
เอกสารแนบ 1

ป : งวดรายงาน :

บริษัทประกันภัย :

สินทรพัยลงทุน 0 บาท

อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน
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1.4 ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงประเภทไมคุมครองเงินตน

รายงานการคํานวณสัดสวนการลงทุนตามประเภทสินทรัพย

บริษัทประกันวินาศภยั

ประเภทการลงทุน

(1)

ราคาประเมิน

หมายเหตุ

(7)

1.10 การใหกูยืม และการใหเชาซื้อรถ (ไมนับรวมการใหกูยืมแกพนักงานของบริษัท ตามขอ 1.11)

1.การลงทุนในประเทศ

1.1 เงินฝากสถาบันการเงินและธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง

1.2 ตราสารหนี้ภาครัฐไทย

1.3 ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย (ไมนับรวมขอ 1.4)

1.6 ตราสารทุน (เพ่ือการลงทุน)

     1.6.1 จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย

     1.6.2 ไมจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย

1.7 หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ใบทรัสตของกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรพัย
หนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน ใบทรัสตของกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานที่
จดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทย

1.9 สัญญาซื้อขายลวงหนา

1.8 หนวยลงทุนของกองทุนรวมสินคาโภคภณัฑที่จดทะเบียนจัดต้ังในประเทศ

1.5 ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาระดับที่สามารถลงทุนได หรือไมไดรับการจัดอันดับความ
นาเช่ือถือ

1.11  การใหกูยืมแกพนักงานของบริษัท

1.12 การออกหนังสือค้ําประกันเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของโครงการตางๆ

1.13 กิจการเงินรวมลงทุน

1.14 หนวยลงทุนของกองทุนรวมสินคาโภคภณัฑ และสินทรัพยหรือดัชนีที่บริษัทถือครองผานการลงทุนใน
หนวยลงทุนของกองทุนรวม ที่กําหนดนโยบายลงทุนในสินทรัพยหรือดัชนีที่บริษัทลงทุนไดโดยตรง แตมีการ
จัดสรรลงทุนบางสวนในสินทรัพยหรือดัชนีที่บริษัทไมสามารถลงทุนได
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2.4 หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ใบทรัสตของกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรพัย  
หนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน ใบทรัสตของกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานที่
จดทะเบียนจัดต้ังในตางประเทศ

2. การลงทุนตางประเทศ

2.1 เงินฝากธนาคารตางประเทศ

2.2 ตราสารหนี้ตางประเทศ

      2.2.1 ตราสารหนี้ตางประเทศ (ไมนับรวมตราสารหนี้ ตามขอ 2.2.2 และ 2.2.3)

      2.2.2 ตราสารหนี้ตางประเทศที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงประเภทไมคุมครองเงินตน

2.3 ตราสารทุนตางประเทศ

      2.3.1 จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย

      2.3.2 ไมจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย

      2.2.3 ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาระดับที่สามารถลงทุนได หรือไมไดรับการจัดอันดับ
ความนาเช่ือถือ

2.5 หนวยลงทุนของกองทุนรวมสินคาโภคภณัฑที่จดทะเบียนจัดต้ังในตางประเทศ

2.6 กิจการเงินรวมลงทุน

2.9 รวมการลงทุนตางประเทศ (ผลรวม 2.1 ถึง 2.8)

3. สินทรัพยลงทุนอื่น

3.1 ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงประเภทไมคุมครองเงินตน

3.2 ตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยหรือไมไดอยูระหวางการดําเนินการกระจาย
การถือหุนรายยอยตามขอบังคับตลาดหลักทรัพย

1.15 หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ไมสามารถแยกองคประกอบได หรือไมมีขอมูลสัดสวนประเภทการ
ลงทุนของกองทุนรวมที่เพียงพอ

2.7 หนวยลงทุนของกองทุนรวมสินคาโภคภณัฑ และสินทรัพยหรือดัชนีที่บริษัทถือครองผานการลงทุนใน
หนวยลงทุนของกองทุนรวม ที่กําหนดนโยบายลงทุนในสินทรัพยหรือดัชนีที่บริษัทลงทุนไดโดยตรง แตมีการ
จัดสรรลงทุนบางสวนในสินทรัพยหรือดัชนีที่บริษัทไมสามารถลงทุนได

2.8 หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ไมสามารถแยกองคประกอบได หรือไมมีขอมูลสัดสวนประเภทการลงทุน
ของกองทุนรวมที่เพียงพอ

1.16 รวมลงทุนในประเทศ (ผลรวม 1.1 ถึง 1.16)

3.3 หนวยลงทุนของกองทุนรวมสินคาโภคภณัฑ และสินทรัพยหรือดัชนีที่บริษัทถือครองผานการลงทุนใน
หนวยลงทุนของกองทุนรวม ที่กําหนดนโยบายลงทุนในสินทรัพยหรือดัชนีที่บริษัทลงทุนไดโดยตรง แตมีการ
จัดสรรลงทุนบางสวนในสินทรัพยหรือดัชนีที่บริษัทไมสามารถลงทุนได

3.4 หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ไมสามารถแยกองคประกอบได หรือไมมีขอมูลสัดสวนประเภทการลงทุน
ของกองทุนรวมที่เพียงพอ
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มูลคาการลงทุนใน
สกุลเงินตรา
ตางประเทศ

มูลคาการปองกันความ
เสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน

รอยละของการปองกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

โทร Email address 

8. มูลคาการลงทุนในสกุลเงินตราตางประเทศ หมายถึง กระแสเงินสดรบัในอนาคตทุกจํานวน (ทั้งดอกเบี้ยรับ (coupon) และเงินตน) โดยเทียบเคียงเปนสกุลเงินบาท

9. มูลคาการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง กระแสเงินสดรับในอนาคตทุกจํานวนจากการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

4. รวมตราสารทุนในและตางประเทศ

5. รวมหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ใบทรัสตของกองทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย หนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน ใบทรัสตของกองทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
โครงสรางพ้ืนฐาน ท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทยและตางประเทศ

3.6 ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาระดับที่สามารถลงทุนได หรือไมไดรับการจัดอันดับความ
นาเช่ือถือ

๒. มูลคาสินทรัพยใหใชราคาประเมินตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินสินทรัพยและหนี้สิน

การลงทุนท่ีกระแสเงินสดรับ-จายสุทธิท่ีแนนอน

ช่ือผูจัดทํา

ตําแหนง

หมายเหตุ

๑. ตราสารหนี้เอกชนไทยประเภทไมดอยสิทธิ์ ไดแก ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจาย รับรอง รับอาวัลหรือค้ําประกันโดยสถาบันการเงิน  ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทจํากัด ตราสารหนี้ที่ออกโดยองคการหรือรัฐวิสาหกิจที่ไมมีกระทรวงการคลังค้ําประกัน  ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุนที่ออกโดยบริษั
ทจํากัด ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงประเภทคุมครองเงินตน   ตั๋วเงนิซื้อลดที่บริษัทเปนผูรับอาวัล ตราสารหนี้ที่ออกโดยกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือกองทรัสตอ่ืนที่นายทะเบียนประกาศกําหนด

3.5 กิจการเงินรวมลงทุนในและตางประเทศ

    รวมสินทรัพยลงทุนอื่น (ผลรวม 3.1 ถึง 3.6)

10. การต้ังช่ือ file: รหัสบริษัท_PL_เดือนป เชน  1001_PL_0963

11.การต้ังช่ือแผนงาน (sheet) "เอกสารแนบ 1"

3. ธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ เชน ธนาคารกรุงไทย ใหถือเปนสถาบันการเงิน

4. เงินฝากสถาบันการเงิน หมายความรวมถึง ใบรับฝากเงิน และบัตรเงินฝากดวย

5. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจาย รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกัน โดยรัฐบาลไทย ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง หรือกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ใหนับรวมตราสารหนี้ที่ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง และ
สลากออมสิน

6. ตราสารทุนใหนับรวมเฉพาะตราสารทุนเพ่ือการลงทุน (จดทะเบียนซื้อขายในตลาด และไมไดจดทะเบียนซื้อขายในตลาด)  ทั้งในประเทศและตางประเทศ  สําหรับตราสารทุนเพ่ือการประกอบธุรกิจอื่น ไมนับรวมในสัดสวนนี้

7. หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพยที่บริษัทสามารถลงทุนไดโดยตรง ใชวิธ ีlook through  นับรวม product limit กับการลงทุนในตราสารประเภทเดียวกันที่บริษัทลงทุนโดยตรง (ขอมูลสัดสวนการลงทุนของกองทุนรวม พิจารณาจากรายงานประจําปของกองทุน
รวม หรือ fund fact sheet รายไตรมาสลาสุดที่ไดรับการรบัรองหรือสอบทานความถูกตอง)  หากไมสามารถแยกองคประกอบของการลงทุนของกองทุนรวมได ในแสดงในรายการหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ไมสามารถแยกองคประกอบได หรือไมมีขอมูลสัดสวนประเภทการ
ลงทุนของกองทุนรวมที่เพียงพอ



เอกสารแนบ 2

ป : งวดรายงาน :

บริษัทประกันภัย :

สินทรัพยลงทุน ณ เดือน............................. เทากับ................................................        บาท

หนวย: บาท

ชื่อผูออก/คูสัญญา

(1)

รหัสอางอิง
ชื่อผูออก/คูสัญญา

(2)

ประเทศ

(3)

ประเภทสินทรัพยลงทุน

(4)

อันดับความนาเชื่อถือ

(5)

มูลคา

(6)

สัดสวนตอสินทรัพยลงทุน (%)

(7)

หมายเหตุ

(8)

รหัสอางอิง ชื่อผูออก/คูสัญญา ประเภทสินทรัพยลงทุน

โทร Email address 

รายงานการคํานวณสัดสวนการลงทุนตามผูออกหลักทรัพยและคูสัญญา (20 อันดับแรก)

บริษัทประกันวินาศภัย

ชื่อผูจัดทํา

ตําแหนง



รหัสอางอิง
ชื่อผูออก/คูสัญญา

A

B

C1

C2

C3

C4

C5

D

E

กิจการเงินรวมลงทุน

หนวยลงทุนของกองทุนรวม

อื่น ๆ (นอกเหนือจากที่ระบุขางตน) 

ชื่อผูออก/คูสัญญา

รัฐบาลไทย ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน

สถาบันการเงินไทย

องคการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน

บริษัทจํากัดภายใตโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยที่นํารายไดทั้งจํานวนไปใชในโครงการของราชการ 

บริษัทจํากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในและตางประเทศ หรือ บริษัทจํากัดที่อยูระหวางการดําเนินการกระจายการถือหุนรายยอยตามขอบังคบัตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บริษัทจํากัดที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือไมต่ํากวา Investment grade 

บริษัทจํากัดที่ออกตราสารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือไมต่ํากวา Investment grade  

องคกรระหวางประเทศ 

ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน

ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงคุมครองเงินตนไมคุมครองเงินตน

ตราสารทุน

สิทธิเรียกรองที่เกิดจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาสวนที่เกินกวามูลคาหลักประกันที่ไดรับจากคูสัญญา

เงินใหกูยืม เงินใหเชาซื้อรถ การรับอาวัล/ค้ําประกัน

ประเภทสินทรัพยลงทุน

เงินฝากสถาบันการเงินและธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง (เฉพาะสวนที่เกินจากที่ไดรับความคุมครองภายใตกฎหมายวาดวยการคุมครองเงนิฝาก)

ตราสารหนี้ภาคเอกชน

พันธบัตรรัฐบาล

ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมมีกระทรวงการคลังค้ําประกัน

1. ใหระบุชื่อผูออก / คูสัญญาที่เกิดจากธุรกรรมการลงทุน เฉพาะที่เปนนิติบุคคลเทานั้น

๒. กรณีนิติบุคคลรายใดรายหนึ่ง สามารถจัดในประเภทผูออก/คูสัญญาไดมากกวา 1 ประเภท ใหจัดกลุมที่ได limit สูงกวา  ตัวอยางเชน ธนาคารกรุงไทย สามารถจัดอยูในกลุม  B และ C4  ใหจัดในกลุม B

๓. กรณีนิติบุคคลรายใดรายหนึ่ง สามารถจัดในประเภทผูออก/คูสัญญาในกลุม C ไดมากกวา 1 ประเภท ใหเลือกกลุมใดหนึ่งกลุมหนึ่ง เชน ปตท. สามารถจัดอยูในกลุม  C3 และ C4  ใหจัดอยูในกลุมใดกลุมหนึ่ง ( C3 หรือ C4 )

หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย

ใบทรัสตของกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย

หนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน

ใบทรัสตของกองทรัสตเพื่อการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน

รวมทุกประเภทสินทรัพยลงทุน (Counter party)

หมายเหตุ

5. อันดับความนาเชื่อถือ หมายถึง อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ชื่อผูออก/คูสัญญา ประเภท C5  แตบริษัทมิไดลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทจํากัดรายนั้น ใหกรอกอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ที่บริษัทจํากัดรายนั้นไดรับ 

หรืออันดับความนาเชื่อถือของบริษัทนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่เปนรัฐบาล ธนาคารแหงประเทศไทย หรือกองทุนรวมใหเวนวาง

6. กรณีเปนการลงทุนในกองทุนรวมไมใชหลักการ look through โดยรายการชื่อผูออก/คูสัญญา ใหกรอก ชื่อคูสัญญาเปนชื่อกองทุนและชื่อบลจ.

7. การตั้งชื่อ file: รหัสบริษัท_PL_เดือนป เชน  1001_PL_0963

4. ชื่อประเทศ หมายถึง ประเทศที่ผูออก/คูสัญญาจดทะเบียนจัดตั้ง ทั้งนี้ ยกเวนสาขา ใหอางอิงบริษัทแม เชน ธนาคารกรุงเทพ สาขาฮองกง ใหถือวาผูออกเปนประเทศไทย



8. การตั้งชื่อแผนงาน (sheet) "เอกสารแนบ 2"



เอกสารแนบ 3

ป : งวดรายงาน :

บริษัทประกันภัย :

1) เงินใหกูแกผูประกอบการเพ่ือพัฒนาโครงการคงคาง

    1.1 การจัดสรรที่ดินและบานอยูอาศัย

    1.2 การจัดสรางคอนโดมิเนียมอยูอาศัย/แฟลตใหเชา

    1.3 การจัดสรางอาคารพาณิชย

2) เงินใหกูแกบุคคลท่ัวไป คงคาง

3) เงินใหกูแกบุคคลท่ัวไประหวางงวด

    3.1 บานและที่ดินจัดสรร

    3.2 คอนโดมิเนียมอยูอาศัย

    3.3 อาคารพาณิชย

ชื่อผูจัดทํา 

ตําแหนง 

หมายเหต:ุ 

 1. ขอ 2 และขอ 3 หมายถึง เงินใหกูแกผูซื้อบาน ผูปลูกสราง หรือผูซอมแซมตอเติมบานของตนเอง และใหรวมถึงผูใหกูเพ่ือซื้อตึกแถว หรืออาคารพาณิชยท่ีใชอยูอาศัยดวย 

2. การตั้งชื่อ file: รหัสบริษัท_PL_เดือนป เชน  1001_PL_0963

3. การตั้งชื่อแผนงาน (sheet) "เอกสารแนบ 3"

โทร                                                                                 Email address 

แบบรายงานขอมูลสินเชื่อเพื่อท่ีอยูอาศัย

บริษัทประกันวินาศภัย

รายการ

(1)

งวดปจจุบัน งวดกอน หมายเหตุ

(6)

จํานวนผูกู
(ราย)
(2)

 จํานวนเงิน
(บาท)
(3)

จํานวนผูกู
(ราย)
(4)

 จํานวนเงิน
(บาท)
(5)

     รวมเงินใหกูแกผูประกอบการเพ่ือพัฒนาโครงการคงคาง

    รวมเงินใหกูเพ่ืออยูอาศัยคงคาง

    รวมเงินใหกูแกบุคคลทั่วไประหวางงวด



เอกสารแนบ 4

 
ป : งวดรายงาน :

บริษัทประกันภัย :

หนวย : บาท

ชื่อกองทุน/
กองทรัสต/บริษัท

(1)

ผูจัดการกองทุน/
กองทรัสต

(2)

Fund 
type

(3)

วันที่จัดตั้ง
กองทุน

(4)

วันที่
ลงทุน

(5)

จํานวนเงินที่
ลงทุนโดยตรง

(6)

จํานวนเงินที่
ผานหนวยลงทุน

(7)

จํานวน
หนวย

(8)

รอยละของจํานวน
ที่ออกจําหนายทั้งหมด

(9)

รวมมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ

 (NAV)

(10)

รายไดจากการ
ลงทุน

(ปนผล)

(11)

กระแสเงินสดรับ

(12)

วันที่ขาย

(13)

มูลคาขาย

(14)

กําไร (ขาดทุน) 
จากการขาย 

(15)

หมายเหตุ

(16)

ชื่อผูจัดทํา 

ตําแหนง 

โทร                                                                     Email address 

หมายเหตุ:

  7. กระแสเงนิสดรับ เปนรายการอ่ืนใดที่มิใช เงนิปนผล หรอืการขายหุนหรอืหนวยลงทุน เชน เงนิจายคืนจากการลดทุน เงินจายคืนจากการชําระบัญชี เปนตน

  9. การตั้งช่ือแผนงาน (sheet) "เอกสารแนบ 4"

  8. การตั้งช่ือ file: รหัสบริษัท_PL_เดือนป เชน  1001_PL_0963

รายงานการลงทุนในกิจการเงินรวมลงทุน

บริษัทประกันวินาศภัย

  6. ขอมูลการลงทุนแตละคร้ังใหแสดงแยกคนละบรรทัด ทั้งน้ี ในสวนของ รายไดจากการลงทุน กระแสเงนิสดรับ หรือกําไร/ขาดทุน สามารถแสดงในบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งได

  1. Fund type : Closed Ended  หรอื Opened Ended

  2. รปูแบบการใสวันที่ : วว/ดด/ป พ.ศ.

  3. จํานวนเงินลงทุน ใหใสจํานวนเงินที่เปนตนทุนที่บริษัทลงทุน

  4. รายไดจากการงลงทุน (ปนผล) ใหใสขอมูลเงินปนผลเปนยอดสะสมตั้งแตลงทุนใน PE นั้นๆ โดยใชหลักเกณฑคงคาง

  5. กําไรจากการขายขึ้นอยูกับนโยบายการบัญชี  เชน FIFO, Average cost เปนตน โดยเปนยอดสะสมตั้งแตลงทุนใน PE นั้นๆ 



เอกสารแนบ 5

ป : งวดรายงาน :

บริษัทประกันภัย :

ชื่อกองทุน/กองทรัสต/บริษัท
(1)

ผูจัดการกองทุน/กองทรัสต
(2)

รายชื่อหลักทรัพย
(3)

ประเภทอุตสาหกรรม
(4)

ประเทศ
(5)

สัดสวนการลงทุน (%)
(6)

หมายเหตุ
(7)

ชื่อผูจัดทํา 

ตําแหนง 

โทร                                                                  Email address 

หมายเหต:ุ

1. รายชื่อหลักทรัพย หมายถึง บริษัท/หลักทรัพย ที่กองทุนรวม กองทรัสต หริอบริษัทที่ประกอบธุรกิจ PE ลงทุน/เขาซื้อกิจการ 

2. สัดสวนการลงทุน (%) หมายถึงสัดสวนของกิจการที่ PE เขาลงทุน ตอมูลคากองทุน PE หรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ PE 

3. รายการหมายเหตุ ใหใสวันที่ท่ีมีการเผยแพรรายละเอียดการลงทุนของกอง PE  ที่บริษัทใชในการกรอกขอมูล

4. กรณี Fund of Fund ใหกรอกเฉพาะชื่อกองทุนที่กอง PE นั้นลงทุน โดยไมตองกรอกประเภทอุตสาหกรรม ทั้งนี้ประเทศใหกรอกวากองทุนนั้นจัดตั้งในประเทศใด

5. การตั้งชื่อ file: รหัสบริษัท_PL_เดือนป เชน  1001_PL_0963

6. การตั้งชื่อแผนงาน (sheet) "เอกสารแนบ 5"

รายงานแสดงรายละเอียดการลงทุนของกิจการเงินรวมลงทุน

บริษัทประกันวินาศภัย



เอกสารแนบ 6

ป : งวดรายงาน :

บริษัทประกันภัย :

หนวย: บาท

มูลคาสินทรัพย

(2)

ดอกเบี้ย/ปนผลรับ

(3)

รายไดคาเชา/อื่น

(4)

กําไร(ขาดทุน)จากการขาย
สินทรัพย

(5)

หมายเหตุ

(6)

   1.4) ตราสารทุน (เพื่อการลงทุน) ในประเทศ

รายงานการคํานวณผลตอบแทนจากการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น

บริษัทประกันวินาศภัย

 รายการสินทรัพยลงทุน

(1)

หมวดที่ 1 การลงทุน

1. การลงทุนในประเทศ

   1.1) เงินฝากสถาบันการเงินและธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งในประเทศ

   1.2) ตราสารหน้ีภาครฐัไทย

   1.3) ตราสารหน้ีเอกชนไทย

          1.3.1) ตราสารหน้ีไมดอยสิทธิ์

          1.3.2) ตราสารหน้ีดอยสิทธิ์

         1.4.1) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในประเทศ

         1.4.2) ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในประเทศ

   1.5) หนวยลงทุนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

         1.5.1) หนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน หนวยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ใบทรัสตของกองทรัสตเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน และใบทรัสตของ
กองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย

         1.5.2) หนวยลงทุนของกองทุนรวมและกองทรัสตนอกเหนือจากขอ 1.5.1 และขอ 1.9

   1.6) สัญญาซื้อขายลวงหนา

   1.7) การใหกูยมืในประเทศ

          1.7.1) การใหกูยมืแกพนักงานของบริษัท

          1.7.2) การใหกูยมืแกบุคคลทั่วไป กรณีสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย

          1.7.3) การใหกูยมืแกบุคคลทั่วไป กรณีทั่วไป (ไมนับรวมขอ 1.7.2) 



          1.7.5) การใหเชาซื้อรถ

   1.8) การออกหนังสือค้ําประกันเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของโครงการตางๆ

   1.9) กิจการเงินรวมลงทุนในประเทศ

2. การลงทุนตางประเทศ 

          1.7.4) การใหกูยมืแกนิติบุคคล

   2.1) เงินฝากธนาคารตางประเทศ

   2.2) ตราสารหน้ีตางประเทศ 

          2.2.1) ตราสารหน้ีไมดอยสิทธิ์

          2.2.2) ตราสารหน้ีดอยสิทธิ์

   2.3) ตราสารทุนในตางประเทศ 

   2.5) กิจการเงินรวมลงทุนในตางประเทศ

หมวดที่ 2 การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น

1. การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย

   1.1) ใหเชาอสังหาริมทรัพย

         2.3.1) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

         2.3.2) ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

   2.4) หนวยลงทุนที่จดทะเบียนจัดตั้งในตางประเทศ

         2.4.1)  หนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน หนวยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ใบทรัสตของกองทรัสตเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน และใบทรัสตของ
กองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย

         2.4.2) หนวยลงทุนของกองทุนรวมและกองทรัสตนอกเหนือจากขอ 2.4.1 และขอ 2.5

รวมหมวดที่ 1

2. การประกอบธุรกิจใหบริการดานงานสนับสนุนแกบุคคลอื่น

3. การถือตราสารทุนเพื่อวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจอื่น

    3.1) นิติบุคลที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ ประกอบธุรกิจหลักในการถือหุน
ในบริษัทประกันภัยตางประเทศ

    3.2) บริษัทจํากัดที่จัดต้ังขึ้นเพื่อประกอบกิจการอันเปนประโยชนตอธุรกิจประกันภัยโดยสวนรวม

    3.3) บริษัทจํากัดที่ไดรบัใบอนุญาตเปนนายหนาประกันภัย

    3.4) การประกอบธุรกิจประกันภัยตอ



ชื่อผูจัดทํา 
ตําแหนง 
โทร                                                                 Email address 
หมายเหต:ุ

1. มูลคาสินทรัพยใหใชราคาประเมินตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินสินทรัพยและหนี้สิน

2. ไมใชหลักการ lookthorugh ในสวนของการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน หรือ ใบทรัสตของกองทรัสต

3. ดอกเบ้ีย/ปนผลรับ ที่เกิดขึ้นระหวางปที่รายงานขอมูล (มูลคาสะสมตั้งแตวันที่ 1 มกราคมของปที่รายงาน ถึงงวดที่รายงานขอมูล) ใหใชเกณฑคงคาง

4. กําไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพยลงทุน ที่เกิดขึ้นระหวางปที่รายงานขอมูล (มูลคาสะสมตั้งแตวันที่ 1 มกราคมของปที่รายงาน ถึงงวดที่รายงานขอมูล) ใหใชเกณฑคงคาง

5. กรณีที่เปนรายไดรับจากการใหเชาอสังหาริมทรัพย หรือ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย หรือ การประกอบธุรกิจใหบรกิารสนับสนุน แกบุคคลอื่น ใหกรอกขอมูลในชอง รายไดคาเชา/อื่น

7. การตั้งชื่อ file: รหัสบริษัท_PL_เดือนป เชน  1001_PL_0963

8. การตั้งชื่อแผนงาน (sheet) "เอกสารแนบ 6"

6. ดอกเบ้ีย/ปนผลรับ  หรือ  รายไดคาเชา/อื่น หรือ กําไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย เปนรายการกอนหักภาษี

รวมหมวดที่ 1 และ หมวดที่ 2

    3.5) บริษัทประกันภัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการแกไขฐานะการเงินหรือการดําเนินการของ
กิจการ

    3.6) กิจการสถานพยาบาลในประเทศไทย

    3.7) กิจการการดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิงในประเทศไทย

    3.8) กิจการที่ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เปนประโยชนตอธุรกิจประกันภัย

รวมหมวดที่ 2


