

CRCC = ∑(ความเสี่ยงภัยจากคูสัญญา x คาความเสีย่งดานเครดิต) 

โดยที่ 

• ความเสี่ยงภัยจากคูสัญญา (Exposure to counterparties) หมายถึง มูลคาของ

สินทรัพยที่มีความเสี่ยงดานเครดิตซึ่งประเมินตามแนวทางปฏิบัตสิําหรับการประเมิน

มูลคาสินทรัพยและหนี้สิน ตามภาคผนวก 2  

• คาความเสี่ยงดานเครดิต  มีรายละเอียดตามภาคผนวก 1 หัวขอที่ 2 

 

ของการรับประกันภยั
ทุกประเภท 
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7.4 เงินกองทุนสาํหรับความเสี่ยงดานตลาด (MRCC)  

 

เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาด มีวัตถุประสงคเพือ่รองรบัความเสี่ยงที่เกิดจากความ

เสียหายทางการเงินอันเปนผลมาจากความผันผวนของปจจัยในตลาด และ/หรอื การลดลงของมูลคาตลาด

ของสินทรพัยตามรายการตอไปน้ี 

(1) ตราสารทนุ (Equity) 

(2) ทรพัยสิน (Property) 

(3) อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) 

(4) อัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate) 

(5) สินคาโภคภัณฑ (Commodity) 

(6) หนวยลงทุน (Collective Investment i.e. unit trust) 

 

สําหรับรายการที่ (1) (2) (4) (5) และ (6) การคํานวณเงินกองทุนเพือ่รองรับความเสี่ยงดาน

ตลาดของรายการดังกลาวสามารถคํานวณไดโดยนํามูลคาของสินทรัพยที่มีความเสี่ยงดานตลาด (Market 

exposure) คูณดวยคาความเสี่ยงดานตลาด ตามที่ปรากฏในภาคผนวก 1 สวนที ่3.1 - 3.2 และ 3.4 - 3.6  

 

สําหรับรายการที่ (3) เงินกองทุนเพือ่รองรับความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย

ในตลาด ซ่ึงมีผลกระทบตอมูลคาของสินทรัพยที่มีการจายผลตอบแทนที่แนนอน (fixed interest 

investment) โดยการคํานวณเงินกองทุนสําหรับรายการนี้จะมีความแตกตางกันระหวางธุรกจิประกันชีวติ 

และธุรกจิประกันวินาศภัย ตามที่ปรากฏในภาคผนวก 1 สวนที ่3.3 

 

ทั้งน้ี บรษิัทสามารถนําผลประโยชนจากการกระจายความเสี่ยงในพอรตการลงทนุ (Allowances 

for diversification benefits within market risk) มาเปนสวนหักลดเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดได  

 

ดังนั้น เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาด (MRCC ) สามารถคาํนวณไดจากผลรวมของ

เงินกองทุนตามความเสี่ยงดานตลาดของแตละรายการขางตนตั้งแต (1) ถึง (6) และหักลบดวยผลจากการ

กระจายความเสี่ยงในพอรตการลงทุน 
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7.5 เงินกองทุนสาํหรับความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (ConRCC) 

 

เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากการกระจุกตวั มีวัตถปุระสงคเพือ่รองรับความเสีย่งของการ
สูญเสียทางการเงินที่เกิดจากการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง กลุมบริษัทใดกลุมบริษัทหนึ่ง หรือชั้นของ
สินทรัพยใดสนิทรัพยหนึ่งมากเกินไป 

 
เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากการกระจุกตวั (ConRCC) สามารถคํานวณไดจากมูลคาการ

ลงทุนสวนที่เกินจากขีดจํากัดที่กําหนดไว ซึ่งสามารถดูรายละเอียดขีดจํากัดตามภาคผนวก 1 หัวขอที ่4 
 

 

8.การประเมนิมูลคาสินทรัพยและหนีส้ินอ่ืน 

ใหบริษทัประกันภัยประเมนิราคาสินทรัพยและหนี้สินอื่นโดยใชมูลคายุติธรรม (Fair value) 

รายละเอียดตามภาคผนวก 2 

 

9.การประเมนิมูลคาเงนิสาํรองประกันภัย 

ใหบริษทัประเมินมูลคาเงินสํารองประกันภัย  โดยคํานวณจากสมมตฐิานที่เปนคาประมาณที่ดีที่สุด 

(Best estimate) และบวกเพิ่มคาเผือ่ความผันผวน (Provision for Adverse Deviation: PAD) ซึ่งเปนไปตาม

กฎระเบียบวาดวยการประเมินมูลคาเงินสํารองของบรษิัทประกันชีวติ และการประเมินมูลคาเงนิสํารองของ

บริษัทประกันวินาศภัย รายละเอียดตามภาคผนวก 3 และ 4 ตามลําดับ 

 

กําหนดใหบริษัทประเมินมูลคาหนี้สินตามหลักการมูลคายุติธรรม โดยมูลคายุตธิรรมสําหรับเงิน

สํารองและความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยจะเทากับผลรวมของคาประมาณการที่ดีที่สุด(Best 

Estimate) และคาเผื่อความผันผวน ณ ระดับความเชือ่ม่ันเปอรเซ็นไทลที ่75 (Provision for Adverse 

Deviation: PAD) ซึ่งรายละเอียดของแนวทางปฏิบัติในการประเมินมูลคามีรายละเอียดตามภาคผนวก 3 

และ 4 

สําหรับหน้ีสินอื่นๆ ใหประเมินมูลคายุตธิรรม ซ่ึงมีรายละเอียดดังท่ีปรากฏในภาคผนวก 2 
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10. อัตราสวนความเพียงพอของเงนิกองทุนข้ันต่ํา และอัตราสวนเปาหมายในการกํากับดูแล 
 
การกํากับดูแลธุรกจิประกนัภัยตามกรอบการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสีย่ง มีสวนสัมพันธ

กับการกําหนดระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System: EWS) เพือ่ใหสํานักงาน คปภ.
สามารถแทรกแซงไดอยางทันทวงทีกอนท่ีบริษทัจะประสบปญหาทางการเงิน โดยกฎหมายกําหนดวาบริษทั
จะตองมีอัตราสวนความเพยีงพอของเงินกองทุนขั้นต่ํารอยละ 100 แตทั้งนี้ อตัราสวนความเพยีงพอของ
เงินกองทุนเปาหมายในการกํากับดูแลอยูท่ีระดับรอยละ 150 หากบรษิัทใดมีอตัราสวนความเพยีงพอของ
เงินกองทุนต่ํากวารอยละ 150 สํานักงาน คปภ. จะเพิ่มมาตรการในการกํากับที่เขมงวดขึ้น ซึ่งอาจรวมถึง
ขอจํากัดในการประกอบธุรกจิ และ/หรอื มาตรการในการปรับปรุงโครงสรางการดําเนินธุรกิจ 

 

11. ระดับเงนิกองทุนเปาหมายของบริษัท (Internal Capital Targets) 
 

เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงแสดงถึงทรัพยากรทางการเงินที่บริษัทควรมีไวเพือ่ใหม่ันใจไดวา
บริษัทจะสามารถชําระหนี้ได (Solvency) ดังนั้น หากบริษัทมีความเสี่ยงภัยสูงและมีการบริหารความเสี่ยงที่
ไมเหมาะสมจาํนวนเงินกองทุนเปาหมายของบรษิัทก็จะตองสูงขึ้นตามไปดวย  

อยางไรก็ตาม เนือ่งจากแนวทางที่ใชในการกําหนดกรอบการดํารงเงินกองทุนตามระดับความ
เสี่ยงของสํานกังาน คปภ. พจิารณาจากคาเฉลี่ยของความเสี่ยงในอตุสาหกรรมเปนหลัก ทําใหระดับ
เงินกองทุนท่ีตองดํารงทั้งหมดตามกฎหมาย (TCR) อาจยังไมสะทอนถึงระดับเงินกองทุนตามความเสี่ยงที่
แทจริงของแตละบรษิัทได ดังนั้น เพื่อใหระดับเงินกองทนุสามารถรองรับความเสีย่งเฉพาะของแตละบรษิัท 
บริษัทจึงควรมีการกําหนดระดับเงินกองทุนเปาหมาย โดยสํานักงาน คปภ. จะประเมินความเหมาะสมของ
ระดับเงินกองทุนเปาหมายดังกลาวเปนรายๆ ไป  

 

ทั้งน้ี สํานักงาน คปภ. มุงหวังใหระดับเงนิกองทุนเปาหมายของแตละบริษัท จะตองสามารถ

รองรับความเสียหายที่ไมไดคาดการณไวนอกเหนือจากความเสียหายที่ระบุไวในกรอบการดํารงเงินกองทุนฯ 

และมีการทดสอบภาวะวิกฤติภายใตสถานการณตางๆ อยางเหมาะสม นอกจากนี้ บรษิัทควรกําหนดใหมี

กระบวนการในการติดตามเพือ่ใหม่ันใจไดวาบริษทัจะมีระดับเงินกองทุนเพยีงพอในการรองรับความเสี่ยง

ของบรษิัทตลอดเวลา  

 

อยางไรก็ตาม กรณีท่ีอัตราสวนความเพยีงพอของเงินกองทุนของบริษัทมีคาต่ํากวาอตัราสวน

เปาหมายของบริษัท แตยังคงสูงกวารอยละ 150 บริษทัควรพจิารณาหาแนวทางเพือ่ดําเนินการใหอัตราสวน

ความเพียงพอของเงินกองทุนมีคาสูงกวาอัตราสวนเงนิกองทุนเปาหมายของบรษิัททีต่ั้งไว 
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12.  ปจจัยสูความสาํเร็จในการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี่ยง 

 

12.1 คณะกรรมการและผูบริหารระดบัสูงของบรษิทั 

 

คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทตองมีความรูความเขาใจที่ดีและตระหนักถึง

ความสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและเงินกองทุน โดยมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกลยทุธ

ในการดําเนินธุรกิจบริษทั รวมถึงนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Enterprise risk 

management) โดยคํานึงถึงความสัมพันธระหวางความเสี่ยงและเงินกองทุนเพือ่ใหเกิดความมั่นใจวาบริษัท

มีเงินกองทุนท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการรองรับความเสี่ยงตางๆที่เกิดขึ้นจากการประกอบธรุกิจท่ี

แตกตางกันตามลักษณะความเสี่ยง ขนาด และความซบัซอน ของแตละบริษทั  

 

ทั้งน้ีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการเปนเครือ่งมือสําคัญในการบริหารจัดการธุรกิจที่ทําให

บริษัทสามารถระบุแหลงทีม่าของความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ดําเนินมาตรการในการตอบสนองความ

เสี่ยง และติดตามความเสี่ยง ซ่ึงการบริหารความเสี่ยงจะมีสวนชวยใหบริษัทสามารถปฏิบติัตามพันธะสัญญา

ที่มีตอผูเอาประกันภัยไดอยางครบถวนในระยะยาว และทําใหบริษทัมีความมั่นคงและมีกําไรอยางยั่งยืน  

 

12.2 นักคณติศาสตรประกันภัย และผูสอบบญัช ี

 

หลักการพื้นฐานของการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงกําหนดใหบริษัท 

ประเมินราคาสินทรัพยและหนี้สิน โดยใชหลักการมูลคายุติธรรม (Fair value) ดังน้ันนักคณิตศาสตร

ประกันภัย และผูสอบบัญช ีจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการประเมินราคาสินทรัพยและหนี้สินของบริษัท การ

ทํางานของนกัคณิตศาสตรประกันภัย และผูสอบบัญชตีองเปนไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแหงวิชาชพี 

ขอมูลการวิเคราะหของทั้งนกัคณิตศาสตรประกันภัยและผูสอบบัญช ีตองสามารถใชอางอิงและสอบทานซึ่ง

กันและกันได 

 

บริษัทควรมีนโยบายและดําเนินการจัดหาบุคลากรดานคณิตศาสตรประกันภัยท่ีมีคณุสมบัต ิ

และความรูความชํานาญเทยีบเทามาตรฐานสากล เพื่อรับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับหลักคณติศาสตร

ประกันภัย ไดแก การพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัย การคํานวณเงินสาํรองประกันภยั และการคํานวณ

เงินกองทุน เปนตน 
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บริษัทควรคัดเลือกผูสอบบัญชีที่มีความรูและประสบการณในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน 

รวมถึงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินของธุรกจิประกันภัย ที่อยูระหวางการปรับปรุง

ของสภาวชิาชีพบัญชใีหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

 

บริษัทตองไมแทรกแซงหรือชี้นําการทํางานของนักคณิตศาสตรประกันภัย และผูสอบบัญช ีและ

ควรสนับสนุนขอมูลตางๆแกนักคณิตศาสตรประกันภยั และผูสอบบัญช ี

 

12.3 ความพรอมดานขอมูลและระบบสารสนเทศ 

 

บริษัทควรใหความสําคัญในการเตรียมความพรอมดานการจัดเก็บขอมูลและระบบสารสนเทศที่

มีประสิทธิภาพเพือ่รองรับการประเมินราคาสินทรัพยและหนี้สิน โดยใชหลักการมูลคายุตธิรรม (Fair value) 

ซึ่งเปนหลักการพื้นฐานในการกําหนดกรอบการกํากบัเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง โดยเฉพาะการเตรียม

ความพรอมดานขอมูลท่ีจําเปนในการคํานวณเงินสํารองประกันภัย  

 

•   การคํานวณเงินสํารองประกันชีวติ : เงินสํารองประกนัภัยสําหรับสญัญาประกันชีวติ หรือ
สัญญาประกันภัยระยะยาวจะตองคํานวณดวยวิธี GPV ซึ่งขอมูลสําคญัที่ตองมีการจัดเก็บ ไดแก 

o อัตรามรณะ/อตัราการเจ็บปวย (Mortality/Morbidity Rate) 
o คาใชจายในการดําเนินงาน (Management / Operating Expense) 
o คาใชจายของชองทางการจดัจําหนาย (Distribution Expense) 
o อัตราการขาดอายุกรมธรรม (Lapse Rate) 
o กระแสเงินสดจากการประกนัภัยตอ (Reinsurance Cash Flow) 
o อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัท และ  
o ปจจัยดานอื่นๆท่ีมีผลตอกระแสเงินสดในอนาคต เชน อัตราการจายเงินปนผล และ 

อัตราผลประโยชนตามสัญญาประกันภัย เปนตน 
 

• การคํานวณเงนิสํารองประกนัวินาศภัย: เงินสํารองประกันภัยสําหรับสญัญาประกันวนิาศภัยหรือ
สัญญาประกันภัยระยะสั้น แบงออกเปนสองสวน ไดแก เงินสํารองคาสินไหมทดแทน (Claim Liability) และ
เงินสํารองเบีย้ประกันภัย (Premium Liability) ซ่ึงขอมูลสําคัญท่ีบริษทัประกันภัยตองจัดใหมี ประกอบดวย 
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o ขอมูลคาสินไหมทดแทนจาย (Claim Paid) ขอมูลคาสนิไหมทดแทนคางจาย (Case 
Reserves) และ เบี้ยประกันภัย (Premiums) จําแนกตามประเภทการประกันภัยและชวงเวลา
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยเพือ่ใชในการคํานวณอัตราสวนคาสินไหมทดแทนสมบูรณ 
(Ultimate Loss Ratio) 

o คาใชจายในการจัดการคาสนิไหมทดแทนที่สามารถจัดสรรได (Allocated Loss Adjustment 
Expense: ALAE) คือ คาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนที่สามารถจัดสรรไดตาม
รายการความเสียหาย หรอืการเกิดอุบัติเหตุ 

o คาใชจายในการจัดการคาสนิไหมทดแทนที่ไมสามารถจดัสรรได (Unallocated Loss 
Adjustment Expense: ULAE) คือ คาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนที่ไม
สามารถจัดสรรไดตามรายการความเสียหาย หรือการเกิดอุบัตเิหต ุ

o คาใชจายในการดูแลรักษากรมธรรม (Maintenance Expense) คือ คาใชจายที่ไมไดเปน
คาใชจายเพือ่การไดมาซึ่งกรมธรรม แตเปนคาใชจายที่เกี่ยวของกบัการดูแลรักษากรมธรรมท่ี
ยังไมหมดอายุ 

o ตนทุนในการเอาประกันภัยตอ (Cost of Reinsurance)  
 

นอกจากนี ้บริษัทควรจัดใหมีขอมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินสินทรัพยและหนีส้ิน
อื่นตามมูลคายุติธรรม เชน การบันทึกราคาตลาด เปนตน 

 
_____________________________________________ 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
 

 พารามิเตอร 
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1. คาความเสี่ยงสาํหรับความเสี่ยงดานการประกนัภัย 
 

เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการประกันภัยสามรถคํานวณโดยการนําคาความเสี่ยงที่กําหนด
ไปใชกับมูลคายุติธรรมของภาระผูกพันตามกรมธรรมประกันภัยตามวิธีท่ีกําหนดไวดานลาง อยางไรก็ตาม 
ในกรณีที่มูลคายุติธรรมของภาระผูกพันตามกรมธรรมประกันภัยมีจาํนวนเงินและเวลาที่แนนอน บริษัทไม
ตองคํานวณคาความเสี่ยง 
 
1.1 การประกันชวีิต 
 

คาความเสี่ยงสําหรับภาระผูกพันตามกรมธรรมประกนัภัยของการประกันชีวติจะคํานวณโดยวิธ ีเงิน
สํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม (Gross Premium Valuation) ซึ่งสมมติฐานท่ีใชก็คอื คาประมาณ
การที่ดีท่ีสุดของบริษัทปรับดวยปจจัยท่ีไดกําหนดไวในหัวขอนี้ จากน้ัน นํามูลคาที่คํานวณไดขางตน  

หักดวย มูลคายุติธรรมของภาระผูกพันตามกรมธรรมประกันภัยของการประกันชวีิต ทั้งน้ีการ
คํานวณคาความเสี่ยงสําหรับสัญญาแนบทายและผลิตภัณฑบางประเภทอาจแตกตางกันไป โดยดูจากหมาย
เหตุประกอบทายตารางดานลาง 
 

สมมติฐานทีใ่ชในการประเมิน คาความเสี่ยงที่ใช 

อัตรามรณะ  
 

+/-28% ของคาประมาณการที่ดีที่สุด 
 
คาความเสี่ยงของอัตรามรณะเดียวกันน้ีใชในการ
คํานวณของการประกันเงินบํานาญ การประกัน
การทุพพลภาพบางสวนหรอืสิ้นเชิง และการ
ประกันการเจบ็ปวยรายแรงหรือโรครายแรง  
 
จะมีการประเมินคาใหมอีกครั้งเม่ือมีขอมูลท่ี
เพียงพอในการวิเคราะหตอไป 

คาใชจายในการตออายุกรมธรรม/การรักษา
กรมธรรม 

+10% ของคาประมาณการที่ดีที่สุด 

อัตราการขาดอายุกรมธรรมและการบอกเลิก
สัญญา 

+/-40% ของคาประมาณการที่ดีที่สุด 

อัตราการแปลงแบบประกันภัย สําหรับทางเลือก
ที่เสนอใหผูถอืกรมธรรม 

ไมมีกําหนดโดยเฉพาะ 
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สมมติฐานทีใ่ชในการประเมิน คาความเสี่ยงที่ใช 

สัญญาแนบทาย (1) 
 
 

+26% ของคาประมาณการที่ดีที่สุด 
 
มีการกําหนดบนพื้นฐานเดยีวกับ parameter ของ
การประกันวนิาศภัย 
 
มูลคายุตธิรรม  = คาประมาณการที่ดีท่ีสุด x 1.15 
คาความเสี่ยง   = มูลคายตุธิรรม x 0.15 x 1.50 
                   = คาประมาณการที่ดีที่สุด x 0.26 

การประกันอืน่ๆ (รวมถึงสวนท่ีใชวิธีการอยาง
งายภายใตแนวทางปฏิบตัิดานคณิตศาสตร
ประกันภัยเพือ่ใชในกรอบการกํากับการดํารง
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง) (2) 

+21% ของคาประมาณการที่ดีที่สุด 

(1) สําหรับสัญญาแนบทายการประกันอบัุติเหตุและสขุภาพทีจ่ัดเปนการประกันระยะยาวและมีการจายคา
สินไหมทดแทนนอกเหนือจากกรณีทุพพลภาพบางสวนหรือสิ้นเชิงหรือการเจ็บปวยรายแรง วิธทีี่ตองใชคอื
การหาคาประมาณการที่ดีที่สุดของภาระผกูพันโดยวธิีเงนิสํารองประกนัภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม (GPV) 
ดวยสมมติฐานซึ่งเปนคาประมาณการที่ดีที่สุดและเพิม่คาผลลพัธอกีรอยละ 26 จากนั้นจึงหักออกดวยมูลคา
ยุติธรรม เพือ่ใหไดคาความเสี่ยง 

(2) สําหรับการประกันภัย เชน การประกันกลุมที่มีการใชวิธีการอยางงายในการหาคาประมาณการที่ดีท่ีสุด
และเพิ่มคา ผลลพัธอีกรอยละ 21 จากน้ันจึงหักออกดวยมูลคายุตธิรรม เพื่อใหไดคาความเสี่ยง (ดูหมายเหตุ
ในสวนแนวทางปฏิบัติดานคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับตวัอยางกรณีดังกลาวและกรณีพิเศษทีไ่มตองมี
การเพิ่มคาใดๆ) 
 
1.2 การประกันวนิาศภัย 
 

คาความเสี่ยงสําหรับภาระผูกพันตามกรมธรรมประกนัภัยของการประกันวินาศภัยจะกําหนดโดยคา 
R (R Factor) โดยมีวิธคีํานวณดังน้ี 
 

คาความเสี่ยง = (มูลคายุติธรรม) x (คาเผือ่ความผันผวนมาตรฐาน) x คา R 
 

คา R (R Factor) ณ ระดับความเชือ่ม่ันเปอรเซ็นตไทลท่ี 95 กําหนดใหมีคาเทากบั 1.5 
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2. คาความเสี่ยงสาํหรับความเสี่ยงดานเครดติ 
 

เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต มีวัตถุประสงคเพือ่รองรับความเสี่ยงจากการสูญเสีย

ทางการเงินอนัเนื่องมาจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติไดตามขอตกลงหรือภาระผูกพันท่ีระบุไวใน

สัญญาได หรอืการลดลงของมูลคาสินทรพัยจากการทีคู่สัญญาถูกปรับลดอันดบัความนาเชื่อถือ 

 
สูตรสําหรับการคํานวณ CRCC โดยทั่วไป คอื 

 

CRCC = ∑(ความเสี่ยงภัยจากคูสัญญา X คาความเสี่ยงดานเครดิต) 
 

โดยปกติแลว ความเสี่ยงภัยจะเทากับมูลคาสินทรัพยตามกฎการประเมินคาของการดํารง
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (ยกเวนเงินสํารองประกันภัยสวนท่ีเรียกคืนจากการประกันภัยตอท่ีคํานวณ
จากการประมาณการของเงนิสํารองทางเทคนิคที่เปนคาประมาณการที่ดีที่สุด) อยางไรก็ตาม รูปแบบท่ี
ถูกตองของสตูรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามประเภทของหลักทรพัย 
 

วิธีกําหนดคาความเสี่ยงดานเครดิตจะแตกตางกันตามหลักทรพัยแตละประเภทดังตอไปนี้ คือ     
ตราสารหนี้ เงินใหกูยืมโดยมีหลักทรัพยเปนประกัน การใหกูยืมอื่นๆ และสินทรัพยอื่น 
 
2.1 การลงทนุในตราสารหนี้ตามประเภทของคูสัญญาหรือผูออกตราสาร 
 

สําหรับการใชคาความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงภัยจากหนี้สินท่ีมีภาระผูกพันจะตองรวมสถานะ 
(position) ของพันธบัตร หุนกู ตัว๋สัญญาใชเงิน-ตั๋วแลกเงิน เงินใหกูยืม หลักทรพัยที่มีสินทรพัยเปนประกัน 
และตราสารหนี้ประเภทอื่นๆ ท่ีมีลักษณะคลายกัน หลกัทรัพยที่สามารถแปลงสภาพไดซึ่งก็คอื หุนกู (debt 
issues) หรือหุนบุริมสิทธิทีส่ามารถแปลงเปนหุนทุนได จะจัดอยูในประเภทน้ีถามีลกัษณะการทําธุรกรรม
เหมือนตราสารหนี้ 
 

บริษัทประกันภัยสามารถดํารงเงินกองทนุสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตนอยลงได หากบริษทั
ประกันภัยมีการถือครองปจจัยท่ีชวยลดความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk Mitigants: CRM) บางประเภท
เอาไว ตามที่ไดระบุไวในหัวขอ 2.6 
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ขั้นที ่1 จําแนกประเภทหลกัทรัพยออกเปนหลักทรัพยระยะสั้น หรอืหลักทรพัยระยะยาว ดังนี้ 
 

- หลักทรพัยระยะสั้น หมายถึง หลักทรพัยที่มีเงื่อนไขสญัญานอยกวาหรือเทากบั 1 ป 
- หลักทรพัยระยะยาว หมายถึง หลักทรพัยที่มีเงื่อนไขสญัญามากกวา 1 ป 

 
ขั้นที ่2 กําหนดระดับความเสี่ยงของคูสญัญา 

 
สําหรับหลักทรัพยระยะยาวจะแบงระดับความเสี่ยงเปนระดับ 1 ถึงระดับ 6 และ  

สําหรับหลักทรัพยระยะสั้นจะแบงระดับความเสี่ยงเปนระดับ 1 ถึงระดับ 4 คาระดับความเสี่ยงนั้นจะ
ไดมาจาก อันดับความนาเชื่อถอืของคูสญัญาตามตารางดานลาง ซึ่งบริษัทจะถูกจัดอันดับและ
ประเมินจากบริษัทจัดอันดับความนาเชือ่ถอืทั้งในประเทศ (Thai Ratings) และจากตางประเทศ 
(Offshore Ratings) โดยการจัดอันดับความนาเชื่อถอืภายในประเทศ (Thai Rating) นั้นจะใชกับ
ตราสารหนี้ของไทย สวนตราสารหนี้ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ (Foreign Currency Debt) อืน่ๆ 
จะใชการจัดอนัดับความนาเชื่อถือของตางประเทศ (Offshore Rating) 

 
- ในกรณีที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถอืมากกวา 1 ระดบั ใหนําอันดบัความนาเชื่อถือที่สูง
ที่สุดลําดับที ่2 มาใช 
- ในกรณีที่มีอันดับความนาเชื่อถอืสําหรับตราสารใดโดยเฉพาะ ใหนําอันดับความนาเชื่อถือ
นั้นมาใช และ 
- ในกรณีที่ไมมี อันดบัความนาเชื่อถอืโดยเฉพาะ ใหนําคาอันดับความนาเชื่อถอืโดยรวมมาใช 
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คาอันดบัความเสีย่งดานเครดิต - การแบงอับดบัสาํหรับหลักทรัพยระยะยาว 

อันดับ 
บริษัทในประเทศไทย บริษัทตางประเทศ 

TRIS 
Fitch (ประเทศ

ไทย) 
S&P Moody’s Fitch A.M.Best 

1 

AAA 
AA+ 
AA 
AA- 

AAA (THA) 
AA+ (THA) 
AA (THA) 
AA- (THA) 

AAA 
AA+ 
AA 
AA- 

Aaa 
Aa1 
Aa2 
Aa3 

AAA 
AA+ 
AA 
AA- 

A++ 
A+ 

2 
A+ 
A 
A- 

A+ (THA) 
A (THA) 
A- (THA) 

A+ 
A 
A- 

A1 
A2 
A3 

A+ 
A 
A- 

A 
A- 

3 
BBB+ 
BBB 
BBB- 

BBB+ (THA) 
BBB (THA) 
BBB- (THA) 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

B++ 
B+ 

4 - - 
BB+ 
BB 
BB- 

Ba1 
Ba2 
Ba3 

BB+ 
BB 
BB- 

B 
B- 

5 
BB+ 
BB 
BB- 

BB+ (THA) 
BB (THA) 
BB- (THA) 

B+ 
B 
B- 

B1 
B2 
B3 

B+ 
B 
B- 

C++ 

6 

B+ 
B 
B- 

CCC+ 
CCC 
CCC- 
CC 
C 
D 

B+ (THA) 
B (THA) 
B- (THA) 

CCC+ (THA) 
CCC (THA) 
CCC- (THA) 
CC (THA) 
C (THA) 

DDD (THA) 
DD (THA) 
D (THA) 

CCC+ 
CCC 
CCC- 
CC 
C 
D 

Caa1 
Caa2 
Caa3 
Ca 
C 
 

CCC+ 
CCC 
CCC- 
CC 
C 
D 

C- 
D 
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คาอันดบัความเสีย่งดานเครดิต - การแบงอันดบัสาํหรับหลักทรัพยระยะสัน้ 

อันดับ 

บริษัทในประเทศไทย บริษัทตางประเทศ 

TRIS 
Fitch 

(ประเทศ
ไทย) 

S&P Moody’s Fitch A.M.Best 

1 
T1+ 
T1 

F1+ (THA) 
F1 (THA) 

A-1+ 
A-1 

P-1 F1+ 
F1 

AMB-1+ 
AMB-1 

2 T2 F2 (THA) A-2 P-2 F2 AMB-2 
3 T3 F3 (THA) A-3 P-3 F3 AMB-3 

4 
ไมมีการจัด
อันดับ 

ไมมีการจัด
อันดับ 

ไมมีการจัด
อันดับ 

ไมมีการจัด
อันดับ 

ไมมีการจัด
อันดับ 

AMB-4 

 
ขั้นที ่3 กําหนดคาเงินกองทนุตามระดับความเสี่ยง 

 
เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจะมีคาเทากับ มูลคาของหลกัทรัพย (ตามเกณฑการดํารง

เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง) คูณดวย คาความเสี่ยงดานเครดิต โดยคาความเสี่ยงนี้จะขึ้นอยูกับ
หลักทรพัยนัน้เปนระยะสั้นหรือระยะยาว(ในขั้นที ่1) คาระดับความเสี่ยงของหลักทรัพย (ในขั้นท่ี 2) และ
ประเภทของคูสัญญา ตามตารางดานลาง 
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สรุปคาความเสี่ยงดานเครดิตตามประเภทของคูสัญญา 

ประเภทของ
คูสัญญา 

สกุลเงินตรา ระยะเวลา
สัญญา 

คาอับดับความเสี่ยง (รอยละ) 
1 2 3 4 5 6 ไมมี

การ
จัด
อันดับ 

รัฐบาลหรือ
ธนาคารกลาง 
(รวมถึงรัฐบาล
ไทย ธปท. 
รัฐวิสาหกจิไทย 
โดยมี
กระทรวงการคลัง
ค้ําประกัน) 

บาท หรือ
สกุลเงินตรา
ของผูออก
หลักทรพัย 

ระยะสั้นและ
ระยะยาว 

0.0 

สกุลเงินตรา
ตางประเทศ 

ระยะยาว 0.0 1.6 4.0 8.0 8.0 12.0 12.0 

ระยะสั้น 0.0 1.6 4.0 8.0    

 รัฐวิสาหกจิของ
ประเทศไทยที่ไม
ค้ําประกันโดย
กระทรวงการคลัง 
 

บาท 
ระยะสั้นและ
ระยะยาว 

0.8 

สกุลเงินตรา
ตางประเทศ 

ระยะยาว 1.6 4.0 8.0 8.0 8.0 12.0 12.0 

ระยะสั้น 0.0 1.6 4.0 8.0    

รัฐวิสาหกจิ
ตางประเทศ 

สกุลเงินตรา
ใดๆ 

ระยะยาว 1.6 4.0 8.0 8.0 8.0 12.0 12.0 
ระยะสั้น 0.0 1.6 4.0 8.0    

ธนาคารเพือ่การ
พฒันาซึ่งรวม
กอตั้งโดยหลาย
ประเทศ* 

สกุลเงินตรา
ใดๆ 

ระยะยาว 1.6 4.0 4.0 8.0 8.0 12.0 12.0 

ระยะสั้น 1.6 4.0 8.0 12.0    

สถาบันการเงนิ / 
บริษัทหลักทรพัย 
/ บริษทั
ประกันภัย 

สกุลเงินตรา
ใดๆ 

ระยะยาว 1.6 4.0 8.0 8.0 8.0 12.0 12.0 

ระยะสั้น 1.6 4.0 8.0 12.0    

บริษัท / วิสาหกิจ
ตามที่สํานักงาน 
คปภ.ระบุไว 

สกุลเงินตรา
ใดๆ 

ระยะยาว 1.6 4.0 8.0 8.0 12.0 12.0 12.0 

ระยะสั้น 1.6 4.0 8.0 12.0    
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* หมายเหต:ุ องคกรหรือหนวยงานที่สามารถจําแนกประเภทเปนธนาคารเพือ่การพัฒนามีดังนี้ 

(i) ธนาคารพัฒนาภูมิภาคแอฟริกา (The African Development Bank) 
(ii) ธนาคารพัฒนาภูมิภาคเอเชยี (The Asian Development Bank) 
(iii) ธนาคารเพือ่การชําระหนี้ระหวางประเทศ (The Bank for International Settlement) 
(iv) ธนาคารเพือ่การฟนฟูและพฒันาภูมิภาคยุโรป (The European Bank for Reconstruction and 

Development)  
(v) ประชาคมเศรษฐกจิยุโรป (The European Economic Community) 
(vi) ธนาคารเพือ่การลงทุนยุโรป (The European Investment Bank) 
(vii) ธนาคารพัฒนาระหวางอเมริกา (The Inter-American Development Bank) 
(viii) ธนาคารเพือ่การฟนฟูและพฒันาระหวางประเทศ (The International Bank for Reconstruction 

and Development หรือ The World Bank) 
(ix) บรรษัทเงินทนุระหวางประเทศ (The International Finance Corporation)  
(x) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (The International Monetary Fund)  

 
2.2 การลงทนุในตราสารหนี้อ่ืนๆ ตามประเภทของคูสัญญาหรอืผูออกตราสาร 
 

เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงจะมีคาเทากับมูลคาของเงินลงทุนแตละประเภท (ตามเกณฑการ
ดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง) คณูดวย คาความเสี่ยงจากตารางดานลางตามประเภทของการกูเงิน 
 

ประเภท คาความเสี่ยง 
(รอยละ) 

เชาทรพัยสินแบบสิสซ่ิง / เงินลงทุนใหเชาซ้ือ 8.0 
เงินใหกูยืมแกพนักงานและตัวแทนของบริษัท 4.0 
เงินใหกูยืมแกบุคคลอื่น (ยกเวน เงินใหกูยมืโดยมีกรมธรรมเปนประกนั) 8.0 

เงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมเปนประกัน 0.0 
เงินใหกูยืมอื่น 8.0 
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2.3 เงินใหกูยืมโดยมีอสังหารมิทรัพยจํานองเปนประกัน  
 

เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงมีคาเทากบัความเสีย่งภัยจากเงินใหกูยืม หักดวย เงินที่กันไว
โดยเฉพาะ (Specific Provision) คูณดวย คาความเสีย่งจากตารางดานลางตามประเภทของอสังหาริมทรัพย
และอตัราสวนเงินใหสินเชือ่ตอมูลคาหลักประกัน (Loan to Value - LTV) 
 

ในกรณีของหนี้ท่ีไมกอใหเกดิรายได ไมตองใชอัตราสวนเงินใหสินเชือ่ตอมูลคาหลกัประกันแตใหใช
คาสําหรับสถานะที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Status) แทน โดยสถานะที่ไมกอใหเกิดรายไดจะ
ใชกับการจายเงินที่คางชําระมาแลวไมนอยกวา 90 วัน 

 
 

ประเภท อัตราสวนเงินใหสินเชือ่ตอมูลคาหลักประกัน คาความเสี่ยง  
(รอยละ) 

อสังหาริมทรพัยที่
ใชเปนท่ีอยูอาศัย 

อัตราสวนเงินใหสินเชือ่ตอมูลคาหลักประกัน 
< รอยละ 70 

2.8 

อัตราสวนเงินใหสินเชือ่ตอมูลคาหลักประกัน 

≥ รอยละ 70 และ ≤ รอยละ 90 

6.0 

เงินใหกูยืมดอยคุณภาพ (รวมถึง LTV > รอย
ละ90) 

8.0 

อสังหาริมทรพัยอื่น อัตราสวนเงินใหสินเชือ่ตอมูลคาหลักประกัน 
< รอยละ 70 

6.4 

อัตราสวนเงินใหสินเชือ่ตอมูลคาหลักประกัน 

≥  รอยละ 70 

8.0 

เงินใหกูยืมดอยคุณภาพ (รวมถึง LTV > รอย
ละ90) 

12.0 

 
2.4 การประกันภัยตอ 
 

สินทรัพยจากการประกันภัยตอควรทําการประเมินมูลคาตามเกณฑการดํารงเงินกองทุนตามระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้สวนที่เรียกคืนจากการประกันภัยตอจากคาประมาณการของเงินสํารองประกันภัย 
(Projected Reinsurance Recoveries in Technical Reserves) ใหใชคาประมาณการที่ดีที่สุด (กอนเพิ่มคา
เผื่อความผันผวน) ในการคํานวณคาความเสี่ยงดานเครดิต ท้ังนี้ มูลคาสินทรพัยจากการประกนัภัยตอ
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จะตองหักดวยมูลคาหนี้สินจากการประกนัภัยตอ ยกเวนกรณีสินทรัพยจากการประกันภัยตอทางการเงิน 
(Financial Reinsurance Assets) คาความเสี่ยงจะถูกนํามาคูณกับยอดสินทรัพยจากการประกันภัยรวม 
(Gross Asset Balance)  
 

การประกันภัยตอท่ีผูรับประกันภัยตอเปนบริษัทประกันภัยในตางประเทศ คาความเสี่ยงที่ใชมีดังนี้  
 

ประเภท คาความเสี่ยง (รอยละ) 
อันดับความเสี่ยง 1 1.6 
อันดับความเสี่ยง 2 2.8 
อันดับความเสี่ยง 3 4.0 
อันดับความเสี่ยง 4 8.0 
อันดับความเสี่ยง 5 12.0 
ไมมีการจัดอนัดับความเสีย่ง 12.0 
สินทรัพยจากการประกันภัยตอทางการเงิน 100.0 

 
คาอันดับความเสี่ยงดานเครดิตจากการประกันภัยตอเปน ดังน้ี 

 
อันดับความความนาเช่ือถือของคูสัญญา 

คาความ
เสี่ยง (รอย

ละ) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

S&P Moody’s Fitch A.M.Best 

1 AAA Aaa AAA A++ 1.6 

2 
AA+ 
AA 
AA- 

Aa1 
Aa2 
Aa3 

AA+ 
AA 
AA- 

A+ 
2.8 

3 
A+ 
A 
A- 

A1 
A2 
A3 

A+ 
A 
A- 

A 
A- 4.0 

4 
BBB+ 
BBB 
BBB- 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

B++ 
B+ 8.0 

5 
BB+  

หรือต่ํากวา 
Ba1  

หรือต่ํากวา 
BB+  

หรือต่ํากวา 
B  

หรือตํ่ากวา 
12.0 



  29

การประกันภัยตอท่ีผูรับประกันภัยตอเปนบริษัทประกันภัยในประเทศ ใหใชคาความเสี่ยงซ่ึงกําหนด
โดยอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนของผูรับประกันภัยตอ ตามที่แสดงไวในตารางตอไปน้ี 
 

อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนของผูรับประกนัภัยตอ คาความเสี่ยง 
(รอยละ) 

(1)  อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนตั้งแตรอยละ 300  

      (CAR ≥ 300%) 

1.6 

(2)  อตัราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนตั้งแตรอยละ 200 แตไม
ถึงรอยละ 300 

       (CAR ≥ 200% and <300%) 

2.8 

(3)  อตัราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนตั้งแตรอยละ 150 แตไม
ถึงรอยละ 200  

      (CAR ≥ 150% and <200%) 

4.0 

(4)  อตัราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนนอยกวารอยละ 150  
      (CAR <150%) 

8.0 

(5)  สินทรพัยจากการประกนัภัยตอทางการเงิน (Financial 
Reinsurance Assets) 

100.0 

 
ท้ังนี้ การพจิาณาสัญญาประกันภัยตอวาเปนสัญญาประกันภัยตอทางการเงิน (Financial 

Reinsurance Contract) หรือไมใหเปนไปตามตามประกาศคปภ.เรือ่งหลักเกณฑวิธีการและเงือ่นไขในการ
ประกันตอ 
 
2.5 สินทรัพยอ่ืนๆ 
 

เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงจะคํานวณโดยมูลคาของสินทรัพย (ตามเกณฑการดํารงเงินกองทุน
ตามระดับความเสี่ยง) คูณดวย คาความเสี่ยงตามประเภทของสินทรพัย ดังนี้ 
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ประเภท การจําแนก คาความเสี่ยง  

(รอยละ) 
เงินสด  0.0 
เงินฝากกับสถาบัน
การเงิน 

(จํานวนเงินท่ีไมการันตี 1 ตามเงื่อนไขทีเ่หลืออยู)  
ระยะเวลาไมเกิน 1 เดือน 0.0 
ระยะเวลามากกวา 1 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน 0.25 
ระยะเวลามากกวา 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน 0.5 
ระยะเวลามากกวา 12 เดือน (อันดับความเสี่ยง 1) 1.6 
ระยะเวลามากกวา 12 เดือน (อันดับความเสี่ยง 2) 4.0 
ระยะเวลามากกวา 12 เดือน (อันดับความเสี่ยง 3) 8.0 
ระยะเวลามากกวา 12 เดือน (อันดับความเสี่ยง 4) 8.0 
ระยะเวลามากกวา 12 เดือน (อันดับความเสี่ยง 5) 8.0 
ระยะเวลามากกวา 12 เดือน (อันดับความเสี่ยง 6) 12.0 
ระยะเวลามากกวา 12 เดือน 
(ไมไดรับการอันดับความเสี่ยง) 

12.0 

บัญชีเดินสะพดั
สํานักงานใหญ  

 0.0 

สินทรัพยภาษเีงินได
รอตัดบัญช ี

 0.0 

คาใชจายจาย
ลวงหนา 

 0.0 

เบี้ยประกันภัยคางรับ เบี้ยประกันภยัคางรับจากผูถือกรมธรรมและ
ตัวกลางการประกันภัย (จํานวนสุทธิของ
หลักประกัน) คางชําระเกินกวา 60 วัน 

12.0 

รายไดจากการลงทุน
คางรับ 

คางรับจาก รฐับาล / รัฐวิสาหกิจตามประเภทของ
ตราสารหนี้ / เงินฝากธนาคาร / เงินปนผลที่
ประกาศแลวของหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรพัยแหงประเทศไทย / เงินใหกูยืมโดยมี
กรมธรรมประกันภัยเปนประกัน 

0.0 

อื่นๆ  
 

1.6 
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ประเภท การจําแนก คาความเสี่ยง  
(รอยละ) 

สินทรัพยที่ใชเปน
หลักประกันดาน
เครดิตของบรษิัท 

 0.0 

ตราสารอนพุันธ 
(สําหรับตราสาร
อนพุันธที่มีการซ้ือ
ขายผานตลาดซื้อ
ขายอยางไมเปน
ทางการเทานัน้) 

มูลคาตลาดของจํานวนสินทรัพยท่ีคูสัญญาเปน
เจาของ 

จําแนกความเสี่ยง
ตามสถาบันการเงิน 
ผูออกตราสารหนี้ 

1จํานวนเงินท่ีไมการันตี หมายถึง จํานวนเงินท่ีเกินกวาจํานวนเงินท่ีกาํหนดในกฎหมายการคุมครองเงินฝาก 
(Deposit Protection Agency Act.) 
 
2.6 การลดความเสี่ยงดานเครดิต 
 

การลดเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตสําหรับหน้ีสินและภาระผูกพัน(ในหัวขอ 2.1) จาก
การที่บริษทัประกันภัยถือครองปจจัยท่ีชวยลดความเสีย่งดานเครดิต (CRM) บางประเภทเอาไว เชน 
หลักประกันตอหนี้สินและภาระผูกพัน หรือไดรับการการันตีโดยผูค้ําประกันท่ีไดรบัการยอมรับ 
 

หลักประกันทางการเงินสามารถใชเปนปจจัยที่ชวยลดความเสี่ยงดานเครดิตได โดยนํามูลคา
หลักประกันไปหักคาความเสี่ยงภัยรวมกอนจะคํานวณคาเงินกองทุนความเสี่ยง 
 

ท้ังนี้ ไมอนุญาตใหบรษิัทนับผลกระทบของ CRM ซ้ํา ดังนั้นสินทรัพยที่ถูกนําไปใชในการออกตรา
สารเพือ่วัตถปุระสงคของการจัดอันดับความนาเชื่อถือแลว จะไมสามารถนําสินทรัพยดังกลาวมาใชเปน 
CRM ซ้ําไดอีก 
 

นอกจากนี ้บริษัทประกันภัยจะตองปฏิบตัติามขอกําหนดขั้นต่ําตามกฎหมายที่กําหนดโดย 
สํานักงาน คปภ. ดังนี้ 

- ตองมีเอกสารหรือสัญญาท่ีเกี่ยวกับ CRM ท่ีผูกมัดทุกฝายที่เกี่ยวของ 
- สามารถบังคบัใชไดอยางถกูกฎหมาย 
- มีกระบวนการและระบบในการพจิารณาเง่ือนไขตามกฎหมาย ตรวจสอบ และทบทวน

เพือ่ใหม่ันในวาเอกสารหรอืสัญญาดังกลาวสามารถบังคบัใชไดตามกฎหมายอยางตอเนือ่ง 
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- มีกระบวนการในการควบคมุความเสี่ยงอืน่ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช CRM เชน ความเสี่ยง
ดานการปฏิบัติการ ความเสี่ยงดานตลาด และความเสี่ยงของการกระจุกตัวดานเครดิต 

 
หลักประกันรวมถึงสิ่งเหลานี้ดวย ไดแก 
1. เงินสด เงินฝากธนาคาร หรือบตัรเงินฝาก (Certificate of Deposit) ที่ออกโดยสถาบันการเงินท่ีใหกูยืม 
2. ทองคํา 
3. ตราสารหนีท่ี้มีอันดับความนาเชื่อถอืตามที่กําหนดและออกโดยสถาบันตอไปนี ้

- รัฐบาล องคกรสวนจังหวัด องคกรของรัฐบาล และรัฐวสิาหกิจท่ีมีอันดับความนาเชื่อถอืท่ี  
   กําหนดไวมีคาสูงกวาหรือเทากบัอันดบั 4 
- ผูออกตราสารอื่นๆ เชน บรษิัท สถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรพัยที่มีอันดับความ  
   นาเชื่อถือท่ีกําหนดไวมีคาสูงกวาหรือเทากับอันดบั 3 
- ตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอันดบัความนาเชื่อถือสูงกวาหรือเทากบัอันดบั 3 

 
4. ตราสารหนี้ท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถอื และมีลักษณะดังนี้ 

- ออกโดยสถาบันการเงิน และ 
- จดทะเบียนอยูในตลาดแลกเปลี่ยนรองที่ไดรับการยอมรับ และ 
- เปนหุนกูดอยสิทธิ ์และ 
- ตราสารหนี้อืน่ๆ ทีไ่ดอันดบัความนาเชื่อถือทีอ่อกโดยสถาบันการเงนิดังกลาวและมีระดับชั้น 

 เหมือนกับตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอนัดับความนาเชื่อถือขางตนตองมีอันดบัความ
นาเชื่อถอืที่ดีกวาหรือเทากบัอันดับ 3 และ 

- ไมมีขอมูลทีบ่งชี้ใหบริษทัพจิารณาไดวาตราสารหนี้นั้นไดรับการจัดอนัดับความนาเชื่อถือต่ํา
กวาอันดับ 3  

5. ตราสารทุน รวมถึงหุนกูแปลงสภาพที่นับรวมอยูในดัชนีหลักทรัพยหลัก 
6. หนวยของกองทุนรวมทีล่งทุนในหลักทรัพยที่เขาขายหลักประกนัทางการเงินขางตนที่มีการ

เปดเผยราคาตลาดตอสาธารณะเปนรายวนั 
 

ลูกหนี้จะตองวางหลักประกันทางการเงินเปนเวลาอยางนอยเทากบัอายุของสัญญา เพือ่ไมกอใหเกิด
ปญหาความไมสัมพันธกบัอายุของตราสาร และหลักประกันทางการเงินจะตองแสดงในราคาตลาด และ
ประเมินมูลคาอยางนอยทุก 6 เดือน 
 

จํานวนเงินของ CRM ที่อาจหักลางคาความเสี่ยงดานเครดิต คอื มูลคาของปจจัยทีช่วยลดความ
เสี่ยงดานเครดิต (CRM) คณูดวย คาความเสี่ยงตามระดับของความเสี่ยงตราสารหนี้นั้น 
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3. คาความเสี่ยงสาํหรับความเสี่ยงดานตลาด 
 

เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาด มีวัตถุประสงคเพือ่รองรับความเสี่ยงที่เกิดจากความ
เสียหายทางการเงินอันเปนผลมาจากความผันผวนของปจจัยในตลาด และ/หรอื การลดลงของมูลคาตลาด
ของสินทรพัยตามรายการตอไปน้ี 

(1) ตราสารทนุ (Equity) 

(2) ทรพัยสิน (Property) 

(3) อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) 

(4) อัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate) 

(5) สินคาโภคภัณฑ (Commodity) 

(6) หนวยลงทุน (Collective Investment i.e. unit trust) 
 

3.1 ความเส่ียงจากตราสารทุน 
 

ความเสี่ยงจากตราสารทุนเกิดจาก ความเสี่ยงภัยของการลงทุนในตราสารทุน เชน หุนทุน ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลกัทรัพยอางองิ ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่
โอนสิทธไิด หรือเอกสารสิทธิท่ีแสดงพฤตกิรรมทางตลาดคลายกับตราสารทุน หลักทรัพยแปลงสภาพ เชน 
ตราสารหนี้ หรือ หุนบุริมสทิธิที่สามารถเปลี่ยนเปนหุนทุนของผูออกหุนไดซ่ึงจะถกูจําแนกประเภทเปนหุนถา
สามารถซ้ือขายหรือมีพฤติกรรมเหมือนหุน นอกจากนี ้ความเสี่ยงจากตราสารทุนอาจเกิดจาก การลงทุนใน
ตราสารอนพุันธ เชน Future Swap และ Option โดยมีหลักทรัพยอางอิงเปนหุนหรือดัชนีหุน  

 
เงินกองทุนตามสําหรับความเสี่ยงดานตราสารทุน สามารถคํานวณไดจาก มูลคาของสินทรพัยทีมี่

ความเสี่ยงดานตลาดซึ่งประเมินตามขอกําหนดของกรอบการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง คูณดวย 
รอยละคาความเสี่ยง ตามตารางดังนี้ 
 

เอกสารสทิธ ิหรือ เครือ่งมือทางการเงิน  
(Instrument) 

คาความเสี่ยง 
(รอยละ) 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย เอ็ม 
เอ ไอ หรอืตลาดหลักทรัพยอื่นท่ีไดรับความเห็นชอบ  

16 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 0 
เงินลงทุนในบริษัทที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันภัยตาม
พระราชบัญญตัิประกันชวีติ และประกันวนิาศภัย แหงราชอาณาจักรไทย 

20 

ตราสารทุนอืน่ 20 
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 ตลาดหลักทรพัยอื่นที่ไดรับความเห็นชอบ มีดังน้ี 
 

ประเทศ ชื่อตลาดหลักทรัพย ประเทศ ชื่อตลาดหลักทรัพย 
Australia All Ordinaries Netherlands EOE 25 
Austria ATX Singapore Straight Times 
Belgium BEL 20 Spain IBEX 35 
Canada TSE 35 Sweden OMX 
France CAC 40 Switzerland SMI 
Germany DAX UK FTSE 100 
Hong Kong Hang Seng UK FTSE mid-250 
Italy MIB-30 USA S&P 500 
Japan Nikkei 225   

 
 
3.2 ความเส่ียงจากราคาทรพัยสนิ 
 

ความเสี่ยงจากราคาทรพัยสิน เกิดขึ้นจากความเสี่ยงภัยจากการเปลีย่นของราคาอสังหาริมทรัพย 
และสินทรพัยดําเนินงาน ทัง้เพือ่การลงทนุและเพือ่ใชในการดําเนินงาน 
 

เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากราคาทรพัยสินแตละประเภทจะถูกคาํนวณโดย มูลคาของ
ทรัพยสินที่ประเมินตามกรอบการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสีย่ง คูณดวย รอยละคาความเสี่ยง       
ดังตารางดานลาง ท้ังนีข้ึ้นอยูกับการแบงชั้นของทรัพยสิน 
 

การลงทุนในทรัพยสิน คาความเสี่ยง 
(รอยละ) 

ท่ีทําการ 4 
สินทรัพยดําเนินงาน และการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย(เฉพาะบรษิัทประกันชีวติ) 

16 

 
ดังนั้น เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากราคาทรัพยสนิท้ังหมด เทากับ ผลรวมของคาความเสี่ยง

จากราคาทรพัยสินแตละประเภท 
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3.3 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ เกิดขึ้นจากความเสี่ยงภัยจากสินทรัพยและหนี้สินท่ีมีความเกี่ยวของ
กับอตัราดอกเบี้ย รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารพาณิชย หุนกู ตัว๋เงิน บัตรเงินฝาก หนี้สินจํานอง การกูยืม 
ตราสารอนพุันธดอกเบี้ยและตราสารอื่นๆ ที่มีลักษณะคลายกัน เชน หุนบุริมสิทธทิี่ไมสามารถแปลงสภาพได 
หุนกูแปลงสภาพทีเ่ปนตราสารหนี้ หรือหุนบุริมสิทธท่ีิสามารถเปลี่ยนเปนหุนทุนไดจะถูกจําแนกเปนตราสาร
หน้ีหากการซื้อขายและมพีฤติกรรมเหมอืนตราสารหนี้ 

 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้สําหรับธุรกิจประกันชีวติและธุรกจิประกันวินาศภัยสามารถคํานวณไดดังนี้ 

   
  3.3.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยสาํหรับธุรกิจประกันชีวติ 
 

เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากอตัราดอกเบ้ียอาจลดลง จากการที่สนิทรัพยทีอ่อนไหวตออัตรา
ดอกเบี้ยถูกหักลาง (Offset) ดวยหนี้สินที่ออนไหวตออัตราดอกเบี้ย โดยคํานึงถึงระยะเวลาของสินทรัพยและ
หน้ีสินดังกลาว 
 

ตามหลักการแลว ความเสีย่งภัยท่ีเกี่ยวกับอตัราดอกเบี้ยท้ังหมด (รวมถึงความเสีย่งภัยจากตราสาร
อนพุันธอัตราดอกเบี้ย-interest rate derivatives exposures) จะรวมอยูในการคํานวณดังนี้ 
 

ภาระผูกพนัตามกรมธรรมประกันชีวิตที่ออนไหวตออัตราดอกเบี้ย : ภาระผูกพันตาม
กรมธรรมประกันภัยของผลประโยชนที่การันตีไวท้ังหมด 
 

สินทรัพยที่ออนไหวตออัตราดอกเบี้ยที่ผูกติดอยูกับภาระผูกพนัที่ไมการันตี : ควรแยก
สินทรัพยทีอ่อนไหวตออตัราดอกเบี้ยใดๆ ท่ีเกีย่วของกบัภาระผูกพันท่ีไมการันตีออก เชน กรณท่ีีรวม
สินทรัพยที่มีดอกเบี้ยคงที่เขาไวดวยกันเพือ่ใชเปนผลประโยชนการประกันชีวติทีมี่สวนรวมในเงินปนผล  
การจัดสรรดังกลาวควรมีเงือ่นไขหรอืมีรูปแบบที่ไมคลมุเครือ และมีระยะเวลาทีส่มัพันธกบัระยะสัญญาของ
ภาระผูกพัน 
 

หนี้สนิที่ออนไหวตออัตราดอกเบีย้ที่ไมใชภาระผูกพนัตามกรมธรรม : หนี้สินประเภทนี้ควรอยู
ในระดับท่ีต่ําที่สุด ยกเวนตราสารอนพุันธบางประเภทที่มีมูลคายุตธิรรมติดลบและการกูยืมหรือการใหกูยืม 
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การคํานวณเงนิกองทุนสําหรับความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยมีขั้นตอนดังน้ี 
 

ข้ันท่ี 1 การคาํนวณยอดคงเหลือท่ีออนไหวตออตัราดอกเบีย้ (S) 
 
Sbase = มูลคาของสินทรัพยท่ีออนไหวตออัตราดอกเบี้ย – มูลคาของหนี้สินที่ออนไหวตออตัราดอกเบีย้ท่ี
ไมใชภาระผูกพันตามกรมธรรมประกันภัย – ภาระผูกพันตามกรมธรรมประกันชีวติท่ีออนไหวตออตัรา
ดอกเบี้ย 
 โดยที่  

• Yield Curve ฐานเปน Yield Curve ของพันธบัตรรัฐบาลที่ไมมีดอกเบี้ย (Zero coupon 
bond) และ 

• ภาระผูกพันตามกรมธรรมประกันชีวติ* คํานวณตามกฎเกณฑของการดํารงเงินกองทุนตาม
ระดับความเสีย่ง และใชอัตราคิดลดที่กําหนด แตใชสมมติฐานการประมาณการที่ดีท่ีสุด** 
(นั่นคือ ไมรวมคาเผื่อความผันผวนที่ใชในการคํานวณมูลคายุตธิรรม) 

 
*ภาระผูกพันตามกรมธรรมประกันชีวติ คอื มูลคาเงินสาํรองประกันภยัแบบเบี้ยประกันภัยรวม (รวมเบี้ย
ประกันภัยรับเปนสินทรัพย) 
**สมมติฐานการประมาณการที่ดีที่สุด หมายถึง สมมตฐิานที่นอกเหนือจากอตัราคิดลด 
 

ข้ันท่ี 2 คํานวณยอดคงเหลอืทีอ่อนไหวตออตัราดอกเบีย้ (S) ใหมภายใต 2 สถานการณที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 
 

Sup และ Sdown จะถูกคํานวณโดยใช yield ท่ีไดจากการปรับคา Yield Curve จากสถานการณ
พื้นฐาน 
  

สถานการณ ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย 
อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น: ไมเกิน 10 ป [ฐาน + (ฐาน x 55%)] 

มากกวา 10 ปขึ้นไป [ฐาน + (ฐาน x 27.5%)] 
อัตราดอกเบี้ยลดลง: ไมเกิน 10 ป [ฐาน – (ฐาน x 40%)] 

มากกวา 10 ปขึ้นไป [ฐาน - (ฐาน x 20%)] 
 

สถานการณทีอ่ัตราดอกเบี้ยถูกปรับขึ้นน้ีจะใชกับทุกตัวแปรในสูตรของ S รวมทั้งอตัราคิดลดทีใ่ชใน
การคํานวณมูลคาภาระผูกพันตามกรมธรรมประกันชีวติ 
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ข้ันท่ี 3 คํานวณคาความเสีย่ง 
 
  คาความเสี่ยง = คาที่มากสุดระหวาง (Sbase - Sup , Sbase - Sdown, 0) 
 

ในทางปฏิบตักิารคํานวณอาจเปลี่ยนแปลงไปไดเนื่องมาจากปจจัยตอไปนี ้
- วิธีการกําหนดกระแสเงินสดที่เกิดจริง 
- การจัดกลุมของกระแสเงินสดตามระยะเวลาทีค่รบกําหนด (Maturity Bucket) และการ

สมมติวากระแสเงินสดเหลาน้ันจายเฉลี่ยตามระยะเวลาที่ครบกําหนด 
 
กระแสเงนิสดที่ติดลบ 
 

กระแสเงินสดที่ติดลบไมวาจะเกิดจากสินทรัพยหรอืหน้ีสินใหถือเปนกระแสเงินสดที่ติดลบแทนที่จะ
จัดแยกชั้นใหมเปนหนี้สินหรือสินทรพัย เพือ่ที่มูลคาที่ไดจากการคิดลดกระแสเงินสดดานสินทรัพยจะ
สามารถตรวจทานกับมูลคาสินทรัพยในงบดุลได และมูลคาหนี้สินท่ีไดจากการคิดลดกระแสเงินสดดาน
หน้ีสินจะสามารถสอบทานกับผลลัพธของเงินสํารองแบบเบี้ยประกนัภัยรวม (GPV) 
 
 
3.3.2 คาความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยสําหรบัธุรกิจประกันวนิาศภัย 
 

ข้ันท่ี 1: กําหนดความเสี่ยงจากอตัราดอกเบ้ียในแตละกลุมตามระยะเวลาที่จะครบกําหนด (Maturity 
bucket) 
 

การแบงกลุมของสินทรพัยตามระยะเวลาที่จะครบกําหนดใหแบงตามคอลัมนทางซายมือของตาราง
ดานลาง 
 

สําหรับหลักทรัพยที่มีอตัราดอกเบี้ยคงท่ี กลุมของระยะเวลาที่จะครบกําหนดคิดจากกระแสเงินสดที่
แนนอนในอนาคต 
 

สําหรับหลักทรัพยที่มีอตัราดอกเบี้ยลอยตัว กลุมของระยะเวลาทีจ่ะครบกําหนดคดิจากวันท่ีจะมีการตั้ง
ราคาใหมครั้งหนา 
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ข้ันท่ี 2:  คํานวณเงินกองทนุตามระดับความเสี่ยงของแตละกลุมระยะเวลาทีจ่ะครบกําหนด 

โดยมีคาเทากับมูลคาของสนิทรัพยในแตละกลุมระยะเวลาทีจ่ะครบกําหนดคูณดวยคาความเสีย่ง
จากคอลัมนทางขวามือของตารางดานลาง 
 

ระยะเวลาทีเ่หลือกอนจะครบสัญญา คาความเสี่ยง 
(รอยละ) 

ไมเกิน 1 เดือน 
มากกวา 1 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน 
มากกวา 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป 
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 2 ป 
มากกวา 2 ป แตไมเกิน 3 ป 
มากกวา 3 ป แตไมเกิน 5 ป 
มากกวา 5 ป แตไมเกิน 10 ป 
มากกวา 10 ป แตไมเกิน 15 ป 
มากกวา 15 ป แตไมเกิน 20 ป 
มากกวา 20 ป ขึ้นไป 

0.0 
0.25 
0.5 
1.0 
1.85 
3.0 
4.5 
6.0 
7.0 
8.0 

 
ข้ันท่ี 3: พจิารณาคาความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยรวม 

 
เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากอตัราดอกเบ้ียโดยรวมจะเปนคาสัมบูรณ (Absolute) ของผลรวม

ของเงินกองทนุสุทธิตามความเสี่ยงของแตละกลุมระยะเวลาที่จะครบกําหนด 
 
3.4 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 

บริษัทประกันภัยที่มีความเสี่ยงจากสกลุเงินท่ีแตกตางจากสกุลเงินของหนี้สินจะตองดํารงเงินกองทุน
เพิ่มเติมเพื่อรองรับความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ โดยกาํหนดคาความสี่ยงจากสกลุเงินไวเทากบัรอยละ 8 
ของสถานะเปดสุทธ ิ(Net Open Position)  
 

ในการคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่นน้ัน สถานะยอดคงเหลือสทุธ ิ(Net 
Balance Sheet Position) ของแตละสกลุเงินจะแปลงเปนคาเงินบาทที่อตัราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีประเมิน
มูลคา (Spot Exchange) โดยมูลคาที่ถูกแปลงจะถูกประเมินมูลคาตามกรอบการดํารงเงินกองทุนตามระดับ
ความเสี่ยง ยกเวนภาระผูกพันตามกรมธรรมประกันภัยท่ีใชคาประมาณการที่ดีที่สุดแทน สําหรบัภาระผูกพัน
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ตามกรมธรรมประกันชีวติ คาประมาณการที่ดีที่สุด หมายถึง การคํานวณตามกรอบการดํารงเงินกองทุนตาม
ระดับความเสีย่ง และใชอัตราคิดลดที่ถูกกําหนดแตใชสมมติฐานที่ดีที่สุด* (น่ันคือ ไมรวมคาเผ่ือความผัน
ผวนที่ใชในการคํานวณมูลคายุติธรรม) 

*สมมติฐานการประมาณการที่ดีท่ีสุด หมายถึง สมมตฐิานท่ีนอกเหนอืจากอตัราคดิลด 
เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนสามารถคํานวณจาก คาที่มากกวาระหวาง  

คาสัมบูรณ (Absolute) ของผลรวมของสถานะที่ขายสทุธ ิ(Short Position) และคาสัมบูรณ (Absolute)  
ของผลรวมของสถานะที่ซ้ือสุทธิ (Long Position) คูณดวย คาความเสี่ยงรอยละ 8 

 
ตัวอยางการคาํนวณ 

สถานะ อัตราแลกเปลีย่นซื้อ อัตราแลกเปลีย่นขาย 
สกุลเงินตรา ดอลลาร

สหรัฐ 
ยูโร ดอลลาร

สิงคโปร 
ดอลลาร

ออสเตรเลีย 
ปอนด 

สถานะอตัราแลกเปลีย่นสุทธิที่
เทียบเปนคาเงินบาท (ลานบาท) 

20 200 -30 -50 -100 

สถานะอตัราแลกเปลีย่นสุทธิรวม
ที่เทียบเปนคาเงินบาท (ลาน
บาท) 

220 -180 

    
เงินกองทุน คอื 220 ลานบาท คูณ 8.0% เทากบั 17.6 ลานบาท 

 
3.5 ความเส่ียงจากราคาสินคาโภคภณัฑ 

 
เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากการเปลีย่นแปลงราคาของสินคาโภคภัณฑ คํานวณไดดังนี้ 

 1. (สถานะสุทธิของสินคาโภคภัณฑแตละประเภท คูณดวย รอยละ 15) บวกดวย 
 2. (ผลรวมทั้งหมดของความเสี่ยงภัยรวมจากสินคาโภคภัณฑ คูณดวย รอยละ 3) 
 

โดยที่ การคํานวณมูลคาสินคาโภคภัณฑ ใหเปนไปตามกรอบการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง 
 
3.6 การลงทนุในหนวยลงทนุ 
 

บริษัทประกันภัยที่ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนแตกตางกันควร
ประเมินเงินกองทุนตามความเสี่ยงจากสดัสวนของเงินลงทุน เชน สาํหรับหนวยลงทุนที่ประกอบดวยตราสาร
ทุนที่จดทะเบยีนรอยละ 60 และหุนกูรอยละ 40 คาความเสี่ยงจะถูกคาํนวณโดยใชปจจัยความเสีย่งที่
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เกี่ยวของของทั้ง 2 องคประกอบ คอื รอยละ 60 ของหนวยลงทุนใชคาความเสี่ยงของตราสารทนุ และ    
รอยละ 40 ของหนวยลงทุนใชคาความเสีย่งของเครดติที่เกี่ยวของ 

ท้ังนี้ เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมประเภทตราสารหนี้
(Fixed income) จะใชกับเฉพาะบริษทัประกันวินาศภัยเทานั้น เนื่องจากความเสี่ยงของหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมประเภทตราสารหนี้ของบรษิทัประกันชีวิตไดรวมไวในความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบรษิัท
ประกันชีวติ (Interest rate risk) แลว 
 
4. ความเสี่ยงจากการกระจุกตวั 
 
4.1 สินทรัพยที่มีมูลคาเกินกวาขีดจํากัดที่กําหนด จะตองดํารงเงินกองทนุเพิ่มเติมสําหรับความเสี่ยงจาก
การกระจุกตัว ในการคํานวณความเสี่ยงจากการกระจกุตัว ตองมีการประเมินมูลคาสินทรัพยตามกรอบการ
ดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ยกเวนเงินสํารองประกันภัยสวนท่ีเรียกคนืจากการประกันภัยตอ 
(Projected Reinsurance Recoveries Reserves) ควรคํานวณโดยใชคาประมาณการที่ดีที่สุด (มูลคากอน
บวกเพิ่มคาเผือ่ความผันผวน)  

ในการคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากการกระจุกตัวมีขีดจํากัดของสินทรัพยแตละประเภท
ดังน้ี 

 
ประเภทของขดีจํากัด ขีดจํากัดของการกระจุกตัว 

(รอยละของสนิทรัพยรวม) 

1. ตราสารหนี้ (ตามประเภทของผูออกตราสาร)     
1.1 มิไดจดทะเบยีนซ้ือขายในสมาคมตลาดตราสาร

หนี้ไทย หรือตลาดตราสารหนี้ซึ่งเปนท่ียอมรับ 
1.2 จดทะเบียนซือ้ขายในสมาคมตลาดตราสารหนี้

ไทย หรอืตลาดตราสารหนี้ซึ่งเปนที่ยอมรับ 
1.3 สถาบันการเงนิ หรือบริษทัที่เกี่ยวของกลุม

สถาบันการเงนิ 
          ( ยกเวนรัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ) 

  5.0 
 

10.0 
 

20.0 

2. ตราสารทุน     
2.1 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

หรือ ตลาดหลกัทรัพยซึ่งเปนท่ียอมรับ 
2.2 มิไดจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศ

ไทยหรือตลาดหลักทรัพยซ่ึงเปนท่ียอมรบั 

  5.0 
 

5.0 
 



  41

ประเภทของขดีจํากัด ขีดจํากัดของการกระจุกตัว 
(รอยละของสนิทรัพยรวม) 

2.3 หลักทรพัยที่เปนหนวยลงทนุ 10.0 
3. เงินใหกูยืมที่ไมมีทรัพยสนิเปนประกัน     
3.1    ลูกหนี้แตละราย    1.0 
3.2     รวมลกูหนี้ทุกราย    2.5 
4. ความเสี่ยงจากทรพัยสิน    15.0 
5. อัตราแลกเปลี่ยน    20.0 
 

4.2 ขีดจํากัดของเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากการกระจุกตวัของตราสารทุน (Equity Securities)  
 
สําหรับกรณีของตราสารทุน ผลรวมของเงนิกองทุนสําหรับความเสีย่งจากการกระจกุตัวและความเสี่ยง

ดานตลาดตองไมเกินกวารอยละ 100  ของมูลคาของตราสารทุนแตละตวั ทั้งน้ี การคํานวณคาความเสี่ยง
ดานการกระจกุตัว ตองคํานวณหลังจากหกัสวนลดสําหรับการกระจายความเสี่ยงของทรัพยสินทีมี่ความเสี่ยง
ดานตลาด ตามสวนที ่3.1 

 
4.3 คาความเสี่ยงสําหรับการกระจุกตัวของการประกันภัยตอ 

 
ในการคํานวณเงินกองทุนเพือ่รองรับความเสี่ยงจากการกระจุกตัวสาํหรับการประกันภัยตอ        

แบงออกเปน 2 สวน ดังนี ้
 

4.3.1 ความเสี่ยงจากการกระจุกตวัของการประกันภัยตอสําหรับผูรับประกนัภัยตอแตละราย 
(Individual Concentration)  

 
 การประเมินความเสี่ยงในดานน้ี ใหพจิารณาจากเงินสํารองประกันภยัสวนที่เรียกคืนจากการ

ประกันภัยตอของบริษัทที่รับประกันภัยตอแตละราย และคํานวณเงินกองทุนตามระดับความเสีย่งโดยใช
ขีดจํากัดของการกระจุกตัวในตารางตอไปนี้ 
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ระดับความเสีย่ง 

ของผูรับประกันภัยตอแตละราย 
ขีดจํากัดของการกระจุกตัว 
(รอยละของเงนิรับคืนจาก

การประกันภัยตอ)1 
      

- ผูรับประกันภยัตอในประเทศไทย 
- ผูรับประกันภยัตอท่ีมีความเสี่ยงอันดับ 1 ถึง 4 
- ผูรับประกันภยัตอท่ีมีความเสี่ยงอันดับ 5 และผูรับประกันภัย
ตอท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชือ่ถอื 

 
50 
50 
25 

1  การกระจุกตัวของการประกันภัยตอประเมินจากสินทรัพยที่เกี่ยวของกับการประกันภัยตอเทานั้น 
(Reinsurance Asset Alone) ไมใชสินทรัพยรวม (Total Asset) 

 
4.3.2 ความเสี่ยงจากการกระจุกตวัเพิ่มเติมของการประกันภัยตอสําหรับความเสี่ยงรวมในแตละอันดบั

ความเสี่ยง (เฉพาะกรณีผูรบัประกันภัยตอตางประเทศ) 
  
 การประเมินความเสี่ยงในดานน้ีใหพจิารณาจากเงินสํารองประกันภยัสวนท่ีเรียกคืนจากการ

ประกันภัยตอรวมทั้งหมดในแตละอันดับความเสี่ยง และเนือ่งจากเปนการพจิารณาการกระจกุตัวท่ีแตละ
อันดับความเสี่ยง ดังนั้น หากมีผูรับประกันภัยตอมากกวา 1 รายในอันดับความเสี่ยงเดียวกัน ใหนําเงิน
สํารองประกันภัยสวนที่เรยีกคืนทั้งหมดมารวมกัน  และคํานวณเงินกองทุนตามระดับความเสีย่งโดยใช
ขีดจํากัดของการกระจุกตัวในตารางตอไปนี้ 

 
อันดับความเสี่ยง ขีดจํากัดของการกระจุกตัว 

(รอยละของเงนิสํารองประกนัภัยสวน
ที่เรียกคืนจากการประกันภัยตอ)1 

      
- กลุมอันดับความเสี่ยง 3 หรือตํ่ากวา 
- กลุมอันดับความเสี่ยง 4 
- กลุมอันดับความเสี่ยง 5 และไมไดรับการจัดอันดับความเสี่ยง 

 
ไมมี 
50 
25 

   
1  การกระจุกตัวของการประกันภัยตอประเมินจากสินทรัพยท่ีเกี่ยวของกับการประกันภัยตอเทานั้น 

(Reinsurance Asset Alone) ไมใชสินทรัพยรวม (Total Asset) 
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4.3.3 ขีดจํากัดของเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากการกระจุกตวัของการประกันภัยตอ 

 
เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการกระจุกตัวของการประกันภัยตอจะถูกตั้งขีดจํากัดไว เพือ่ให

ม่ันใจวาผลรวมของเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากการกระจุกตัว
ของการประกนัภัยตอสําหรบัผูรับประกันภัยตอแตละราย และเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากการกระจุก
ตัวเพิ่มเติมของการประกันภัยตอสําหรบัความเสี่ยงรวมในแตละอันดับความเสี่ยง(เฉพาะกรณีผูรับประกันภัย
ตอตางประเทศ) จะตองไมเกินกวารอยละ 100 ของความเสี่ยงภัยจากการประกันภัยตอ 
 
5. พารามเิตอรในการคาํนวณมูลคายตุิธรรมสาํหรับภาระผูกพนัตามกรมธรรมประกันภัย 
 

ทุกบริษทัจะตองพฒันาคาประมาณการที่ดีท่ีสุดของมูลคาภาระผูกพนัตามกรมธรรมประกันภัยของ
ตนเอง โดยทีค่าสวนเพิ่ม หรือ คาเผือ่ความผันผวน (Provisions for Adverse Deviation: PADs) จะถูก
นํามาใชเพื่อใหไดมูลคายุตธิรรม ซึ่งมูลคายุติธรรมนีจ้ะเปนคาที่แสดงวามูลคาภาระผูกพันตามกรมธรรม
ประกันภัยมีความพอเพียง ณ ระดับความเชื่อม่ันเปอรเซ็นตไทลที ่75 
 

ในกรณีท่ีจํานวนเงินและเวลาในการจายคงที่ ไมตองบวกเพิ่มคาเผ่ือความผันผวน 
 

วิธีในการคํานวณคาเผือ่ความผันผวนนั้นจะแตกตางกนัไปสําหรับการประกันวินาศภัยและการ
ประกันชีวติดงันี้ 
 
5.1 การประกันชวีิต 
 

มูลคายุตธิรรมของภาระผกูพันตามกรมธรรมประกันชีวติ โดยปกตจิะคํานวณโดยวิธเีงินสํารอง
ประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม (Gross Premium Valuation) ตามสมมติฐานการประมาณการที่ดีที่สุด
ของบรษิัทประกันภัยและปรับตามปจจัยท่ีไดกําหนดไวในหัวขอน้ี สาํหรับสัญญาแนบทายการประกัน
อุบตัิเหตุและสุขภาพและภาระผูกพันอื่นบางประเภทจะตองใชวิธอีื่นในการคํานวณใหดูหมายเหตุจากตาราง
ดานลาง 

ภาระผูกพันในสวนของผลประโยชนที่การันตีจะกําหนดโดยการคิดลดกระแสเงินสดในชวงระยะเวลา
หน่ึงมาถึง ณ วันที่ประเมินมูลคา ดวยอตัราคิดลดที่ปราศจากความเสี่ยงท่ีเหมาะสมกับชวงระยะเวลานั้น 
ทั้งนี้อัตราคิดลดที่ปราศจากความเสี่ยงนัน้ใหใชคาที่มากกวาระหวาง 

1) อัตราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลในปจจุบัน กบั  
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2) คาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ณ แตละสิ้นไตรมาสทั้งหมด 8 ไตรมาสที่ผาน
มานับจากวันท่ีประเมินมูลคา โดยคาถวงน้ําหนักที่ใชสําหรับสิ้นไตรมาสปจจุบันจะมีคาเทากับ 51% สวนคา
ถวงน้ําหนักแตละสิ้นไตรมาสของ 7 ไตรมาสที่ผานมาเทากับ 7%  

สําหรับกระแสเงินสดที่มีชวงระยะเวลานานกวาระยะเวลาสัญญาของพันธบตัรรัฐบาลที่หาได ใหใช
ระยะเวลาสัญญาของพันธบัตรรัฐบาลที่นานที่สุดเทาทีจ่ะหาไดกําหนดอัตราคิดลดที่ปราศจากความเสี่ยง  
 

ภาระผูกพันของผลประโยชนที่ไมไดการันตีจะกําหนดโดยการคิดลดกระแสเงินสดในชวงระยะเวลา
หน่ึงถึง ณ วันที่ประเมินมูลคา ดวยอตัราคิดลดที่ปราศจากความเสี่ยงที่ปรับคาแลวที่เหมาะสมกับชวง
ระยะเวลานั้น ซึ่งอัตราคิดลดปราศจากความเสี่ยงท่ีปรบัคาแลวของระยะเวลาสัญญาท่ีเหมาะสมจะมีคา
เทากับอัตราทีใ่ชกับการคํานวณภาระผูกพนัในสวนของผลประโยชนที่การันตีบวกดวยคาเผือ่ความเสี่ยงดาน
ตราสารทุนท่ีไดกําหนดไวสูงสุดที่รอยละ 6 
 

พารามิเตอรของการประเมินมูลคา 
 

คาเผื่อความผนัผวนสําหรับมูลคายุติธรรม 
 ณ ระดับความเชื่อม่ันเปอรเซ็นตไทลที ่75 

อัตรามรณะ  
 

+/-12% ของอตัรามรณะประมาณการที่ดีที่สุด 
 
คาเผื่อความผนัผวนของอตัรามรณะเดียวกันนี้
จะใชในการคาํนวณของการประกันเงิน
บํานาญ การประกันการทพุพลภาพบางสวน
หรือสิ้นเชิง และการประกันการเจ็บปวย
รายแรงหรือโรครายแรง 
 
จะมีการประเมินมูลคาใหมอีกคร้ังเม่ือมีขอมูล
ที่เพียงพอในการวิเคราะหตอไป 

คาใชจายในการตออายุกรมธรรม/การรักษา
กรมธรรม 

+5% ของคาประมาณการที่ดีที่สุด 

อัตราการขาดอายุกรมธรรมและการบอกเลิก
สัญญา 

+/-17% ของคาประมาณการที่ดีท่ีสุด 

สัญญาแนบทาย (1) +15% ของคาประมาณการที่ดีท่ีสุด 
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พารามิเตอรของการประเมินมูลคา 
 

คาเผื่อความผนัผวนสําหรับมูลคายุติธรรม 
 ณ ระดับความเชื่อม่ันเปอรเซ็นตไทลที ่75 

การประกันอืน่ๆ (รวมถึงสวนที่ใชวธิีการที่งาย
ขึ้นภายใตคําแนะนําของนกัคณิตศาสตร
ประกันภัยเพือ่ใชในกรอบการกํากับการดํารง
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของประเทศ
ไทย) (2) 

+9% ของคาประมาณการที่ดีที่สุด 

(1) สําหรับสัญญาแนบทายการประกันอบุตัิเหตุและสขุภาพทีจ่ัดเปนการประกันระยะยาวและมีการจายคา
สินไหมทดแทนนอกเหนือจากกรณีทุพพลภาพบางสวนหรือสิ้นเชิงหรือการเจ็บปวยรายแรง วิธท่ีีตองใช
คือการหาคาประมาณการที่ดีท่ีสุดของภาระผูกพันโดยวิธเีงินสํารองประกันภัยแบบเบ้ียประกนัภัยรวม
และเพิ่มคาเผือ่ความผันผวนอีกรอยละ 15 เพือ่ใหไดมูลคายุตธิรรม 

(2) สําหรับการประกันภัย เชน การประกันกลุมที่มีการใชวิธีการอยางงายในการหาคาประมาณการที่ดีท่ีสุด
และเพิ่มคาผลลัพธอีกรอยละ 9 เพือ่ใหไดมูลคายุตธิรรม (ดูหมายเหตุในสวนแนวทางปฏิบตัิดานคณิตศาสตร
ประกันภัย สําหรับตวัอยางกรณีดังกลาวและกรณพีิเศษท่ีไมตองมีการเพิ่มคาใดๆ) 
 
5.2 การประกันวนิาศภัย 
 

บริษัทจะตองคํานวณมูลคายุติธรรมของภาระผูกพันตามกรมธรรมประกันวินาศภัย โดยเพิ่มคาเผื่อ
ความผันผวนเขาไปในคาประมาณการที่ดีที่สุดสําหรับการประกันภัยแตละประเภทของบริษทั 
 

บริษัทจะตองกําหนดคาเผื่อความผันผวนโดยใชคาเผือ่ความผันผวน (PAD) ท่ีเปนมาตรฐาน และไม
สามารถนําคากระจายความเสี่ยงมาใชได 
 

รอยละของคาเผ่ือความผันผวนที่ใชกับคาประมาณการที่ดีที่สุดของภาระผูกพันดานคาสินไหม
ทดแทนใหนํามาใชเปนคาเผื่อความผันผวนสําหรับการคํานวณมูลคายุติธรรมของเงินสํารองสําหรับความ
เสี่ยงที่ยังไมสิน้สุดสําหรับการประกันภัยประเภทที่สอดคลองกัน 
 

มูลคายุตธิรรมของภาระผกูพันสําหรับเงินสํารองดานสินไหมทดแทน (Claim Reserve Liability) 
ทั้งหมดจะเทากับ ผลรวมของมูลคายุตธิรรมสําหรับการประกันภัยแตละประเภท  

 
มูลคายุตธิรรมของภาระผกูพันของความเสี่ยงท่ียังไมสิ้นสุดจะเทากบั ผลรวมของมูลคายุตธิรรม

สําหรับการประกันภัยแตละประเภท 
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คาเผื่อความผนัผวนมาตรฐาน มีดังนี้ 
 

ประเภทของการประกันภัย คาเผื่อความผนัผวน สําหรับมูลคา
ยุติธรรม ณ ระดับความเชื่อม่ัน 

 เปอรเซ็นตไทลที ่75 (รอยละ) 
ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 8 
ประกันสุขภาพ (ประกันวินาศภัย) 15 
ประกันภัยรถยนตภาคบังคับ 15 
ประกันอบัุติเหตุสวนบุคคล(ประกันวินาศภัย) 15 
ประกันอบัุติเหตุสวนบุคคล (ประกันชีวติ:กรมธรรม
แบบเดี่ยว) 

15 

ประกันการเดินทาง 15 
ประกันภัยสินคา 20 
ประกันภัยวศิวกรรม 20 
ประกันภัยทรัพยสินอื่นๆ 20 
ประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน (Industrial All Risks) 25 
ประกันอัคคีภัย 25 
ประกันภัยอากาศยาน 30 
ประกันภัยทางการเงิน (รวมการประกันภัย
อิสระภาพ) 

30 

ประกันภัยตวัเรือ 30 
ประกันความรับผิด 30 
อื่นๆ 30 

 
มูลคายุตธิรรมของภาระผกูพันของการประกันภัยแตละประเภทจะคํานวณโดยคาประมาณการที่ดี

ที่สุดของเงินสาํรองประกันภัยดานสินไหมทดแทนและเงินสํารองประกนัภัยของความเสี่ยงท่ียังไมสิ้นสุด  
คูณกับ คารอยละในตารางขางตน 
 

สําหรับการบนัทึกบัญชใีนสวนงบดุล คาเผื่อความผันผวนสําหรับภาระผูกพันดานสินไหมทดแทน
กอนการประกันภัยตอ (Gross Claims Liability) และคาเผ่ือความผันผวนสําหรับคาประมาณการเงินสํารอง
ประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากการประกันภัยตอ (Projected Value of Reinsurance Recoveries) ควรใชคา
รอยละท่ีเหมือนกัน ดังนั้นคาแตกตางระหวางผลลพัธของทั้ง 2 จํานวนจะเทากับผลลัพธจากการใชคารอยละ
เดียวกันนี้กับคาประมาณการที่ดีท่ีสุดของภาระผูกพันดานสินไหมทดแทนหลังการประกันภัยตอ 
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ในทางเดียวกนั ควรนําคารอยละของคาเผื่อความผันผวนดังกลาว มาใชในการคํานวณมูลคา
ยุติธรรมของเงินสํารองสําหรับความเสีย่งภัยที่ยังไมสิ้นสุดกอนการประกันภัยตอ (Gross URR) และ
คาประมาณการเงินสํารองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากการประกันภัยตอสําหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด
นั้นดวย  
 
 

        
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
 

แนวทางปฏิบัติสําหรับ 
การประเมินมูลคาสนิทรัพยและหนี้สิน 
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สําหรับบรษิทัประกนัชวีติ  

นิยามศพัท 

ความหมายของรายการสินทรัพย หน้ีสิน และวธิีปฏิบตัิทางบัญชีในประกาศฉบับน้ีใหเปนไปตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และในกรณีที่มาตรฐานการบัญชีไมไดกําหนดคํานิยามดังกลาวไว ให

เปนไปตามประกาศวาดวยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบรษิัท 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย 

 “บริษัท” หมายความวา บริษัทประกันชีวติตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวติ 

 “บริษัทประเมนิคาทรพัยสิน” หมายความวา บริษทัประเมินมูลคาทรพัยสินท่ีอยูในบัญชีรายชือ่ที่

ไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพยวาดวยการใหความเห็นชอบบรษิทัประเมิน

มูลคาทรพัยสนิและผูประเมินหลัก เพือ่วตัถุประสงคสาธารณะ” 

 “รัฐวิสาหกจิ” หมายความวา รัฐวิสาหกจิตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

         “สถาบันการเงิน” หมายความวา สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกจิสถาบนัการเงิน 

 “มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป” หมายความวา มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และแนวปฏิบัติทางบัญชี ท่ีประกาศโดยสภาวชิาชพีบัญชใีนพระบรมราชปูถัมภ 

 “ผูสอบบัญชีรบัอนุญาต” หมายถึง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการประกอบวชิาชีพ

บัญช ี

 “ตลาดตราสารหนี้แหงประเทศไทย” หมายถึง ตลาดตราสารหนี้แหงประเทศไทย ซ่ึงจัดตั้งภายใต

พระราชบัญญตัิหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย 

“ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย และตลาด

หลักทรพัย เอม็ เอ ไอ ซึ่งจดัตั้งภายใตพระราชบัญญตัหิลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย 

 “ตลาดหลักทรัพยตางประเทศ” หมายถึง สถานที่ทําการซื้อขายหลักทรัพยในตางประเทศที่มี

หนวยงานของรัฐกํากับดูแล และเปนตลาดหลักทรัพยท่ีไดรับการอนมัุติจากสํานักงาน คปภ.  
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 “เทคนิคการประเมินมูลคา” หมายถึง การกําหนดหาราคา ณ วันท่ีมีการวัดมูลคาหากมีการ

แลกเปลีย่นทางการคาตามปรกต ิณ วันนั้น โดยใหรวมถึงการใชขอมูลการทํารายการในตลาดลาสุดระหวาง

ผูซื้อผูขายที่มีความรอบรูและเต็มใจและไมมีความเกี่ยวของกันในลักษณะเดียวกบับุคคลที่เกี่ยวของกับ

กรรมการของบริษัทตามประกาศวาดวยบุคคลที่เก่ียวของกับกรรมการของบรษิทัประกันชวีิต หรือหาก

สามารถอางองิกับมูลคาปจจุบันของตราสารการเงินอืน่ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน การวิเคราะหกระแสเงินสด

คิดลด หรอืแบบจําลองการคํานวณราคา หรือการใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่ใชอยางแพรหลายในกลุม

ผูคาในตลาด โดยใชตวัแปรทั้งหมดที่ผูคาในตลาดใชในการกําหนดราคาที่สอดคลองกับวิธีการที่เปนที่

ยอมรับในการกําหนดราคาตราสารตามวธิีการเชิงเศรษฐกจิ  

 “สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย 

 “อัตราดอกเบีย้ที่แทจริง” หมายถึง อตัราที่ใชในการคิดลดประมาณการเงินสดรับหรือจายในอนาคต

ตลอดอายท่ีุคาดไวของตราสารการเงิน หรือในกรณีที่ระยะเวลาของมูลคาตามบัญชีสุทธขิองสินทรัพยทาง

การเงินหรือหนี้สินทางการเงินสั้นกวา เม่ือคํานวณอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจริง กจิการตองประเมินกระแสเงินสด

โดยพิจารณาเงื่อนไขตามสัญญาทั้งหมดของตราสารการเงิน(ตัวอยางเชน การจายชําระคืนกอนครบกําหนด 

สิทธิทีจ่ะซือ้ หรือสิทธิที่มีลกัษณะคลายคลึงกัน) แตไมตองพจิารณาผลขาดทุนจากการใหสินเชือ่ในอนาคต 

การคํานวณจะรวมถึง คาธรรมเนียม การจายเงินหรือการรับเงินทั้งหมดระหวางคูสัญญาซึ่งถือเปนสวนหนึง่

ของอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ตนทุนการทาํรายการ และสวนเพิ่มหรือสวนลดอื่นๆ ทั้งหมด 

 มีขอสมมตฐิานในเบือ้งตนวากระแสเงินสดและอายท่ีุคาดไวของกลุมของตราสารการเงินที่มีลักษณะ

คลายคลึงกันสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถอื อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีไมสามารถประมาณการกระแส

เงินสดหรืออายุของตราสารการเงินไดอยางนาเชื่อถอื (หรือกลุมของตราสารการเงนิ) ซึ่งเกิดขึ้นไดยาก ให

กิจการใชกระแสเงินสดตามสัญญาตลอดอายุสัญญาของตราสารการเงิน (หรือกลุมของตราสารการเงิน) 

 "ตราสารหนี”้ หมายถึง พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย พันธบตัรของ

องคการหรือรฐัวิสาหกจิ พนัธบัตรขององคกรภาครัฐ ตั๋วเงินคลัง หุนกู หุนกูแปลงสภาพ ตัว๋เงนิ (ตัว๋แลกเงนิ 

และตัว๋สัญญาใชเงิน) หรือหลักทรัพยอื่นตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 

  "ตราสารทุน” หมายถึง หุนสามัญ หุนบุรมิสิทธ ิใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุน ใบแสดงสิทธิใน

ผลประโยชนท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอางองิไทย (NVDR) ใบแสดงสิทธิ์ในผลประโยชนท่ีเกิดจากหุนสามัญ 

(DR) หนวยลงทุน หรือหลกัทรัพยอื่นตามที่นายทะเบยีนประกาศกาํหนด 
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"สลากออมทรพัย” หมายถึง สลากระดมเงินออมทีอ่อกโดยธนาคารทีมี่กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น มี

การจายผลประโยชนเปนดอกเบี้ยเม่ือครบกําหนด และมีสิทธิ์ไดรับรางวัลเปนงวด ๆ 

การประเมนิราคาทรพัยสิน 

ทรัพยสินใดทีไ่มไดกําหนดวิธีการประเมนิราคาไวตามประกาศนี ้ใหบริษัทประเมินราคาทรพัยสิน

ดังกลาวตามวธิีการรับรูและวัดมูลคาตามที่กําหนดในมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  

1. ตราสารหนี ้ ใหประเมินราคาดังน้ี 

 (1) กรณีเปนตราสารหนี้จดทะเบียน ใหใชมูลคายตุิธรรมท่ีเผยแพรโดยหนวยงานดังน้ี 

  (1.1) ตราสารหนี้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ใหใชมูลคายุติธรรมท่ีเผยแพร

โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย   

  (1.2) ตราสารหนี้จดทะเบียนในตลาดตราสารหน้ีแหงประเทศไทย ใหใชมูลคายติุธรรมที่

เผยแพรโดยตลาดตราสารหนี้แหงประเทศไทย 

  (1.3) ตราสารหนี้ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ ใหใชมูลคายุตธิรรมที่

เผยแพรโดย แหลงขอมูลทีเ่ชื่อถือได คอื Bloomberg, Reuters, Telerate หรือ Euroclear ณ สิ้นวันประเมิน

ราคา 

(1.4) กรณีตราสารหนี้ที่มีการจดทะเบียนตามขอ (1.1) และ (1.2) ใหประเมินราคาตามขอ (1.1) 

  (2) ตราสารหนี้จดทะเบียนตาม (1) ใหใชราคาตลาด (Clean Price) ณ สิ้นวันประเมินราคาเปน

มูลคายุตธิรรม  

(3) กรณีตราสารหนี้ที่ไมมีการจดทะเบียนตาม (1.1) (1.2) และ (1.3) ใหประเมินราคาตามราคาทุน

ตัดจําหนายดวยวธิีดอกเบี้ยที่แทจริง (Effective Interest Rate) หักดวยคาเผือ่การดอยคา  
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2.  ตราสารทนุ และใบสําคญัแสดงสิทธ ิใหประเมินราคาดังนี้ 

 (1) กรณีเปนตราสารทุนจดทะเบียน ใหใชมูลคายตุิธรรมท่ีเผยแพรโดยหนวยงานดังน้ี 

  (1.1) ตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหใชมูลคายตุธิรรมที่

เผยแพรโดยตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย  

  (1.2) ตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ ใหใชราคาที่เผยแพร ณ สิ้นวัน

ประเมินราคา ของตลาดหลกัทรัพยตางประเทศ  

 (2) ใหใชมูลคายุติธรรมของตราสารทุนจดทะเบียนตาม (1) โดยมีลําดับในการพจิารณาดังน้ี  

  (2.1) ใชราคาเสนอซือ้ (Current Bid Price) ณ สิ้นวันประเมินราคาเปนมูลคายุตธิรรม 

  (2.2) กรณีท่ีไมมีราคาเสนอซื้อใหใชราคาปดครั้งสุดทาย (Last Transaction Price) เปน

มูลคายุตธิรรม 

  (2.3) กรณีท่ีไมมีราคาปดครั้งสุดทาย หรอืราคาปดครั้งสุดทายน้ันไมนาเชื่อถอืเน่ืองจากเปน

การราคาบังคบัขาย ใหกําหนดมูลคายุติธรรมดวยเทคนคิการประเมินมูลคา 

 (3) ถาอยูในระหวางการขอนําหลักทรัพยน้ันไปจดทะเบียนการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยแลว ใหประเมินราคา

ตามราคาที่เสนอขายตอบุคคลทัว่ไป (IPO) 

 (4) กรณีตราสารทุนท่ีไมมีการจดทะเบียนตาม (1.1) และ (1.2) ใหกาํหนดมูลคายุติธรรมดวยเทคนิค

การประเมินมูลคา โดยใหพจิารณา 

  (4.1) มูลคาทีค่าดวาจะไดรบัจากการจําหนายตราสารทนุดังกลาว หรอื 

  (4.2) มูลคาตามบัญชีสุทธิจากสินทรัพยไมมีตัวตน ตามงบการเงินคร้ังสุดทายที่ผูสอบบัญชี

รับอนุญาตตรวจสอบหรือสอบทาน 

(5) การประเมินมูลคาหนวยลงทุนที่ไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ใหประเมินราคาโดยใชมูลคา

สินทรัพยสุทธติอหนวย (NAV) ของกองทุนรวม ณ สิน้วันประเมินราคา 

3. สลากออมทรัพย ใหประเมินตามราคาตรา (Face Value) 
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4. เงินใหกูยืม เบีย้ประกันภัยคางรับ รายไดจากการลงทุนคางรับ และลูกหนี้อื่น ใหประเมินราคาดังนี้ 

(1)  เงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน ใหกําหนดมูลคายุติธรรมดวยวิธคีิดลดกระแส

เงินสด (Discount Cash Flow) โดยใชอตัราคิดลดเทากับอตัราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมท่ีระบุไวในกรมธรรม

ประกันภัย  

(2) เงินใหกูยืมอื่นนอกจาก (1) ใหวัดมูลคาดวยวธิีราคาทุนตัดจําหนายโดยใชวธิีอตัราดอกเบี้ยท่ี

แทจริง หักคาเผื่อการดอยคา  

(3) เบี้ยประกนัภัยคางรับ รายไดจากการลงทุนคางรับ และลูกหนีอ้ื่น ประเมินราคาทรัพยสิน

ดังกลาวตามวธิีการรับรูและวัดมูลคาตามที่กําหนดในมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป หักคาเผือ่การดอย

คา 

 (4) คาเผื่อการดอยคาตาม (2) และ (3) ใหพจิารณาตามวิธีการดังตอไปนี้ 

  (4.1) รายการเงินใหกูยืม เบ้ียประกันภัยคางรับ รายไดจากการลงทนุคางรับ และลูกหนี้อื่น

หรือกลุมของรายการเงินใหกูยืม เบี้ยประกันภัยคางรับ รายไดจากการลงทุนคางรับ และลูกหนีอ้ื่นจะมีการ

ดอยคาและเกิดขาดทุนจากการดอยคา เม่ือมีหลักฐานวามีการลดลงในประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

ของรายการหรือกลุมของรายการดังกลาว ซึ่งสามารถประมาณการไดอยางนาเชือ่ถอื 

  (4.2) ใหพจิารณาการดอยคาของรายการที่มีนัยสําคัญแตละรายการ และพจิารณารายการที่

ไมมีนัยสําคัญแตละรายการหรือเปนกลุม 

  (4.3) หากบริษัทพจิารณารายการทั้งท่ีมีนัยสําคัญและไมมีนัยสําคัญแตละรายการแลว เห็น

วาไมมีการลดลงในประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ใหประเมินการดอยคาของสินทรัพยเปนรายกลุม 

โดยรวมรายการที่มีลักษณะความเสี่ยงดานเครดิตท่ีเหมือนกันเพือ่นํามาประเมินการดอยคาโดยรวมอีกครั้ง 

  (4.4) รายการเงินใหกูยืม เบ้ียประกันภัยคางรับ รายไดจากการลงทนุคางรับ และลูกหนี้อื่น

ซึ่งถูกประเมินดอยคาเปนแตละรายการและรับรูขาดทนุจากการดอยคาแลว รายการนั้นจะไมถกูรวมอยูใน

การประเมินการดอยคาเปนกลุม 

(4.5) หรือเปนไปตามที่นายทะเบยีนประกาศกําหนด 
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5. ตราสารอนพุันธ ใหประเมินราคาดวยมูลคายุตธิรรมตามราคาตลาด ยกเวนตราสารอนพุันธที่เปนหนี้สินท่ี

มีความเกี่ยวของและตองมีการรับหรือจายชําระโดยการสงมอบตราสารทุนที่ไมมีราคาเสนอซือ้ขายซ่ึงมูลคา

ยุติธรรมไมสามารถวัดไดอยางนาเชื่อถอื ซ่ึงจะตองถูกวัดมูลคาดวยวธิีราคาทุน ในกรณีที่ไมมีราคาตลาด ให

กําหนดมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคา   

6. เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน ใบรบัฝากเงิน และบัตรเงินฝาก (Negotiable Certificate of Deposit) 

(1) เงินสด ใหประเมินราคาตามจํานวนเงินที่มีอยู 

(2) เงินฝากสถาบันการเงิน และใบรับฝากเงิน ใหประเมินราคาตามจํานวนเงินทีฝ่ากไว 

(3) บตัรเงินฝาก ใหประเมินราคาตามราคาทุนตัดจําหนายดวยวธิีดอกเบีย้ที่แทจริง (Effective 

Interest Rate) 

7. ที่ดิน อาคาร และอาคารชุด ใหประเมินราคาดวยมูลคายุตธิรรมโดยบริษัทประเมินคาทรพัยสินหักดวยคา

เสื่อมราคาสะสม และคาเผือ่การดอยคา และบรษิัทประเมินคาทรัพยสินดังกลาวตองไมเกี่ยวของกับบรษิัทใน

ลักษณะเดียวกับบุคคลทีเ่กีย่วของกับกรรมการของบริษัทตามประกาศวาดวยบุคคลที่เกีย่วของกับกรรมการ

ของบรษิัท ทัง้น้ีการประเมินมูลคานั้นตองกระทํามาไมเกินสามสิบหกเดือน 

8. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ใหประเมินราคาดวยมูลคายุตธิรรมไมเกินสามสิบหกเดือนโดยบริษทั

ประเมินคาทรพัยสิน และบริษัทประเมินคาทรพัยสินดงักลาวตองไมเกี่ยวของกับบริษัทในลักษณะเดียวกับ

บุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการของบรษิทัตามประกาศวาดวยบุคคลที่เกี่ยวของกบักรรมการของบรษิัท 

9. สินทรัพยรอการขาย ใหบันทึกดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีบรษิัทจัดประเภทเปนสินทรัพยรอการขาย และ

มีการประเมินราคาทุกๆสามสิบหกเดือนโดยบริษัทประเมินคาทรัพยสิน และบรษิัทประเมินคาทรัพยสิน

ดังกลาวตองไมเกี่ยวของกบับริษทัในลักษณะเดียวกบับุคคลที่เก่ียวของกับกรรมการของบรษิทัตามประกาศ

วาดวยบุคคลที่เกี่ยวของกบักรรมการของบริษัท 

10. สินทรพัยจากการประกนัภัยตอ ใหประเมินราคา ดังน้ี 

 (1) เงินสํารองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอ คิดตามสวนแบงตามสัญญา

ภายหลังไดมีการคิดหน้ีสินกอนหักการประกันภัยตอตามวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย หักคาเผื่อการ

ดอยคา 
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 (2) สินทรัพยจากการประกนัภัยตอนอกจาก (1) ใหวัดดวยมูลคาตามสัญญาหักคาเผื่อการดอยคา 

 (3) คาเผื่อการดอยคาตาม (2) ใหพจิารณาจาก 

  (3.1) มีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจนอันเปนผลจากเหตุการณท่ีเกิดขึ้นภายหลังการรับรู

สินทรัพยจากการประกันภัยตอเม่ือเริ่มแรก ทําใหบริษทัอาจจะไมไดรับจํานวนเงินทั้งหมดตามเง่ือนไขของ

สัญญา และ 

  (3.2) ผลกระทบตอจํานวนเงินจากเหตกุารณท่ีบริษัทจะไดรับจากผูรบัประกนัภัยตอ 

สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ 

การประเมนิราคาหนี้สิน 

1. หนี้สินใดทีไ่มไดกําหนดวิธีการประเมนิราคาไวตามประกาศนี ้ใหบริษัทประเมนิราคาหนี้สินดังกลาวตาม

วิธีการรับรูและวัดมูลคาตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีท่ีรบัรองทั่วไป  

2. เงินสํารองตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวติ  ใหประเมินราคาตามประกาศวาดวยการจัดสรรเงินสํารอง

ของบรษิัทประกันชีวติ ยกเวนเงินสํารองที่บริษทัตองรายงานในรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกจิการ

ประจําเดอืนของบรษิัท ใหประเมินราคาโดยวิธีประมาณการเงินสํารองที่นายทะเบยีนยอมรับ 

เบ็ดเตล็ด 

การประเมินราคาทรพัยสินและหนี้สินของบริษัท  เม่ือนายทะเบยีนเห็นวาไมถูกตองหรือไมครบถวน

สมบูรณตามหลักเกณฑ วธิีการ และเงือ่นไขท่ีกําหนดในประกาศนี ้ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหบริษัท

แกไขเพิ่มเติมใหถูกตองหรอืครบถวนสมบูรณ ภายในเวลาที่นายทะเบียนกําหนด 
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สําหรับบรษิทัประกนัวนิาศภัย 

นิยามศพัท 

ความหมายของรายการสินทรัพย หน้ีสิน และวธิีปฏิบตัิทางบัญชีในประกาศฉบับน้ีใหเปนไปตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และในกรณีที่มาตรฐานการบัญชีไมไดกําหนดคํานิยามดังกลาวไว ให

เปนไปตามประกาศวาดวยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบรษิัท 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย 

 “บริษัท” หมายความวา บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวนิาศภัย 

 “บริษัทประเมนิคาทรพัยสิน” หมายความวา บริษทัประเมินมูลคาทรพัยสินท่ีอยูในบัญชีรายชือ่ที่

ไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพยวาดวยการใหความเห็นชอบบรษิทัประเมิน

มูลคาทรพัยสนิและผูประเมินหลัก เพือ่วตัถุประสงคสาธารณะ” 

 “รัฐวิสาหกจิ” หมายความวา รัฐวิสาหกจิตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

         “สถาบันการเงิน” หมายความวา สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกจิสถาบนัการเงิน 

 “มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป” หมายความวา มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และแนวปฏิบัติทางบัญชี ท่ีประกาศโดยสภาวชิาชพีบัญชใีนพระบรมราชปูถัมภ 

 “ผูสอบบัญชีรบัอนุญาต” หมายถึง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการประกอบวชิาชีพ

บัญช ี

 “ตลาดตราสารหนี้แหงประเทศไทย” หมายถึง ตลาดตราสารหนี้แหงประเทศไทย ซ่ึงจัดตั้งภายใต

พระราชบัญญตัิหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย 

“ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย และตลาด

หลักทรพัย เอม็ เอ ไอ ซึ่งจดัตั้งภายใตพระราชบัญญตัหิลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย 

 “ตลาดหลักทรัพยตางประเทศ” หมายถึง สถานที่ทําการซื้อขายหลักทรัพยในตางประเทศที่มี

หนวยงานของรัฐกํากับดูแล และเปนตลาดหลักทรัพยท่ีไดรับการอนมัุติจากสํานักงาน คปภ.  
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 “เทคนิคการประเมินมูลคา” หมายถึง การกําหนดหาราคา ณ วันท่ีมีการวัดมูลคาหากมีการ

แลกเปลีย่นทางการคาตามปรกต ิณ วันนั้น โดยใหรวมถึงการใชขอมูลการทํารายการในตลาดลาสุดระหวาง

ผูซื้อผูขายที่มีความรอบรูและเต็มใจและไมมีความเกี่ยวของกันในลักษณะเดียวกบับุคคลที่เกี่ยวของกับ

กรรมการของบริษัทตามประกาศวาดวยบุคคลที่เก่ียวของกับกรรมการของบรษิทัประกันวินาศภัย หรอืหาก

สามารถอางองิกับมูลคาปจจุบันของตราสารการเงินอืน่ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน การวิเคราะหกระแสเงินสด

คิดลด หรอืแบบจําลองการคํานวณราคา หรือการใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่ใชอยางแพรหลายในกลุม

ผูคาในตลาด โดยใชตวัแปรทั้งหมดที่ผูคาในตลาดใชในการกําหนดราคาที่สอดคลองกับวิธีการที่เปนที่

ยอมรับในการกําหนดราคาตราสารตามวธิีการเชิงเศรษฐกจิ  

 “สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย 

 “อัตราดอกเบีย้ที่แทจริง” หมายถึง อตัราที่ใชในการคิดลดประมาณการเงินสดรับหรือจายในอนาคต

ตลอดอายท่ีุคาดไวของตราสารการเงิน หรือในกรณีที่ระยะเวลาของมูลคาตามบัญชีสุทธขิองสินทรัพยทาง

การเงินหรือหนี้สินทางการเงินสั้นกวา เม่ือคํานวณอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง กจิการตองประเมินกระแสเงินสด

โดยพิจารณาเงื่อนไขตามสัญญาทั้งหมดของตราสารการเงิน(ตัวอยางเชน การจายชําระคืนกอนครบกําหนด 

สิทธิทีจ่ะซือ้ หรือสิทธิที่มีลกัษณะคลายคลึงกัน) แตไมตองพจิารณาผลขาดทุนจากการใหสินเชือ่ในอนาคต 

การคํานวณจะรวมถึง คาธรรมเนียม การจายเงินหรือการรับเงินทั้งหมดระหวางคูสัญญาซึ่งถือเปนสวนหนึง่

ของอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ตนทุนการทาํรายการ และสวนเพิ่มหรือสวนลดอื่นๆ ทั้งหมด 

 มีขอสมมตฐิานในเบือ้งตนวากระแสเงินสดและอายท่ีุคาดไวของกลุมของตราสารการเงินที่มีลักษณะ

คลายคลึงกันสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถอื อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีไมสามารถประมาณการกระแส

เงินสดหรืออายุของตราสารการเงินไดอยางนาเชื่อถอื (หรือกลุมของตราสารการเงนิ) ซึ่งเกิดขึ้นไดยาก ให

กิจการใชกระแสเงินสดตามสัญญาตลอดอายุสัญญาของตราสารการเงิน (หรือกลุมของตราสารการเงิน) 

 "ตราสารหนี”้ หมายถึง พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย พันธบตัรของ

องคการหรือรฐัวิสาหกจิ พนัธบัตรขององคกรภาครัฐ ตั๋วเงินคลัง หุนกู หุนกูแปลงสภาพ ตัว๋เงนิ (ตัว๋แลกเงนิ 

และตัว๋สัญญาใชเงิน) หรือหลักทรัพยอื่นตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 

  "ตราสารทุน” หมายถึง หุนสามัญ หุนบุรมิสิทธ ิใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุน ใบแสดงสิทธิใน

ผลประโยชนท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอางองิไทย (NVDR) ใบแสดงสิทธิ์ในผลประโยชนท่ีเกิดจากหุนสามัญ 

(DR) หนวยลงทุน หรือหลกัทรัพยอื่นตามที่นายทะเบยีนประกาศกาํหนด 
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"สลากออมทรพัย” หมายถึง สลากระดมเงินออมทีอ่อกโดยธนาคารทีมี่กฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น มี

การจายผลประโยชนเปนดอกเบี้ยเม่ือครบกําหนด และมีสิทธิ์ไดรับรางวัลเปนงวด ๆ 

การประเมนิราคาทรพัยสิน 

ทรัพยสินใดทีไ่มไดกําหนดวิธีการประเมนิราคาไวตามประกาศนี ้ใหบริษัทประเมนิราคาทรพัยสิน

ดังกลาวตามวธิีการรับรูและวัดมูลคาตามที่กําหนดในมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  

1. ตราสารหนี ้ ใหประเมินราคาดังน้ี 

 (1) กรณีเปนตราสารหนี้จดทะเบียน ใหใชมูลคายตุิธรรมท่ีเผยแพรโดยหนวยงานดังน้ี 

  (1.1) ตราสารหนี้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ใหใชมูลคายุติธรรมท่ีเผยแพร

โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย   

  (1.2) ตราสารหนี้จดทะเบียนในตลาดตราสารหน้ีแหงประเทศไทย ใหใชมูลคายติุธรรมที่

เผยแพรโดยตลาดตราสารหนี้แหงประเทศไทย 

  (1.3) ตราสารหนี้ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ ใหใชมูลคายุตธิรรมที่

เผยแพรโดย แหลงขอมูลทีเ่ชื่อถือได คอื Bloomberg, Reuters, Telerate หรือ Euroclear ณ สิ้นวันประเมิน

ราคา 

(1.4) กรณีตราสารหนี้ที่มีการจดทะเบียนตามขอ (1.1) และ (1.2) ใหประเมินราคาตามขอ (1.1) 

  (2) ตราสารหนี้จดทะเบียนตาม (1) ใหใชราคาตลาด (Clean Price) ณ สิ้นวันประเมินราคาเปน

มูลคายุตธิรรม  

(3) กรณีตราสารหนี้ท่ีไมมีการจดทะเบียนตาม (1.1) (1.2) และ (1.3) ใหประเมินราคาตามราคาทุน

ตัดจําหนายดวยวธิีดอกเบี้ยที่แทจริง (Effective Interest Rate) หักดวยคาเผือ่การดอยคา  

2.  ตราสารทนุ และใบสําคญัแสดงสิทธ ิใหประเมินราคาดังนี้ 

 (1) กรณีเปนตราสารทุนจดทะเบียน ใหใชมูลคายตุิธรรมท่ีเผยแพรโดยหนวยงานดังน้ี 

  (1.1) ตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหใชมูลคายตุธิรรมที่

เผยแพรโดยตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย  
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  (1.2) ตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ ใหใชราคาที่เผยแพร ณ สิ้นวัน

ประเมินราคา ของตลาดหลกัทรัพยตางประเทศ  

 (2) ใหใชมูลคายุติธรรมของตราสารทุนจดทะเบียนตาม (1) โดยมีลําดับในการพจิารณาดังน้ี  

  (2.1) ใชราคาเสนอซือ้ (Current Bid Price) ณ สิ้นวันประเมินราคาเปนมูลคายุตธิรรม 

  (2.2) กรณีท่ีไมมีราคาเสนอซื้อใหใชราคาปดครั้งสุดทาย (Last Transaction Price) เปน

มูลคายุตธิรรม 

  (2.3) กรณีท่ีไมมีราคาปดครั้งสุดทาย หรอืราคาปดครั้งสุดทายน้ันไมนาเชื่อถอืเน่ืองจากเปน

การราคาบังคบัขาย ใหกําหนดมูลคายุติธรรมดวยเทคนคิการประเมินมูลคา 

 (3) ถาอยูในระหวางการขอนําหลักทรัพยน้ันไปจดทะเบียนการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยแลว ใหประเมินราคา

ตามราคาที่เสนอขายตอบุคคลทัว่ไป (IPO) 

 (4) กรณีตราสารทุนท่ีไมมีการจดทะเบียนตาม (1.1) และ (1.2) ใหกาํหนดมูลคายุติธรรมดวยเทคนิค

การประเมินมูลคา โดยใหพจิารณา 

  (4.1) มูลคาทีค่าดวาจะไดรบัจากการจําหนายตราสารทนุดังกลาว หรอื 

  (4.2) มูลคาตามบัญชีสุทธิจากสินทรัพยไมมีตัวตน ตามงบการเงินคร้ังสุดทายที่ผูสอบบัญชี

รับอนุญาตตรวจสอบหรือสอบทาน 

(5) การประเมินมูลคาหนวยลงทุนที่ไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ใหประเมนิราคาโดยใชมูลคา

สินทรัพยสุทธติอหนวย (NAV) ของกองทุนรวม ณ สิน้วันประเมินราคา 

3. สลากออมทรัพย ใหประเมินตามราคาตรา 

4. เงินใหกูยืม เบีย้ประกันภัยคางรับ รายไดจากการลงทุนคางรับ และลูกหนี้อื่น ใหประเมินราคาดังน้ี 

 (1) เงินใหกูยืม ใหวัดมูลคาดวยวธิีราคาทนุตัดจําหนายโดยใชวธิีอตัราดอกเบ้ียที่แทจริง หักคาเผื่อ

การดอยคา  
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(2) เบี้ยประกนัภัยคางรับ รายไดจากการลงทุนคางรับ และลูกหนีอ้ื่น ประเมินราคาทรัพยสินดังกลาว

ตามวิธีการรบัรูและวัดมูลคาตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป หักคาเผื่อการดอยคา 

 (3) คาเผื่อการดอยคาตาม (1) และ (2) ใหพจิารณาตามวิธีการดังตอไปน้ี 

  (3.1) รายการเงินใหกูยืม เบ้ียประกันภัยคางรับ รายไดจากการลงทนุคางรับ และลูกหนี้อื่น

หรือกลุมของรายการเงินใหกูยืม เบี้ยประกันภัยคางรับ รายไดจากการลงทุนคางรับ และลูกหนีอ้ื่นจะมีการ

ดอยคาและเกิดขาดทุนจากการดอยคา เม่ือมีหลักฐานวามีการลดลงในประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

ของรายการหรือกลุมของรายการดังกลาว ซึ่งสามารถประมาณการไดอยางนาเชือ่ถอื 

  (3.2) ใหพจิารณาการดอยคาของรายการที่มีนัยสําคัญแตละรายการ และพจิารณารายการที่

ไมมีนัยสําคัญแตละรายการหรือเปนกลุม 

  (3.3) หากบริษัทพจิารณารายการทั้งท่ีมีนัยสําคัญและไมมีนัยสําคัญแตละรายการแลว เห็น

วาไมมีการลดลงในประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ใหประเมินการดอยคาของสินทรัพยเปนรายกลุม 

โดยรวมรายการที่มีลักษณะความเสี่ยงดานเครดิตท่ีเหมือนกันเพือ่นํามาประเมินการดอยคาโดยรวมอีกครั้ง 

  (3.4) รายการเงินใหกูยืม เบ้ียประกันภัยคางรับ รายไดจากการลงทนุคางรับ และลูกหนี้อื่น

ซึ่งถูกประเมินดอยคาเปนแตละรายการและรับรูขาดทนุจากการดอยคาแลว รายการนั้นจะไมถกูรวมอยูใน

การประเมินการดอยคาเปนกลุม 

(3.5) หรือเปนไปตามที่นายทะเบยีนประกาศกําหนด 

5. ตราสารอนพุันธ ใหประเมินราคาดวยมูลคายุตธิรรมตามราคาตลาด ยกเวนตราสารอนพุันธที่เปนหนี้สินที่

มีความเกี่ยวของและตองมีการรับหรือจายชําระโดยการสงมอบตราสารทุนที่ไมมีราคาเสนอซือ้ขายซ่ึงมูลคา

ยุติธรรมไมสามารถวัดไดอยางนาเชื่อถอื ซ่ึงจะตองถูกวัดมูลคาดวยวธิีราคาทุน ในกรณีที่ไมมีราคาตลาด ให

กําหนดมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคา   

6. เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน ใบรบัฝากเงิน และบัตรเงินฝาก (Negotiable Certificate of Deposit) 

(1) เงินสด ใหประเมินราคาตามจํานวนเงินที่มีอยู 

(2) เงินฝากสถาบันการเงิน และใบรับฝากเงิน ใหประเมินราคาตามจํานวนเงินทีฝ่ากไว 
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(3) บตัรเงินฝาก ใหประเมินราคาตามราคาทุนตัดจําหนายดวยวธิีดอกเบีย้ที่แทจริง (Effective 

Interest Rate) 

7. ที่ดิน อาคาร และอาคารชุด ใหประเมินราคาดวยมูลคายุตธิรรมโดยบริษัทประเมินคาทรพัยสินหักดวยคา

เสื่อมราคาสะสม และคาเผือ่การดอยคา และบรษิัทประเมินคาทรัพยสินดังกลาวตองไมเกี่ยวของกับบรษิัทใน

ลักษณะเดียวกับบุคคลทีเ่กีย่วของกับกรรมการของบริษัทตามประกาศวาดวยบุคคลที่เกีย่วของกับกรรมการ

ของบรษิัท ทัง้น้ีการประเมินมูลคานั้นตองกระทํามาไมเกินสามสิบหกเดือน 

8. สินทรัพยรอการขาย ใหบันทึกดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีบรษิัทจัดประเภทเปนสินทรัพยรอการขาย และ

มีการประเมินราคาทุกๆสามสิบหกเดือนโดยบริษัทประเมินคาทรัพยสิน และบรษิัทประเมินคาทรัพยสิน

ดังกลาวตองไมเกี่ยวของกบับริษทัในลักษณะเดียวกบับุคคลที่เก่ียวของกับกรรมการของบรษิทัตามประกาศ

วาดวยบุคคลที่เกี่ยวของกบักรรมการของบริษัท 

9. สินทรัพยจากการประกันภัยตอ ใหประเมินราคา ดังนี้ 

 (1) เงินสํารองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอ คิดตามสวนแบงตามสัญญา

ภายหลังไดมีการคิดหน้ีสินกอนหักการประกันภัยตอตามวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย หักคาเผื่อการ

ดอยคา 

 (2) สินทรัพยจากการประกนัภัยตอนอกจาก (1) ใหวัดดวยมูลคาตามสัญญาหักคาเผื่อการดอยคา 

 (3) คาเผื่อการดอยคาตาม (2) ใหพจิารณาจาก 

  (3.1) มีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจนอันเปนผลจากเหตุการณท่ีเกิดขึ้นภายหลังการรับรู

สินทรัพยจากการประกันภัยตอเม่ือเริ่มแรก ทําใหบริษทัอาจจะไมไดรับจํานวนเงินทั้งหมดตามเง่ือนไขของ

สัญญา และ 

  (3.2) ผลกระทบตอจํานวนเงินจากเหตกุารณท่ีบริษัทจะไดรับจากผูรบัประกันภัยตอ 

สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ 

การประเมนิราคาหนี้สิน 

1. หนี้สินใดทีไ่มไดกําหนดวิธีการประเมนิราคาไวตามประกาศนี ้ใหบริษทัประเมนิราคาหนี้สินดังกลาวตาม

วิธีการรับรูและวัดมูลคาตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีท่ีรบัรองทั่วไป  
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2. เงินสํารองตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย  ใหประเมินราคาตามประกาศวาดวยการจัดสรรเงิน

สํารองของบรษิัทประกันวินาศภัย ยกเวนเงินสํารองที่บริษัทตองรายงานในรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและ

กิจการประจําเดือนของบริษัท ใหประเมินราคาโดยวิธปีระมาณการเงินสํารองที่นายทะเบยีนยอมรับ 

เบ็ดเตล็ด 

การประเมินราคาทรพัยสินและหนี้สินของบริษัท  เม่ือนายทะเบยีนเห็นวาไมถูกตองหรือไมครบถวน

สมบูรณตามหลักเกณฑ วธิีการ และเงือ่นไขท่ีกําหนดในประกาศนี ้ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหบริษัท

แกไขเพิ่มเติมใหถูกตองหรอืครบถวนสมบูรณ ภายในเวลาที่นายทะเบียนกําหนด 

_______________________________________________ 



 

 

ภาคผนวก 3 

 

แนวทางปฏิบัติทางคณิตศาสตรประกันภัย 
เกี่ยวกบัการประเมินมูลคาภาระผูกพัน 

ตามกรมธรรมประกันภัยของการประกันชีวิต 
(Life Actuarial Guidance Note) 

สําหรับการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสีย่ง 
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1. บทนาํ 
 
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพือ่เปนแนวทางปฏิบัติดานคณิตศาสตรประกันภัยของการประกันชีวติในการ
กําหนดมูลคาภาระผูกพันของกรมธรรมประกันภัย อีกทั้งเปนแนวทางปฏิบัติดานคณิตศาสตรประกันภัย
สําหรับธุรกจิประกันวินาศภัยในการประเมินภาระผูกพันของการประกันอุบัติเหตุและการประกันสุขภาพแบบ
ระยะยาว 
 
พระราชบัญญตัิประกันชวีติ พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันชีวติ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 
2551 กําหนดหนาที่ของนักคณิตศาสตรประกันภัยของบริษัทประกันชีวติวานักคณติศาสตรประกันภัยของ
บริษัทประกันชีวติตองดําเนินการคํานวณและตรวจสอบเงินสํารองประกันภัยโดยใชวิธีการทางคณิตศาสตร
ประกันภัย ซึง่หนาที่ดังกลาวเริ่มบังคบัใชในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2552 และการดําเนินการดังกลาวตอง
สอดคลองกับกฎหมายและประกาศทีเ่กี่ยวของ 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับผิดชอบตรวจสอบทางดานคณิตศาสตรประกันภัยตามพระราชบัญญัติและ
กฎหมายที่เก่ียวของตองดําเนินการตามแนวทางปฏิบตัน้ีิ เวนแตจะพสิูจนไดวาการดําเนินการดังกลาวไม
เหมาะสมและขัดตอเจตนารมณของพระราชบัญญติัและกฎหมายที่เกี่ยวของ ในกรณีดังกลาว นัก
คณิตศาสตรประกันภัยมีหนาที่วิเคราะหและพิสจูนใหเหน็วาการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติไมเหมาะสม 
หรือขัดตอกฎหมายหรือประกาศที่เกีย่วของ โดยนักคณิตศาสตรประกันภัยจะตองทําการวิเคราะหและแสดง
ในรายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัย 
 
แนวทางปฏิบตัิทางคณิตศาสตรประกันภัยนี้อธบิายถึง การดําเนินการที่นักคณิตศาสตรประกันภัยตองทํา 
โดยใชคําวา “ตอง/ควร” อยางไรก็ตาม ในบางสวนของแนวทางปฏิบตัทิางคณิตศาสตรประกันภัยนี้ไดใชคํา
วา “แนวทางปฏิบัตท่ีิดี (Best Practice)” หรือ “นักคณิตศาสตรประกันภัยอาจจะ” เปนกรอบดําเนินการ ซึ่ง
กรณีหลังน้ีนักคณิตศาสตรประกันภัยไมจาํเปนตองวิเคราะหเพิ่มเติมเพือ่สนับสนุนแนวทางของนัก
คณิตศาสตรประกันภัยเอง 
  
พระราชบัญญตัิฯ และแนวทางปฏิบัติทางคณิตศาสตรประกันภัยไมอาจครอบคลุมไดทุกกรณีที่จะเกิดขึ้น นัก
คณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับผิดชอบตรวจสอบดานคณติศาสตรประกันภัยตามพระราชบัญญตัิและกฎหมายที่
เกี่ยวของตองม่ันใจวาไดพจิารณาถึงความเสี่ยงท้ังหมดที่รับทราบ และเกี่ยวของกับภาระผูกพนัตาม
กรมธรรมประกันภัย โดยสงผลกระทบตอความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกนัภัย นักคณิตศาสตร
ประกันภัยควรระบุถึงความเสี่ยงสําคัญท่ีไมสามารถเผ่ือความเสี่ยงไวในการประเมินมูลคาตามกรมธรรม
ประกันภัยไวในรายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัย 
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นักคณิตศาสตรประกันภัยควรเขาใจวา ความไมเปนสาระสําคัญ (Immateriality) นั้นไมเปนเหตุผลเพยีง
พอทีจ่ะไมดําเนินการตามแนวทางปฏิบัตทิางคณิตศาสตรประกันภัยน้ี โดยความเปนสาระสําคญั 
(Materiality) หมายถึง การมีผลลพัธที่แตกตางกันเกินกวารอยละ 5 ของมูลคาเงินสํารองประกันภัยแบบเบ้ีย
ประกันภัยรวม (GPV) ที่คาํนวณได 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยที่ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัตินี้ควรอางอิงถึงการปฏบิัตติาม (Compliance) 
แนวทางปฏิบตัิทางคณิตศาสตรประกันภัยดวยทุกครั้งที่ใหคําแนะนําที่เปนลายลกัษณอักษร นอกจากนี้นัก
คณิตศาสตรประกันภัยตองอธบิายอยางเปดเผยชัดเจน (highlighted) ถึงเหตุผลของการดําเนินการ
โดยเฉพาะสวนท่ีไมสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติทางคณิตศาสตรประกันภัย  
 
แนวทางปฏิบตัิทางคณิตศาสตรประกันภัยนี้ถือเปนสวนเพิ่มเติม แตไมไดใชทดแทนมาตรฐานทางวิชาชพี
คณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial professional standards) ของสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยตางๆ ท่ี
นักคณิตศาสตรประกันภัยที่ทํางานในประเทศไทยตองถือปฏบิัต ิ
 
สาระสําคัญของวิชาชพีนักคณิตศาสตรประกันภัยขึ้นอยูกับมาตรฐานวิชาชพี ความรูเชิงเทคนิค และ
จริยธรรม ซ่ึงตองอยูบนพื้นฐานเพื่อประโยชนของสาธารณะ (Public interest) ในกรณีท่ีนักคณิตศาสตร
ประกันภัยมีขอสงสัยเกี่ยวกบัการดําเนินการที่เหมาะสมในการนําแนวทางปฏิบัตินีไ้ปใช สามารถขอความ
ชวยเหลือและขอแนะนําไดจากสมาคมนกัคณิตศาสตรประกันภัยที่นกัคณิตศาสตรประกันภัยเปนสมาชิกอยู 
หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย (คปภ.) หรือสมาคมนัก
คณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย 

2. การจัดประเภทธุรกิจของการประกันอุบัตเิหตุและการประกนัสุขภาพ 
 
โดยปกติกรมธรรมประกันภัยที่ออกโดยบริษัทประกันชีวติจะใชหลกัการประเมินมูลคาดวยหลกัเกณฑของ
การประกันชีวติ บริษทัประกันชีวติสวนมากจะขายกรมธรรมประกันอบุัติเหตุและสขุภาพในลักษณะสัญญา
แนบทาย ซึ่งมีคุณลักษณะของการประกนัวินาศภัย ในทางกลับกัน บริษัทประกันวินาศภัยอาจขายกรมธรรม
ประกันภัยที่ใหความคุมครองการเสียชวีติและการประกันสุขภาพ ซึง่มีการรับรองความคุมครองในระยะยาว
มากกวา 1 ป ทําใหกรมธรรมประกันภัยดังกลาวมีคุณลกัษณะบางประการของการประกันชีวติ กรอบการ
ดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงไดจัดประเภทของกรมธรรมประกันอุบัติเหตุและการประกันสุขภาพ 
เพือ่ใหทราบวาการประเมินมูลคาเงินสํารองประกันภัยตองใชหลักเกณฑที่กําหนดของการประกนัชีวติหรือ
การประกันวนิาศภัย ตามคํานิยามดังตอไปนี ้
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สัญญาการประกันอุบตัิเหตแุละการประกนัสุขภาพที่มีระยะเวลาของสัญญาเกินกวา 1 ป โดยบรษิัท
ประกันภัยไมสามารถบอกเลิกสัญญา และไมสามารถปรับเพิ่มหรือลดเบี้ยประกันภัย รวมถึงเปลี่ยนแปลง
ผลประโยชนใดๆ ในกรมธรรมประกันภัยตลอดอายุสญัญา ควรใชหลกัเกณฑที่กําหนดของการประกันชีวติ 
หากไมเปนไปตามเงื่อนไขขางตนใหใชหลกัเกณฑของการประกันวินาศภัย 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยตองพจิารณาวา  

บริษัทประกันภัยสามารถบอกเลิกสัญญาไดหรือไม 
และ 

บริษัทประกันภัยสามารถเปลี่ยนแปลงเบีย้ประกันภัยในระหวางระยะเวลาของสัญญาไดหรือไม 
 
หากบริษัทประกันภัยมีสิทธเิปลี่ยนแปลงผลประโยชนของกรมธรรมประกันภัย โดยมิตองไดรับความยินยอม
จากผูถือกรมธรรม การเปลีย่นแปลงนี้ถอืเสมือนวาบริษัทมีสิทธิเปลีย่นแปลงเบี้ยประกันภัย 
 
ในขณะที่สัญญายังมีผลบังคับอยู หากบริษัทประกันภยัมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยอยางนอย 1 ครั้ง 
ทุกๆ 5 ป โดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูถอืกรมธรรม ถอืวาเขาหลักเกณฑของการประกันวินาศภัย 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยตองม่ันใจวาใชหลักเกณฑขางตนโดยคํานึงถึงลักษณะสําคัญของการออกแบบ
ความคุมครองภายใตสัญญาประกันภัย สทิธิในการบอกเลิกกรมธรรมที่อาจเกิดขึน้ไดยาก หรือบริษัท
สามารถทําการเปลี่ยนแปลงสัญญาไดบางเล็กนอยนั้นไมเปนเหตุผลเพียงพอทีจ่ะเปลี่ยนจากการใช
หลักเกณฑของการประกันชีวติเปนหลักเกณฑของการประกันวินาศภัยได 
 
การที่ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน คปภ. ในการเปลี่ยนแปลงเบ้ียประกนัภัย หรือผลประโยชนของ
สัญญา ไมเปนเหตุผลเพยีงพอทีจ่ะนํามาตัดสินวาตองใชหลักเกณฑของการประกันชีวติหรือหลักเกณฑของ
การประกันวนิาศภัย 
 
ขอความในสญัญาที่กําหนดไวลวงหนาวา อตัราเบี้ยประกันภัยหรือผลประโยชนสามารถเปลี่ยนแปลงได 
(เชน อตัราเบีย้ประกันภัยทีก่ําหนดใหเปลี่ยนตามแตละชวงอาย ุเปนตน) ไมถือวา บริษัทสามารถ
เปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยได หากบริษทัถูกจํากัดการเปลี่ยนแปลงผลประโยชนของกรมธรรมประกันภัยที่
จะทําใหเกิดผลดีดานการเงินกับบริษทั กแ็สดงวาบริษทัไมสามารถเปลี่ยนแปลงผลประโยชนของกรมธรรม
ประกันภัยได กลาวคอืไมผานหลักเกณฑดังกลาวขางตน 
 
หลักเกณฑท่ีใชกับสัญญาทีข่ายโดยไมตองแนบกับสัญญาอื่นๆ (Stand alone) และไมใชสัญญาแนบทาย
ขึ้นอยูกบัหลายองคประกอบ เชน หากสัญญาระบวุาบริษัทเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกนัภัย หรือผลประโยชน 
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หรือบอกเลิกกรมธรรมไดโดยไมตองไดรับการยินยอมจากผูถอืกรมธรรมใหใชหลกัเกณฑของการประกัน
วินาศภัย หากสัญญาดังกลาวถูกจํากัดดวยเร่ืองการบอกเลิกสัญญาหรือการแกไขสัญญาที่มากเกินไปใหใช
หลักเกณฑของการประกันชีวติ 
 
การกําหนดหลักเกณฑของสัญญาแนบทาย (riders) ควรพิจารณาขัน้ตอนการขายรวมกับเง่ือนไขของสัญญา
ดวย โดยขั้นตอนการขายใหรวมถึงสื่อการขายที่เปนลายลักษณอักษรและหลักปฏบัิติของบริษัทในปจจบุัน 
กรณีที่เงื่อนไขของสญัญาอนุญาตใหบรษิทัประกันภัยเปล่ียนแปลงเบี้ยประกันภัยหรือผลประโยชน หรอืบอก
เลิกสัญญาแนบทายไดโดยไมตองบอกเลกิกรมธรรมประกันภัยหลักหรือสัญญาแนบทายอื่นที่มีอยู นัก
คณิตศาสตรประกันภัยตองแนใจวามีการอธบิายถึงหลกัปฏิบัตินี้ไวอยางชัดเจน และเปนสวนหนึ่งของ
ขั้นตอนการขาย หรือบริษทัประกันภัยไดใชสิทธใินการเลือกหลักปฏิบัติดังกลาว หากนักคณิตศาสตร
ประกันภัยไมม่ันใจในเร่ืองดังกลาว ใหถอืวาสัญญาแนบทายน้ีใชหลกัเกณฑของการประกันชีวติ 
 
สัญญาแนบทายกรมธรรมประกันชีวติแบบยูนิเวอรแซลไลฟหรอืกรมธรรมควบการลงทุนใหพจิารณาวาเบ้ีย
ประกันภัยของสัญญาแนบทายหักออกจากมูลคาบัญชกีรมธรรม หรอืหนวยลงทุนท่ีถืออยู (Unit holdings) 
ของผูถือกรมธรรมประกันภัย และหากอตัราเบี้ยประกนัภัยของสัญญาแนบทายเปลี่ยนไปตามเกณฑท่ี
กําหนดไว (เชน อายุ) และบริษัทไมสามารถบอกเลิกไดใหถือวาสัญญาแนบทายใชหลักเกณฑของการ
ประกันชีวติ 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยควรชี้แจงเหตผุลในการเลือกหลักเกณฑในการพจิารณาที่ใชกับสัญญาประกันภัย
แตละประเภทที่มีลักษณะคลายกันไวในรายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยดวย 
 
หากนักคณิตศาสตรประกนัภัยพบวาการกําหนดหลักเกณฑในการพจิารณาของสัญญาประกันภัยใดๆ ไม
ชัดเจน นักคณิตศาสตรประกันภัยควรใชหลักเกณฑของการประกนัวินาศภัย และอธิบายเหตผุลท่ีไมแนใจไว
ในรายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัย 
 
สําหรับบริษทัประกันภัยที่ยงัไมมีขอมูลท่ีจําเปนหรือมีขอมูลไมเพยีงพอสําหรับการคํานวณดวยเทคนิคทาง
คณิตศาสตรประกันภัยท่ีเหมาะสมกับสัญญาที่ตองใชหลักเกณฑของการประกันวนิาศภัย บริษทัประกันภัย
สามารถนําวิธอียางงายที่ไดระบุไวในแนวทางปฏิบัตทิางคณิตศาสตรประกันภัยของการประกันวนิาศภัยไป
ใชได
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3. ขอมูลและสารสนเทศทางคณิตศาสตรประกนัภยั 
 
3.1 มาตรฐานของขอมูล 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยมีหนาที่รับผิดชอบ และตรวจสอบใหแนใจวาขอมูลเหมาะสมที่จะนําไปใชในการ
กําหนดมูลคาภาระผูกพันของการประกันภัย ท้ังนี้รวมถึงขอมูลของบริษัทเองหรอืขอมูลจากทีอ่ื่นๆ 
นอกจากนีใ้หรวมถึงขอมูลที่ใชในการกําหนดสมมติฐานตางๆ และขอมูลทีใ่ชในการประเมินมูลคาภาระ
ผูกพันของการประกันภัย 
 
3.2 แหลงที่มา และการตรวจสอบขอมูล 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยควรใชขั้นตอนการตรวจสอบอยางสมเหตุสมผลถึงความสอดคลองกัน ความ
ครบถวนและความถูกตองของขอมูลที่เก็บมา 
 
ขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลมีดังนี้ 

- สอบทานความถูกตองของขอมูลกบังบการเงินท่ีรับรองโดยผูสอบบัญช ี
- สอบทานความถูกตองของขอมูลทีใ่ชในการกําหนดมูลคาคราวกอน และความเคลื่อนไหวของ
ขอมูลในชวงระหวางการประเมินมูลคาคราวกอนกบัปจจุบัน 

- ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของจํานวนเงินเอาประกันภัย เบ้ียประกันภัย วันเริ่มมีผลบังคับ และ
อายุของผูเอาประกันภัย 

- ตรวจขอมูลระหวางขอมูลในแฟมกรมธรรม และในระบบปฏบิัติการของบริษัทอยางสุม 
- ตรวจความถูกตองของขอมูลระหวางมูลคาเวนคืนกรมธรรมในแฟมขอมูล และในระบบปฏิบตักิาร
ของบริษัทอยางสุม 

 
นักคณิตศาสตรประกันภัยควรจะรวมขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลที่ไดดําเนินการในรายงานการคํานวณ
ความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยดวย ไมวาขอมูลที่ตรวจสอบจะถูกใชในการกําหนดสมมติฐานตางๆ 
หรือถูกใชในการประเมินมูลคาภาระผูกพนั หากนักคณิตศาสตรประกันภัยไดทบทวนการทดสอบของผู
ตรวจสอบบัญชีแลว นักคณติศาสตรประกันภัยก็อาจเชื่อในขอมูลของผูตรวจสอบบัญชีนั้น 
 
นักคณิตศาสตรควรมีความเขาใจถึงขั้นตอนปฏิบตัิการและการบันทึกบัญชขีองกรมธรรมประกันภัยและการ
จายคาสินไหมทดแทนซึ่งเกี่ยวของกับการประเมินมูลคาเงินสํารองประกันภัย และควรสรุปขัน้ตอนดังกลาว
ไวในรายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยดวย 
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นักคณิตศาสตรประกันภัยควรกลาวถึง ระดับความเชือ่ม่ันในขอมูลที่ไดมาจากบริษัทประกันภัยและจาก
รายงานของผูสอบบัญช ีรวมถึงขอจํากัดของความเชือ่ม่ันดังกลาวในการนําขอมูลของผูสอบบัญชีไปใช ใน
รายงานนักคณิตศาสตรประกันภัย 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยควรกลาวถึงขอบกพรองที่เปนสาระสําคญัของขอมูล เชน มีขอมูลผดิพลาดและ
ขาดหายไป ตัวเลขไมเทากบัตวัเลขของผูสอบบัญช ีหรือไมเทากับขอมูลในการประเมินมูลคาภาระผูกพัน
คราวกอน เปนตน นักคณิตศาสตรประกันภัยควรอางถึงขอบกพรองเหลานี้ที่มีผลตอความคลาดเคลือ่นใน
การกําหนดมูลคาดวยวิธทีางคณิตศาสตรประกันภัยไวในรายงานนกัคณิตศาสตรประกันภัย 
 
กรณีที่ขอมูลไมสมบูรณ ไมถูกตอง ไมนาเชื่อถือ หรอืไมเหมาะสมที่จะนําไปใชอยางที่ตองการ นัก
คณิตศาสตรประกันภัยควรพจิารณาวาการใชขอมูลท่ีไมสมบูรณอาจเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกดิการ
เบี่ยงเบนของผลลพัธในการตรวจสอบขอมูล และกําหนดคาเผื่อความเบี่ยงเบนไวอยางเหมาะสม นัก
คณิตศาสตรประกันภัยควรจะประมาณชวงของความไมแนนอนที่เกิดจากความไมสมบูรณของขอมูลดวย 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยควรแนะนําการพฒันาขั้นตอนการทํางานของบรษิัทประกันภัยที่จําเปนเพือ่แกไข
ขอมูลที่ไมสมบูรณ ซ่ึงเปนสาระสําคัญและเปนปจจัยสําคัญของความคลาดเคลือ่นของผลลพัธในรายงานการ
คํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัย 
 
3.3 ขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคาภาระผูกพันตามกรมธรรมประกันภัย 
 
กรมธรรมประกันภัยท่ีใชในการประเมินมูลคาภาระผูกพันจะเปนกรมธรรมประกันภัยที่มีผลบังคับ ณ วันที่
ประเมินมูลคา รวมถึงกรมธรรมประกันภัยท่ีบรษิัทรับประกันและมีภาระผูกพัน หรือมีผลบังคับกอนวันท่ี
ประเมินมูลคา แตยังไมเกิดกระแสเงินสดจนกระทั่งหลงัจากวันท่ีประเมินมูลคา 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยควรระมัดระวงัเร่ืองการสิ้นสุดความคุมครองไมวาดวยเหตุใดๆของกรมธรรม
ประกันภัย ณ วันท่ีประเมินมูลคาตามขอปฏิบัตทิางการบัญช ีเพือ่ใหม่ันใจวากรมธรรมประกันภัยจะไมถูกตัด
ออกจากการประเมินมูลคา หากภาระผูกพันดานคาสินไหมทดแทนยังไมถูกบันทึกบัญชอียางครบถวนกอน
ถึงวันท่ีประเมินมูลคา หรอืหากมีการทําใหกรมธรรมประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหภาระผูกพนัตาม
กรมธรรมประกันภัยยังคงอยูตอไป 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยควรระมัดระวงัในขั้นตอนการออกกรมธรรมประกันภัยใหมและขอปฏิบัตทิางการ
บัญชีท่ีเก่ียวของ เพือ่ใหม่ันใจวากรมธรรมประกันภัยใหมไดถูกรวมไวในการประเมินมูลคาซึ่งสอดคลองกับ
ขอปฏิบัตทิางการบัญชีของบริษัท 
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การประเมินมูลคาของกรมธรรมประกันภัยควรคํานวณเปนรายกรมธรรม หากมีการรวมขอมูลเปนกลุม
จะตองเปดเผยไวในรายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัย พรอมกับผลการทดสอบวา 
ขอมูลที่ถูกจัดกลุมไมทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการกําหนดมูลคาเมื่อเทียบกับการประเมินมูลคาดวย
การคํานวณเปนรายกรมธรรม 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยอาจไดรับคําขอใหประเมินมูลคาภาระผูกพันตามกรมธรรมประกันภัย ณ วันที่
ประเมินมูลคาเปนวันกอนท่ีแสดงไวในรายงาน เพือ่สงรายงานการคํานวณความรบัผิดตามกรมธรรม
ประกันภัยไดตามกําหนดระยะเวลา นักคณิตศาสตรประกันภัยอาจจะ 1) ประเมินมูลคา ณ วนักอนวันท่ี
ประเมินมูลคาแลวปรับปรุงผลลพัธเปนวนัเดียวกับท่ีระบุในรายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรม
ประกันภัย หรือ 2) ประเมินมูลคาภาระผูกพัน ณ วันที่ประเมินมูลคาโดยใชขอมูล ณ วันกอนหนาที่จะถึง
วันที่ประเมินมูลคา โดยนักคณิตศาสตรประกันภัยตองเชื่อวาไมมีเหตผุลท่ีการประเมินมูลคาดังกลาวขางตน
จะไดผลลพัธที่แตกตางอยางมีสาระสําคัญกับการใชขอมูล ณ วันท่ีประเมินมูลคาตามรายงานการคํานวณ
ความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัย นกัคณิตศาสตรประกันภัยควรตรวจสอบและคํานวณความแตกตางที่
สําคัญระหวางขอมูลทีเ่กิดขึ้นจริงเทียบกับขอมูลที่ไดประมาณการไวในการคํานวณ และควรใหความเห็นใน
รายงานการคํานวณความรบัผิดตามกรมธรรมประกันภัยถึงลักษณะใดๆ ของขอมูลที่เกิดขึ้นจริงหลังจากการ
ประเมินมูลคาแลวสงผลกระทบสําคัญตอผลลพัธและแสดงความแตกตางที่เกิดขึน้ดังกลาว 
 
4. สมมติฐานทางคณิตศาสตรประกนัภัย 
 
4.1 การเลือกสมมติฐาน 
 
กรณีสมมติฐานไมไดถูกกําหนดไวเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัตินีต้องการใหนักคณิตศาสตรประกันภัย
ประเมินมูลคาโดยวิธีการประมาณคาที่ดีท่ีสุด (Best Estimates) การประมาณคาทีดี่ท่ีสุดของนักคณิตศาสตร
ประกันภัยเกีย่วของกับประสบการณที่คาดวาจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยคํานึงถึงประสบการณทีผ่านมาในอดีต
จนถึงปจจุบันของบริษัท สมมติฐานที่เลอืกใชควรทําใหไดภาระผูกพันของกรมธรรมประกันภัยที่ไมมากเกิน
ความเปนจริง (Overstated) หรือนอยเกินความเปนจริง (Understated) จากการไตรตรองไวลวงหนา 
 
ขอกําหนดในการเลือกแตละสมมติฐานตองพจิารณาจากประสบการณจริงของบรษิัท นักคณิตศาสตร
ประกันภัยควรพจิารณาถึงปจจัยท่ีทําใหประสบการณท่ีจะเกิดในอนาคตอาจไมเหมือนกับประสบการณท่ี
ผานมา ตวัอยางเชน การเปลี่ยนแปลงขอปฏิบัติในการพจิารณารับประกันภัย หรือบริษัทมีแผนงานจะเพิ่ม
คาบําเหน็จปตอไป เปนตน การเปลี่ยนแปลงในขอปฏบัิติหรอืผลประกอบการของบริษัทอาจนํามาพิจารณา
เฉพาะท่ีมีเอกสารเปนหลักฐาน และเปนภาระผูกพันบรษิัทที่กอใหเกดิการเปลี่ยนแปลงน้ัน ตัวอยางเชน การ
พฒันาประสทิธิภาพของบรษิัทจะถูกนํามาพจิารณาในการเลือกสมมติฐาน ก็ตอเม่ือบรษิัทมีแผนงานที่
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ชัดเจนและตั้งงบประมาณเพือ่ใหการพฒันาดังกลาวสําเร็จ หรือมีความชัดเจนวาจะทําใหธุรกจิเติบโต
กอใหเกิดการกระจายตัวของคาใชจายประจําในการดําเนินธุรกิจ (overheads) เปนตน 
 
บริษัทบางแหงมีขอมูลการเสียชีวติ การเจ็บปวย การขาดอายุของกรมธรรม การเวนคืนของกรมธรรม หรอื
คาใชจายไมเพียงพอในการกําหนดสมมติฐานตามประสบการณของบริษัท การขายแบบประกนัภัยใหมหรือ
ชองทางการขายใหมๆ ทําใหไมมีประสบการณมากพอในการกําหนดสมมติฐาน นักคณิตศาสตรประกันภัย
อาจกําหนดสมมติฐานจากวิธีเฉลี่ยถวงน้าํหนักเพียงบางสวนหรือท้ังหมดจากขอมูลของภาคธุรกิจ หรืออาจ
กําหนดโดยปรับสมมติฐานจากขอมูลของภาคธุรกิจเพือ่สะทอนคาประมาณการที่ดีท่ีสุดของขอมูลที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นในอนาคตของบรษิัทและตองแนใจวาเปนวิธีการที่มีความเหมาะสม นักคณติศาสตรประกันภัยจะตอง
ใหหลักการและเหตผุลในการกําหนดสมมติฐานดวย 
 
ตัวอยางของวธิีการปรับคาของตารางมรณะของภาคธรุกิจ เชน กําหนดอัตราสวนเฉลี่ยของสนิไหมทดแทน
การเสียชีวติท่ีเกิดขึ้นจริงกบัสินไหมทดแทนการเสียชีวติที่คาดวาจะเกดิขึ้น (โดยคาสินไหมทดแทนการ
เสียชีวติท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นไดมาจากตารางมรณะของภาคธุรกิจ) อาจมีการแบงกลุมตามอายุหรือตามปจจัย
อื่นๆ ตามที่นักคณิตศาสตรประกันภัยเหน็วาเปนปจจยัท่ีเก่ียวของโดยใชขอมูลในอดีตที่ผานมาไมนอยกวา 
5 ปกอนวันทีก่ําหนดมูลคา และนําอตัราสวนเฉลี่ยดังกลาวคูณกบัอตัรามรณะจากตารางมรณะของภาคธุรกจิ
เพือ่นําไปใชในการกําหนดมูลคา 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยอาจเลอืกใชตารางมาตรฐานของภาคธุรกิจสําหรับสมมติฐานของอตัราการเจ็บปวย 
อัตราการขาดอายุกรมธรรม อัตราการเวนคืนกรมธรรม และคาใชจาย แมวานักคณิตศาสตรประกันภัยตอง
ทําการทดสอบเพิ่มเติมในกรณีของสมมตฐิานคาใชจาย(รายละเอียดดังปรากฏในหัวขอสมมติฐานคาใชจาย) 
กรณีสมมติฐานน้ันมาจากขอมูลเพียงบางสวนหรือทั้งหมดของภาคธรุกิจ นักคณิตศาสตรประกนัภัยตอง
คํานึงถึงขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัย หรือกระบวนการขาย เปนตน เพื่อนาํมาประมวลผลกระทบตอ
ประสบการณที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต กอนนําขอมูลภาคธุรกิจมาใชนักคณิตศาสตรประกนัภัยตอง
พิสจูนวาขอมูลตามแบบประกันภัยหรือชองทางการขายของบรษิัทมลีักษณะเปนตวัแทนของขอมูลท่ีดีของ
ภาคธุรกิจ 
 
สมมติฐานมาตรฐานที่ไดจากบุคคลที่สาม (เชน บริษทัประกันภัยตอ) อาจนํามาใชแทนขอมูลจากภาคธุรกิจ
ได แตนักคณิตศาสตรประกันภัยจะตองพจิารณาถึงความเหมาะสมในการนําไปใชดัวย 
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4.2 การวิเคราะหประสบการณของบริษัทและสอบทานความถูกตองของการกําหนดมูลคาคราวกอน 
 
การวิเคราะหประสบการณท่ีเกิดขึ้นจริงของบริษัทในการกําหนดมูลคาคราวกอนนั้นควรรวมอยูในรายงาน
การคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยดวย อยางนอยกค็วรวิเคราะหประสบการณทีเ่กิดขึ้นเทียบ
กับสมมติฐานที่สําคัญ (ยกเวนอตัราคิดลด) ระยะเวลาของการวเิคราะหประสบการณขึ้นอยูกบัการปฏิบัติงาน
ของบรษิัทแตอยางนอยที่สดุตองเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดขางลางนี้ (ยกเวนสมมติฐานทีไ่มสําคัญ) 
 
สมมติฐาน ระยะเวลาของการวิเคราะห

ประสบการณตองไมนอยกวา 
ชวงของระยะเวลาของการ
วิเคราะหประสบการณ 

อัตรามรณะ 15 เดือนกอนวันท่ีประเมิน
มูลคา 

อยางนอย 12 เดือน 

อัตราการเจบ็ปวย 15 เดือนกอนวันท่ีประเมิน
มูลคา 

อยางนอย 12 เดือน 

อัตราการขาดอายุและการ
เวนคืนกรมธรรม 

15 เดือนกอนวันท่ีประเมิน
มูลคา 

อยางนอย 12 เดือน 

คาใชจาย* 12 เดือนกอนวันท่ีประเมิน
มูลคา 

อยางนอย 12 เดือน แตไม
มากกวา 24 เดือน 

การจายเงินโบนัส ตองรวมการประกาศการจาย
คร้ังลาสุดกอนวันท่ีประเมิน
มูลคา 

อยางนอย 12 เดือน 

* บริษัทอาจถกูกําหนดใหทําการวิเคราะหเพิ่มเติม โปรดอางอิงจากหัวขอการวิเคราะหคาใชจาย 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยควรคํานวณผลกระทบทางการเงินของการเปลี่ยนสมมติฐานที่มีตอการกําหนด
มูลคาในปจจบัุนเทียบกับการประเมินมูลคาคราวกอน และนักคณิตศาสตรประกันภัยควรแสดงถึงผลกระทบ
ดังกลาวตอการเปลี่ยนสมมติฐานทลีะสมมติฐานแยกออกจากกันและแสดงไวในรายงานการคํานวณความรับ
ผิดตามกรมธรรมประกันภัยดวย  
 
4.3 รายละเอยีดของการกําหนดสมมติฐานที่สําคัญ 
 
4.3.1 อัตราคดิลดปราศจากความเสี่ยง 
 
อัตราคิดลดปราศจากความเสี่ยง ณ วันท่ีกําหนดมูลคาที่นํามาใชในการประเมินมูลคาภาระผูกพนัที่การันตี
การจายผลประโยชน เชน กรมธรรมประกันภัยแบบไมมีสวนรวมในเงนิปนผล (non-participating policies) 
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สวนที่การันตีการจายผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัยแบบมีสวนรวมในเงินปนผล (participating 
policies) และสวนความคุมครองที่ไมควบหนวยลงทุน (non-unit reserves) ของกรมธรรมประกันภัยแบบ
ควบการลงทนุ โดยอตัราคิดลดที่ปราศจากความเสี่ยงก็คือ อตัราผลตอบแทนที่ไมมีดอกเบี้ย (zero coupon 
yield) ของพนัธบตัรรัฐบาลที่มีระยะเวลา (duration) สอดคลองกับระยะเวลา (duration) ของกระแสเงินสด
จากกรมธรรมที่คาดการณ เชน กระแสเงินสดจากกรมธรรมประกันภัยท่ีตองคิดลด 5 ป นบัจากวันที่กําหนด
มูลคาตองใชอตัราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มีระยะเวลา 5 ป เปนตน สําหรับกระแสเงินสดจาก
กรมธรรมประกันภัยท่ีมีระยะเวลายาวนานกวาระยะเวลาที่ยาวที่สุดของพันธบัตรรัฐบาลใหใชอตัรา
ผลตอบแทนของพันธบตัรรฐับาลที่มีระยะเวลายาวที่สุด อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการจํากัดความผันผวนของ
ภาระผูกพันตามกรมธรรมประกันภัยในสภาพตลาดของประเทศไทย จึงกําหนดอตัราคิดลดที่ปราศจากความ
เสี่ยงเปนคาทีม่ากกวาระหวางอัตราผลตอบแทนของพันธบตัรรัฐบาลในปจจุบันกบัคาเฉลี่ยของอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบตัรรฐับาล ณ แตละสิ้นไตรมาสทั้งหมด 8 ไตรมาสที่ผานมานับจากวันทีป่ระเมินมูลคา 
โดยคาถวงน้ําหนักที่ใชสําหรับสิ้นไตรมาสปจจุบันจะมคีาเทากับ 51% สวนคาถวงน้ําหนักแตละสิ้นไตรมาส
ของ 7 ไตรมาสที่ผานมาเทากับ 7%  
แหลงท่ีมาของอัตราคิดลดที่ปราศจากความเสี่ยงคอื เว็บไซดของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond 
Market Association website): http://www.thaibma.or.th/yeildcurve/yeildzero.aspx. 
 
4.3.2 การจายเงินปนผลในอนาคต 
 
เงินปนผลที่คาดวาจะจายในอนาคตของการประเมินมูลคาตองพจิารณาจากการตดัสินใจของนกัคณิตศาสตร
ประกันภัยที่มีเหตุผลสนับสนุนตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ 

- นโยบายการกําหนดอัตราเงินปนผลหรือนโยบายการจายเงินปนผลลาสุดที่ไดรับการอนุมัตจิาก
คณะกรรมการของบรษิัท 

- การประกาศจายเงินปนผลในปปจจุบัน 
- การแสดงเงินปนผลในเอกสารประกอบการขาย 

ทั้งนี้นโยบายของคณะกรรมการบริษัทตองพจิารณาจากหลายปจจยัในการกําหนดอัตราเงินปนผล โดยนัก
คณิตศาสตรประกันภัยตองระบุถึงสมมตฐิานที่เกี่ยวของกับการจายเงินปนผลในอนาคตและนําประสบการณ
จริงท่ีเกิดขึ้นมาสนับสนุนสมมติฐานดังกลาว ตวัอยางเชน หากการจายเงินปนผลในอนาคตขึ้นอยูกับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคต นักคณิตศาสตรประกันภัยตองกําหนดสมมติฐานของผลตอบแทน
ดังกลาวแลวแสดงความสัมพันธกับประสบการณท่ีเกิดขึ้นในปจจบุัน รวมถึงสัดสวนการจัดสรรสนิทรัพย
ลงทุนในปจจบุัน และแผนกลยุทธการลงทุนของบรษิทั เปนตน 
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4.3.3 อัตราคดิลดของภาระผูกพันท่ีไมการันต ี
 
อัตราคิดลดของกระแสเงินสดที่เปนภาระผูกพันท่ีไมการันตีคอื อตัราคิดลดของกระแสเงินสดทีก่ารันตี (อตัรา
คิดลดที่ปราศจากความเสี่ยง) ท่ีมีระยะเวลาเทากันบวกเพิ่มอีกไมเกนิรอยละ 6 
 
4.3.4 อัตรามรณะของการประกันภัย (Insurance Mortality) 
 
คาประมาณการที่ดีที่สุดของอัตรามรณะของการประกนัภัยตองพจิารณาถึงปจจัยท่ีเก่ียวของกับกรมธรรมท่ีมี
ผลบังคบัของบริษัท นักคณติศาสตรประกันภัยควรพจิารณาประเด็นตางๆ ดังนี ้

- อาย ุเพศ นิสยัการสูบบุหรี ่การดูแลสุขภาพและชวีิตประจําวันของผูเอาประกันภัย 
- ระยะเวลานับจากวันท่ีออกกรมธรรม 
- แบบการประกันภัยและผลประโยชนของกรมธรรม 
- ขอปฏบัิตใินการพจิารณารับประกันภัยวามีการพิจารณารับประกันภัยอยางถี่ถวน หรือพจิารณา

รับประกันภัยแบบผอนปรน หรือไมมีการพจิารณารับประกันภัย 
- จํานวนเงินเอาประกันภัย 
- ชองทางการขาย และขอปฏบิัติทางการตลาดอื่นๆ 
- ผลกระทบดานบวกหรอืลบจากการคัดเลอืกภัยคร้ังแรก และการจงใจขาดอาย ุ
- ประสบการณของอัตรามรณะในอดีต และการเปลี่ยนแปลงที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผล

จากการเปลี่ยนแปลงระเบยีบปฏิบติัของบริษัท หรือแนวโนมที่ดีขึ้นของอตัรามรณะ 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยอาจใชอัตรามรณะที่แตกตางกันสําหรับแตละกลุมของกรมธรรม แลวแตความ
เหมาะสม 
  
4.3.5 อัตรามรณะของการประกันชีวติแบบบํานาญ (Annuity mortality) 
 
คาประมาณการที่ดีที่สุดของอัตรามรณะของผูรับเงินรายงวด (Annuitant mortality) ตองพิจารณาถึงปจจัยท่ี
เกี่ยวของกับกรมธรรมท่ีมีผลบังคับของบริษัท นักคณิตศาสตรประกันภัยควรพจิารณาประเด็นตางๆ ดังนี ้

- อาย ุเพศ นิสยัการสูบบุหรี ่การดูแลสุขภาพและชวีิตประจําวันของผูรับเงินรายงวด 
- จํานวนเบี้ยประกันภัย 
- แบบการประกันภัยและผลประโยชนของกรมธรรม 
- อัตรามรณะในอดีตและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคต 
- พจิารณาวาเปนแบบภาคบังคับ (Compulsory) หรอืภาคสมัครใจ (Voluntary) 
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ควรพจิารณาถึงผลกระทบจากการเลีย่งคัดเลือกภัย (Anti-selection) ท่ีเกิดจากการใหทางเลอืกแกผูรับเงิน
รายงวดที่สามารถเลอืกระยะเวลารับเงิน รูปแบบหรือจาํนวนการจายเงิน หรือแปลงการจายเงินรายงวดเปน
แบบจายครั้งเดียว 
 
การกําหนดมูลคาของเงินรายงวดควรใชตาราง Standard Annuitant Tables a(90)m และ a(90)f และการ
ปรับคาใหเหมาะสม นักคณติศาสตรประกันภัยควรพจิารณาถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นในอนาคตของอัตรามรณะ
ของการประกนัเงินรายงวด และแสดงไวในรายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัย 
 
4.3.6 อตัราการเจ็บปวย 
 
คาประมาณการที่ดีที่สุดของอัตราการเจบ็ปวยและอัตราโรครายแรงตองพจิารณาถึงปจจัยทีเ่กีย่วของกับ
กรมธรรมท่ีมีผลบังคบัของบริษัท นักคณติศาสตรประกันภัยควรพจิารณาประเด็นตางๆ ดังนี ้

- อาย ุเพศ นิสยัการสูบบุหรี ่อาชพี ธุรกิจ การดูแลสุขภาพและชวีิตประจําวันของผูเอาประกันภัย 
- ระยะเวลานับจากวันท่ีออกกรมธรรม 
- นิยามของการทุพพลภาพ ระดับการวางงานสําหรับการประกันชดเชยรายได และใหพจิารณาถึง

สาเหตุท่ีทําใหเกิดการทุพพลภาพสําหรับคาสินไหมคางจาย 
- แบบการประกันภัยและผลประโยชนของกรมธรรม รวมถึงระยะเวลารอคอย การการันตี 

คาเสียหายสวนแรกการประกันภัยรวม ผลประโยชนการคืนเบี้ยประกนัภัย ขีดจํากดั
ผลประโยชน ปจจัยบงชี้การจายผลประโยชน (indexation) และการหักลางกันของผลประโยชน 
(offsets) 

- ขอปฏบัิตใินการพจิารณารับประกันภัยวามีการพิจารณารับประกันภัยอยางถี่ถวน หรือพจิารณา
รับประกันภัยแบบผอนปรน หรือไมมีการพจิารณารับประกันภัย 

- ขนาดของกรมธรรม 
- ความผันผวนตามฤดูกาล 
- สัดสวนการเขารวมของการประกันภัยกลุม 
- ปจจัยทางสภาพแวดลอม เชน การเปลี่ยนแปลงของผลประโยชนที่เรียกรองไดตามขอกําหนด

ของรฐับาล 
- ประสบการณในอดีตและการเปลี่ยนแปลงที่คาดวาจะเกดิขึ้นในอนาคต 

 
ตารางที่ใชสําหรับกรมธรรมที่คุมครองโรครายแรงแบบเรงการจายผลประโยชน (Accelerated critical 
illness) คอืตารางที่รวมอตัราคาสินไหมทดแทนจากการเสียชีวติและการเปนโรครายแรง นักคณิตศาสตร
ประกันภัยที่ใชอตัราการเจบ็ปวยของภาคธุรกจิตองทําการตรวจสอบกอนการปรับคาตารางดวย อัตราสวน
ของคาสินไหมทดแทนจากการเจ็บปวยทีเ่กิดขึ้นจริงกับคาสินไหมทดแทนจากการเจ็บปวยท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 
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(คาคาดหวังนีไ้ดมาจากอัตราการเจ็บปวยของภาคธุรกจิ) ยอนหลัง 5 ปกอนวันที่ประเมินมูลคา นัก
คณิตศาสตรประกันภัยควรแสดงผลของการตรวจสอบในรายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรม
ประกันภัย 
 
4.3.7 การขาดอายุกรมธรรมและการเวนคืนกรมธรรม 
 
คาประมาณการที่ดีที่สุดของอัตราการขาดอายุและการเวนคืนกรมธรรมตองพจิารณาถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ
กรมธรรมท่ีมีผลบังคบัของบริษัท นักคณติศาสตรประกันภัยควรพจิารณาประเด็นตางๆ ดังนี ้

- แบบการประกันภัยและการใหทางเลอืกแกผูเอาประกนัภัย 
- อายุตามปกรมธรรมปจจุบัน (attained age) ของผูเอาประกันภัย 
- ระยะเวลานับจากวันท่ีออกกรมธรรม 
- วิธีการชําระเบี้ยประกันภัยและความถี่ของการชําระเบี้ยประกันภัย 
- สถานะของการชําระเบี้ยประกันภัย 
- ขนาดของกรมธรรม 
- ความสามารถในการแขงขัน คาธรรมเนียมในการเวนคนื เงินปนผลจากความยั่งยนืของ

กรมธรรม การหักภาษีของผลประโยชน และปจจยัอื่นๆ ทั้งที่จูงใจและไมจูงใจเกี่ยวกับการขาด
อายุหรือการเวนคืนกรมธรรมประกันภัย 

- พฤติกรรมของผูถือกรมธรรมและตัวแทนขาย 
- ระบบชองทางการขายและคาบําเหน็จ การเปลี่ยนแบบประกันภัย การซื้อกรมธรรมประกันภัย

ใหมทดแทนกรมธรรมประกนัภัยเดิม และขอปฏิบัตทิางการตลาดอื่นๆ 
- ปจจัยทางสภาพแวดลอม  
- สถานการณของอตัราดอกเบี้ย ตองพจิารณาใหสอดคลองกับเหตุการณของสมมตฐิานการเงิน

ดวย (เชน อตัราการจายเงนิปนผล อตัราเงินเฟอของคาใชจาย เปนตน) 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยที่ใชอัตราการขาดอายุและอตัราการเวนคนืของภาคธุรกิจตองทําการตรวจสอบ
กอนการปรับคาดวยอตัราการขาดอายุและอตัราการเวนคืนที่เกิดขึน้จริงกับคาทีค่าดวาจะเกิดขึ้น (คาที่
คาดหวังนี้ไดมาจากอตัราการขาดอายุและอตัราการเวนคืนของภาคธุรกิจ) ยอนหลัง 5 ปกอนวนัท่ีประเมิน
มูลคา นักคณิตศาสตรประกันภัยควรแสดงผลของการตรวจสอบไวในรายงานการคํานวณความรับผิดตาม
กรมธรรมประกันภัย 
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4.3.8 คาใชจาย 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยอาจกําหนดคาประมาณการที่ดีที่สุดของสมมติฐานคาใชจายจากการวิเคราะห
คาใชจายของบริษัทครั้งลาสุดหรือใชอัตราคาใชจายของภาคธุรกิจ ในกรณีหลัง นกัคณิตศาสตรประกันภัย
ตองทําการตรวจสอบกอนการปรับคาดวยอัตราคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงกับอตัราคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
(คาคาดหวังนีไ้ดมาจากอัตราคาใชจายของภาคธุรกิจ) ยอนหลัง 5 ป กอนวันท่ีกําหนดมูลคา นกัคณิตศาสตร
ประกันภัยควรแสดงผลของการตรวจสอบไวในรายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัย 
  
โดยหลักปฏิบตัิท่ีดีนักคณิตศาสตรประกนัภัยควรวิเคราะหสมมติฐานคาใชจายแยกแตละประเภท เชน ชอง
ทางการขาย คาใชจายในการจัดการคาสนิไหมทดแทน เปนตน การกําหนดสมมติฐานคาใชจายในการ
ดําเนินงาน (Maintenance expense) ควรคํานึงถึงอตัราเงินเฟอในระยะยาว และปจจัยอื่นที่เกีย่วของ 
อยางเชนการประมาณการของการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน สําหรับการสํารองของการประหยดัตอขนาดที่
เพิ่มขึ้น (allowance for increasing economies of scale) ควรแยกเปนสมมติฐานตางหากและไมใหนําไป
หักออกจากสมมติฐานอตัราเงินเฟอ นักคณิตศาสตรประกันภัยตองทดสอบและวิเคราะหสมมตฐิานคาใชจาย 
ดังน้ี 
 1. เปรียบเทียบคาใชจายทีค่ํานวณจากสมมติฐานกับคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงยอนหลัง 12 เดือนสิน้สุด 
ณ วันที่ทําการประเมินมูลคา 
 2. เปรียบเทียบคาใชจายทีป่ระมาณการไดยอนหลังอยางนอย 3 ป ตามขอมูลการประเมินมูลคาจาก
สมมติฐานของนักคณิตศาสตรประกันภัย กับคาใชจายในงบประมาณตามแผนธุรกจิของบรษิัทหลังจากตัด
คาประมาณการในสวนของธุรกิจใหมออกจากแผนธุรกิจแลว 
 
การเปรียบเทียบขางตนตองแสดงในรายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัย 
 
กรณีที่คาใชจายที่เกิดขึ้นจรงิในอนาคตนอยกวา (under run) หรอืมากกวา (over run) คาใชจายที่คาดการณ
ไวในอนาคตจากสมมติฐาน นักคณิตศาสตรประกันภัยตองอธบิายถงึสาเหตุดังกลาว ไมวาจะดวยเหตใุดก็
ตามการคํานวณเงินสํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภยัรวม (GPV) ตองมีการปรบัดวยมูลคาปจจุบันของ
สวนตางระหวางคาใชจายจากสมมติฐานกับคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต 
 
หากในแผนธรุกิจของบรษิทัไมมีรายละเอียดที่มากพอจะทําการเปรยีบเทียบคาใชจายกับคาใชจายที่
ประมาณการไดดังที่กลาวไวในขอ 2 ดานบน นักคณติศาสตรประกันภัยตองสมมติวาคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ในชวง 12 เดือนยอนหลังนับจากวันท่ีทําการประเมินมูลคาที่เกินกวาคาใชจายที่คํานวณไดในชวงเวลา
เดียวกัน ซ่ึงถกูระบุไวในการเปรียบเทียบดังที่กลาวไวในขอ 1 ดานบนและยังดําเนนิตอไปในระดับเดิมหรือ
มากขึ้นเปนเวลาอยางนอย 5 ป นับจากวนัท่ีทําการประเมินมูลคา 
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4.3.9 ภาษีและการเปลี่ยนกฎหมายในอนาคต 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยควรใชอตัราภาษีที่ใชอยูในปจจุบัน เวนแตมีการกําหนดถึงการเปลี่ยนแปลงที่
ชัดเจน จึงตองนํามาใชพจิารณาดวย 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยควรใชกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวของที่ใชอยูในปจจุบัน เวนแตมีการกําหนดถึง
การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน จึงตองนํามาใชพจิารณาดวย 
 
5. วิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย 
 
5.4.1 การคํานวณเงินสํารองประกันภัยแบบเบ้ียประกันภัยรวม (GPV) 
 
วิธีการประเมนิมูลคาของแบบประกันชีวติทัว่ไปและแบบยูนิเวอรแซลไลฟใหใชการคํานวณเงินสํารอง
ประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม ซึ่งเปนคาประมาณการที่ดีที่สุดของการจายเงินผลประโยชนและการรับ
เงินเบี้ยประกนัภัยในอนาคตตลอดระยะเวลาของกรมธรรมประกันภัย เงินสํารองประกันภัยเทากับ PV(O) – 
PV(I) โดยที่ PV(O) คือ มูลคาปจจบัุนของกระแสเงินสดที่จายออก และ PV(I) คือ มูลคาปจจบัุนของกระแส
เงินสดที่รับเขา PV(O) เปนมูลคาปจจบุันที่คํานวณจากอัตราคิดลดทีก่ําหนดไว (Discounted value) แลวแต
วาเปนผลประโยชนที่การันตีหรือไมการนัตีการจายของรายการดังน้ี 

- ผลประโยชนการเสียชีวติรวมถึงเงินปนผลที่ไดรับสทิธิแลว (vested bonus) และเงินปนผล
สิ้นสุดสัญญา (Terminal bonus) ท่ีจายกรณีเสียชีวติ 

- ผลประโยชนการเจ็บปวยรวมถึงเงินปนผลที่ไดรับสทิธิแลว (vested bonus) และเงินปนผล
สิ้นสุดสัญญา (Terminal bonus) ท่ีจายกรณีเจ็บปวย 

- ผลประโยชนการเวนคืนกรมธรรมรวมถึงมูลคาเงินสดของกรมธรรมประกันภัยหลักและมูลคา
เงินสดสิ้นสุดสัญญา (Terminal cash value) ทีจ่ายเมื่อผูเอาประกันเวนคืนกรมธรรม 

- คาบําเหน็จ รวมถึงคาบําเหน็จของตวัแทน คาขยายงานของผูบริหารตัวแทน(overriding) คา
บําเหน็จพิเศษจากยอดขาย และอตัราความยั่งยืนของกรมธรรม 

- คาใชจายบริหารงาน 
- คาใชจายที่เก่ียวกับตัวแทน (หากไมรวมอยูในคาใชจายอื่นๆ) 
- คาใชจายในการจัดการคาสนิไหมทดแทน (หากไมรวมอยูในคาใชจายบริหารงาน) 
- เงินสดที่คาดวาจะจาย 
- เงินปนผล และเงินปนผลสิน้สุดสัญญากรณีเสียชีวติหรือการเวนคืนกรมธรรม 
- เงินครบกําหนดสัญญา รวมถึงเงินปนผลสิ้นสุดสัญญา 
- เบ้ียประกันภัยตอ หักดวยคาสินไหมทดแทนสวนทีเ่รยีกคืนจากการประกันภัยตอ 
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PV(I) เปนมูลคาปจจุบันที่คาํนวณจากอัตราคิดลด (Discounted value) ของเบ้ียประกันภัยรวมในอนาคต ซ่ึง
เบี้ยประกันภัยรวมนี้ใหรวมเบี้ยประกันภัยต่ํากวามาตรฐาน (extra premium) 
 
5.4.2 ภาระผูกพันตามกรมธรรมประกันภัยสําหรับแบบประกันชวีิตควบการลงทนุมี 2 สวน คอื เงินสํารอง
ประกันภัยสวนควบการลงทุน (unit reserve) และเงินสํารองประกันภัยสวนความคุมครอง (non-unit 
reserve) เงินสํารองประกันภัยสวนควบการลงทุน คือ มูลคาสินทรัพยลงทุนท่ีใชหนุนหลังหนวยลงทุน 
(underlying asset backing the units) ของผูถอืกรมธรรม สวนเงินสํารองประกันภัยสวนความคุมครอง
เทากับ PV(O) – PV(I) โดยที่ PV(O) เปนมูลคาปจจบุนัท่ีคํานวณจากอัตราคิดลด (Discounted value) 
แลวแตวาเปนผลประโยชนท่ีการันตีหรือไมการันตีการจายของรายการดังนี้ 

- ผลประโยชนการเสียชีวติท่ีเกินกวามูลคาของหนวยลงทุน (units) ทีจ่ายกรณีเสียชีวติ 
- ผลประโยชนการเจ็บปวยเกินกวามูลคาของหนวยลงทุน (units) ทีจ่ายกรณีเจ็บปวย 
- คาบําเหน็จ รวมถึงคาบําเหน็จของตวัแทน คาขยายงานของผูบริหารตัวแทน และคาบําเหน็จ

พิเศษจากยอดขาย และอตัราความยั่งยืนของกรมธรรม 
- คาใชจายบริหารงาน 
- คาใชจายที่เก่ียวกับตัวแทน (หากไมรวมอยูในคาใชจายอื่นๆ) 
- คาใชจายในการจัดการคาสนิไหมทดแทน (หากไมรวมอยูในคาใชจายในการบริหารงาน) 
- คาใชจายลงทนุในการบริหารเงินกองทุน 
- เงินปนผล และเงินปนผลสิน้สุดสัญญากรณีเสียชีวติหรือการเวนคืนกรมธรรม 
- เงินครบกําหนดสัญญา รวมถึงเงินปนผลสิ้นสุดสัญญา 
- เบ้ียประกันภัยตอ หักดวยสินไหมทดแทนเรียกคืนจากการประกันภัยตอ 

PV(I) เปนมูลคาปจจุบันที่คาํนวณจากอัตราคิดลด (Discounted value) ของรายการดังตอไปนี ้
- เบ้ียประกันภัยรวมหลังจากหักคาใชจายดําเนินการประกันภัย (unallocated premium) 
- สวนตางราคาเสนอซือ้กับราคาเสนอขาย(ถามี) 
- คาการประกันภัย 
- คาธรรมเนียมบริหารกองทนุ 
- คาธรรมเนียมรักษากรมธรรมรายเดือน 
- คาธรรมเนียมการถอนเงิน 
- คาธรรมเนียมอื่นๆ 

คาการประกันภัยควรรวมเบีย้ประกันภัยต่าํกวามาตรฐาน (extra premium)  
 
สําหรับแบบประกันภัยชําระเบี้ยครั้งเดียวท่ีการันตีผลประโยชนไมต่ํากวาเบ้ียประกนัภัยท่ีชําระ ตองรวม
ผลตางของมลูคาปจจบัุนของผลประโยชน (รวมการการันตีคืนเงินตนและดอกเบีย้) กับผลรวมของเงินสํารอง
ประกันภัยสวนลงทุนและสวนคุมครองเขาไวในภาระผูกพันตามกรมธรรมประกันภัยดวย หากมูลคาปจจบุัน
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ของผลประโยชนนอยกวาผลรวมของเงินสํารองประกันภัยสวนลงทุนและสวนคุมครอง บริษทัก็ไมตองมีเงิน
สํารองประกันภัยเพิ่มเติมท่ีเกิดจากผลตางนี้ 
 
หากบริษัทซือ้ตราสารจัดโครงสราง (Structured product) จากบุคคลที่สาม เพือ่ปองกันความเสี่ยงจากการ
การันตีผลตอบแทนจากการลงทุน เงินสาํรองประกันภยัเพือ่การปองกันความเสี่ยงจากการการันตีนี้จะตอง
รวมเปนสวนหนึ่งของเงินสาํรองประกันภัยสวนคุมครอง และตองพจิารณาอันดับความนาเชื่อถือ (credit 
rating) ของบคุคลทีส่าม 
 
5.4.3 ภาระผูกพันตามกรมธรรมประกันภัยของการประกันชีวติแบบบํานาญ (Annuity) จะถูกคาํนวณโดยใช
ผลรวมมูลคาปจจุบันของผลประโยชนทีก่ารันตีการจายและไมการันตีการจายในอนาคตรวมถึงมูลคาเวนคืน
กรมธรรมท่ีการันตีการจายในอนาคต (ถามี) กับ มูลคาปจจุบันของคาใชจายบริหารและคาใชจายชองทาง
การขายที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต หักดวยมูลคาปจจุบันของเงินสมทบในอนาคตทีต่องจายตามเงื่อนไข
ของกรมธรรม  
 
5.5 คาเผ่ือความผันผวน (PAD) 
 
คาเผื่อความผนัผวนของภาระผูกพันตามกรมธรรมประกันภัยตามประกาศของสํานกังาน คปภ. จะเปนรอย
ละของสมมตฐิานที่เปนคาประมาณการที่ดีที่สุดของตารางมรณะ ตารางการเจ็บปวย การขาดอายุหรือเวนคนื
กรมธรรม และคาใชจาย โดยที่คาเผือ่ความผันผวนของสมมติฐานคาใชจายอาจเปนคาบวกหรอืลบก็ได 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยตองคํานวณรวมกันทั้งคาทีเ่ปนบวกและลบของคาเผือ่ความผันผวนที่ทําใหมูลคา
เงินสํารองประกันภัยแบบเบ้ียประกันภัยรวมที่ใหคาทีสู่งกวาของแตละประเภทของกรมธรรมประกันภัย การ
เลือกคาเผือ่ความผันผวนทีไ่มวาจะเปนบวกหรือลบนั้นเปนเร่ืองงายสําหรับกรมธรรมประกันภัยหลาย
ประเภท แตในทางปฏิบัติกรมธรรมประกันภัยบางประเภทตองถูกทําการทดสอบ นักคณิตศาสตรประกันภัย
อาจจะทดสอบจากกรมธรรมเดียวที่เชือ่วาเปนตวัแทนที่ดีของกลุมกรมธรรมประกนัภัย หรือใชกลุมของ
กรมธรรมประกันภัยท่ีคลายกัน 
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5.6 การประกนัภัยตอ 
 
การคํานวณความเสี่ยงดานเครดิตจากการประกันภัยตอตองประมาณการเบี้ยประกันภัยคางจาย คาบําเหน็จ
คางรับ (commissions receivable) และคาสินไหมที่เรยีกคืน (recoveries) จากการประกันภัยตอ โดยแยก
ออกจากกระแสเงินสดอื่นๆ 
 
สําหรับกรมธรรมประกันภัยที่ขายโดยบริษัทประกันภยัและใชการกาํหนดมูลคาภาระผูกพันรายกรมธรรม 
การแยกประเภทของกระแสเงินสดจากการประกันภัยตอทําใหสามารถคํานวณความเสี่ยงดานเครดิตจาก
การประกันภัยตอไดโดยตรง เม่ือนักคณิตศาสตรประกันภัยใชขอมูลที่เปนกลุมของกรมธรรม นัก
คณิตศาสตรประกันภัยตองพจิารณาวามกีารแยกประเภทของกระแสเงินสดสําหรับการประกันภัยตอไวอยาง
เพียงพอหรือไม 
 
สัญญาประกันภัยตอบางประเภทไมสามารถแยกไดโดยตรงวามาจากกรมธรรมประกันภัยรายใด การ
คํานวณโดยประมาณของกระแสเงินสดภายใตสัญญาดงักลาวอาจทําโดยใชวธิีการคํานวณเงินสํารอง
ประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมดวยสมมติฐานที่เปนคาประมาณการที่ดีท่ีสุด จากนั้นมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดจะถูกปรับเพิม่ขึ้นดวยตวัคณูที่กําหนดโดยสํานักงาน คปภ. เพื่อใหเปนมูลคายุตธิรรมและ
มูลคา ณ ระดบัความเชื่อม่ันเปอรเซ็นตไทลที ่95 
 
การคํานวณเบ้ียประกันภัยตอและคาบําเหน็จใหไดจํานวนที่แนนอนดวยการประเมินมูลคาตามวิธีเงินสํารอง
ประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมของกรมธรรมประกันภัยที่มีผลบังคับเปนเร่ืองยาก เนื่องจากการประมาณ
การกระแสเงินสดของการประกันภัยตอขึ้นอยูกบัผลลพัธในอนาคตในแงของขนาดธุรกิจใหม หรือระดับคา
สินไหมทดแทนของทั้งกรมธรรมท่ีมีผลบงัคับและกรมธรรมใหมดวย ดังนั้นนักคณิตศาสตรประกันภัยควร
สมมติวาไมมีกรมธรรมใหมเกิดขึ้นหลังจากวันที่ประเมินมูลคา 
 
แนวปฏิบัตินีอ้นุญาตใหใชกระแสเงินสดของเบี้ยประกันภัยตอ คาบําเหน็จจากการประกันภัยตอ และ
คาใชจาย โดยไมคํานึงถึงคาสินไหมทดแทนที่เรียกคืนจากการประกันภัยตอ สําหรับสัญญาประกันภัยตอท่ี
ถูกออกแบบมาเพือ่คุมครองการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่มีความถี่สูง ไมใชคุมครองการเรียกรองคา
สินไหมทดแทนที่มีจํานวนเงินสูง ตวัอยางเชน สัญญาประกันภัยตอที่คุมครองคาสินไหมทดแทนที่มีความถี่
ของการเรียกรองคาสินไหมจากการเสียชวีิตภายใน 1 ป แตจะไมคุมครองคาสินไหมทดแทนที่เรยีกคืน
จนกระทั่งจํานวนครั้งของการเรียกรองคาสินไหมทดแทนเกินกวาระดับที่เทยีบเทากับการคํานวณเงินสํารอง
ประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมท่ีใชอตัรามรณะรวมคาเผื่อความผันผวน ณ ระดับความเชือ่ม่ันเปอรเซ็นต
ไทลท่ี 95 
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นักคณิตศาสตรประกันภัยตองเปนผูตัดสินใจในเร่ืองการประกันภัยตอ และอาจตัดสินใจวามลูคาปจจบุันของ
กระแสเงินสดจากการประกนัภัยตอบางสวนหรือทั้งหมดไมเปนสาระสําคัญและจะไมถูกนํามาใชในการ
คํานวณ  
 
6. การวิเคราะหประสบการณของบริษทั 
 
การวิเคราะหประสบการณของอัตรามรณะ อัตราเจบ็ปวย และการขาดอายุหรือเวนคืนกรมธรรม ตามปกตคิวร
ใชขอมูลในชวงระยะเวลา 3 ถึง 5 ป หากบริษัทมีการวิเคราะหขอมูลทุกๆ ปก็ใหใชขอมูลยอนหลังเพียง 1 ป 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยอาจทําการวเิคราะหขอมูลประสบการณอยางละเอียดทุกๆ 3 ป เพือ่ประหยัด
ทรัพยากรที่มีและเวลาทีใ่ช และทําการทดสอบเปรยีบเทียบคาสินไหมทดแทนที่เกดิขึ้นจริงกับคาสินไหม
ทดแทนที่คาดการณในชวงระหวางปท่ีไมไดทําการวิเคราะหอยางละเอียด เพื่อเปนการตรวจสอบความ
ถูกตองของผลลพัธที่ไดอยางตอเนือ่ง 
 
การวิเคราะหประสบการณของอัตรามรณะ อัตราเจบ็ปวย และการขาดอายุหรือเวนคืนกรมธรรม ควร
วิเคราะหแยกสําหรับแตละประเภทประกนัชีวติ ชองทางการขาย และงวดการชําระเบี้ยประกันภัย รวมถึง
ปจจัยหลักที่ใชในการกําหนดคาในตาราง เชน อายุและเพศในการกาํหนดอัตรามรณะและอัตราการเจ็บปวย 
สวนการขาดอายุหรือเวนคนืกรมธรรมจะใชระยะเวลาตัง้แตกรมธรรมเริ่มมีผลบังคบั กรณีการขาดอายุ
กรมธรรมหรือบอกเลิกกรมธรรมจะตองใชความระมัดระวังในการวิเคราะหโดยแยกตามลักษณะความ
คุมครองของแบบประกันชีวติที่ทําใหการขาดอายุกรมธรรมหรือเวนคืนกรมธรรมเลื่อนออกไปได เชน การ
จายเงินคืนตามระยะเวลาทีก่ําหนดในกรมธรรม เปนตน ปจจยัอื่นๆ ท่ีกลาวถึงในสมมติฐานแตละสมมติฐาน
ก็เปนปจจัยทีใ่ชในการกําหนดคาเชนกัน ดังนั้นควรนําปจจัยดังกลาวมาใชในการวิเคราะหประสบการณดวย 
อยางไรก็ตาม ความเกี่ยวของของปจจัยตางๆ ดังกลาวจะแตกตางกันไปตามแตละบริษทั และตามระดับของ
การแบงกลุมที่ถูกจํากัดเพือ่ใหมีขอมูลเพียงพอในแตละกลุมของประสบการณ 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยจะตองวิเคราะหคาใชจายดวยวิธีการวิเคราะหคาใชจายตามกิจกรรมหรือการ
ดําเนินงานของฝายตางๆในบริษัท อาจมีการลงตารางเวลาหรอืสัมภาษณทุกๆ 2 ถึง 3 ป เพือ่นาํมาวิเคราะห 
ซึ่งจะไดปจจยัที่นํามาใชในการจัดสรรคาใชจายจากบญัชีทั่วไปแยกไปยังบัญชีคาใชจายหลายๆ ประเภท
ตามแตละประเภทของสัญญา และสามารถนํามาแปลงเปนคาใชจายตอกรมธรรม หรือตอจํานวนเงินเอา
ประกันภัย เพือ่เปนสมมตฐิานคาใชจายในการคํานวณเงินสํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม 
 
หากไมมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานที่สําคัญของบริษัท และไมมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป ปจจัยดงักลาวขางตนอาจถูกนําไปใชกับรายการบัญชีแยกประเภททั่วไปเพือ่ปรับคาใชจายใหทันสมัย
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สําหรับปตอไป กรณีมีการเปลี่ยนแปลงทีส่ําคัญก็อาจยงัใชวธิีการเดมิได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดลุพินจิของนัก
คณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งวธิีการดังกลาวเพียงพอสําหรับนักคณิตศาสตรประกันภัยในการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตองการใชประสบการณลาสุดในการตั้งสมมติฐานดานคาใชจาย โดยการทดสอบที่สําคัญ 2 
ประการคือ 1) นักคณิตศาสตรประกันภัยไดพจิารณาแลวเห็นวาขอมูลเหลานั้นยังสามารถใชได และทําการ
ปรับคาใหเหมาะสม และ 2) นักคณิตศาสตรประกันภัยใชขอมูลที่มาจากรายการบญัชีท่ัวไปลาสดุ แตหากมี
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหรือมีการวิเคราะหคาใชจายที่ใชมานานกวา 5 ป แลว ตองทําการวิเคราะหใหม 
 
7. ขอพิจารณาทางคณติศาสตรประกันภัย 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยควรกําหนดคาํนิยามที่ชัดเจนของคําศัพทหรือประโยคที่มีความหมายไมชัดเจน
หรือมีหลายนัยไวในรายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัย รวมถึงการเปดเผยเนื้อหาใน
รายงานที่เปนไปตามแนวทางปฏิบัตินี ้สาํหรับกรณีที่เนื้อหาสวนที่ไมเปนไปตามแนวทางปฏิบตัิตองชี้แจง
เหตุผลในการไมปฏิบัตติามดวย 
 
รายงานการคํานวณความรบัผิดตามกรมธรรมประกันภัยควรมีขอมูลและการอภปิรายที่มากพอทีจ่ะทําใหนกั
คณิตศาสตรประกันภัยท่ีมีประสบการณทานอื่นสามารถพจิารณาถึงคุณภาพของการทํารายงานและการ
ปฏิบัตติามแนวทางปฏิบัตินี ้
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยควรจัดเตรียม ลงวันที ่รวมทั้งลงลายมือชื่อในรายงานการคํานวณความรับผิดตาม
กรมธรรมประกันภัย โดยตองมีการเปดเผยขอมูลดังตอไปนี ้

- ผูมอบหมายใหทํารายงาน และผูทีต่องสงรายงานถึง (ถาไมใชบคุคลเดียวกัน) 
- ชื่อนักคณติศาสตรประกนัภัย และขอบเขตหนาที่รับผิดชอบ 
- วัตถุประสงคของรายงาน หรือการอางอิง 
- ความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้น และการแกไขท่ีไดดําเนินการไปแลว 
- เน้ือหาในรายงานสวนท่ีขาดหรือสวนทีมี่มากเกินไป (ถามี) จากวตัถุประสงคท่ีกาํหนด 
- เน้ือหาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับหรอืมาตรฐานวิชาชพี และเหตุผลท่ีไมปฏิบตัิตาม
ขอบังคับหรอืมาตรฐานวชิาชีพอยางเครงครัด 

- ขอจํากัดของนักคณิตศาสตรประกันภัยที่ถูกกําหนดใหปฏิบัตติาม 
 
รายงานการคํานวณความรบัผิดตามกรมธรรมประกันภัยควรระบุดังนี้ 

- ลักษณะ ความถูกตอง และการตีความของขอมูล 
- การวเิคราะหประสบการณของบรษิัท 
- ตัวแบบการกําหนดมูลคา และสมมติฐานที่สําคัญ 
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- ที่มาของสมมติฐาน 
- การเปลี่ยนแปลงวธิีการหรือสมมตฐิานทีส่ําคัญที่เกิดขึน้หลังจากการประเมินมูลคาคราวกอน 
- การเปรียบเทียบระหวางประสบการณที่เกิดขึ้นจริงในระหวางปทีผ่านมากับการประมาณการจา
การกําหนดมูลคาคราวกอน 

- ผลลัพธจากการประเมินมูลคา 
- ความไมแนนอนของผลลพัธจากการประเมินมูลคา 

 
นักคณิตศาสตรประกันภัยควรเสนอแนะหรือวจิารณเพือ่ปรับปรุงขอมูลใหนาเชื่อถือมากขึ้นในการประเมิน
มูลคาตอไปในอนาคต และการตอบสนองของบริษัทตอขอเสนอแนะหรือคําวจิารณ ซึ่งตองรวมไวในรายงาน
การคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัย 
 
กรณีเกิดความแตกตางกันอยางเปนสาระสําคัญของสมมติฐานหรือขอสรุประหวางการประเมินมูลคาปจจบุัน
กับการประเมนิมูลคาคราวกอน นักคณิตศาสตรประกันภัยควรอธบิายถึงความแตกตางดังกลาว รวมทั้ง
ประเมินผลกระทบทางการเงินที่เกิดขึ้นจากความแตกตางนั้น 
 
กรณีที่บริษทักําหนดใหนักคณิตศาสตรประกันภัยใชสมมติฐานที่เจาะจง หรือนักคณิตศาสตรประกันภัย
พึ่งพาการแปลความตามกฎหมาย มาตรฐานบัญช ีหรือกฎเกณฑอืน่ๆ ท่ีไดมาจากบริษัทหรอืทีป่รึกษา นกั
คณิตศาสตรประกันภัยจะตองระบถุึงสถานการณดังกลาว และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล
และความสอดคลองกับแนวทางปฏิบตัิของสมมติฐานดังกลาว และอภิปรายถึงความแตกตางจากแนวทาง
ปฏิบัตินี ้
 
8. การคํานวณเงนิสํารองประกันภัยสําหรบัประเภทการประกันภัยอืน่ๆ 
 
8.1 การประกันภัยระยะสั้น และการประกนัภัยแบบตออายุรายป 
 
กรมธรรมประกันชีวติและสญัญาแนบทายที่ออกโดยบริษัทประกันชวีิตที่มีระยะเวลาคุมครองสัน้ เนือ่งจาก
บริษัทสามารถบอกเลิกสัญญา หรือเปล่ียนแปลงเบี้ยประกันภัยได จงึตองมีวธิีการปฏิบัตสิําหรับสัญญาที่มี
ลักษณะตามที่กลาวมา โดยสัญญาประกันอุบตัิเหตุและสุขภาพไดมีการกลาวถึงแลวในขอ 2. บริษัทอาจ
เลือกปฏิบติั (โดยไมไดบังคับ) กบัสัญญาระยะสั้นอื่นๆ ตามวิธเีดียวกบัสัญญาประกนัอุบัติเหตุและสุขภาพได 
หากบริษัทเลอืกใชวิธกีารน้ี นักคณิตศาสตรประกันภัยตองปฏบิัตติามกฎระเบียบขอบังคับและแนวทาง
ปฏิบัตเิสมือนวาสัญญาดังกลาวเปนสัญญาประกันอบัุติเหตุและสขุภาพ รวมถึงตองปฏิบัตติามวธิกีารจัด
ประเภทของการประกันชีวติและการประกนัวินาศภัย 
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8.2 การประกนัภัยกลุม 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยอาจใชวิธอียางงายในการประเมินมูลคาภาระผูกพันของกรมธรรมประกันภัยกลุม 
ตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับสถานการณ เชน 
 
1. ขอผูกมัดของสัญญามีระยะเวลาสั้น บริษัทสามารถแกไขอตัราเบีย้ประกันภัยหรือผลประโยชนอยางอิสระ
หรืออาจยกเลกิสัญญาได (วธิีการพิจารณาสัญญาระยะสั้นควรทําตามแนวทางปฏบิัติในสวนของการจัด
ประเภทธุรกิจของการประกนัอุบตัิเหตุและการประกันสขุภาพที่ใชกบัการประกันวนิาศภัย)  
 
2. หากสัญญาถูกจัดประเภทเปนแบบระยะสั้นและมลีกัษณะเปนสญัญาประกันอบัุติเหตุหรือสขุภาพกค็วรใช
วิธีการประเมนิมูลคาภาระผูกพันและคาพารามิเตอรทีไ่ดกําหนดไวตามแนวทางปฏิบัตท่ีิกําหนดไวสําหรับ
การประกันอบัุติเหตุและการประกันสุขภาพที่ใชกับการประกันวินาศภัย 
 
3. หากสัญญาถูกจัดประเภทเปนแบบระยะสั้น แตไมมีลักษณะเปนสญัญาประกันอบัุติเหตุและสขุภาพ (เชน 
แบบกําหนดระยะเวลา 1 ป การประกันกลุมคุมครองเงนิกูจํานองระยะเวลา 1 ป เปนตน) อาจเลอืกใชวิธกีาร
ดังตัวอยางตอไปนี้ 

3.1 คํานวณคาประมาณการที่ดีที่สุดของคาสินไหมคางจายและเงินสํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม
สิ้นสุด (URR) ที่ใชกับการประกันวินาศภัย หลักการกําหนดมูลคาควรไดจากคาประมาณการที่ดี
ที่สุด ดังนี ้

i. มูลคายุตธิรรม เทากบั คาประมาณการที่ดีที่สุด บวก รอยละ x ของคาประมาณการที่ดี
ท่ีสุด (Fair Value = Best Estimate plus x1 % of the Best Estimate) 

ii. มูลคา ณ ระดับความเชื่อม่ันเปอรเซ็นตไทลที ่95 เทากับ คาประมาณการที่ดีท่ีสุด 
บวก รอยละ y2 ของคาประมาณการที่ดีท่ีสุด (95% percentile = Best Estimate plus 
y % of the Best Estimate) 

 
3.2 คํานวณมูลคายุตธิรรมและมูลคา ณ ระดับความเชื่อม่ันเปอรเซ็นตไทลที ่95 ดวยวิธเีงินสํารอง
เบี้ยประกันภยัรวม (GPV) ทีก่ําหนดไวตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดไวสําหรับการประกันชีวติ 
 

                                                            

1
 x คือ คาปจจัยที่กําหนดโดยสํานักงานคปภ. ซ่ึงถูกระบุอยูในภาคผนวก1(พารามิเตอร) 

2
 y คือ  คาปจจัยท่ีกําหนดโดยสํานักงานคปภ. ซ่ึงถูกระบุอยูในภาคผนวก1(พารามิเตอร) 
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8.3 เงินใหกูยมืโดยมีกรมธรรมเปนประกนั 
 
การประเมินมูลคาเงินใหกูยมืโดยมีกรมธรรมเปนประกนัใชคาประมาณการที่ดีที่สุดสําหรับวตัถุประสงคเพื่อ
บันทึกสินทรพัยตามกรอบการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสีย่งอาจทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย 
การประเมินมูลคาดังกลาวตองเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการประเมินมูลคาสินทรัพย และ       
นักคณิตศาสตรประกันภัยที่ทําการประเมินมูลคาพอรทโฟลิโอของเงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมเปนประกันตอง
ม่ันใจวาวธิีการที่ใชนั้นสะทอนถึงสถานการณของเงินใหกูยืม และสอดคลองกับกฎระเบียบการประเมินมูลคา
สินทรัพย 
 
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตองสะทอนเงื่อนไขของการใหกูยืมสําหรับเงินกูยืมท่ียังไมไดรับชําระ 
 
หามนํามูลคาของเงินใหกูยมืใดๆ ท่ีไดรบัชําระแลวในวนัที่ประเมินมูลคามาคิดรวม บรษิัทประกันภัยบางแหง
บันทึกเงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมเปนประกันเม่ือผูถอืกรมธรรมไมชําระเบี้ยประกนัภัยภายในระยะเวลาที่
ครบกําหนดชาํระ ดังน้ัน ควรมีการกําหนดอัตราการขาดอายุของกรมธรรมท่ีมีเงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมเปน
ประกัน และใหสมมติวากรมธรรมดังกลาวถูกเวนคืน ณ วันท่ีกรมธรรมขาดอายุ  
  
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ เชน การเสียชีวติที่สงผลกระทบตอท้ังกระแสเงินสดของเงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรม
เปนประกัน และกระแสเงินสดของกรมธรรมในเวลาเดียวกัน สมมติฐานที่ใชในคาประมาณการที่ดีท่ีสุด
สําหรับกระแสเงินสดของกรมธรรมที่มีการกูยืมเงิน และสมมติฐานทีใ่ชในคาประมาณการที่ดีที่สุดสําหรับ
กระแสเงินสดของเงินใหกูยมืโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกันควรเปนสมมติฐานเดียวกนั 
 
ในกรณีที่ผูถอืกรมธรรมเลอืกที่จะชําระเงนิกูท้ังหมดหรือบางสวนหรือเพิ่มจํานวนเงินกูโดยยังไมยกเลิก
กรมธรรม ควรมีการพจิารณาสมมติฐานคาประมาณการที่ดีที่สุดที่เหมาะสมจากประสบการณของ   
พอรทโฟลิโอของเงินใหกูยมืโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกันที่ผานมาในอดีตซึ่งอาจเปนผลมาจาก
ผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจท่ีมีตอพฤติกรรมของผูถือกรมธรรม 
ในกรณีที่มีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียสําหรับเงินใหกูยมืไวในกรมธรรม หรือในสัญญาการใหกูยืม หรือมีการ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูตามนโยบายของบรษิัท อตัราดอกเบี้ยดงักลาวสามารถนํามาใชในการประมาณ
การกระแสเงินสดได ในกรณีที่สัญญาหรือนโยบายของบริษัทระบุวาอัตราที่ใชจะขึ้นอยูกบัสภาพเศรษฐกจิใน
อนาคต อัตราดอกเบี้ยควรตั้งอยูบนสมมติฐานที่วาสภาพเศรษฐกจิและอตัราดอกเบี้ยของตลาดในอนาคตจะ
ไมมีการเปลี่ยนแปลง 
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8.4 เงินสํารองประกันภัยสวนนอย (Minor Reserves) 
 
นอกเหนือไปจากสัญญาทีเ่ปนการประกันวินาศภัย การตั้งเงินสํารอง IBNR ควรขึ้นกับประสบการณของการ
จายผลประโยชนเสียชวีิตหรือการจายคาสินไหมทดแทนอื่นๆในชวงระยะเวลาของรายงาน หากไมมีขอมูล 
นักคณิตศาสตรประกันภัยควรกําหนดสมมติฐานใหมูลคายุตธิรรมตองถูกบวกดวยเงินสํารองประกันภัยสวน
เพิ่มสําหรับคาสินไหมทดแทนการเสียชวีติที่ยังไมไดรบัรายงาน 4 สปัดาห และสําหรับมูลคา ณ ระดับความ
เชื่อม่ันเปอรเซ็นตไทลที ่95 ตองถูกบวกดวยเงินสํารองประกันภัยสวนเพิ่มสําหรบัคาสินไหมทดแทนการ
เสียชีวติท่ียังไมไดรับรายงานบวก 8 สัปดาห  
 
เงินสํารองประกันภัยของการกลับคืนสูสภาพเดิมของกรมธรรมที่ขาดอายุ สําหรับกรมธรรมท่ีอยูในระยะเวลา
ผอนผัน และการกลับคืนสูสภาพเดิมนั้นทําใหเกิดตนทุนของบริษทั นักคณิตศาสตรประกันภัยควรคํานวณ
โดยเพิ่มเงินสาํรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมตามสัดสวน (Grossing up) ของกรมธรรมที่กลับคืนสู
สภาพเดิมท่ีไดจากประสบการณจริงของบริษัท เงินสํารองอื่นๆ ก็สามารถใชวธิีเพิม่ตามสัดสวน (Grossing 
up) ไดเชนกนั เชน แบบประกันท่ีปดการขายแลวยังเหลือกรมธรรมประกันภัยท่ีมีผลบังคับอยูไมมาก หรือ
กรมธรรมแบบใหมของบรษิัทที่ยังขายไดปริมาณ (Volumes) นอยมาก เปนตน 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยตองม่ันใจวาวธิีการอยางงายที่ใชนั้นยังคงทําใหเงินสํารองประกันภยัเพยีงพอ
สําหรับความเสี่ยงที่มีอยู และกลุมธุรกจิทีใ่ชวิธีการอยางงายนั้นมีขนาดเล็กซึ่งไมเปนสาระสําคัญเม่ือเทียบ
กับธุรกจิโดยรวม 
 
9. เงินสํารองประกันภัยสาํหรบัผลประโยชนท่ีใหเปนทางเลือก (options) และการนัตีผลตอบแทน 
(guarantees) การทดสอบภาวะวิกฤติ (stress testing) และการกระจายความเสี่ยง (diversification) 
 
เนื่องจากความสามารถทางเทคนิคของบริษัทแตกตางกันไป ทําใหยากที่จะกําหนดระเบียบวิธีการปฏิบัตใิห
เหมือนกันสําหรับการคํานวณเงินสํารองประกันภัยสําหรับผลประโยชนที่ใหเปนทางเลือก การการันตี
ผลตอบแทน การทดสอบภาวะวิกฤติ และการกระจายความเสี่ยง นอกจากนี้ระเบยีบวธิีการปฏบัิติมีแนวโนม
ที่จะเปลี่ยนไปตามระดับการพฒันาขีดความสามารถของบริษัท  
 
9.1 แนวทางปฏิบัตติอผลประโยชนที่ใหเปนทางเลอืก และการการันตีผลตอบแทน 
 
วิธีคํานวณเงนิสํารองประกนัภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมของภาระผกูพันสําหรับผลประโยชนที่ใหเปน
ทางเลือกและการการันตีผลตอบแทนในอนาคตที่ใชคาคงที่คูณกับคาประมาณการที่ดีท่ีสุดอาจไมเพียงพอตอ
ความม่ันคงดานการเงินของบริษัท นอกจากนี้มูลคาของคาประมาณการที่ดีท่ีสุดของผลประโยชนท่ีใหเปน
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ทางเลือกและการการันตีผลตอบแทน ณ ระดับความเชื่อม่ันเปอรเซน็ตไทลที ่95 อาจแตกตางอยางมี
นัยสําคัญกับมูลคาดังกลาวของแบบประกันหลัก (Mainstream product) นักคณิตศาสตรประกันภัยตองระบุ
ถึงผลประโยชนที่ใหเปนทางเลือกและการการันตีผลตอบแทนที่สําคญัทั้งหมด ทั้งในเรื่องสัดสวนของ
กรมธรรมซ่ึงมีผลประโยชนที่ใหเปนทางเลือกและท่ีจะมีโอกาสเกิดตนทุนกับบรษิทั แมวาโอกาสของการเกิด
ตนทุนของการใชทางเลือกหรือการการันตีผลตอบแทนอาจเกิดขึ้นไดยากภายใตเงือ่นไขปจจุบัน หรือตนทุน
ดังกลาวอาจไมมีนัยสําคัญภายใตสมมตฐิานปจจบัุน อยางไรก็ตามนักคณิตศาสตรประกันภัยจะตองระบุถึง
ลักษณะของผลประโยชนที่ใหเปนทางเลอืกและการการนัตีผลตอบแทน หรือผลประโยชนท่ีคลายกับ
ผลประโยชนท่ีใหเปนทางเลือกและการการันตีผลตอบแทนไวในรายงานการคํานวณความรับผิดตาม
กรมธรรมประกันภัย 
 
ผลประโยชนท่ีใหเปนทางเลือกและการการันตีผลตอบแทนที่ไมมีโอกาสเกิดเปนตนทุนแกบริษทั หรือบรษิัท
มีการพจิารณาแลววาผลประโยชนที่ใหเปนทางเลือกและการการันตีผลตอบแทนสามารถตีความไดวาจะทํา
ใหเกิดตนทุนที่ไมเปนสาระสําคัญ ดังนั้นผลประโยชนที่ใหเปนทางเลือกและการการันตีผลตอบแทนก็จะไม
รวมอยูในรายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัย 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยอาจคํานวณ (โดยไมไดถูกบังคับ) มูลคายุติธรรมและมลูคา ณ ระดบัความเชือ่ม่ัน
เปอรเซ็นตไทลที ่95 ของเงนิสํารองประกนัภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมสําหรับผลประโยชนที่ใหเปนทางเลอืก
และการการันตีผลตอบแทน นักคณิตศาสตรประกันภัยสามารถทําการคํานวณเพิ่มเติมนี้ได โดยเปนไปใน
ลักษณะที่สอดคลองกับกฎระเบียบขอบังคับและแนวทางปฏิบัตินี ้ควรแสดงรายละเอียดของการคํานวณไว
ในรายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัย 
 
9.2 การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing) 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยอาจไมตองแสดงการทดสอบภาวะวิกฤต ิ(Stress test) ของการเปลี่ยนแปลง
สมมติฐานตางๆ อยางไรกต็าม เพือ่ใหเปนไปตามวธิปีฏิบัตทิี่ดี นักคณิตศาสตรประกันภัยควรทําและ
พฒันาการทดสอบภาวะวิกฤตใินการคํานวณเงินสํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมภายใตสถานการณ 
(scenarios) ตางๆ ท้ังนี้สถานการณควรเปนแบบ deterministic หรือใชการจําลองแบบ stochastic นัก
คณิตศาสตรประกันภัยไมจําเปนตองแสดงผลการทําทดสอบภาวะวกิฤต ิ(stress test) ในรายงานการ
คํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัย 
 
แนวทางปฏิบตัินี้ระบใุหนักคณิตศาสตรประกันภัยตองพจิารณาถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวของกับภาระ
ผูกพันตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งมีผลกระทบตอความม่ันคงทางการเงินของบริษัท ความเสีย่งดังกลาวอาจ
รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่นสกุลเงินระหวางประเทศ รูปแบบของการประกันภัยตอ ซ่ึงไมสามารถ
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คํานวณรวมอยูในวธิีการคํานวณเงินสํารองประกันภัยแบบเบีย้ประกันภัยรวมที่ใชคาประมาณที่ดีท่ีสุด แตนัก
คณิตศาสตรประกันภัยสามารถปรับเพิ่มสมมติฐานที่เปนคาประมาณการที่ดีที่สุดรอยละ x ในการคํานวณ
มูลคายุตธิรรมและรอยละ y ในการคํานวณมูลคา ณ ระดับความเชือ่ม่ันเปอรเซ็นตไทลท่ี 95  
 
9.3 การกระจายความเสี่ยง (Diversification) 
 
ผลประโยชนท่ีไดจากการกระจายความเสี่ยงของบริษทัสามารถทําไดหลายรูปแบบ ตัวอยางเชน การจัด
สัดสวนระหวางการประกันภัยแบบชัว่ระยะเวลากับการประกันภัยแบบรายงวด (annuity) อาจทําให
ผลกระทบจากความเสี่ยงดานอัตรามรณะลดลง สวนทางเลือกอื่นท่ีทําใหความเสีย่งทางการเงินลดลงโดย
การซื้อเครือ่งมือทางการเงนิที่ซับซอนจากบุคคลที่สาม หากนักคณิตศาสตรประกนัภัยปฏิบัตติามกฎระเบียบ
ที่สอดคลองกับที่ระบุไวในแนวทางปฏิบติัน้ี นักคณิตศาสตรประกันภยัก็ไมจําเปนตองทําคํานวณ
ผลประโยชนจากการกระจายความเสี่ยง (allowance for diversification) เพิ่มเติม อยางไรก็ตาม หากบริษทั
เห็นวาประโยชนจากการกระจายความเสีย่งของภาระผกูพันหรอืการบริหารสินทรัพยและหนี้สินยังไมไดถูก
พจิารณาและบริษัทตองการจะรวมผลประโยชนของการกระจายความเสี่ยงก็อาจรวมไวในการคาํนวณภาระ
ผูกพันตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งการจะทําเชนนั้นไดบริษัทตองสามารถแสดงใหเห็นวาเงื่อนไขตามสัญญา 
(contractual terms) ของสนิทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้นทําใหเกดิความเสี่ยงลดลงในทุกสถานการณที่
อาจจะเกิดขึ้น และแสดงวาเงื่อนไขการบอกเลิก (cancellation terms) ของสินทรพัยและหนี้สินมี
ความสัมพันธกัน และนักคณิตศาสตรประกันภัยไดทําการคํานวณผลประโยชนจากการกระจายความเสี่ยงไป
ในลักษณะท่ีสอดคลองกับกฎระเบียบและแนวทางปฏิบตัินี้ รายละเอยีดของการคํานวณนี้ตองแสดงไวใน
รายงานการคํานวณความรบัผิดตามกรมธรรมประกันภัย 
 

       
 



 
 
 
 

ภาคผนวก 4 

 
แนวทางปฏิบัติดานคณิตศาสตรประกันภัย 
เกี่ยวกบัการประเมินมูลคาภาระผูกพัน 

ตามกรมธรรมประกันวินาศภัย 
(Non-life Actuarial Guidance Note) 

สําหรับการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสีย่ง 
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1. บทนาํ 
 
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพือ่เปนแนวทางปฏิบัติดานคณิตศาสตรประกันภัยของการประกันวินาศภัยในการ
ประเมินมูลคาภาระผูกพันตามกรมธรรมประกันภัย อกีทั้งเปนแนวทางปฏิบัติดานคณิตศาสตรประกันภัย
สําหรับธุรกจิประกันชีวติในการประเมินภาระผูกพันของการประกันชีวติ การประกันอุบติัเหต ุและการ
ประกันสุขภาพ ท่ีประเมินไดวาเปนสัญญาระยะสั้น 
 
พระราชบัญญตัิประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิประกันวินาศภัย (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2551 กาํหนดหนาที่ของนักคณิตศาสตรประกันภัยของบรษิัทประกันวินาศภยัวานักคณิตศาสตร
ประกันภัยของบริษัทประกนัวินาศภัยตองดําเนินการคํานวณและตรวจสอบเงินสํารองประกันภยัโดยใช
วิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งหนาที่ดังกลาวเริ่มบังคับใชในเดือนกุมภาพนัธ พ.ศ. 2552 และการ
ดําเนินการดังกลาวตองสอดคลองกับกฎหมายและประกาศที่เกีย่วของ 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับผิดชอบตรวจสอบทางดานคณิตศาสตรประกันภัยตามพระราชบัญญัติและ
กฎหมายที่เก่ียวของตองดําเนินการตามแนวทางปฏิบตัน้ีิ เวนแตพิสจูนไดวาการดําเนินการดังกลาวไม
เหมาะสมและขัดตอเจตนารมณของพระราชบัญญติัและกฎหมายที่เกี่ยวของ ในกรณีดังกลาวนักคณิตศาสตร
ประกันภัยมีหนาที่วิเคราะหและพิสจูนใหเห็นวาการดําเนินการตามแนวทางปฏิบตัไิมเหมาะสมและขัดตอ
กฎหมายและประกาศทีเ่กี่ยวของ โดยนักคณิตศาสตรประกันภัยจะตองทําการวเิคราะหและแสดงไวใน
รายงานคณิตศาสตรประกันภัย นอกจากมีการระบุไวในแนวทางปฏิบัตินี ้ควรเขาใจอยางชัดเจนวา ความไม
เปนสาระสําคญั (Immateriality) น้ันไมไมเปนเหตุผลท่ีเพียงพอที่จะไมดําเนินการตามแนวทางปฏิบัตทิาง
คณิตศาสตรประกันภัยน้ี โดยความเปนสาระสําคัญ (Materiality) หมายถึง การมีผลลัพธท่ีแตกตางกันเกิน
กวารอยละ 5 ของมูลคาเงินสํารองประกันภัยรวมที่คํานวณได 
 
แนวทางปฏิบตัิทางคณิตศาสตรประกันภัยนี้ อธบิายถึงการดําเนินการที่นักคณิตศาสตรประกันภัยตองทํา 
โดยใชคําวา “ตอง หรือ ควร” อยางไรก็ตาม ในบางสวนของแนวทางปฏิบัตทิางคณิตศาสตรประกันภัยน้ีได
ใชคําวา “วิธปีฏิบัตท่ีิดีที่สุด (Best Practice)” หรือ “นักคณิตศาสตรประกันภัยอาจจะ” เปนกรอบดําเนินการ 
ซึ่งกรณีหลังนี้นักคณิตศาสตรประกันภัยไมจําเปนตองวิเคราะหอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนแนวทางของนัก
คณิตศาสตรประกันภัยเอง 
 
แนวทางปฏิบตัิทางคณิตศาสตรประกันภัยนี้ถือเปนสวนเพิ่มเติม แตมิไดใชทดแทนมาตรฐานทางวิชาชพี
คณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Professional Standards) ของสมาคมนักคณิตศาสตรประกนัภัยตางๆ ที่
นักคณิตศาสตรประกันภัยที่ทํางานในประเทศไทยตองถือปฏบิัต ิในกรณีที่นักคณิตศาสตรประกันภัยเห็นวา
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แนวทางปฏิบตัินี้ขัดแยงกับแนวทางปฏิบตั ิอื่นๆ ที่นักคณิตศาสตรประกันภัยตองถือปฏบัิต ินักคณิตศาสตร
ประกันภัยตองถือปฏบิัตติามแนวทางปฏิบัตินี้สําหรับงานในสวนทีเ่กีย่วของกับแนวทางปฏิบติันี ้
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยที่ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัตินี้ควรอางอิงถึงการถือปฏิบัตติามแนวทางปฏิบตัิ
ดานคณิตศาสตรประกันภัยนี้ดวยทุกครั้งท่ีใหคําแนะนาํอยางเปนลายลักษณอักษร นอกจากนี้นัก
คณิตศาสตรประกันภัยตองอธบิายอยางเปดเผยชัดเจนถึงเหตุผลของการดําเนินการโดยเฉพาะสวนที่ไม
สอดคลองกับแนวทางปฏิบติัดานคณิตศาสตรประกันภัย 
 
สาระสําคัญของวิชาชพีนักคณิตศาสตรประกันภัยขึ้นอยูกับมาตรฐานวิชาชพี ความรูเชิงเทคนิค และ
จริยธรรม ซ่ึงตองอยูบนพื้นฐานเพื่อประโยชนของสาธารณะ (Public interest) กรณนัีกคณิตศาสตร
ประกันภัยมีขอสงสัยเกี่ยวกบัการดําเนินการที่เหมาะสมในการนําแนวทางปฏิบัตินีไ้ปใชสามารถขอความ
ชวยเหลือและขอแนะนําไดจากสมาคมนกัคณิตศาสตรประกันภัยที่นกัคณิตศาสตรประกันภัยเปนสมาชิกอยู 
หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย (คปภ.) หรือสมาคมนัก
คณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย 
 
2. การจัดประเภทธุรกิจของการประกันอุบัตเิหตุและการประกนัสุขภาพ 
 
โดยทั่วไปกรมธรรมประกันภัยที่ออกโดยบริษทัประกนัวินาศภัยจะใชหลักการประเมินคาจากกฎระเบียบและ
ประกาศของสาํนักงาน คปภ. และแนวทางดานคณิตศาสตรประกันภัยของการประกันวินาศภยั 

 
บริษัทประกันวินาศภัยบางแหงออกกรมธรรมประกันภัยที่ใหความคุมครองการเสียชีวติและสขุภาพซึ่งมีการ
การันตีความคุมครองในระยะยาว (ความคุมครองมากกวา 1 ป) ทําใหกรมธรรมประกันภัยดังกลาวมี
คุณลักษณะบางประการของการประกันชวีิตท่ีคุมครองระยะยาว 

 
สําหรับกรอบการกํากับการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงทีเ่สนอไดจัดประเภทของกรมธรรมประกัน
อุบตัิเหตุและสุขภาพ เพือ่ใหทราบวาการประเมินมูลคาเงินสํารองประกันภัยตองใชหลักเกณฑท่ีกําหนดของ
การประกันชีวติหรือการประกันวินาศภัย ตามคํานิยามดังตอไปน้ี 

 
สัญญาการประกันอุบตัิเหตแุละสุขภาพทีมี่ระยะเวลาของสัญญาเกินกวา 1 ป ซึ่งบริษัทประกันภยัไมสามารถ
บอกเลิกสัญญา และไมสามารถปรับเพิ่ม/ลดเบ้ียประกนัภัย รวมถึงเปล่ียนแปลงผลประโยชนใดๆ ใน
กรมธรรมประกันภัยตลอดอายุสัญญาได ใหใชหลักเกณฑที่กําหนดของการประกันชีวติ หากไมเปนไปตาม
เงื่อนไขขางตนใหใชหลักเกณฑของการประกันวินาศภัย 
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นักคณิตศาสตรประกันภัยตองพจิารณาวา  
 

บริษัทประกันภัยสามารถบอกเลิกสัญญาไดหรือไม 
                และ 

บริษัทประกันภัยสามารถเปลี่ยนแปลงเบีย้ประกันภัยในระหวางระยะเวลาของสัญญาไดหรือไม 
 

หากบริษัทประกันภัยมีสิทธเิปลี่ยนแปลงผลประโยชนของกรมธรรมประกันภัย โดยมิตองไดรับความยินยอม
จากผูถือกรมธรรม การเปลีย่นแปลงนี้ถอืเสมือนวาบริษัทมีสิทธิเปลีย่นแปลงเบี้ยประกันภัย 
 
ในขณะที่สัญญายังมีผลบังคับอยู หากบริษัทประกันภยัมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัญญาประกันภัยอยาง
นอย 1 คร้ังทกุๆ 5 ป ถอืวาเขาหลักเกณฑของการประกันวินาศภัย 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยตองม่ันใจวาใชหลักเกณฑขางตนโดยคํานึงถึงลักษณะสําคัญของการออกแบบ
ความคุมครองภายใตสัญญาประกันภัยโดยสิทธิในการบอกเลิกกรมธรรมท่ีอาจเกดิขึ้นไดยาก หรือบริษัท
สามารถทําการเปลี่ยนแปลงสัญญาไดบางเล็กนอยนั้นไมเพียงพอทีจ่ะเปลี่ยนจากการใชหลักเกณฑของการ
ประกันชีวติเปนหลักเกณฑของการประกันวินาศภัย 
 
การที่ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน คปภ. ในการเปลี่ยนแปลงเบ้ียประกนัภัย หรือผลประโยชนของ
สัญญาไมเพยีงพอท่ีจะนํามาตัดสินวาตองใชหลักเกณฑของการประกันชีวติหรือหลักเกณฑของการประกัน
วินาศภัย 
 
ขอความในสญัญาที่กําหนดไวลวงหนาวา อตัราเบี้ยประกันภัยหรือผลประโยชนสามารถเปลี่ยนแปลงได 
(เชน อตัราเบีย้ประกันภัยทีก่ําหนดใหเปลี่ยนตามแตละชวงอาย ุเปนตน) ไมถือวา บริษัทสามารถ
เปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยได โดยทั่วไปหากบริษัทถูกจํากัดการเปลีย่นแปลงอตัราเบี้ยประกันภัยหรือ
ผลประโยชนท่ีทําใหเกิดผลดีดานการเงินกับบริษทั ถือวาบริษทัไมสามารถเปลี่ยนแปลงได จึงไมผาน
หลักเกณฑดังกลาวขางตน 
 
โดยทั่วไปใหพจิารณาตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในสัญญาประกันภัย หากสัญญาประกันภัยระบุวา บริษัทสามารถ
เปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยหรือผลประโยชน หรือบอกเลิกกรมธรรมไดโดยมิตองไดรับความยินยอมจากผู
ถือกรมธรรมใหใชหลักเกณฑของการประกันวินาศภัย หากสัญญาประกันภัยดังกลาวถูกจํากัดอยางมากวา
ดวยเร่ืองการบอกเลิกสัญญาหรือการแกไขสัญญาใหใชหลักเกณฑของการประกันชีวติ 
 



  94

นักคณิตศาสตรประกันภัยควรชี้แจงเหตผุลในการเลือกหลักเกณฑการพจิารณาการจัดประเภทที่ใชกบั
สัญญาการประกันอุบตัิเหตแุละสุขภาพแตละแบบ หรอืสัญญาประกันภัยประเภทอืน่ที่มีลักษณะคลายกับ
สัญญาการประกันอุบตัิเหตแุละสุขภาพไวในรายงานคณิตศาสตรประกันภัย 
 
หากนักคณิตศาสตรประกนัภัยพบวาการกําหนดหลักเกณฑการพจิารณาการจัดประเภทของสัญญา
ประกันภัยใดๆ ไมชัดเจน นักคณิตศาสตรประกันภัยควรใชหลักเกณฑของการประกันวินาศภยั และอธิบาย
เหตุผลที่ไมแนใจไวในรายงานคณิตศาสตรประกันภัย 
 
3. ขอมูลและสารสนเทศทางคณิตศาสตรประกนัภยั 
 
3.1 มาตรฐานของขอมูล 
 

นักคณิตศาสตรประกันภัยมีหนาที่รับผิดชอบ และตรวจสอบใหแนใจวาขอมูลมีความเหมาะสมที่จะ
นําไปใชในการประเมินมูลคาภาระผูกพันของการประกนัภัย โดยมิไดจํากัดเพียง ขอมูลจํานวนหนวยเสี่ยง
ภัย เบี้ยประกนัภัย และคาสนิไหมทดแทนเทานั้น แตรวมถึงขอมูลของบริษัทเองหรือขอมูลจากแหลงอื่นๆ 
นอกจากนีใ้หรวมถึงขอมูลที่ใชในการกําหนดสมมติฐานตางๆ และขอมูลทีใ่ชในการประเมินมูลคาภาระ
ผูกพันของการประกันภัย กรณีขอมูลของภาคธุรกิจมีจาํกัด นักคณิตศาสตรประกนัภัยอาจจําเปนตองใชการ
ตัดสินใจของนักคณิตศาสตรประกันภัยเอง หากใชขอมูลของภาคธรุกิจหรือใชการตัดสินใจของนัก
คณิตศาสตรประกันภัย นักคณิตศาสตรประกันภัยควรอธบิายเหตุผลในการเลือกใชวธิีดังกลาวไวในรายงาน
คณิตศาสตรประกันภัยดวย 
 
3.2 แหลงที่มา และการตรวจสอบขอมูล 

 
นักคณิตศาสตรประกันภัยควรใชขั้นตอนการตรวจสอบอยางสมเหตุสมผลถึงความสอดคลองกัน ความ
ครบถวน และความถูกตองของขอมูลที่ไดรับการตรวจทานแลว 

 
ขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลมีดังนี้ 

- สอบทานความถูกตองของเบี้ยประกันภัยและคาสินไหมทดแทนในอดีตกับงบการเงินของ
บริษัทที่รับรองโดยผูสอบบญัชี การสอบทานนี้รวมถึงการบวกตามแนวทแยงของคาสินไหม
ทดแทนจายในตารางพฒันาการคาสินไหมทดแทนจายรูปสามเหลี่ยม เพื่อเปรียบเทียบกบั
คาสินไหมทดแทนที่จายในงบการเงินที่รับรองแลวสําหรับปที่ประเมินมูลคานั้น 

- สอบทานความถูกตองของตารางพฒันาการคาสินไหมทดแทนรูปสามเหลี่ยมกับฐานขอมูล
คาสินไหมทดแทน 
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- ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของฐานขอมูลคาสินไหมทดแทน เชน ตรวจสอบดวูาคา
สินไหมทดแทนอยูในชวงที่เปนไปได และอธบิายถึงคาสินไหมทดแทนซึ่งอาจจะผดิปกติ 
รวมถึงเงินสํารองสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวแตยังไมรับรายงาน (Incurred But Not 
Reported: IBNR) ท่ีมีคาเปนลบ 

 
นักคณิตศาสตรประกันภัยควรจะแสดงขัน้ตอนการตรวจสอบขอมูลที่ไดดําเนินการในรายงานคณิตศาสตร
ประกันภัยไมวาขอมูลท่ีใชในการกําหนดสมมติฐานตางๆ หรือใชในการประเมินมูลคาภาระผูกพัน นัก
คณิตศาสตรประกันภัยอาจจะเชื่อในขอมูลของผูสอบบญัชี หากนักคณิตศาสตรประกันภัยไดทบทวนการ
ทดสอบของผูสอบบัญชีแลว 
 
สําหรับการประกันวินาศภัย ขั้นตอนในการดําเนินการเกี่ยวกับการจดัการคาสินไหมทดแทน การประมาณ
คาสินไหมทดแทนและหลักเกณฑการพจิารณารับประกันภัยของบรษิัท รวมถึงสภาพแวดลอมของภาคธุรกจิ 
มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินการวิเคราะหผลของการประเมินมูลคาภาระผูกพันตามกรมธรรม
ประกันภัยของนักคณิตศาสตรประกันภัย ดังนั้น นักคณิตศาสตรประกันภัยตองจัดการอภิปรายอยางละเอียด
กับฝายตางๆ ที่เกี่ยวของภายในบรษิัท เพือ่นําผลการอภิปรายมาระบุถึงแนวโนม การเปลี่ยนแปลงของ
ขั้นตอนและระเบียบปฏิบัต ิและบันทึกผลการอภิปรายดังกลาวไวในรายงานการเปลี่ยนแปลงของแตละฝาย 
ตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงที่ควรระบุไวคือ การเปลี่ยนแปลงอตัราเบี้ยประกันภัยและกระบวนการการจาย
คาสินไหมทดแทนที่นักคณิตศาสตรประกันภัยตองใชในการประมาณคา นักคณติศาสตรประกันภัยตองเกบ็
เอกสารไวเปนหลักฐานและอธบิายการเปลี่ยนแปลงดงักลาวไวในรายงานคณิตศาสตรประกันภัย กรณีท่ีนัก
คณิตศาสตรประกันภัยใชมูลคาเงินสํารองสําหรับความเสียหายที่เกดิขึ้นและรับรูแลว (Case Reserve) ใน
การประเมินภาระผูกพันตามกรมธรรม นกัคณิตศาสตรประกันภัยควรอธบิายนโยบายการตั้งเงนิสํารอง
สําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นและรบัรูแลวของบรษิัทไวในรายงานคณิตศาสตรประกันภัย โดยคําอธบิายควร
ครอบคลุมประเด็นตอไปน้ี 

 
- องคประกอบของเงินสํารองสําหรับความเสียหายที่เกดิขึ้นและรับรูแลว 
- การเผื่อเร่ืองอตัราเงินเฟอ (ถามี) ในการตั้งเงินสํารองสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นและรับรู

แลว 
- การตั้งเงินสํารองสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นและรับรูแลวเริ่มตน (Initial Case Reserves) 
- การเปลี่ยนแปลงของเงินสาํรองสําหรับความเสียหายทีเ่กิดขึ้นและรบัรูแลวเริ่มตนในเวลา

ตอมา 
- การอางอิงถึงการตั้งเงินสํารองสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นและรับรูแลวและการ

เปลี่ยนแปลงของเงินสํารองดังกลาวในเวลาตอมา 
- การใชผูประเมินคาเสียหาย/นักกฎหมาย 
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- แฟมขอมูลของคาสินไหมทดแทนที่ปดแลว 
- การสรางแฟมขอมูลของคาสินไหมทดแทน 
- ขั้นตอนเก่ียวกับการจัดการคาสินไหมทดแทนที่มีการร้ือฟนขึ้นมาใหมอีกครั้ง (Reopened 

Claims) 
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายการตั้งเงินสํารองสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นและรับรูแลวของ

บริษัทในชวงเวลาที่มีการวิเคราะห รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงใดๆของการบริหารจัดการ ผู
ประเมินคาสินไหมทดแทน และปจจยัอื่นๆที่เกี่ยวของ 

 
นักคณิตศาสตรประกันภัยควรเขาใจถึงขั้นตอนการทาํงาน และการบันทึกบัญชขีองกรมธรรมประกันภัยและ
คาสินไหมทดแทนซ่ึงเกี่ยวของกับการประเมินมูลคาเงินสํารองประกันภัย และควรสรุปขั้นตอนดังกลาวไวใน
รายงานคณิตศาสตรประกันภัย 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยควรกลาวถึงระดับความเชื่อม่ันในขอมูลทีไ่ดมาจากบรษิัทประกันภัยและจาก
รายงานของผูสอบบัญช ีรวมถึงขอจํากัดของความเชือ่ม่ันดังกลาวในการนําขอมูลของผูสอบบัญชีไปใช ใน
รายงานคณิตศาสตรประกันภัย 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยควรทราบวา อัตราเงินเฟอ มูลคาซากทรพัย การสวมสทิธิ ์(Subrogation) และ
คาใชจายในการจัดการคาสนิไหมทดแทน ไดถูกนํามาใชในการคํานวณคาประมาณสําหรับคาสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นและรับรูแลว (Case Estimates) หรือรูปแบบของการจายเงินคาสินไหมทดแทนอยางไร 
 
ในการจัดทํารายงานคณิตศาสตรประกันภัย นักคณิตศาสตรประกันภัยควรเปดเผยและเนนย้ําถงึขอจํากัดที่
เปนสาระสําคญัของขอมูลทีมี่ผลตอความคลาดเคลือ่นในการประเมินมูลคาดวยวิธทีางคณิตศาสตร
ประกันภัย เชน ความเหมาะสมของขอมูลทีอ่าจมีผลมาจากการเปลีย่นแปลงหลักเกณฑการพจิารณารับ
ประกันภัย กระบวนการจายคาสินไหมทดแทน การจัดการประกันภัยตอ รวมถึงระดับการรับเสี่ยงภัยไวเอง 
ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย คําตัดสินตามกฎหมายที่สงผลถึงการตกลงคาสินไหมทดแทน เปน
ตน 
 
กรณีที่ขอมูลไมสมบูรณ ไมถูกตอง ไมนาเชื่อถือ หรอืไมเหมาะสมที่จะนําไปใชตามที่ตองการ นกั
คณิตศาสตรประกันภัยควรพจิารณาวาการใชขอมูลท่ีมีลักษณะดังกลาวอาจเปนปจจัยสําคัญท่ีทาํใหเกิด
ความเบี่ยงเบนของผลลพัธอยางมีนัยสําคัญ และควรกาํหนดคาเผื่อความเบี่ยงเบนไวอยางเหมาะสมหรือไม 
นอกจากนี ้นักคณิตศาสตรประกันภัยควรจะประเมินถงึชวงของความไมแนนอนทีอ่าจเกิดขึ้นจากความไม
สมบูรณของขอมูลดวย 
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นักคณิตศาสตรประกันภัยควรแนะนําแนวทางในการพฒันาขั้นตอนการทํางานของบรษิัทประกันภัยที่จําเปน
เพือ่แกไขขอมูลท่ีไมสมบูรณ ซึ่งเปนสาระสําคัญและเปนปจจัยสําคัญของความคลาดเคลื่อนของผลลพัธใน
รายงานคณิตศาสตรประกันภัย 
  
3.3 การจัดกลุมความเสี่ยงภัย 
 
การประเมินมูลคาของภาระผูกพันตามกรมธรรมประกนัภัยของบริษทัตองมีการจดักลุมยอยของความเสี่ยง
ภัยตาม ประเภทของธุรกิจ หรือประเภทยอยของธุรกจิท่ีมีลักษณะความเสี่ยงภัยคลายกัน 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยควรตัดสินใจในการจัดกลุมยอยทีเ่หมาะสมที่สุดเพือ่บรรลุวตัถุประสงคของการ
ประเมินภาระผูกพันและอธบิายไวในรายงานคณิตศาสตรประกันภัย 
 
แมวาทางเลอืกของการจัดกลุมอาจถูกจาํกัดจากขอมูลที่มีอยู นักคณิตศาสตรประกันภัยตองระบุถึงการเลือก
จัดกลุมที่แตกตางออกไป และตองเสนอแนะสิ่งจําเปนทีต่องปรบัปรุงเพือ่ใหแนใจวามีขอมูลทีเ่หมาะสมมาก
ขึ้นและเหมาะสมกับสถานการณ 
 
3.4 การปรับขอมูล 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยอาจปรับขอมูลสําหรับรายการที่มีความผิดปกติหลังจากเปรียบเทียบกับขอมูลทาง
บัญช ีเชน คาสินไหมทดแทนขนาดใหญ เปนตน หากมีการปรับคาขอมูล นักคณิตศาสตรประกนัภัยจะตอง
ระบุลักษณะการปรับขอมูล จํานวนเงิน และเหตผุลในการปรับขอมูลไวอยางชัดเจน 

 
นักคณิตศาสตรประกันภัยอาจไดรับคําขอใหประเมินมูลคาภาระผูกพันตามกรมธรรมประกันภัย ณ วันที่
ประเมินมูลคาเปนวันกอนท่ีแสดงไวในรายงาน เพือ่สงรายงานคณิตศาสตรประกันภัยใหไดตามกําหนด
ระยะเวลา นักคณิตศาสตรประกันภัยอาจจะ 1) ประเมินมูลคา ณ วนักอนวันท่ีประเมินมูลคาแลวปรับปรุง
ผลลพัธเปนวนัเดียวกับท่ีระบุในรายงานคณิตศาสตรประกันภัย หรอื 2) ประเมินมูลคาภาระผูกพัน ณ วันที่
ประเมินมูลคาโดยใชขอมูล ณ วันกอนหนาที่จะถึงวันทีป่ระเมินมูลคา โดยนักคณิตศาสตรประกันภัยตองเชื่อ
วาไมมีเหตุผลที่การประเมินมูลคาดังกลาวขางตนจะไดผลลพัธท่ีแตกตางอยางมีสาระสําคัญกับการใชขอมูล 
ณ วันที่ประเมินมูลคาตามรายงานคณิตศาสตรประกนัภัย นักคณติศาสตรประกันภัยควรตรวจสอบและ
คํานวณความแตกตางที่สําคัญระหวางขอมูลทีเ่กิดขึ้นจริงเทียบกับขอมูลท่ีไดประมาณการไวจากการคํานวณ 
(หลังปรับคาสนิไหมทดแทนขนาดใหญ) และควรใหความเห็นไวในรายงานคณิตศาสตรประกันภัยถึงลักษณะ
ใดๆ ของขอมูลท่ีเกิดขึ้น 
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4. วิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย 
  
4.1 การประมาณคาที่ดีท่ีสดุของคาสินไหมทดแทนคางจาย 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยมีหนาที่เลือกใชตวัแบบการประเมินมูลคาภาระผูกพันตามกรมธรรมประกันภัยที
เหมาะสมที่สดุ นักคณิตศาสตรประกันภัยอาจเลอืกใชตัวแบบมากกวา 1 ตัวแบบในการประเมนิมูลคาก็ได 
นักคณิตศาสตรประกันภัยควรใหรายละเอียดทางเลือกของตวัแบบในรายงานคณิตศาสตรประกันภัย การใช
ตารางพฒันาการคาสินไหมทดแทนจายรูปสามเหลี่ยม (Paid Loss Development Triangle) และตาราง
พฒันาการคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นรูปสามเหลี่ยม (Incurred Loss Development Triangle) ถือวาเปนวิธี
ปฏิบัตทิี่ดีที่สดุ แมวาจะสามารถใชวธิีการอื่นรวมดวยก็ตาม กรณีทีข่อมูลในตารางพฒันาการรูปสามเหลี่ยม
ไมมีความนาเชื่อถอื นักคณิตศาสตรประกันภัยสามารถใชวิธีประมาณการก็ได ในกรณีหลังนี้นักคณิตศาสตร
ประกันภัยควรเสนอแนะเกีย่วกับขั้นตอนที่บริษทัจําเปนตองดําเนินการเพือ่พฒันาขอมูลในตารางพัฒนาการ
คาสินไหมรูปสามเหลี่ยมใหมีความนาเชือ่ถือตอไปในอนาคตไวในรายงานคณิตศาสตรประกันภัย  
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยควรใชวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยที่เปนมาตรฐานและไดรับการยอมรับซึ่งมี
อยูหลายวิธ ีเชน วิธ ีChain Ladder และ วิธ ีBornhuetter-Ferguson ที่ใชขอมูลคาสินไหมทดแทนจายและ
ขอมูลคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น ท้ังท่ีเปนขอมูลกอนและหลังการประกันภัยตอ รวมถึงมูลคาซากทรัพยและ
การสวมสิทธิ์ เปนตน เน่ืองจากขอมูลที่มีอยูแบงเปนกลุมตามปอบัุตเิหตุหรือปรบัประกันภัย นกัคณิตศาสตร
ประกันภัยควรเลือกใชวิธทีีเ่หมาะสมมากที่สุดสําหรับขอมูลที่มีอยู วธิี Chain Ladder เปนวธิีท่ีเหมาะสม
มากกวาสําหรับขอมูลท่ีมีระยะเวลาการพฒันาการคาสนิไหมทดแทนที่ยาวนาน สวนวิธ ีBornhuetter-
Ferguson และวิธ ีLoss Ratio เปนวิธท่ีีเหมาะสมกับขอมูลที่มีระยะเวลาการพฒันาคาสินไหมทดแทนที่ไม
นานนัก 
 
กรณีขอมูลคาสินไหมทดแทนขนาดใหญ นักคณิตศาสตรประกันภัยควรแยกคาสนิไหมทดแทนเหลานั้นออก
จากตารางพฒันาการคาสนิไหมทดแทนรูปสามเหลี่ยมเพือ่คํานวณแยกตางหาก และนํากลบัมารวมในการ
ประเมินมูลคาภาระผูกพันตามกรมธรรมประกันภัยในภายหลัง การดําเนินการดังกลาวมีวตัถปุระสงค 2 
ประการ คือ 1) เพือ่ไมใหการคํานวณปจจัยพฒันาการคาสินไหมทดแทน (Development Factors) ตามวิธ ี
Chain Ladder หรือวธิีอื่นๆ มีความคลาดเคลือ่นอันเกิดจากขอมูลคาสินไหมทดแทนขนาดใหญ 2) เพือ่จะได
มีการตรวจสอบรายการคาสนิไหมทดแทนขนาดใหญอยางละเอยีดมากขึ้น คาสินไหมทดแทนขนาดใหญกวา
ปกติสามารถตรวจสอบพบไดจากตารางพฒันาการคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นรูปสามเหลี่ยม อยางไรก็ตาม 
การประเมินเงนิสํารองคาสินไหมทดแทนขนาดใหญควรตองไดรับการยืนยันจากเจาหนาที่ที่จัดการคา
สินไหมทดแทน และพึงระลกึเสมอวารายการคาสินไหมทดแทนขนาดใหญท่ีเพิ่งเกิดขึ้น อาจยังไมมีรายงาน
เกี่ยวกับรายละเอียดมากเพยีงพอทีจ่ะนําไปประมาณการเงินสํารองคาสินไหมทดแทนได 
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การตั้งคาประมาณการคาสินไหมทดแทนสมบูรณ (Ultimate cost) ของรายการคาสินไหมทดแทนขนาดใหญ
ที่ยังเปดอยูตองใชความรอบคอบและความระมัดระวัง นักคณิตศาสตรประกันภัยตองประเมินจากขอมูลที่มี
อยูและจากวิธกีารตั้งคาประมาณการคาสินไหมทดแทนของเจาหนาทีส่ินไหมทดแทน ตลอดจนประสบการณ
การพฒันาการของคาสินไหมทดแทนขนาดใหญ 
 
หากใชวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยที่เปนมาตรฐาน นักคณิตศาสตรประกันภยัควรระบุถึงหรืออางอิงถึง
วิธีการดังกลาวโดยสังเขปและอธิบายเหตผุลวาทําไมวิธกีารดังกลาวถงึมีความเหมาะสมกับขอมูลท่ีมีอยูไวใน
รายงานคณิตศาสตรประกันภัย หากมิใชวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยที่เปนมาตรฐานหรือใชวธิีการอื่นๆ 
นักคณิตศาสตรประกันภัยก็ควรมีการอธบิายอยางละเอียดถึงวธิีการดังกลาวและระบุถึงเหตุผลที่เลอืกวธิีการ
นั้นๆ ไวในรายงานคณิตศาสตรประกันภยั หากผลการคํานวณดวยวธิีท่ีตางกันมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ นักคณิตศาสตรประกันภัยควรอธบิายเหตุผลทีอ่าจเปนไปไดสําหรับความแตกตางและอธบิาย
หลักเกณฑท่ีนักคณิตศาสตรประกันภัยใชในการเลือกวิธีการดังกลาว  

 
วิธีการและสมมติฐานที่เลอืกใชตองใหคาประมาณการที่ดีที่สุด 
 
เม่ือมีการประเมินมูลคาภาระผูกพันคาสินไหมทดแทน นักคณิตศาสตรประกันภัยจะตองแสดงผลลพัธรวม
กอนการประกันภัยตอและสุทธิหลังการประกันภัยตอ โดยวธิีปฏิบัติที่ดีท่ีสุด (Best Practice) กําหนดให
พจิารณาขอมูลรวมกอนการประกันภัยตอและสุทธิหลงัการประกันภัยตอแยกออกจากกัน โดยตองมีการ
ตรวจสอบถึงความสอดคลองกันของวธิกีารที่ใชในการคํานวณภาระผูกพันคาสินไหมทดแทนรวมกอนการ
ประกันภัยตอและสุทธิหลังการประกันภัยตอ ทั้งนี้โดยการเปรียบเทียบอตัราสวนคาสินไหมทดแทน (Loss 
ratios) และเกณฑอื่นๆ (Benchmarks) ตลอดจนพิจารณาถึงผลกระทบจากนโยบายการประกันภัยตอ เปนที่
ทราบดีวาชุดของขอมูลรวมกอนการประกันภัยตอหรือสุทธิหลังการประกันภัยตออาจไมมีความนาเชื่อถอื 
ทั้งนี้นักคณิตศาสตรประกนัภัยอาจมีความจําเปนตองใชขอมูลรวมกอนการประกันภัยตอหรอืสุทธิหลังการ
ประกันภัยตอเพียงชุดเดียว ในกรณีนี ้ขอมูลสุทธิหลังการประกันภัยตอจะตองไดมาจากขอมูลกอนการ
ประกันภัยตอ ผนวกกบัการพจิารณาถึงโปรแกรมการประกันภัยตอ เชนเดียวกันกับกรณีขอมูลรวมกอนการ
ประกันภัยตอ และหากมีความจําเปนอาจตองใชการประมาณการ ความแมนยําของการประมาณการจะ
ขึ้นอยูกบัขอมูลท่ีมีอยู แตไมวาจะเปนภาระผูกพันสําหรับคาสินไหมทดแทน หรอืความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด 
นักคณิตศาสตรประกันภัยจําเปนตองมีการประมาณเพิ่มตามสัดสวน (Grossed up) ในการหาภาระผูกพัน
รวมกอนการประกันภัยตอ โดยใชสตูรดังตอไปน้ี คํานวณแยกตามประเภทของธุรกิจ  
 

คาประมาณการที่ดีที่สุดของเงินสํารองประกันภัยรวมกอนการประกันภัยตอ = 
คาประมาณการที่ดีที่สุดของเงินสํารองประกันภัยสุทธหิลังการประกันภัยตอ × (GCE/NCE) 
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โดยที่ GCE = คาประมาณการคาสินไหมทดแทนคางจายรวมกอนการประกันภัยตอ ณ วันท่ีประเมิน
มูลคา 
                      (Gross Case Estimates outstanding at the valuation date) และ    

 
           NCE = คาประมาณการคาสินไหมทดแทนคางจายสุทธิหลังการประกันภัยตอ ณ วันท่ี
ประเมินมูลคา  
                       (Net Case Estimate outstanding at the valuation date) 

 
กรณีที่ บริษัทไมมีขอมูลคาประมาณการคาสินไหมทดแทนคางจาย (Case Estimates) อาจใชขอมูลคา
สินไหมทดแทนจาย (Paid Claims) หรือ ขอมูลเบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายได (Earned Premiums) แทนใน
สูตรขางตนได 
 

ดังนั้น  คาประมาณการที่ดีที่สุดของเงินสาํรองประกันภัยสวนท่ีเรียกคืนจากการประกันภัยตอ 
  = คาประมาณการที่ดีท่ีสุดของเงินสํารองประกันภัยรวมกอนการประกันภัยตอ 

หักดวย คาประมาณการที่ดีที่สุดของเงินสาํรองประกันภัยสุทธิหลังการประกันภัยตอ 
 
ในกรณีที่มีการใชคาประมาณการ นักคณติศาสตรประกันภัยควรแนะนําขั้นตอนการพฒันาขอมูลท่ีมีอยูใหมี
ความนาเชือ่ถอืเพิ่มขึ้นในอนาคตไวในรายงานคณิตศาสตรประกันภัย 

 
กรอบการกํากับการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงไดระบุถึงความเสี่ยงของการลมละลายของบรษิัท
ประกันภัยตอไวอยางชัดเจน นักคณิตศาสตรประกันภัยไมจําเปนตองพจิารณาถึงความเสี่ยงดังกลาว ดังน้ัน
นักคณิตศาสตรประกันภัยควรคํานวณบนสมมติฐานทีว่าบรษิัทประกันภัยไดรับคาสินไหมทดแทนเรียกคืน
เต็มจํานวนจากการประกันภัยตอ  
 
ในบางสถานการณ จํานวนเงินสํารองประกันภัยที่คํานวณไดสําหรับประเภทการประกันภัยหน่ึง อาจแสดงให
เห็นวา คาสินไหมทดแทนคางจายที่ไดรับรายงานแลวรวม (Total Case Estimates) ณ วันที่ประเมินมูลคา 
มีคามากกวาคาประมาณการที่ดีที่สุดสําหรับคาสินไหมทดแทนที่เกดิขึ้นท้ังหมดที่นักคณิตศาสตรประกันภัย
คํานวณไดท่ีใชในการตั้งคาสินไหมทดแทนคางจายไดรบัรายงานแลว รวมกบัคาสินไหมทดแทนทีเ่กิดขึ้น
แลวแตยังไมไดรับรายงาน (Incurred But Not Reported: IBNR) ซึ่งแสดงวาผลรวมของ IBNR และเงิน
สํารองสําหรับคาสินไหมทดแทนที่รับรูแลวแตตั้งเงินสํารองคาสินไหมทดแทนไมเพยีงพอ (Incurred But Not 
Enough Reserve: IBNER) อาจมีคาติดลบ ซึ่งนักคณติศาสตรประกันภัยตองระมัดระวังเปนพเิศษวาการ
เคลือ่นไหวของขอมูลคาสินไหมทดแทนคางจายที่ไดรับรายงานแลว (Case Reserves) จากเริ่มตนจนถึง
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จุดสิ้นสุด (Run-off) ในอดีต รวมทั้งขอมูลประกอบอื่นๆ สนับสนุนผลสรุปของ IBNR และ IBNER ซึ่งมีคา
เปนลบ 

 
4.2 การรับประกันภัยตอโดยบริษทัประกนัภัย  
 
บริษัทประกันภัยรับประกันภัยตอจากทั้งบริษัทประกันภัยและบรษิัทประกันภัยตอ การรับประกนัภัยตอเปน
เรื่องท่ีทาทายสําหรับการประเมินภาระผูกพัน วธิีปฏบัิตทิี่ใชในปจจบุนัแสดงใหเห็นวาขอมูลท่ีสามารถ
นํามาใชไดในการประเมินเงนิสํารองคาสินไหมทดแทนและเงินสํารองเบี้ยประกันภัยมีจํากัด กรณทีี่มีธุรกิจท่ี
มากเพียงพอ นักคณิตศาสตรประกันภัยควรปฏบิัตติามขอ 4.3 ดานลางน้ี หรอืมิเชนนั้นนักคณิตศาสตร
ประกันภัยอาจใชวธิีการประมาณสําหรับการรับประกันภัยตอท่ีมีสัดสวนธุรกจิที่นอยและมีความเสี่ยงคลาย
กับธุรกจิท่ีรบัประกันภัยโดยตรงของบรษิัท นักคณิตศาสตรประกนัภัยมีหนาที่ตองใหเหตุผลใหไดวาเง่ือนไข
ดังกลาวเปนความจริง   
 
4.3 การรับประกันภัยตอโดยบริษัทประกันภัยตอ 
 
ตามลักษณะของสัญญาประกันภัยตอ เม่ือเริ่มตนสัญญาไมอาจทราบวาเบี้ยประกันภัยท้ังหมดที่ถูกตองเปน
เทาไร ตวัอยางเชน สัญญาประกันภัยตอท่ีมีความเสี่ยงแนบติดอยูกับกรมธรรมประกันภัยทุกฉบบัตลอดอายุ
ของสัญญาประกันภัยที่ออกโดยบริษัททีเ่อาประกันภัยตอ หรอืกรณีเบี้ยประกันภัยเพือ่การจัดทดแทน 
(Reinstatement Premiums) ที่ขึ้นอยูกบัประสบการณของสินไหมทดแทน 
 
วิธีการบันทึกเบี้ยประกันภัยของบรษิัทประกันภัยตอแตละแหงอาจมีความแตกตางกัน และนักคณิตศาสตร
ประกันภัยจะตองเขาใจถึงวิธีปฏิบตัิของบริษัทประกันภัยตอที่ทําธุรกิจดวย อยางไรก็ตามนักคณิตศาสตร
ประกันภัยจะตองแนใจวาไดประมาณเบ้ียประกันภัยทัง้หมดที่คาดวาจะไดรับภายใตสัญญา และรับรูคา
สินไหมทดแทนที่สัมพันธกบัเบี้ยประกันภัยเหลานั้นในการคํานวณเงินสํารองประกันภัย นักคณิตศาสตร
ประกันภัยตองแสดงรายการขอมูลตอไปนี้ จําแนกตามประเภทของการประกันภัย และตามปท่ีรบัประกันภัย
ไวในรายงานคณิตศาสตรประกันภัย  

 
- เบี้ยประกันภยัที่ประมาณการ 
- การจัดสรรเบ้ียประกันภัยระหวางเบี้ยประกันภัยที่รับรูเปนรายได และเบ้ียประกันภัยท่ียังไม

รับรูเปนรายได ซ่ึงเปนไปตามนโยบายทางบัญชีของบริษัทประกันภยัตอ 
- การจัดสรรเบ้ียประกันภัยทีถ่ือเปนรายได (Earned Premiums) และเบี้ยประกันภัยท่ียังไมถือ

เปนรายได (Unearned Premiums) 
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- คาประมาณการของคาสินไหมทดแทนคางจายที่เกี่ยวของสัมพันธกับเบ้ียประกันภัยที่ถือเปน
รายได 

- ตองอธบิายรายละเอียดของวิธีการท่ีใชในการประมาณการและการจดัสรรเบี้ยประกันภัยใน
รายงานคณิตศาสตรประกนัภัย แมวานักคณิตศาสตรประกันภัยอาจไมไดเปนผูประมาณการ
ดังกลาวก็ตาม นักคณิตศาสตรประกันภัยตองเขาใจวธิีการที่ใชและอธบิายไวในรายงาน
คณิตศาสตรประกันภัยหากพจิารณาแลวเห็นวาไมสมเหตุสมผล 

 
4.4 ภาระผูกพันดานเบี้ยประกันภัย 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยอาจอาศัยขอมูลเงินสํารองประกันภัยสําหรับเบ้ียประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดที่
คํานวณโดยบริษัท ซึ่งเปนไปตามแนวทางปฏิบัติดานขอมูลซึ่งกลาวไวขางตน อยางไรก็ตาม ในการคํานวณ
ภาระผูกพันดานเบ้ียประกันภัย หรือ เงินสํารองสําหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด (Unexpired Risk 
Reserves: URR) นักคณติศาสตรประกนัภัยตองพจิารณาวาเหตุการณท่ีมีความเสี่ยงสําหรับสญัญา
ประกันภัย จําเปนตองมีการจัดสรรความเสี่ยงภัย (Exposure) ท่ีแตกตางไปจากการจัดสรรความเสี่ยงภัยที่
ใชในการคํานวณเงินสํารองสําหรับเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายไดหรือไม และตองเพิ่มความระมัดระวัง
ในการประเมนิความเสี่ยงสาํหรับสัญญาที่มีระยะเวลาคุมครองมากกวา 1 ป 
 
ภาระผูกพันดานเบ้ียประกันภัย หรือเงินสาํรองสําหรับความเสี่ยงภัยท่ียังไมสิ้นสุด แสดงถึงตนทุนของความ
คุมครองการประกันภัยของชวงเวลาจากวันที่ประเมินจนถึงวันที่สญัญาประกันภัยสิ้นสุดสําหรับกรมธรรมที่
ยังมีผลบังคับ ณ วันท่ีประเมินมูลคา นักคณิตศาสตรประกันภัยตองแสดงการคํานวณคาประมาณที่ดีที่สุด
ของภาระผูกพันดานเบี้ยประกันภัยไวในรายงานคณิตศาสตรประกันภัย ตามรายการดานลางดังนี้ 

 
- คาใชจายสําหรับการบริหารจัดการกรมธรรมจนกระทั่งสิน้สุดสัญญา 
- คาสินไหมทดแทนที่คาดวาจะเกิดขึ้นสุทธิ (หลังจากคาซากทรัพยและการสวมสิทธิ์) 
- คาใชจายในการจัดการคาสนิไหมทดแทน 
- ในกรณีของภาระผูกพันดานเบี้ยประกันภัยสุทธ ิ(หลังการประกันภัยตอ) ตนทุนความคุมครอง

จากการประกนัภัยตอใดๆ ท่ีตั้งขอสมมตวิามีผลบังคบัในการคํานวณคาสินไหมทดแทนที่
เกิดขึ้น แตยังไมไดจายเบี้ยประกันภัยกอนวันท่ีประเมินมูลคา 

- การคํานวณภาระผูกพันดานเบี้ยประกันภัยไมตองนํารายไดจากการลงทุนในอนาคตมา
พจิารณา 
 

นักคณิตศาสตรประกันภัยตองแนใจวาสมมติฐานที่ใชภายใตการคํานวณภาระผูกพันดานเบี้ยประกันภัย
สอดคลองกับสมมติฐานที่ใชในการคํานวณภาระผูกพันดานคาสินไหมทดแทนและคาใชจายสําหรับป
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อุบตัิเหตลุาสดุที่ผานมาไมวาจะใชวิธีการใดในการกําหนดภาระผูกพันดานเบี้ยประกันภัย เวนแตนัก
คณิตศาสตรประกันภัยไดระบุถึงการเปลีย่นแปลงที่ทําใหมีความจําเปนตองใชสมมติฐานที่แตกตางกัน ซ่ึง
เหตุการณดังกลาวอาจรวมถึง แนวโนมของอตัราเบีย้ประกันภัยที่ไดรับทราบ ปจจยัที่มีผลตอระดับคา
สินไหมทดแทนสําหรับความเสี่ยงภัยที่ยงัไมสิ้นสุด การเปลี่ยนแปลงระดับคาใชจายที่ไดวางแผนหรือต้ัง
งบประมาณไวแลว ระดับคาสินไหมทดแทนที่สูงกวาปกติทีซึ่งเกิดขึน้ในปลาสุดแตคาดวาจะไมเกิดซ้ําขึ้นอีก 

 
ดังน้ัน หากนักคณิตศาสตรประกันภัยเหน็วาประสบการณมีแนวโนมที่จะดีขึ้น (หรือถดถอยลง) อตัราสวนคา
สินไหมทดแทนที่ใชในการประมาณคาที่ดีท่ีสุดสําหรับภาระผูกพันดานเบ้ียประกันภัยอาจนอยกวา (หรอื
มากกวา) อัตราสวนคาสินไหมทดแทนที่ใชภายใตภาระผูกพันดานคาสินไหมทดแทน 
 
หากสมมติฐานของภาระผกูพันดานเบีย้ประกันภัยถูกนํามาใชอยางอิสระจากสมมติฐานของภาระผูกพันดาน
คาสินไหมทดแทน ดังนั้นสมมติฐานและผลลัพธสําหรบัภาระผูกพันดานเบี้ยประกนัภัยและภาระผูกพันดาน
คาสินไหมทดแทนควรนํามาเปรียบเทียบกันและควรอธิบายถึงความแตกตางที่มีนัยสําคัญไวในรายงาน
คณิตศาสตรประกันภัย 
 
สูตรขางลางดงัตอไปน้ีอาจใชในการประเมินภาระผูกพนัดานเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันภัยแตละ
ประเภท  

 
URR รวมกอนการประกันภัยตอ = 
 เงินสํารองเบ้ียประกันภัยทีย่ังไมถือเปนรายไดรวมกอนการประกันภัยตอ ณ วันประเมิน 

 ×  
    (อัตราสวนคาสินไหมทดแทนรวมกอนการประกันภัยตอ + อัตราสวนคาใชจายในการบริหารกรมธรรม) 
 
URR สุทธิหลงัการประกันภัยตอ =  
 เงินสํารองเบ้ียประกันภัยทีย่ังไมถือเปนรายไดสุทธิหลงัการประกันภัยตอ ณ วันประเมิน 

×  
อัตราสวนคาสินไหมทดแทนสุทธิหลังการประกันภัยตอ   

+  
(คาใชจายในการบริหารกรมธรรม + ตนทุนของการประกันภัยตอ)  
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โดยที่ :  
- อัตราสวนคาสินไหมทดแทนรวมกอนการประกันภัยตอ คือ อัตราสวนคาสินไหมทดแทนสมบูรณ

รวมกอนการประกันภัยตอ (Gross Ultimate Loss Ratio) จากการประมาณการสําหรับสิ้นป ณ 
วันที่ประเมินมูลคา1  

- อัตราสวนคาสินไหมทดแทนสุทธิหลังการประกันภัยตอ คือ อัตราสวนคาสินไหมทดแทนสมบูรณ
สุทธิหลังการประกันภัยตอ (Net Ultimate Loss Ratio) จากการประมาณการสําหรับสิ้นป ณ 
วันที่ประเมินมูลคา1 

- อัตราสวนคาใชจายในการบริหารกรมธรรมประกันภัย คือ ผลรวมของคาใชจายที่ไมเกี่ยวของกบั
คาใชจายจากการขาย/การไดมาซึ่งกรมธรรมประกันภัย (Non-Acquisition Expenses) สําหรับ
สิ้นป ณ วันทีป่ระเมินมูลคา หารดวย เบีย้ประกันภัยทีถ่ือเปนรายไดรวมกอนการประกันภัยตอ
สําหรับสิ้นป ณ วันท่ีประเมินมูลคา1 

- คาใชจายในการบริหารกรมธรรมประกันภัย คือ อตัราสวนคาใชจายในการบริหารกรมธรรม
ประกันภัย คณูดวย เงินสํารองเบี้ยประกนัภัยท่ียังไมถอืเปนรายไดรวมกอนการประกันภัยตอ ณ 
วันที่ประเมิน1 

 
1 รายการทั้งหมดขางตน สามารถปรับปรงุได หากประสบการณในระหวางปที่ผานมาไม
สอดคลองกับแนวโนมของประสบการณในปถัดไป 
 

- ตนทุนของการประกันภัยตอมีคาเทากบัสวนของเบี้ยประกันภัยตอท่ีครบกําหนดชําระสําหรับ
ความคุมครองการประกันภัยตอในปถัดไป ซึ่งจะถูกนาํไปใชในการคํานวณเบี้ยประกันภัยที่ถอื
เปนรายไดสุทธิหลังการประกันภัยตอ โดยปกตจิะเปนเบี้ยประกันภัยตอสําหรบัการประกันภัยตอ
แบบคุมครองความเสียหายสวนเกิน (Excess of Loss) ซึ่งยึดตามคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น 
(Claims Occurring) มากกวาทีจ่ะเปนแบบคิดตามความเสี่ยงที่เกิดขึน้ (Risk Attaching) 

 

4.5 คาเผื่อความผนัผวน 
 
ใหนักคณิตศาสตรประกันภยัใชคาเผือ่ความผันผวนตามที่ประกาศในกฎระเบียบเพือ่แสดงมูลคายุติธรรม (ณ 
ระดับความเชือ่ม่ันเปอรเซ็นตไทลที ่75) สาํหรับภาระผูกพันดานคาสนิไหมทดแทนสําหรับแตละประเภทการ
ประกันภัยกับขอมูลคาสินไหมทดแทนในอดีตของบริษทัประกันภัย และไมอนุญาตใหนักคณิตศาสตร
ประกันภัยใชคาอางอิงอื่น (Benchmarks) จากแหลงขอมูลสาธารณะ หรอือื่น ๆ ซึ่งอาจใชไมไดสําหรับ
ประเทศไทยในการคํานวณคาเผื่อความผนัผวน รวมทั้งไมอนุญาตใหนักคณิตศาสตรประกันภัยคํานวณ
ผลประโยชนจากการกระจายความเสี่ยง (Diversification) ของแตละประเภทการประกันภัย 
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5. สมมติฐานทางคณิตศาสตรประกนัภัย 
 
5.1 การเลือกสมมติฐาน 
 
การเลือกสมมติฐานควรคํานึงถึงตัวแบบท่ีใชในการประเมินมูลคา รวมท้ังลักษณะของขอมูลและสารสนเทศที่
ไดจากการอภปิรายกับบรษิทัประกันภัย และสภาพแวดลอมทัว่ไปของภาคธุรกจิ การเลือกสมมติฐานตอง
คํานึงถึงเง่ือนไข ณ วันที่ประเมินมูลคา ในการต้ังสมมติฐานนักคณติศาสตรประกันภัยตองพจิารณาขอมูล
และประสบการณที่เกิดขึ้นจริงจนถึง ณ วนัที่ประเมินมูลคาเปนหลกั การชดเชย (Offset) เหตุการณท่ีเกิดขึ้น
กอนวันท่ีประเมินมูลคาดวยประสบการณที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต (การทําใหสมมติฐานราบรื่น) เปน
เรื่องท่ีไมพึงปฏิบัต ินอกเสยีจากวาการชดเชยดังกลาวจะเกิดขึ้นจริงอยางแนนอน  

 
การวิเคราะหควรพจิารณาทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของบริษัทประกันภัยท่ีอาจสงผลตอรูปแบบ
ของประสบการณในอดีตที่นักคณิตศาสตรประกันภัยสังเกตได ปจจัยและการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจ
รวมถึงปจจัย ดังตอไปนี ้(แตมิไดจํากัดเพียงเทานี้)  

- การพจิารณารับประกันภัย 
  - สวนผสมของการประกันภัยแตละประเภท 

- ความคุมครองของกรมธรรมประกันภัย รวมถึงคาเสียหายสวนแรก ขีดจํากัดและขอยกเวน
ตางๆ 

  - กฎหมาย 
  - แนวโนมทางเศรษฐกจิและสังคม 
  - ขั้นตอนการจัดการคาสินไหมทดแทน 
  - นโยบายการประกันภัยตอ 

 
นักคณิตศาสตรประกันภัยควรแสดงความคิดเห็นตอปจจัยดังกลาวในรายงานคณิตศาสตรประกันภัย 
โดยทั่วไปสมมติฐานควรไดรับการสนับสนุนดวยเอกสารหลักฐานหรือการอางอิงตามลักษณะของขอมูล ใน
กรณีที่คาดวามีการเปลี่ยนแปลงของประสบการณหรือผลการดําเนินงานของบริษัทประกันภัยอยางมี
นัยสําคัญเก่ียวกับภาระผูกพันดานคาสินไหมทดแทนหรือภาระผูกพนัดานเบี้ยประกันภัย บรษิัทประกันภัย
ตองมีเอกสารหลักฐานมาสนับสนุนอยางหนักแนน 

 
นักคณิตศาสตรประกันภัยควรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโนมทางเศรษฐกิจ เทคโนโลย ีการแพทย 
กฎหมายและสังคม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอมูลคาภาระผูกพันจากการรับประกันภยั 
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บริษัทประกันภัยบางแหงอาจมีขอมูลคาสินไหมทดแทนในอดีตไมเพียงพอทีจ่ะใชเปนฐานขอมูลที่นาเชือ่ถอื
ของการตั้งสมมติฐานสําหรบัตวัแบบที่เลอืกใชในการประเมินมูลคาได นักคณิตศาสตรประกันภยัอาจนํา
สมมติฐานที่ไดจากขอมูลภาคธุรกจิมาถวงน้ําหนักเพียงบางสวนหรือทั้งหมด หากนักคณิตศาสตรประกันภัย
ม่ันใจวาวธิีการดังกลาวมีความเหมาะสม 

 
สมมติฐานทีใ่ชในการประมาณคาภาระผูกพันดานเบีย้ประกันภัยควรสอดคลองกบัสมมติฐานทีใ่ชในการ
ประมาณคาภาระผูกพันดานคาสินไหมทดแทน อยางไรก็ตาม หากนกัคณิตศาสตรประกันภัยคาดวา
ประสบการณจะถดถอยลง (หรือดีขึ้น) อัตราสวนคาสนิไหมทดแทนสมบูรณ (Ultimate Loss Ratio) ภายใต
ภาระผูกพันดานเบ้ียประกันภัยอาจจะมคีาสูงกวา (หรือต่ํากวา) อัตราสวนคาสินไหมทดแทนสมบูรณภายใต
ภาระผูกพันดานคาสินไหมทดแทน นักคณิตศาสตรประกันภัยควรแสดงความคิดเห็นเร่ืองดังกลาวไวใน
รายงานคณิตศาสตรประกันภัย 

 
รายงานคณิตศาสตรประกันภัยควรเปดเผยรายการดังน้ี 

 
-  สมมติฐานของการเปลี่ยนแปลงอตัราเบีย้ประกันภัย 
- สมมติฐานที่เกี่ยวกับปจจัยพฒันาการคาสินไหมทดแทน และอตัราสวนคาสินไหมทดแทน

สมบูรณที่เลอืกใช 
- สมมติฐานของคาใชจายทางตรงและทางออมในการจัดการคาสินไหมทดแทน รวมทั้ง

คาใชจายในการบริหารกรมธรรม 
 
5.2 การวิเคราะหประสบการณของบริษัทประกันภัย และการสอบทานกับการประเมินภาระผูกพนัครั้งกอน 
 
การวิเคราะหประสบการณขึ้นอยูกบัลักษณะของประเภทการประกนัภัยที่กําลังตรวจสอบ ขอมูลที่มีอยู และ
ความนาเชือ่ถอืของขอมูล การวิเคราะหควรพิจารณาการพฒันาการของการจายคาสินไหมทดแทนที่มี
ความสัมพันธบางสวนหรือทั้งหมดกับคาที่ใชวัดความเสี่ยงภัยดังตอไปน้ี ซึ่งคาทีใ่ชวัดความเสี่ยงภัยที่
นาเชื่อถอืตองสามารถตรวจสอบแลวถูกตองตรงกับคาที่ไดตรวจสอบแลวจากผูสอบบัญช ี  

- จํานวนกรมธรรมประกันภัย (Number of Policies) 
  - เบีย้ประกันภัยที่ถือเปนรายได (Earned Premium) 
  - จํานวนครั้งท่ีเรียกรองคาสินไหมทดแทน (Number of Claims) 
  - คาสินไหมทดแทนที่ไดรับรายงาน (Reported) 
  - คาสินไหมทดแทนที่การจายยังไมสิ้นสุด (Continuing) 
  - คาสินไหมทดแทนที่ตกลงจายแลว (Settled) 
  - คาสินไหมทดแทนที่สิ้นสดุแลว (Finalized) 
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  - คาสินไหมทดแทนที่มีการรื้อฟนขึ้นมาใหมอีกครั้ง (Reopened) 
  - การจายเงินคาสินไหมทดแทนที่ผานมา (Prior Payments) 
  - ประมาณการคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นและรับรูแลว (Case 
Estimates) 
  - คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึน้และไดรับรายงานแลว (Reported Incurred Costs) 
 
การวิเคราะหประสบการณท่ีเกิดขึ้นจริงหลังจากการประเมินมูลคาคราวกอนควรรวมอยูในรายงาน
คณิตศาสตรประกันภัย เพือ่เปรียบเทียบกบัสมมติฐานในการประเมินมูลคาคราวกอน หากประสบการณที่
เกิดขึ้นจริงแตกตางจากทีป่ระมาณการไวในการประเมนิมูลคาคราวกอน นักคณิตศาสตรประกันภัยควรให
เหตุผลของการเบี่ยงเบนไปจากการประมาณการดังกลาวและควรพจิารณาถึงการปรับสมมตฐิานใหสะทอน
แนวโนมประสบการณที่เกดิขึ้นจริง โดยเฉพาะควรเปรียบเทียบระหวางคาประมาณการของสนิไหมทดแทน
สมบูรณของแตละปอบุัติเหตุ ณ วันที่ประเมินมูลคาปท่ีแลว กบัคาประมาณการที่ปรับแลวของสินไหม
ทดแทนสมบูรณของแตละปอุบตัิเหต ุณ วนัที่ประเมินมูลคาคราวปจจบัุน ควรระบุการสอบทานความถูกตอง
ของการเคลือ่นไหวของคาประมาณการพรอมคําอธิบายไวในรายงานคณิตศาสตรประกันภัย 
 
การวิเคราะหผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอตัราเบีย้ประกันภัย ซ่ึงควรอธิบายไวในรายงานคณิตศาสตร
ประกันภัย ควรพิจารณาถงึระยะเวลาทีล่าชา (Time Lag) ของการเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยท่ีจะ
สงผลกระทบตอขอมูลที่ใช หากการวิเคราะหใชขอมูลท่ีเปนปอุบติัเหตุ 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยควรพจิารณาถึงความสมเหตุสมผลในการประมาณคาและวเิคราะหถึงผลกระทบ
ทางการเงินสําหรับการเปลีย่นแปลงใดๆ ของวธิีการประเมินมูลคาตั้งแตการประเมนิมูลคาคราวกอนและควร
อธบิายการวเิคราะหดังกลาวไวในรายงานคณิตศาสตรประกันภัย 
   
5.3 การกําหนดสมมติฐานที่สําคัญ 
 
5.3.1 สมมติฐานของประสบการณคาสินไหมทดแทนในอนาคต 
 
ในการเลอืกสมมติฐานของประสบการณคาสินไหมทดแทนในอนาคต ควรคํานึงถึงแนวโนมของปจจัย
แวดลอมตาง ๆ ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น  
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5.3.2 อตัราคดิลด 
 
ไมอนุญาตใหใชรายไดจากการลงทุนในอนาคต (การคดิลด) ในการคํานวณภาระผูกพันดานคาสินไหม
ทดแทนและภาระผูกพันดานเบี้ยประกันภัย   
 
5.3.3 คาใชจาย 
 
สมมติฐานเกีย่วกับคาใชจายที่ตองใชมี 3 ประเภทดังนี้ 1) คาใชจายโดยตรงในการจัดการคาสินไหมทดแทน 
(Allocated Loss Adjustment Expense: ALAE) ซ่ึงปกติสามารถจดัสรรใหกับคาสินไหมทดแทนแตละ
รายได  2) คาใชจายในการบริหารจัดการคาสินไหมทดแทน ซึ่งปกตไิมสามารถจัดสรรใหกับคาสนิไหม
ทดแทนแตละรายได (Unallocated Loss Adjustment Expense: ULAE) และ 3) คาใชจายในการบริหาร
กรมธรรมท่ีมีผลบังคบั คาใชจายแตละประเภทควรถูกแยกออกจากกนัสําหรับการประกันภัยแตละประเภท 
อยางไรก็ตาม หากไมสามารถแยกคาใชจายแตละประเภทได นักคณิตศาสตรประกันภัยจําเปนตอง
ตั้งสมมติฐานจากขอมูลรวมที่ถูกตองโดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสัดสวนของการประกันภัยแตละ
ประเภททั้งในปจจุบันและในอนาคต หรอืการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับประสบการณการจายคาสินไหม
ทดแทน 
 
หาก ALAE รวมอยูในขอมูลคาการจายสนิไหมทดแทนในอดีต วิธีการทางคณิตศาสตรประกันภยัจะรวม
คาประมาณการของ ALAE ในการประมาณคาสินไหมทดแทนคางจายโดยอัตโนมัติ นักคณิตศาสตร
ประกันภัยควรแนใจวาไมมีการเปลี่ยนแปลงวธิีปฏิบตัขิองบรษิัทที่จะทําใหการประมาณการดังกลาวไม
ถูกตอง นักคณิตศาสตรประกันภัยตองระมัดระวังการใชวธิีการทางคณิตศาสตรประกันภัยกับขอมูลรวมกอน
การประกันภัยตอ (Gross of reinsurance data) และผลลพัธสุทธิหลงัการประกันภัยตอ (Net Results) ซ่ึง
ประมาณการโดยใชนโยบายการจัดประกนัภัยตอคํานวณกับผลลพัธรวมกอนการประกันภัยตอ (Gross 
Results) เพราะในกรณีดังกลาว คา ALAE ในอนาคตอาจลดลงหรือไมลดลงเนื่องจากสัญญาการประกันภัย
ตอก็ได และนักคณิตศาสตรประกันภัยควรระมัดระวังในการปรับปรุงหรือแกไขคาเผื่อของ ALAE ที่ไม
เหมาะสม 
 
กรณีที่ ALAE ไมไดรวมอยูในขอมูลคาสนิไหมทดแทนในอดีต วิธีการคํานวณจะคลายกับการประมาณคา 
ULAE 
 
สมมติฐาน ULAE ควรไดมาจากการวเิคราะหประสบการณของบรษิทัในปจจบุัน โดยประสบการณใน
ปจจุบันควรครอบคลุมระยะเวลาอยางนอย 2 ปซึ่งรวมปสุดทายกอนถึงวันที่ประเมินมูลคา วิธีการทั่วไป คอื 
สําหรับแตละปใหคํานวณอตัราสวนของคาใชจายของฝายสินไหมทดแทนตอคาสนิไหมทดแทนรวมกอนการ



  109

ประกันภัยตอ และใชอัตราสวนเหลานั้นในการตั้งสมมติฐาน การตั้งสมมติฐานควรใชขอมูลปปจจุบันดวย 
หากไมมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะขอมูล หรือสัดสวนของการประกันภัยแตละประเภท หรือวธิีปฏิบัติที่
แสดงใหเห็นวาควรใชสมมตฐิานที่แตกตางไป การนําอตัราสวนนี้ไปใชสําหรับคาประมาณสินไหมทดแทน
คางจาย อาจตองเผือ่สําหรบัคา ULAE บางสวนที่เกิดขึน้ ณ เวลาท่ีคาสินไหมทดแทนไดรับรายงานแลว 
ดังน้ันการเพิม่คา ULAE เขาไปในคาสินไหมทดแทนทีไ่ดรับรายงานแลวจะมีคานอยกวาคา ULAE ที่คํานวณ
ไดจากสวนของ IBNR  โดยปกติสมมตฐิานของ ULAE สําหรับภาระผูกพันดานเบีย้ประกันภัยจะเหมือนกับ
สมมติฐานทีใ่ชในการคํานวณจากสวนของ IBNR โดยทั่วไปจํานวนเงินท่ีไดของ ULAE สําหรับคาสินไหม
ทดแทนคางจายรวมกอนการประกันภัยตอและสุทธิหลังการประกันภัยตอจะมีคาเหมือนกัน 
 
ในการประมาณภาระผูกพันดานเบ้ียประกนัภัยตองมีสมมติฐานเก่ียวกบัคาใชจายในการบริหารกรมธรรม 
วิธีการท่ัวไป คือ สําหรับแตละปใหคํานวณอัตราสวนของคาใชจายในการบริหารกรมธรรมกับเบ้ียประกันภัย
ที่ถือเปนรายได และใชอัตราสวนเหลานัน้ในการตั้งสมมติฐาน การตัง้สมมติฐานควรใชปปจจบัุนดวย หากไม
มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะขอมูล หรือสัดสวนของการประกันภัยแตละประเภท หรือวิธีปฏบิตัิท่ีแสดงใหเห็น
วาควรมีสมมติฐานที่แตกตางไป คาใชจายในการบริหารกรมธรรมไมรวมคาใชจายจากการขาย/การไดมาซึ่ง
กรมธรรมประกันภัย และคาใชจายประจําในการดําเนินธุรกิจ (Overheads) เพราะไมเกี่ยวของโดยตรงกับ
การบริหารจัดการกรมธรรมประกันภัยที่มีผลบังคบั การนําอัตราสวนน้ีไปใชกับเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปน
รายได อาจมีการตั้งคาเผือ่ไว เนื่องจากมีคาใชจายในการบริหารกรมธรรมบางสวนที่จะเกิดขึ้น ณ วันเริ่มตน
ความคุมครองของกรมธรรมประกันภัย 
 
5.3.4  เงินเฟอ 
 
เงินเฟอในคาสินไหมทดแทน (Claim Inflation) อาจถูกรวมเขาไวสําหรับการประมาณคาภาระผูกพันไมวา
อยางชัดแจงหรือโดยนัย ซ่ึงในทางปฏิบติัทัว่ไปจะแฝงอยูในคาสินไหมทดแทนอยางเปนนัย กลาวคอื 
ประสบการณคาสินไหมทดแทนในอดตีไดมีการรวมเงินเฟอในอดีตไวแลว ดังนั้นการพยากรณอนาคตโดยใช
ประสบการณคาสินไหมทดแทนในอดตีดังกลาว จึงถือไดวามีการเผื่อเงินเฟอไวแลวโดยนัยอยางตอเน่ือง นกั
คณิตศาสตรประกันภัยตองแนใจวาการรวมเงินเฟอไวในคาสินไหมทดแทนในอดตีมีความเหมาะสมตอ
สถานการณตางๆ 
 
5.3.5 คาสินไหมทดแทนที่แฝงอยู (Latent Claims) 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยสามารถเพิกเฉยตอคาสินไหมทดแทนที่แฝงอยูได เชน แรใยหิน(Asbestos) ความ
เสี่ยงตอสุขภาพ (Health Hazards) เปนตน เวนแตฝายบริหารของบริษัทบริษทัประกันภัยไดตรวจสอบแลว
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พบวา บรษิัทประกันภัยมีความเสี่ยงตอคาสินไหมทดแทนที่แฝงอยูดังกลาว ซึ่งแตกตางไปจากสถานการณ
โดยทั่วไปของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 
 
5.3.6 การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) 
 
ในปจจบุัน นกัคณิตศาสตรประกันภัยไมจําเปนตองทดสอบภาวะวกิฤตของการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐาน 
อยางไรก็ตาม การทดสอบภาวะวิกฤตเปนวิธีปฏิบัติดานคณิตศาสตรประกันภัยท่ีดีและในกรณีทีจ่ําเปนนัก
คณิตศาสตรประกันภัยควรทําการทดสอบดังกลาวเพือ่ระบุถึงความออนไหวที่สําคญัของผลลพัธ และเพื่อ
ตรวจสอบวิธท่ีีไดมาของสมมติฐานอยางละเอยีดมากขึ้น โดยที่นักคณิตศาสตรประกันภัยไมจาํเปนตองแสดง
การทดสอบภาวะวิกฤตไวในรายงานคณิตศาสตรประกันภัย 
 
6. ขอพิจารณาทางคณติศาสตรประกันภัย 
 
สําหรับการคํานวณคาประมาณการภาระผูกพัน นักคณิตศาสตรประกันภัยควรคาํนึงถึงเร่ืองตอไปน้ี 

- การแกวงตวัเชิงสุมของขอมูล (Random fluctuations in the data) 
- ความผิดพลาดในขอมูลคาสินไหมทดแทนซ่ึงกอใหเกิดขอผิดพลาดในการเลือกสมมติฐาน 
- ขนาดของคาเผ่ือสําหรับคาใชจายในการจดัการคาสินไหมทดแทนสําหรับคาสินไหมทดแทนที่

เกิดขึ้นและรับรูแลว (Case Estimates) 
- คาเผ่ือสําหรับคาใชจายทั้งทางตรงและทางออมที่เกี่ยวกับความคุมครองที่ยังไมสิ้นสุด 
- ความซับซอนของกระบวนการทางดานสินไหมทดแทน 
- การแกวงตวัของประสบการณคาสินไหมทดแทนที่กอใหเกิดความไมแนนอนในการเลือก

สมมติฐานไปใชในตัวแบบที่ใชประเมินมูลคา 
- การบิดเบือนที่เปนไปไดจากการเปลี่ยนแปลงวันปดบัญชีในอดีต (Balance Dates) หรือการ

ปดสิ้นปบัญชกีอนกําหนด 
- ปจจัยทางเศรษฐกิจ สภาพแวดลอมและกฎหมายที่มีผลกระทบตอการจายคาสินไหมทดแทน

ในอนาคต 
- วิธีปฏบัิติสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังปดการขายไมไดหรือรออยูในขั้นตอนการอนุมัติ 

(Unclosed or Pipeline Premiums) 
 

นักคณิตศาสตรประกันภัยตองมีความเขาใจในเรื่องการพจิารณารับประกันภัยและวิธีการตกลงจายคาสินไหม
ทดแทนของบริษัทประกันภัย นักคณติศาสตรประกันภยัควรทําความเขาใจโดยการพบกบัเจาหนาที่ที่
เก่ียวของ และศึกษาคูมือการพจิารณารับประกันภัยและการตกลงจายคาสินไหมทดแทน และควรสรุป
สาระสําคัญไวในรายงานคณิตศาสตรประกันภัย 
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นักคณิตศาสตรประกันภัยควรกําหนดคาํนิยามที่ชัดเจนของคําศพัทหรือประโยคที่อาจมีความหมายไมชัดเจน
หรือมีหลายนัยไวในรายงานคณิตศาสตรประกันภัย รวมถึงการเปดเผยเนื้อหาในรายงานที่เปนไปตามแนวทาง
ปฏิบัตินี ้สําหรับกรณีที่เนือ้หาสวนที่ไมเปนไปตามแนวทางปฏิบตัติองชี้แจงเหตุผลในการไมปฏบิัตติามดวย 
 
รายงานคณิตศาสตรประกันภัยควรมีขอมูลและการอภิปรายที่มากพอทีจ่ะทําใหนักคณิตศาสตรประกันภัยผูอื่น
ที่มีประสบการณสามารถพจิารณาถึงคุณภาพของการจัดทํารายงานและการปฏบัิติตามแนวทางปฏิบัตินี้ได 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยควรจัดเตรียม ลงวันที ่รวมทั้งลงลายมือชื่อในรายงานคณิตศาสตรประกันภัย โดย
ตองมีการเปดเผยขอมูลดังตอไปน้ี 

 
- ผูมอบหมายใหทํารายงาน และผูทีต่องสงรายงานถึง (ถาไมใชบุคคลเดียวกัน) 
- ชื่อนักคณติศาสตรประกันภัยและขอบเขตหนาที่รับผดิชอบ 
- วัตถุประสงคของรายงาน หรือการอางองิ 
- ความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น และการแกไขที่ไดดําเนนิการไปแลว 
- เนื้อหาในรายงานสวนที่ขาดหรือสวนท่ีมีมากเกินไป (ถามี) จากวตัถุประสงคที่กาํหนด 
- การปฏิบัตติามกฎระเบียบขอบังคับหรอืมาตรฐานวชิาชีพ และเหตผุลท่ีไมปฏิบตัติาม

ขอบังคับหรอืมาตรฐานวชิาชีพอยางเครงครัด 
- ขอจํากัดของนักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีถูกกําหนดใหปฏิบัตติาม 

 
เนื้อหาของรายงานคณิตศาสตรประกันภยัควรระบุถึงเรื่องตอไปนี ้

- ลักษณะ ความถูกตอง และการตีความของขอมูล 
- การวิเคราะหประสบการณของบริษัท 
- ตัวแบบการประเมินมูลคา และสมมตฐิานที่สําคัญ 
- การเปลี่ยนแปลงวธิีการ/ตวัแบบ และสมมติฐานหลักไปจากการประเมินคราวกอน 
- การเปรียบเทยีบระหวางประสบการณท่ีเกิดขึ้นจริงในระหวางปท่ีผานมากับการประมาณการ

จากการประเมินมูลคาคราวกอน 
- ผลลพัธจากการประเมินมูลคา 
- ความไมแนนอนของผลลพัธจากการประเมินมูลคา 

 
นักคณิตศาสตรประกันภัยควรระบุถึงขอเสนอแนะหรอืคําวจิารณเพือ่การปรับปรุงขอมูลใหนาเชือ่ถอืมากขึ้น
ในการประเมนิมูลคาตอไปในอนาคต และการตอบสนองของบริษทัประกันภัยตอขอเสนอแนะหรือคําวจิารณ 
ไวในรายงานคณิตศาสตรประกันภัย 
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กรณีเกิดความแตกตางกันอยางเปนสาระสําคัญของสมมติฐานหรือขอสรุประหวางการประเมินมูลคาคร้ัง
ปจจุบันกบัการประเมินมูลคาคร้ังกอน นกัคณิตศาสตรประกันภัยควรอธบิายถึงความแตกตางดังกลาว 
รวมทั้งประเมนิผลกระทบทางการเงินที่เกิดขึ้นจากความแตกตางนั้น 
 
กรณีที่บริษทัประกันภัยกําหนดใหนักคณิตศาสตรประกันภัยใชสมมติฐานที่เจาะจง หรือหากนักคณิตศาสตร
ประกันภัยกําลังปฏิบัติงานภายใตการตคีวามทางกฎหมาย มาตรฐานบัญช ีหรือกฎเกณฑอื่นๆ ท่ีไดมาจาก
บริษัทประกันภัยหรือท่ีปรึกษา นักคณิตศาสตรประกันภัยจะตองระบถุึงสถานการณดังกลาว และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลและความสอดคลองกับแนวทางปฏิบัตินี้ไวในรายงานคณิตศาสตร
ประกันภัย รวมทั้งอภิปรายถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความแตกตางของการตั้งสมมติฐานไปแนวทาง
ปฏิบัตินี ้
 
7. ขอควรพิจารณาอ่ืนๆ 
 
7.1 ขอสรุปของสารสนเทศ (Summary of Information) 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยควรจัดเตรียมสรุปรายละเอยีดของขอมูลท้ังหมดและสารสนเทศอื่นที่ใชคํานวณ
เพือ่ใหไดผลลพัธของการประเมินมูลคา ขอสารสนเทศดังกลาวมีดังตอไปน้ี 

 
- สารสนเทศทางบัญชี (เชน งบการเงิน เปนตน) และรายงานทางการเงินอื่นภายในบริษัทฯ 
- การจัดการประกันภัยตอ 
- การบริหารจัดการเกี่ยวกับการพจิารณารับประกันภัยและการบริหารจัดการคาสินไหมทดแทน 
- การรับคืนอื่นๆ (เชน การสวมสิทธิ ์เปนตน) 
- รายงานสรุปรายละเอียดของขอมูลคาสินไหมทดแทนทีไ่ดรับ (รายละเอียดเพิ่มเติมอยูใน

ภาคผนวกอื่น) 
- แหลงที่มาที่ใชในการตั้งสมมติฐานทางการเงิน (เชน อตัราคิดลด อตัราเงินเฟอ เปนตน) 

 
สารสนเทศทีนั่กคณิตศาสตรประกันภัยไดมาจะรวมทัง้สารสนเทศเชิงปริมาณ (เชน ขอมูลคาสินไหมทดแทน
แบบอเิล็กทรอนิกส และงบการเงิน เปนตน) และสารสนเทศเชิงคณุภาพ (เชน สารสนเทศที่ไดจากการ
อภิปรายกับเจาหนาที่ฝายบริหาร ฝายการเงิน ฝายพจิารณารับประกันภัย หรอืฝายสินไหมทดแทน เปนตน) 
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7.2 ขอสรุปของขอมูล (Summary Of Data) 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยควรสรุปขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคาภาระผูกพัน ซึ่งโดยทั่วไปรวมถึงขอมูลของ
คาสินไหมทดแทนในอดตี (เชน การจายคาสินไหมทดแทน ประมาณการคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและรับรู
แลว เปนตน) และเบีย้ประกนัภัย 
 
ขอมูลควรแสดงในรูปแบบตารางพฒันาการสินไหมทดแทนรูปสามเหลี่ยมที่เปนมาตรฐาน (Standard Run-
Off Triangles) หรือในรูปแบบอื่นท่ีสะทอนถึงวิธีการประเมินมูลคาที่ใชคํานวณ และขอมูลที่ถูกจดักลุมความ
เสี่ยงหรือประเภทการประกนัภัยที่แตกตางกันในการประเมินมูลคา ควรแสดงแยกออกจากกัน 
 
7.3 ขอมูลที่ผานและยังไมผานการคัดกรอง (Clean Vs. Un-Clean Data) 
 
นักคณิตศาสตรประกันภัยจะตองวิเคราะหขอมูลที่ยังไมผานการคัดกรองเพื่อระบถุึงความบกพรองหรือความ
ผิดพลาดใดๆ รวมทั้งระบุความจําเปนในปรับขอมูล (เชน ผลกระทบของคาสินไหมทดแทนขนาดใหญ หรอืม
หันตภัย เปนตน) ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการประเมินมูลคา 
 
ในกรณีดังกลาว ควรสรุปขอมูลหลังจากการปรับหรือผานการคัดกรอง (Cleaning) รวมทั้งใหรายละเอียดและ
คําอธบิายของการปรับขอมูล หรอืการแกไขใด ๆ ที่ไดดําเนินการไป 
 
การแสดงขอมูลรวมกอนการประกันภัยตอหรอืสุทธิหลังการประกันภัยตอ ตองสอดคลองกับวธิีการท่ีใชใน
การประเมินมูลคา 

 
7.4 วิธีการประเมนิมูลคา 
 
ผลสรุปของการประเมินมูลคาควรมีความโปรงใสเพียงพอท่ีจะใหนกัคณิตศาสตรประกันภัยผูอืน่สามารถ
ตรวจสอบวิธกีารที่นํามาใช สมมตฐิานที่ใช และผลลพัธที่ได สําหรับวธิีการที่ใชตารางพัฒนาการรูป
สามเหลี่ยม ซึง่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป ควรมีการสรุปแตละขั้นตอนของการประเมนิมูลคาดวย 
 
ตัวอยางเชน เม่ือใชวิธ ีChain Ladder กับขอมูลคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น ในภาคผนวกควรแสดงขอมูล
ของแตละกลุมความเสี่ยง หรือการประกนัภัยแตละประเภท ดังนี้ 
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-   ตารางพัฒนาการคาสินไหมทดแทนจายรูปสามเหลี่ยม 
- ตารางพฒันาการประมาณการคาสินไหมทดแทนที่เกดิขึ้นและรับรูแลวรูปสามเหลี่ยม 
- ตารางพฒันาการคาสินไหมทดแทนที่เกดิขึ้นรูปสามเหลี่ยม 
- ปจจัยการพฒันาการของ Chain Ladder และปจจยัการพฒันาการที่เลือกใชในการประมาณ

การ 
- การประมาณการของคาสินไหมทดแทนทีเ่กิดขึ้นสมบูรณ 
- คาประมาณการของอัตราสวนคาสินไหมทดแทน 
- การประเมินมูลคาภาระผูกพันดานคาสินไหมทดแทนคางจายที่ไดมีการปรับคาดวยอัตราเงิน

เฟอและอตัราคิดลดในกรณีท่ีเห็นวาเหมาะสม 
 

       
 




