
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๖) 

พ.ศ. .... 
 

----------------------------------------- 
 

อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ …/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ …........... พ.ศ. ๒๕๖๕ 
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข     
ในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ....” 

 
ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ ใช้บังคับสำหรับรายงานการดำรงเงินกองทุนเดือนมิถุนายน  

พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความใน ๒. ของเอกสารแนบ ๕ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
คำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย ท้ายประกาศคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน 
รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๒. เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงจากการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย เท่ากับ ร้อยละ 

๕๐ ของค่าท่ีมากที่สุดระหว่าง ๒.๑ หักด้วยผลรวมของ ๒.๒ และ ๒.๓ กับศูนย ์ 

ดังสมการ: 

surrender risk capital = 50% × max (0, CSV – (PL + other risks)) 

-ร่าง- 
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 ๒.๑ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย (cash surrender value: CSV) ของทุก

กรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับ ณ วันประเมิน ซึ่งหักยอดค้างชำระของเงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์

ประกันภัยเป็นประกันแล้ว 

 ๒.๒ มูลค่าสำรองประกันภัยหลังการประกันภัยต่อ (policy liability) ตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและ

หนี้สินของบริษัทประกันชีวิต 

 ๒.๓ ผลรวมของเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงอ่ืนทั้ง ๕ ด้าน (other risks) ได้แก่

เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านประกันภัย เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านตลาด เงินกองทุน

สำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว เงินกองทุนสำหรับ

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และได้รับผลการกระจายความเสี่ยงระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และ

ความเสี่ยงด้านประกันภัย 

 ๒.๔ หากบริษัทมีการทำประกันภัยต่อทางด้านการขาดอายุเป็นจำนวนมาก (mass 

lapse reinsurance) ให้บริษัทคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงจากการเวนคืนกรมธรรม์

ประกันภัยโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อเงินกองทุนของบริษัทที่มากที่สุดที่ไม่น้อยกว่าศูนย์ จากเงื่อนไข

ของสัญญาประกันภัยต่อดังกล่าวภายใต้สถานการณ์ที่เกิดการขาดอายุเป็นจำนวนมาก แต่ไม่เกินร้อย

ละ ๕๐ ด้วย 

 ๒.๕ วิธีการคำนวณเป็นไปตามตัวอย่าง ดังนี้ 

 

 ตัวอย่างที่ ๑ บริษัท ก. มีข้อมูล ดังนี้ 
 มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย (CSV) ๑,๐๐๐ ล้านบาท 
 มูลค่าสำรองประกันภัยหลังการเอาประกันภัยต่อ ทั้งหมด (PL) ๗๐๐ ล้านบาท 
 เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านประกันภัย ๕๐ ล้านบาท 
 เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านตลาด ๑๕๐ ล้านบาท 
 เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต ๑๐๐ ล้านบาท 
 เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว ๒๐ ล้านบาท 

 เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ๒๐ ล้านบาท 
      ผลการกระจายความเสี่ยงระหว่างด้านประกันภัยและด้านสินทรัพย์ ๒๗ ล้านบาท 

เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย มีค่าเท่ากับ 
max (0, 1,000 – (700 + 50 + 150 + 100 + 20 + 20 – 27))   

      = max (0, 1,000 – 1,013) 
      = max (0, –13) 

     = 0 บาท 
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ตัวอย่างที่ ๒ บริษัท ข. มีข้อมูล ดังนี้ 
มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย (CSV) ๑,๐๐๐ ล้านบาท 
มูลค่าสำรองประกันภัยหลังการเอาประกันภัยต่อ ทั้งหมด (PL) ๖๕๐ ล้านบาท 
เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านประกันภัย ๕๐ ล้านบาท 
เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านตลาด ๑๕๐ ล้านบาท 
เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต ๑๐๐ ล้านบาท 
เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว ๒๐ ล้านบาท 
เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ๒๐ ล้านบาท 
ผลการกระจายความเสี่ยงระหว่างด้านประกันภัยและด้านสินทรัพย์ ๑๐ ล้านบาท 
เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย มีค่าเท่ากับ 
max (0, 1,000 – (650 + 50 + 150 + 100 + 20 + 20 – 10))  
     = max (0, 1,000 – 980) 
     = max (0, 20) 
     = 20 ล้านบาท” 

 
 

 
 

ประกาศ ณ วันที่                เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ) 
ปลัดกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
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หมายเหตุ :- เหตุผลที่ออกประกาศฉบับนี้ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยเผชิญกับ
ความไม่แน่นอนจากหลายปัจจัย ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยมีความผันผวนสูง ดังนั้น เพ่ือปรับปรุง
หลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงให้สอดรับกับสภาวการณ์ปัจจุบันและสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล และเพ่ือส่งเสริมให้บริษัทประกันชีวิตนำการประกันภัยต่อมาใช้ในการบริหารความ
เสี่ยงจากการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้ 


