
      
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศนายทะเบียน 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุน 

ของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2565 

 

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

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27/5 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 นายทะเบียนออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที ่2) พ.ศ. 25๖5” 
  

ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ สำหรับรายงานการดำรงเงินกองทุนเดือนมิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3  ให้ยกเลิกแบบรายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปีและรายงานการดำรง

เงินกองทุนรายไตรมาส ตามเอกสารแนบ ๑ และแบบรายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือนตาม
เอกสารแนบ 2 ที่ แนบท้ ายประกาศนายทะเบียน  เรื่อง กำหนดหลักเกณ ฑ์  วิธีการ และ 
เงื่อนไขในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 25๖4 ลงวันที่   
25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และให้ใช้แบบรายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปีและรายงานการดำรง
เงินกองทุนรายไตรมาส ตามเอกสารแนบ ๑ และแบบรายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือนตาม
เอกสารแนบ 2 ทีแ่นบท้ายประกาศนี้แทน 

 
 

ประกาศ ณ วันที่                           พ.ศ.  ๒๕๖5 
 
 

(นายสุทธิพล ทวีชัยการ) 
เลขาธิการ 

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
นายทะเบียน 

 

- ร่าง - 



- 2 - 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลที่ออกประกาศฉบับนี้ เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีการเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์การคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย ดังนั้น เพ่ือให้
แบบรายงานการดำรงเงินกองทุนที่นายทะเบียนกำหนดสอดคล้องกับการคำนวณเงินกองทุนตาม
ประกาศฉบบัดังกลา่วจึงจำเป็นต้องออกประกาศนี ้

ภสุตา/ร่าง/พิมพ์ 
/ทาน 

 
 



เอกสารแนบ 1

รายงานการดาํรงเงนิกองทนุ ประจําปี/ไตรมาส __________

…(ชอืบรษิทั/สาขา)…

ณ วนัท ี__________



ลายมอืชอื (signature)  :                                                                                                         

ชอื (name)  :                                                                                                          

วนัท ี(date)  :                                                                                                                          

ลายมอืชอื (signature)  :                                                                                                         

ชอื (name)  :                                                                                                          

วนัท ี(date)  :                                                                                                                          

ลายมอืชอื (signature)  :                                                                                                         

ชอื (name)  :                                                                                                          

วนัท ี(date)  :                                                                                                                          
ประทบัตราสําคญั (ถา้ม)ี

    * กรณีบรษัิททเีป็นสาขาตา่งประเทศ หมายถงึ ผูจ้ดัการสาขา
    ** ตอ้งเป็นกรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพันบรษัิท

คาํรบัรองของบรษิทั

                       บรษัิท …(ชอืบรษัิท/สาขา)… ขอสง่รายงานการดํารงเงนิกองทนุทจีดัทําขนึตามกรอบการดํารงเงนิกองทนุตามระดบั
ความเสยีงภายใตพ้ระราชบญัญัตปิระกนัชวีติ พ.ศ. 2535 ซงึแกไ้ขเพมิเตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัชวีติ (ฉบบัท ี2) พ.ศ. 2551 และ
ขอรับรองวา่ขอ้มลูทใีหแ้กผู่ส้อบบญัชรีับอนุญาตและนักคณติศาสตรป์ระกนัภัยเพอืใชใ้นการคํานวณเงนิกองทนุมคีวามถกูตอ้งและ
สมบรูณ์

กรรมการ** หรอืผูรั้บมอบอํานาจจากกรรมการ***

  *** กรณีทผีูรั้บมอบอํานาจจากกรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพันบรษัิทเป็นประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ ใหป้ระธาน
เจา้หนา้ทบีรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการลงนามในชอ่งแรกเพยีงชอ่งเดยีว

กรรมการ** หรอืผูรั้บมอบอํานาจจากกรรมการ***

ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ*



(สําหรับรายงานการดํารงเงนิกองทนุทตีอ้งผา่นการตรวจสอบ (audit) จากผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต)

                    รายงานการดํารงเงนิกองทนุนจัีดทําขนึเพอืวัตถปุระสงคใ์นการประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทนุ
ตามกฎหมายกําหนดเทา่นัน จงึอาจไมเ่หมาะสมในการนําไปใชเ้พอืวัตถปุระสงคอ์ยา่งอนื

[ลายมอืชอืผูส้อบบัญช]ี _______________
[ชอืผูส้อบบัญช]ี _______________
ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต เลขทะเบยีน _______________
 
[ทอียูข่องบรษัิทผูส้อบบัญช]ี _______________
[วันทขีองรายงานผูส้อบบัญช]ี _______________

                    ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบรายงานการดํารงเงนิกองทนุของ…(ชอืบรษัิท/สาขา)… สําหรับรายงาน ณ วันท ี
 __________ ซงึผูบ้รหิารของกจิการมหีนา้ทรัีบผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งและความครบถว้นของรายงานดังกลา่ว 
สว่นขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นตอ่รายงานการดํารงเงนิกองทนุจากผลการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้

                    ขา้พเจา้ไดป้ฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชทีรัีบรองโดยทัวไปในประเทศไทย ซงึ
กําหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏบัิตงิานเพอืใหไ้ดค้วามเชอืมันอยา่งมเีหตผุลวา่ รายงานการดํารง
เงนิกองทนุแสดงขอ้มลูทขีัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรอืไม ่การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารทดสอบ
หลักฐานประกอบรายการทังทเีป็นจํานวนเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูในรายงานการดํารงเงนิกองทนุ การประเมนิ
ความเหมาะสมของหลักการทางการบัญช ีวธิกีาร และสมมตฐิานทกีจิการใช ้และการประมาณการทสํีาคัญซงึ
ผูบ้รหิารเป็นผูจั้ดทําขนึ ตลอดจนการประเมนิถงึความเหมาะสมของการจัดเตรยีมรายงานการดํารงเงนิกองทนุที
นําเสนอ ขา้พเจา้เชอืวา่การตรวจสอบดังกลา่วใหข้อ้สรปุทเีป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้

                    ขา้พเจา้เห็นวา่ รายงานการดํารงเงนิกองทนุของ…(ชอืบรษัิท/สาขา)…  สําหรับรายงาน ณ วันท ี
 __________ ถกูจัดเตรยีมอยา่งถกูตอ้งตามทคีวรในสาระสําคัญทกุประการตามกรอบการดํารงเงนิกองทนุตาม
ระดับความเสยีงภายใตพ้ระราชบัญญัตปิระกันชวีติ พ.ศ. 2535 ซงึแกไ้ขเพมิเตมิโดยพระราชบัญญัตปิระกันชวีติ 
(ฉบับท ี2) พ.ศ. 2551

รายงานผูส้อบบญัชี

เสนอ กรรมการ…(ชอืบรษัิท/สาขา)…



(สําหรับรายงานการดํารงเงนิกองทนุทตีอ้งผา่นการสอบทาน (review) จากผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต)

                    รายงานการดํารงเงนิกองทนุนจัีดทําขนึเพอืวัตถปุระสงคใ์นการประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทนุ
ตามกฎหมายกําหนดเทา่นัน จงึอาจไมเ่หมาะสมในการนําไปใชเ้พอืวัตถปุระสงคอ์ยา่งอนื

[ลายมอืชอืผูส้อบบัญช]ี _______________
[ชอืผูส้อบบัญช]ี _______________
ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขทะเบยีน _______________
 
[ชอืและทตัีงสํานักงาน] _______________
[วันทขีองรายงานการสอบทาน] _______________

                    ขา้พเจา้ไดส้อบทานรายงานการดํารงเงนิกองทนุ ณ วันท ี __________ ของ…(ชอืบรษัิท/สาขา)…
 ซงึผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งและความครบถว้นของรายงานดังกลา่ว สว่นขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรปุเกยีวกับรายงานดังกลา่วจากผลการสอบทานของขา้พเจา้

                    ขา้พเจา้ไดป้ฏบัิตงิานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชทีรัีบรองโดยทัวไปในประเทศไทย การ
สอบทานดังกลา่วประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบคุลากร การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอนื 
การสอบทานนมีขีอบเขตจํากัดกวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีทําใหข้า้พเจา้ไมส่ามารถไดค้วาม
เชอืมันวา่จะพบเรอืงทมีนัียสําคัญทังหมดซงึอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดังนัน ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเห็น
ตอ่รายงานการดํารงเงนิกองทนุทสีอบทานได ้

                    ขา้พเจา้ไมพ่บสงิทเีป็นเหตใุหเ้ชอืวา่รายงานการดํารงเงนิกองทนุดังกลา่วของ…(ชอืบรษัิท/สาขา)…
 ณ วันท ี __________ ไมไ่ดถ้กูจัดเตรยีมอยา่งถกูตอ้งตามทคีวรในสาระสําคัญตามกรอบการดํารงเงนิกองทนุตาม
ระดับความเสยีงภายใตพ้ระราชบัญญัตปิระกันชวีติ พ.ศ. 2535 ซงึแกไ้ขเพมิเตมิโดยพระราชบัญญัตปิระกันชวีติ 
(ฉบับท ี2) พ.ศ. 2551 จากการสอบทานของขา้พเจา้

รายงานการสอบทานรายงานการดาํรงเงนิกองทนุโดยผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต

เสนอ กรรมการ…(ชอืบรษัิท/สาขา)…



ชอืของนักคณติศาสตรป์ระกนัภัย ________________
ลายมอืชอื ________________
วันท ี________________

คาํรบัรองของนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั

                    ขา้พเจา้ไดด้ําเนนิการประเมนิภาระผกูพันตามสญัญาประกนัภัยสําหรับการคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นการประกนัภัย ซงึ
เป็นสว่นหนงึของรายงานการดํารงเงนิกองทนุของบรษัิท …(ชอืบรษัิท/สาขา)… สําหรับรายงาน ณ วันท ี  __________ วา่เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัยวา่ดว้ยการประเมนิราคาทรัพยส์นิและหนสีนิของบรษัิทประกนัชวีติ และประกาศ
คณะกรรมการกํากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัยวา่ดว้ยการกําหนดประเภทและชนดิของเงนิกองทนุ รวมทงัหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงอืนไข
ในการคํานวณเงนิกองทนุของบรษัิทประกนัชวีติ ตามทคีวรในสาระสําคญัทกุประการ

                    ขา้พเจา้ขอรับรองความถกูตอ้งของขอ้มลูทปีรากฏอยูใ่นรายงานการดํารงเงนิกองทนุ แบบฟอรม์ท ี4 ตารางท ี4.1 4.2 4.3 4.4 และ 4.5 
รวมทงั แบบฟอรม์ท ี6 ตารางท ี6.1 และ 6.2 ในสว่นทเีกยีวขอ้งกบังานของนักคณติศาสตรป์ระกนัภัย

                    อนงึในการประเมนิขอ้มลู ขา้พเจา้มไิดม้กีารตรวจสอบขอ้มลู หรอื ทําการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน หรอื การทดสอบหรอืสอบ
ทานอนืใด นอกเหนือจาก การตรวจสอบขอ้มลูตามทปีระกาศคณะกรรมการกํากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัยไดป้ระกาศไว ้

                    ทังน ีโดยลกัษณะงานของการประเมนิมลูคา่ไมม่วีธิกีารใดตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภัยทจีะใหผ้ลสรปุการประเมนิทถีกูตอ้งแมน่ยําได ้
มหีลายกรณีทจํีาเป็นตอ้งใชว้จิารณญาณและการตดัสนิใจของแตล่ะบคุคล ดังนันจงึไมส่ามารถใหม้ลูคา่ใดมลูคา่หนงึทไีมม่ขีอ้โตแ้ยง้ได ้ถงึแมว้า่ผลที
ไดจ้ากการประเมนิจะมขีอ้สรปุอยา่งสมเหตสุมผล ประกอบดว้ยเหตผุลและหลกัฐานประกอบทน่ีาเชอืถอืก็ตาม

                    การประเมนิภาระผกูพันตามสญัญาประกนัภัยน ีจัดทําขนึเพอืวัตถปุระสงคใ์นการประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทนุตามกฎหมาย
กําหนดเทา่นัน จงึอาจไมเ่หมาะสมในการนําไปใชเ้พอืวัตถปุระสงคอ์ยา่งอนื อาจไมบ่ง่บอกถงึความพอเพยีงของเงนิกองทนุตามหลกัเศรษฐศาสตร ์หรอื 
ความสามารถของบรษัิทในการทําธรุกจิ



บรษัิท (company)

ณ วนัท ี(as at)

รายชอืแบบฟอรม์

1

2

งบแสดงฐานะการเงนิ 3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

ขอ้มูลเพมิเตมิ 12

การคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นการเวนคนืกรมธรรม์

การคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นการกระจุกตวั

การคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นปฏบิตักิาร

การกระจายความเสยีงระหวา่งความเสยีงดา้นประกนัภัยและความเสยีงดา้นสนิทรัพย์

รายละเอยีดของรายการหักจากเงนิกองทนุ

แบบรายงานการดํารงเงนิกองทนุ

การคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นเครดติจากการประกนัภัยตอ่และการคํานวณความเสยีงดา้นการกระจุกตวัจากการประกนัภัยตอ่

การคํานวณอตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ

การคํานวณเงนิกองทนุทสีามารถนํามาใชไ้ดท้งัหมด

การคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นตลาด

ความเพยีงพอของ
เงนิกองทนุ

การคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นตลาดจากอตัราดอกเบยี

งบแสดงฐานะการเงนิ

การคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นประกนัภัย

การคํานวณเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงดา้นเครดติ

สว่นประกอบของ
เงนิกองทนุทตีอ้ง

ดํารงไว ้



แบบฟอรม์ท ี1 การคํานวณอตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทุน

บรษัิท
ณ วนัที

ตารางท ี1.1 เงนิกองทนุทสีามารถนํามาใชไ้ดท้งัหมดและเงนิกองทนุทตีอ้งดํารงตามกฎหมาย

ลําดบัที บาท
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ตารางท ี1.2 อตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ
ลําดบัที รอ้ยละ (%)

1

2

3

4

5

6

CAR ณ สนิไตรมาสทแีลว้  (prior quarter CAR ratio)

CAR ณ สนิ 2 ไตรมาสทแีลว้ (prior 2 quarter CAR ratio)

CAR ณ สนิ 3 ไตรมาสทแีลว้ (prior 3 quarter CAR ratio)

เงนิกองทนุสาํหรับความเสยีงดา้นประกนัภัย

เงนิกองทนุสาํหรับความเสยีงดา้นตลาด

เงนิกองทนุสาํหรับความเสยีงดา้นเครดติ

เงนิกองทนุสาํหรับความเสยีงดา้นประกนัภัยและความเสยีงดา้น
สนิทรัพย ์หลงัหักสว่นลดจากการกระจายความเสยีง

เงนิกองทนุสาํหรับความเสยีงดา้นการกระจกุตัว

เงนิกองทนุสาํหรับความเสยีงจากการเวนคนืกรมธรรมป์ระกนัภัย

เงนิกองทนุสาํหรับความเสยีงดา้นปฏบิตักิาร

เงนิกองทนุทตีอ้งดํารงทงัหมด (total capital required) (TCR)

รายการ
อัตราสว่นเงนิกองทนุชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ ตอ่ เงนิกองทนุ
ทตีอ้งดํารงตามกฎหมาย (CET 1 ratio)

อัตราสว่นเงนิกองทนุชนัท ี1 ตอ่ เงนิกองทนุทตีอ้งดํารงตามกฎหมาย
 (Tier 1 ratio)

อัตราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ (CAR) ไตรมาสปัจจบุนั

รายการ
เงนิกองทนุชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ (CET 1)

ตราสารทางการเงนิทนัีบเป็นเงนิกองทนุชนัท ี1 (Additional tier 1)

เงนิกองทนุชนัท ี2 (Tier 2)

เงนิกองทนุทสีามารถนํามาใชไ้ดท้งัหมด (total capital 
available) (TCA)



แบบฟอรม์ท ี2 การคํานวณเงนิกองทนุทสีามารถนํามาใชไ้ดท้งัหมด

บรษัิท
ณ วันที

ลําดบัที บาท

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37
38

/1 ประเมนิโดยวธิรีาคาทนุตามมาตรฐานบัญชี

เงนิกองทุนทสีามารถนํามาใชไ้ดท้งัหมด (Total capital available: TCA)

เงนิทไีดร้ับจากการออกตราสารแสดงสทิธใินหนีทมีสีทิธดิอ้ยกวา่เจา้หนซีงึมสีทิธไิดร้ับชําระหนีที
เกดิจากการเอาประกันภยั เจา้หนีสามัญ เจา้หนีดอ้ยสทิธทิกุประเภท และเจา้หนีผูถ้อืตราสารทาง
การเงนิทนัีบเป็นเงนิกองทนุชนัท ี2

รวมเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิ กอ่นหกัรายการหกั (Additional tier 1 
before deduction)
เงนิทบีรษัิทไดจ้า่ยไปเพอืการซอืคนืหุน้บรุมิสทิธทิไีมส่ามารถไถถ่อนได ้ชนดิไมส่ะสมเงนิปันผล
เงนิทบีรษัิทไดจ้า่ยไปเพอืการซอืคนืตราสารทางการเงนิทนัีบเป็น Additional Tier 1

รวมรายการหกัจาก Additional tier 1

รวมเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิ หลงัหกัรายการหกั (Additional tier 1 
after deduction)
เงนิทไีดร้ับจากการออกหุน้บรุมิสทิธทิไีมส่ามารถไถถ่อนได ้ชนดิสะสมเงนิปันผล
มลูคา่ทเีพมิขนึหรอืลดลงเมอืเทยีบราคาทนุ/1ของอสงัหารมิทรัพย ์และทรัพยส์นิดําเนนิงาน แตไ่ม่
รวมถงึททํีาการของบรษัิท
เงนิทไีดร้ับจากการออกตราสารแสดงสทิธใินหนีทมีสีทิธดิอ้ยกวา่เจา้หนซีงึมสีทิธไิดร้ับชําระหนีที
เกดิจากการเอาประกันภยั และเจา้หนีสามัญ

รวมเงนิกองทุนชนัท ี2 หลงัหกัรายการหกั (Tier 2 after deduction)

รวมเงนิกองทุนชนัท ี2 กอ่นหกัรายการหกั (Tier 2 before deduction)
เงนิทบีรษัิทไดจ้า่ยไปเพอืการซอืคนืหุน้บรุมิสทิธทิไีมส่ามารถไถถ่อนได ้ชนดิสะสมเงนิปันผล
เงนิทบีรษัิทไดจ้า่ยไปเพอืการซอืคนืตราสารทางการเงนิทนัีบเป็น เงนิกองทนุชนัท ี2
สนิทรัพยท์นัีบเป็นเงนิกองทนุชนัท ี2 ทตีดิภาระผกูพัน ยกเวน้สนิทรัพยท์บีรษัินํามาวางไวก้ับนาย
ทะเบยีนเป็นหลักทรัพยป์ระกัน และสนิทรัพยท์บีรษัิทจัดสรรไวสํ้าหรับหนีสนิและภาระผกูพันตาม
สญัญาประกันภยัตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกันชวีติ

รวมรายการหกัจากเงนิกองทุนชนัท ี2 (Tier 2 deduction)

คา่ความนยิมทนัีบเป็นสนิทรัพยท์ปีรากฏอยูใ่นงบการเงนิ

สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน (ยกเวน้ โปรแกรมคอมพวิเตอรท์บีรษัิทมกีรรมสทิธ)ิ

สนิทรัพยท์ตีดิภาระผกูพัน ทนัีบเป็น CET 1 ยกเวน้หลักทรัพยป์ระกันทบีรษัิทนํามาวางไวก้ับนาย
ทะเบยีน และสนิทรัพยท์บีรษัิทจัดสรรไวสํ้าหรับหนีสนิและภาระผกูพันตามสญัญาประกันภยัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการประกันชวีติ

มลูคา่ทเีพมิขนึหรอืลดลงเมอืเทยีบราคาทนุของสนิทรัพยล์งทนุ แตไ่มร่วมถงึอสงัหารมิทรัพย์

มลูคา่ทเีพมิขนึหรอืลดลงเมอืเทยีบราคาทนุ/1ของอสงัหารมิทรัพย ์เฉพาะททํีาการของบรษัิท

สํารองอนืในสว่นของผูถ้อืหุน้

รวมเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ กอ่นหกัรายการหกั (Common equity tier 
1: CET 1 before deduction)
เงนิทบีรษัิทไดจ้า่ยไปเพอืการซอืคนืหุน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจํากัด

ตารางท ี2.1 เงนิกองทุนทสีามารถนํามาใชไ้ดท้งัหมด 

รายการ

เงนิทนุชําระแลว้จากการออกหุน้สามัญหรอืเงนิทนุทไีดร้ับจากสํานักงานใหญก่รณเีป็นสาขาของ
บรษัิทประกันภยัตา่งประเทศ
สว่นเกนิมลูคา่หุน้ (สว่นตํากวา่มลูคา่หุน้ใหแ้สดงคา่ตดิลบ)

กําไรสะสม (ขาดทนุสะสมใหแ้สดงคา่ตดิลบ)

รายการหักจากเงนิกองทนุชนัท ี2 ในสว่นทเีหลอื ในกรณทีเีงนิกองทนุชนัท ี2 มจํีานวนไม่
เพยีงพอใหห้ักจนครบเต็มจํานวน

เงนิลงทนุในตราสารทางการเงนิทนัีบเป็น Additional tier 1 ของบรษัิทอนื หรอืบรษัิททไีดร้ับ
ใบอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิประกันวนิาศภยัตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกันวนิาศภยั ทังทางตรง
และทางออ้ม

เงนิลงทนุในตราสารทางการเงนิทนัีบเป็นเงนิกองทนุชนัท ี2 ของบรษัิทอนื หรอืบรษัิททไีดร้ับ
ใบอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิประกันวนิาศภยัตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกันวนิาศภยั ทังทางตรง
และทางออ้ม

มลูคา่ทรัพยส์นิทไีดม้าหรอืมอียูโ่ดยฝ่าฝืนบทบัญญัตขิองกฎหมาย ทนัีบเป็น CET 1 เวน้แต่
อสงัหารมิทรัพยท์หีักคา่เผอืการดอ้ยคา่แลว้

มลูคา่ของตราสารทนุทลีงทนุในบรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่ม

มลูคา่ตราสารทนุทบีรษัิทลงทนุในบรษัิทอนื หรอืบรษัิททไีดร้ับใบอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิประกัน
วนิาศภยัตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกันวนิาศภยั โดยไมม่วีัตถปุระสงคใ์นการแกไ้ขฐานะทางการ
เงนิ หรอืปรับโครงสรา้งหนี ยกเวน้ 14

รวมเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ หลงัหกัรายการหกั (Common equity tier 
1: CET 1 after deduction)

เงนิทไีดร้ับจากการออกหุน้บรุมิสทิธทิไีมส่ามารถไถถ่อนได ้ชนดิไมส่ะสมเงนิปันผล

มลูคา่ของตราสารทนุทนีติบิคุคลอนืมกีารถอืตราสารทนุไขวก้ันกับบรษัิท  โดยนติบิคุคลอนืนันมี
วัตถปุระสงคใ์นการถอืตราสารทนุเพอืเป็นการเพมิทนุใหก้ับบรษัิท

รวมรายการหกัจาก CET 1

รายการหักจาก Additional tier 1 ในสว่นทเีหลอื ในกรณที ีAdditional tier 1 มจํีานวนไมเ่พยีงพอ
ใหห้ักจนครบเต็มจํานวน



แบบฟอรม์ท ี3 งบแสดงฐานะการเงนิ

บรษัิท
ณ วันที

  
บาท

ลาํดบัที

 มูลคา่ตามงบ
การเงนิทรีบัรอง
โดยผูส้อบบญัช ี
(งบการเงนิตาม
มาตรฐานบญัช)ี

 มูลคา่ทปีรบัปรุง
เพอืใหไ้ดมู้ลคา่

ตามประกาศ คปภ.
 วา่ดว้ยการ

ประเมนิราคา
ทรพัยส์นิและ

หนสีนิของบรษิทั

 มูลคา่
ตามประกาศ คปภ. วา่
ดว้ยการประเมนิราคา

ทรพัยส์นิและหนสีนิของ
บรษิทัประกนัชวีติ

(1) รัฐบาลหรอืธนาคารกลาง (รวมถงึรัฐบาลไทย / ธปท. /รัฐวสิาหกจิไทย / 
องคก์ารของรัฐ โดยมกีระทรวงการคลังคําประกนั) ในสกลุเงนิบาท

(2) รัฐบาลหรอืธนาคารกลาง (รวมถงึรัฐบาลไทย / ธปท. /รัฐวสิาหกจิไทย / 
องคก์ารของรัฐ โดยมกีระทรวงการคลังคําประกนั) ในสกลุเงนิตา่งประเทศ

(3) รัฐวสิาหกจิ / องคก์ารของรัฐ / องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ ของประเทศไทย
ทไีมคํ่าประกนัโดยกระทรวงการคลัง ในสกลุเงนิบาท

(4) รัฐวสิาหกจิ / องคก์ารของรัฐ / องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ ของประเทศไทย
ทไีมคํ่าประกนัโดยกระทรวงการคลัง ในสกลุเงนิตา่งประเทศ รวมถงึ
รัฐวสิาหกจิตา่งประเทศ ในสกลุเงนิตราใดๆ

(5) ธนาคารเพอืการพัฒนาซงึรว่มกอ่ตังโดยหลายประเทศ

(6) สถาบนัการเงนิ / บรษัิทหลักทรัพย ์/ บรษัิทประกนัภัย

(7) บรษัิท

(8) อนืๆ

(1) ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ตลาด
หลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ยกเวน้ (4)

(2) ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยอ์นื และอยูใ่นดัชนตีลาด
หลักทรัพยต์ามทกํีาหนด ยกเวน้ (4)

(3) ตราสารทนุทลีงทนุในบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่ม

(4) ตราสารทนุทบีรษัิทลงทนุในบรษัิททไีดร้ับใบอนุญาตประกอบธรุกจิประกนั
ชวีติตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัชวีติอนื หรอืบรษัิททไีดร้ับใบอนุญาตให ้
ประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภัยตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวนิาศภัย โดย
ไมม่วีัตถปุระสงคใ์นการแกไ้ขฐานะทางการเงนิ หรอืปรับโครงสรา้งหน ียกเวน้
 (3)

(5) ตราสารทนุอนืๆ

(1) หน่วยลงทนุ
(2) ใบสําคัญแสดงสทิธกิารซอืหุน้สามัญ-หุน้กู-้หน่วยลงทนุ-อนืๆ

(3) สลากออมทรัพย์
(4) อนืๆ

(ก)

(1) อสงัหารมิทรัพยท์ใีชเ้ป็นทอียูอ่าศัย
(2) อสงัหารมิทรัพยอ์นื

(ค)

(1) เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นักงานและตัวแทนของบรษัิท
(2) เงนิใหกู้ย้มืแกบ่คุคลอนื (ยกเวน้ เงนิใหกู้ย้มืโดยมกีรมธรรมเ์ป็นประกนั)

(จ) อนืๆ (ระบรุายละเอยีด)

3

(ก)

(ข)

(ก)

(ข)

เงนิใหกู้ย้มืโดยมอีสงัหารมิทรัพยจํ์านองเป็นประกนั

รวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรพัยส์นิดาํเนนิงาน

รวมอสงัหารมิทรพัยอ์นื

(ข)

เงนิสดและเงนิฝากสถาบนัการเงนิ/ ใบรับฝากเงนิ/ บตัรเงนิฝาก
รวมเงนิใหกู้ย้มื

อสงัหารมิทรัพยแ์ละทรัพยส์นิดําเนนิงาน

5

1

(ง)

รวมอนืๆ

ตราสารทนุ

รวมหุน้ทนุ

เงนิใหกู้ย้มื และ ดอกเบยีคา้งรับ

เงนิใหกู้ย้มืโดยมบีคุคลคําประกนั
เงนิใหกู้ย้มืโดยมกีรมธรรมเ์ป็นประกนั

อสงัหารมิทรัพยอ์นื

อสงัหารมิทรัพยเ์พอืการลงทนุ

เชา่ทรัพยส์นิแบบลสิซงิ / เงนิลงทนุใหเ้ชา่ซอื

อสงัหารมิทรัพยร์อการขาย

(ข)

2

อนืๆ

4

(ค)

รวมเงนิลงทนุในหลกัทรพัย ์

ทรัพยส์นิดําเนนิงาน  ไดแ้ก ่ยานพาหนะ เครอืงใชส้ํานักงาน และเครอืงสมองกล

ททํีาการ ไดแ้ก ่ทดีนิ อาคาร และอาคารชดุ

พันธบตัร หุน้กู ้ตัวสญัญาใชเ้งนิ-ตัวแลกเงนิ ซงึออกโดย

เงนิลงทนุในหลักทรัพย์

ตารางท ี3.1 รายการสนิทรพัยต์ามงบแสดงฐานะการเงนิ

รายการ

(ก)

รวมพนัธบตัร หุน้กู ้ตวัสญัญาใชเ้งนิ-ตวัแลกเงนิ



แบบฟอรม์ท ี3 งบแสดงฐานะการเงนิ

บรษัิท
ณ วันที

  
บาท

ลาํดบัที

 มูลคา่ตามงบ
การเงนิทรีบัรอง
โดยผูส้อบบญัช ี
(งบการเงนิตาม
มาตรฐานบญัช)ี

 มูลคา่ทปีรบัปรุง
เพอืใหไ้ดมู้ลคา่

ตามประกาศ คปภ.
 วา่ดว้ยการ

ประเมนิราคา
ทรพัยส์นิและ

หนสีนิของบรษิทั

 มูลคา่
ตามประกาศ คปภ. วา่
ดว้ยการประเมนิราคา

ทรพัยส์นิและหนสีนิของ
บรษิทัประกนัชวีติ

ตารางท ี3.1 รายการสนิทรพัยต์ามงบแสดงฐานะการเงนิ

รายการ

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

7

(ก)

(ข)

(ค)

9

10

11

(ก)

(ข)

13

(ก)

(ข)

(ค)

15

16

17

หมายเหต:ุ รายการลําดับท ี1 - 13 คอลัมน ์(3) ใหใ้ชม้ลูคา่สว่นทไีมต่ดิภาระผูกพัน

12

6

สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน
โปรแกรมคอมพวิเตอร์

รวมสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี(total gross deferred tax assets)

รวมสนิทรพัย์

อนืๆ

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตัดบญัช ี(gross deferred tax assets)

ลกูหนปีระกนัภัยตอ่อนื (other reinsurance receivables)

รวมสนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่ (total reinsurance asset)

ตน้ทนุในการไดม้ารอตัดบญัชี

รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ
คา่ความนยิม

คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้

เบยีประกนัภัยคา้งรับ (outstanding premiums)

ผลแตกตา่งชวัคราวทใีชห้ักภาษี (deductible temporary difference)

ขาดทนุภาษีทยัีงไมไ่ดใ้ชย้กไป (carryforward unused tax losses)

อนืๆ (other)

เงนิคา้งรับเกยีวกบัการประกนัภัยตอ่ (due from reinsurers)

สนิทรัพยท์ตีดิภาระผูกพัน (assets pledged by an insurer)

14

8

สนิทรัพยจ์ากการประกนัภัยตอ่ (reinsurance Asset)

เงนิวางไวจ้ากการประกนัภัยตอ่ (deposits on reinsurance treaties)

สํารองประกนัภัยสว่นทเีรยีกคนืจากการประกนัภัยตอ่ทรีวมคา่เผอืความผันผวน 
(reinsurance recoveries on technical reserves with PAD)

สนิทรัพยอ์นื

รวมสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน

สนิทรัพยล์งทนุทผีูเ้อาประกนัภัยรับความเสยีง

บญัชเีดนิสะพัดสํานักงานใหญ่

รวมสนิทรพัยอ์นื
ตราสารอนุพันธ์

อนืๆ (ระบรุายละเอยีด)



แบบฟอรม์ท ี3 งบแสดงฐานะการเงนิ

บรษัิท
ณ วนัที

ตารางท ี3.2 รายการหนสีนิตามงบแสดงฐานะการเงนิ บาท

ลาํดบัที

 มลูคา่ตามงบ
การเงนิทรีบัรอง
โดยผูส้อบบญัช ี
(งบการเงนิตาม
มาตรฐานบญัช)ี

 มลูคา่ทปีรบัปรงุ
เพอืใหไ้ดม้ลูคา่

ตามประกาศ คปภ.
 วา่ดว้ยการ

ประเมนิราคา
ทรพัยส์นิและ

หนสีนิของบรษิทั
ประกนัชวีติ

 มลูคา่
ตามประกาศ คปภ. 
วา่ดว้ยการประเมนิ
ราคาทรพัยส์นิและ
หนสีนิของบรษิทั

ประกนัชวีติ

(ก)

(1) สํารองคา่สนิไหมทดแทน (claim reserves)/1

(2) สํารองเบยีประกันภัย (premium reserves)/2

(ก)
(ข)
(ค)

(ก)

(1) ระบรุายละเอยีด
(2) ระบรุายละเอยีด

(ก)

(ข)
(ค)

5

6

7

(ก)
(ข) อนืๆ (โปรดระบ)ุ

9
10

11

8

รวมหนสีนิอนืๆ

หนสีนิจากสญัญาลงทนุ

4

เจา้หนปีระกันภัยตอ่อนื (other reinsurance payables)
รวมหนสีนิจากการประกนัภยัตอ่ (total reinsurance liabilities)

บัญชเีดนิสะพัดสํานักงานใหญ่

รวมหนสีนิ

ตราสารอนุพันธ์

หนสีนิ/เงนิกูย้มื

เงนิคา้งจา่ยเกยีวกับการประกันภัยตอ่ (due to reinsurers)

3

1

(ข)

2
เงนิปันผล/เงนิโบนัสคา้งจา่ย (dividends/bonuses payable)

รวมหนสีนิอนืตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจา่ย (total due to insured)

สํารองประกันภัยสําหรับสญัญาประกันภัยระยะสนั (short-term technical 
reserves)

อนืๆ (โปรดระบ)ุ

รวมสาํรองประกนัภยัสาํหรบัสญัญาประกนัภยัระยะสนั (total 
short-term technical reserves)

หนสีนิอนืตามกรมธรรมป์ระกันภัยคา้งจา่ย (due to insured)

รวมสาํรองประกนัภยั (total technical reserves)

สํารองประกันภัยสําหรับสญัญาประกันภัยระยะยาว (long-term technical 
reserves)

สํารองประกันภัย (กอ่นการประกันภัยตอ่) (technical reserves (gross of 
reinsurance))

รายการ

หนสีนิอนืๆ

หนสีนิภาษีเงนิไดร้อตัดบัญช ี(gross deferred tax liabilities)

หนสีนิ/เงนิกูย้มือนืๆ

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย

อนืๆ (โปรดระบ)ุ

เงนิเบกิเกนิบัญชี

ผลประโยชนพ์นักงาน (employee benefits)

รวมหนสีนิ/เงนิกูย้มื

เงนิถอืไวจ้ากการประกันภัยตอ่ (amounts withheld on reinsurance 
treaties)

(ข)

หนสีนิจากการประกันภัยตอ่ (reinsurance liabilities)



ตารางท ี3.3 รายการสว่นของเจา้ของตามงบแสดงฐานะการเงนิ บาท

ลําดบัที

 มูลคา่ตามงบ
การเงนิทรีบัรอง
โดยผูส้อบบญัช ี
(งบการเงนิตาม
มาตรฐานบญัช)ี

 มูลคา่ทปีรบัปรงุ
เพอืใหไ้ดมู้ลคา่

ตามประกาศ คปภ. 
วา่ดว้ยการประเมนิ
ราคาทรพัยส์นิและ
หนสีนิของบรษิทั
ประกนัชวีติ

 มูลคา่
ตามประกาศ คปภ. 
วา่ดว้ยการประเมนิ
ราคาทรพัยส์นิและ
หนสีนิของบรษิทั
ประกนัชวีติ

(ก)
(ข)

(ค)

(ง)

2

3

4

5

6

(ก)

(ข)

(ค)

8

9

อสงัหารมิทรัพย ์และทรัพยส์นิดําเนนิงาน แตไ่มร่วมถงึททํีาการของบรษัิท

เงนิลงทนุ (รวมถงึตราสารอนุพันธท์างการเงนิ)

อสงัหารมิทรัพย ์เฉพาะททํีาการของบรษัิท

/1 สํารองคา่สนิไหมทดแทนคา้งจา่ยทไีดรั้บรายงานแลว้และการจา่ยคา่สนิไหมทดแทนยังไมส่นิสดุและคา่สนิไหมทดแทนทเีกดิขนึแลว้แตย่ังไมไ่ดรั้บรายงาน(รวมทัง
คา่ใชจ้า่ยในการจัดการคา่สนิไหมทดแทนทสีามารถจัดสรรได ้และคา่ใชจ้า่ยในการจัดการคา่สนิไหมทดแทนทไีมส่ามารถจัดสรรได)้
/2 คา่ทมีากกวา่ระหวา่ง สํารองความเสยีงทยีังไมส่นิสดุสําหรับกรมธรรมท์ยีังมผีลบังคับอยูก่อ่นการประกนัภัยตอ่ กบั สํารองเบยีประกนัภัยทยีังไมถ่อืเป็นรายไดก้อ่น
การประกนัภัยตอ่

7

รวมสว่นของเจา้ของ

กําไร (ขาดทนุ) สะสม

สว่นเกนิทุนจากการเปลยีนแปลงมูลคา่สนิทรพัย์

สํารองตามกฎหมาย

สว่นเกนิทนุจากการเปลยีนแปลงมลูคา่สนิทรพัย์

รายการ

1

รายการอนืในสว่นของเจา้ของ

หุน้ทนุซอืคนื

หุน้บรุมิสทิธทิไีมส่ามารถไถถ่อนได ้ชนดิสะสมเงนิปันผล
หุน้บรุมิสทิธทิไีมส่ามารถไถถ่อนได ้ชนดิไมส่ะสมเงนิปันผล

ทนุชําระแลว้
หุน้สามัญทอีอกและชําระแลว้

รวมทุนชําระแลว้

สว่นเกนิ (ตํากวา่) มลูคา่หุน้
หุน้กูด้อ้ยสทิธ/ิตราสารอนืทมีลีักษณะคลา้ยทนุ

เงนิลงทนุจากสํานักงานใหญ่



แบบฟอรม์ท ี4 การคาํนวณเงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงดา้นประกนัภยั

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี4.1 ภาระผูกพนัตามสญัญาประกนัภยัระยะยาว

จํานวน
กรมธรรม์

(number of 
policies)

จํานวนเงนิ
เอาประกนัภยั

(sum insured 
amount)

เบยี
ประกนัภยั

รวม
(office 

premium)

มูลคา่เวนคนื
เงนิสด
(cash 

surrender 
value)

ผลประโยชนท์ี
การนัตี

(guaranteed 
benefit)

คา่ใชจ้า่ยและคา่
บําเหน็จรวม

(expenses and 
commission)

เบยี
ประกนัภยั

รวม
(premiums)

ผลประโยชนท์ี
ไมไ่ดก้ารนัตี

(non-
guaranteed 

benefit)

คา่เผอืความผนัผวน ณ
 ระดบัความเชอืมนั

เปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี75 
(PAD @75%)

ภาระผูกพนัตาม
สญัญาประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยั
ตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นต ์
ไทลท์ ี75 ทตีดิลบ 
(negative gross 

GPV@75%)

ภาระผูกพนัตาม
สญัญาประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยั
ตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นต ์

ไทลท์ ี75 ทมีคีา่เป็น
บวก 

(positive gross 
GPV@75%)

สํารองประกนัภยั
แบบเบยีประกนัภยั
รวมกอ่นการเอา
ประกนัภยัตอ่ ที

คาํนวณตาม
ประกาศประเมนิ

ราคาฯ 
(gross GPV 

reserve)
1 แบบทัวไป - ไมม่สีว่นรว่มในเงนิปันผล 

(conventional life - non-participating 
products)

2 แบบทัวไป - มสีว่นรว่มในเงนิปันผล 
(conventional life - participating 
products)

3 แบบบํานาญ - ไมม่สีว่นรว่มในเงนิปันผล 
(annuity in payment - non-participating 
products)

4 แบบยนูเิวอรแ์ซลไลฟ์/ยนูติลงิค ์(universal
 life/unit-linked)

5 การประกันอบุัตเิหตสุว่นบคุคล/สญัญาแนบ
ทา้ย (personal accident/riders)

6 รวม (total)

ตารางท ี4.2 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากภาระผูกพนัสําหรบัสญัญาประกนัภยัระยะยาว
ลําดบัที รายการ

1 สํารองประกันภัยแบบเบยีประกันภยัรวม
กอ่นการเอาประกันภัยตอ่ ทคํีานวณตาม
ประกาศประเมนิราคาฯ (gross GPV 
reserve)

2 ภาระผูกพันตามสญัญาประกันภัยกอ่นการ
ประกันภัยตอ่ ณ ระดับความเชอืมัน
เปอรเ์ซน็ตไ์ทลท์ ี75 (gross GPV@75%)

3 ภาระผูกพันตามสญัญาประกันภัยสทุธหิลัง
การประกันภัยตอ่ ณ ระดับความเชอืมัน
เปอรเ์ซน็ตไ์ทลท์ ี75 (net GPV@75%)

4 ผลตา่งระหวา่งรายการลําดับท ี2 กับ
รายการลําดับท ี3 (difference between 2
 and 3)

5 ภาระผูกพันตามสญัญาประกันภัยกอ่นการ
ประกันภัยตอ่ ณ ระดับความเชอืมัน
เปอรเ์ซน็ตไ์ทลท์ ี95 (gross GPV@95%)

6 ภาระผูกพันตามสญัญาประกันภัยสทุธหิลัง
การประกันภัยตอ่ ณ ระดับความเชอืมัน
เปอรเ์ซน็ตไ์ทลท์ ี95 (net GPV@95%)

7 เงนิกองทนุสําหระดับความเสยีงจากภาระ
ผูกพันตามสญัญาประกันภัยระยะยาว  ณ 
ระดับความเชอืมันเปอรเ์ซน็ตไ์ทลท์ ี95 
(long term insurance risk capital 
charge @95%)

ภาระผูกพนัตาม
สญัญาประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยัตอ่
 ณ ระดบัความเชอืมนั
เปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี95 
(gross GPV@95%)

บาท

ลําดบัที ประเภทของผลติภณัฑ์
(product type)

หมายเหตุ
1) กรมธรรมป์ระกันชวีติกลุม่ระยะยาว ใหร้วมอยูใ่นรายการลําดับท ี1 ในตารางท ี4.1
2) กรมธรรมป์ระกันกลุม่อนืๆ และสญัญาแนบทา้ยกรมธรรมร์ะยะยาวทังประเภทสว่นบคุคลและกลุม่ ใหร้วมอยูใ่นรายการลําดับท ี5 ในตารางท ี4.1

มูลคา่ปัจจุบนัของ (present value of)รายละเอยีดกรมธรรม ์(particulars of policies)



แบบฟอรม์ท ี4 การคาํนวณเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นประกนัภยั

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี4.3 ภาระผกูพนัตามสญัญาประกนัภยัระยะยาวจําแนกตามกลุม่ผลติภณัฑ์

จํานวน
กรมธรรม์

(number of 
policies)

จํานวนเงนิ
เอาประกนัภยั

(sum 
insured 
amount)

เบยี
ประกนัภยั

รวม
(office 

premium)

มลูคา่
เวนคนืเงนิ

สด
(cash 

surrender 
value)

ผลประโยชนท์ ี
การนัต ี

(guaranteed 
benefit)

คา่ใชจ้า่ยและคา่
บําเหน็จรวม

(expenses and 
commission)

เบยี
ประกนัภยั

รวม
(premiums)

ผลประโยชนท์ ี
ไมไ่ดก้ารนัตี

(non-
guaranteed 

benefit)

คา่เผอืความผนัผวน ณ 
ระดบัความเชอืมนั

เปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี75 
(PAD @75%)

ภาระผกูพนัตาม
สญัญาประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยั
ตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นต์
ไทลท์ ี75 ทตีดิลบ 
(negative gross 

GPV@75%)

ภาระผกูพนัตาม
สญัญาประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยั
ตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นต์
ไทลท์ ี75 ทมีคีา่

เป็นบวก 
(positive gross 

GPV@75%)
ผลติภณัฑป์ระกนัชวีติแบบทวัไป - ไมม่สีว่นรว่มในเงนิปนัผล (conventional life - non-participating products)

(1)

(2)

(3.1) คุม้ครองสนิเชอื (mortgage)

(3.2) ชวัระยะเวลาอนืๆ (other)

(ข)

(ค)

(ง)

(1)

(2)

(3.1) คุม้ครองสนิเชอื (mortgage)

(3.2) ชวัระยะเวลาอนืๆ (other)

(ข)

(ค)

(ง)

(ก)

(ข)

(1)

(2)

(ง)

(จ)

4

5

ผลติภณัฑป์ระกนัชวีติแบบทวัไป - มสีว่นรว่มในเงนิปนัผล (conventional life - participating products)

(1)

(2)

3

(ก)

(3)

รวม (total)

1

2

กรมธรรมปิ์ดบัญชขียายเวลา (extended term)

กรมธรรมปิ์ดบัญชขียายเวลา (extended term)

อนืๆ (other)

รวม (total)

การประกันกลุ่ม (group)

ตลอดชพี (whole life)

(ก)

อนืๆ (other)

สะสมทรัพย ์(endowment)

รวม (total)

คุม้ครองสนิเชอื (mortgage)

รายบคุคลประเภทอุตสาหกรรม (industry individual life)

ชวัระยะเวลา (term)

ลําดบัท ี

1

(3)

อนืๆ (other)

รวม (total)

กรมธรรมปิ์ดบัญชเีงนิสําเร็จ (paid-up)

ประเภทของผลติภณัฑ์
(product type)

มลูคา่ปจัจบุนัของ (present value of)

(ก)
รายบคุคลประเภทสามัญ (ordinary individual life)

กําลังชาํระเบยีประกันภัย + ชาํระเบยีประกันภัยครบแลว้

ตลอดชพี (whole life)

สะสมทรัพย ์(endowment)

ชวัระยะเวลา (term)

รายละเอยีดกรมธรรม ์(particulars of policies)

(ค)

กําลังชาํระเบยีประกันภัย + ชาํระเบยีประกันภัยครบแลว้

ชวัระยะเวลาอนืๆ (other)

ตลอดชพี (whole life)

สะสมทรัพย ์(endowment)

กรมธรรมปิ์ดบัญชเีงนิสําเร็จ (paid-up)

กรมธรรมปิ์ดบัญชเีงนิสําเร็จ (paid-up)

กรมธรรมปิ์ดบัญชขียายเวลา (extended term)

ชวัระยะเวลา (term)

ตลอดชพี (whole life)

สะสมทรัพย ์(endowment)

รายบคุคลประเภทสามัญ (ordinary individual life)

กําลังชาํระเบยีประกันภัย + ชาํระเบยีประกันภัยครบแลว้



จํานวน
กรมธรรม์

(number of 
policies)

จํานวนเงนิ
เอาประกนัภยั

(sum 
insured 
amount)

เบยี
ประกนัภยั

รวม
(office 

premium)

มลูคา่
เวนคนืเงนิ

สด
(cash 

surrender 
value)

ผลประโยชนท์ ี
การนัต ี

(guaranteed 
benefit)

คา่ใชจ้า่ยและคา่
บําเหน็จรวม

(expenses and 
commission)

เบยี
ประกนัภยั

รวม
(premiums)

ผลประโยชนท์ ี
ไมไ่ดก้ารนัตี

(non-
guaranteed 

benefit)

คา่เผอืความผนัผวน ณ 
ระดบัความเชอืมนั

เปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี75 
(PAD @75%)

ภาระผกูพนัตาม
สญัญาประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยั
ตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นต์
ไทลท์ ี75 ทตีดิลบ 
(negative gross 

GPV@75%)

ภาระผกูพนัตาม
สญัญาประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยั
ตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นต์
ไทลท์ ี75 ทมีคีา่

เป็นบวก 
(positive gross 

GPV@75%)

ลําดบัท ี
ประเภทของผลติภณัฑ์

(product type)

มลูคา่ปจัจบุนัของ (present value of)รายละเอยีดกรมธรรม ์(particulars of policies)

(3.1) คุม้ครองสนิเชอื (mortgage)

(3.2) ชวัระยะเวลาอนืๆ (other)

(ข)

(ค)

(ง)

(1)

(2)

(3.1) คุม้ครองสนิเชอื (mortgage)

(3.2) ชวัระยะเวลาอนืๆ (other)

(ข)

(ค)

(ง)

(ก)

(ข)

(1)

(2)

(ง)

(จ)

4

5

ผลติภณัฑป์ระกนัชวีติแบบบํานาญ (annuity in payment - non-participating products)

(ก)

(ข)

(ก)

(ข)

3

4

ผลติภณัฑป์ระกนัชวีติแบบยนูติลงิค/์ยนูเิวอรแ์ซลไลฟ์ (universal life/unit-linked)

(1)

สะสมทรัพย ์(endowment)

ชวัระยะเวลา (term)

คุม้ครองสนิเชอื (mortgage)

อนืๆ (other)

รายบคุคลชาํระเบยีประกันภัยรายปี

รวม (total)

สว่นความคุม้ครอง (non-unit portion)

(ก)

1

กรมธรรมปิ์ดบัญชขียายเวลา (extended term)

อนืๆ (Other)

รวม (total)

รายบคุคลประเภทอุตสาหกรรม (industry individual life)

เงนิรายปีจา่ยเงนิทันท ี(immediate annuities)

ชวัระยะเวลา (term)

1

2

รวม (total)

3

รวม (total)

2

(ก)

(3)

(ค)

การประกันกลุ่ม (Group)

ตลอดชพี (whole life)

สะสมทรัพย ์(endowment)

ชวัระยะเวลา (term)

กรมธรรมปิ์ดบัญชเีงนิสําเร็จ (paid-up)

กรมธรรมปิ์ดบัญชขียายเวลา (extended term)

อนืๆ (Other)

รวม (total)

กําลังชาํระเบยีประกันภัย + ชาํระเบยีประกันภัยครบแลว้

ตลอดชพี (whole life)

กรมธรรมปิ์ดบัญชเีงนิสําเร็จ (paid-up)

(3)

รายบคุคลแบบยูนเิวอรแ์ซลไลฟ์ (Individual universal life)

เงนิรายปีทเีลอืนการรับ (deferred annuities)

รายบคุคลชาํระเบยีประกันภัยครังเดยีว

เงนิรายปีจา่ยเงนิทันท ี(immediate annuities)

ชวัระยะเวลาอนืๆ (other)

กรมธรรมปิ์ดบัญชเีงนิสําเร็จ (paid-up)

กรมธรรมปิ์ดบัญชขียายเวลา (extended term)

รวม (total)

อนืๆ (other)

รวม (total)

เงนิรายปีทเีลอืนการรับ (deferred annuities)



จํานวน
กรมธรรม์

(number of 
policies)

จํานวนเงนิ
เอาประกนัภยั

(sum 
insured 
amount)

เบยี
ประกนัภยั

รวม
(office 

premium)

มลูคา่
เวนคนืเงนิ

สด
(cash 

surrender 
value)

ผลประโยชนท์ ี
การนัต ี

(guaranteed 
benefit)

คา่ใชจ้า่ยและคา่
บําเหน็จรวม

(expenses and 
commission)

เบยี
ประกนัภยั

รวม
(premiums)

ผลประโยชนท์ ี
ไมไ่ดก้ารนัตี

(non-
guaranteed 

benefit)

คา่เผอืความผนัผวน ณ 
ระดบัความเชอืมนั

เปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี75 
(PAD @75%)

ภาระผกูพนัตาม
สญัญาประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยั
ตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นต์
ไทลท์ ี75 ทตีดิลบ 
(negative gross 

GPV@75%)

ภาระผกูพนัตาม
สญัญาประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยั
ตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นต์
ไทลท์ ี75 ทมีคีา่

เป็นบวก 
(positive gross 

GPV@75%)

ลําดบัท ี
ประเภทของผลติภณัฑ์

(product type)

มลูคา่ปจัจบุนัของ (present value of)รายละเอยีดกรมธรรม ์(particulars of policies)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

3

4
การประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล/สญัญาแนบทา้ย (กรณีสญัญาระยะยาว) (personal accident/riders)

(ก)

(ข)

(ก)

(ข)

3 รวม (total)

รวม (total)

สัญญาแนบทา้ยระยะยาว (long term rider)

อนืๆ โปรดระบุ

รวม (total)

รายบคุคลแบบยูนติลงิค ์(individual unit-link)

สว่นความคุม้ครอง (non-unit portion)

สว่นลงทนุ (investment portion)

สว่นลงทนุ (investment portion)

การประกันอุบัตเิหตุสว่นบคุคลระยะยาว (long term personal accident)

รวม (total)

1

รวม (total)
2

(ข)

(ก)

(ข)

สว่นความคุม้ครอง (non-unit portion)

สว่นลงทนุ (investment portion)

2

สว่นความคุม้ครอง (non-unit portion)

รวม (total)

สว่นลงทนุ (investment portion)



แบบฟอรม์ท ี4 การคํานวณเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นประกนัภยั

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี4.4 เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงจากภาระผกูพนัสําหรบัสญัญาประกนัภยัระยะสนั - เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงจากสํารองคา่สนิไหมทดแทน

คา่สนิไหมทดแทนทไีดร้บั
รายงานแลว้และการจา่ย
คา่สนิไหมทดแทนทยีงัไม่

สนิสดุ
(case reserve)

คา่สนิไหมทดแทนที
เกดิขนึแลว้แตย่งัไมไ่ดร้บั

รายงาน
(IBNR)

คา่ใชจ้า่ยในการจดัการคา่
สนิไหมทดแทนทไีมส่ามารถ

จดัสรรได้
(ULAE)

รวมคา่ประมาณการทดีทีสีดุ
สําหรบัคา่สนิไหมทดแทน

คา้งจา่ย
(total)

1

12%

(ก) การประกันชวีติแบบชวัระยะเวลา 
(term) 12%

(ข) คุม้ครองโรครา้ยแรง (dread 
disease) 12%

(ค) การประกันอบุัตเิหต ุ(accident) 12%
(ง) คา่รักษาพยาบาลรายวนั (medical

 expense) 12%
(จ) ประกันสขุภาพ (health) 12%
(ฉ) อนืๆ (other) 12%

(ก) คุม้ครองการเสยีชวีติ (Mortality 
benefits) 8%

(ข) อบุัตเิหตสุว่นบคุคล และสขุภาพ 
(PA and Health benefits)

12%
(ค) อนืๆ (Other)

12%
4

การประกันกลุม่ระยะสนั (short term 
group)

เบยีประกนัภยัทถีอืเป็น
รายไดส้ทุธ ิ

(earned premium)

ประเภทการรบัประกนัภยั
(class of business)

คา่สนิไหมทดแทนจา่ย
สทุธิ

(net claim paid)

คา่ประมาณการทดีทีสีดุ (best estimate of)

2 สัญญาแนบทา้ยระยะสนั (short term 
rider)

การประกันอบุัตเิหตสุว่นบคุคลระยะสัน 
(short term personal accident)

รวม (total)

ลําดบัที

3

คา่เผอืความผนัผวนมาตรฐาน
 ณ ระดบัความเชอืมนั
เปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี75

(PAD @75%)

สํารองคา่สนิไหมทดแทนกอ่นการประกนัภยัตอ่ (gross claim liability)

มลูคา่ยตุธิรรมของ
สํารองคา่สนิไหม

ทดแทนรวม 
(fair value of gross 

claim liability)



ตารางท ี4.4 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากภาระผกูพนัสาํหรบัสญัญาประกนัภยัระยะสนั - เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากสาํรองคา่สนิไหมทดแทน

คา่สนิไหมทดแทนที
ไดร้บัรายงานแลว้และ

การจา่ยคา่สนิไหม
ทดแทนทยีงัไมส่นิสดุ

คา่สนิไหมทดแทนที
เกดิขนึแลว้แตย่งัไมไ่ด้

รบัรายงาน

คา่ใชจ้า่ยในการจดัการ
คา่สนิไหมทดแทนทไีม่

สามารถจดัสรรได้

รวมคา่ประมาณการทดีี
ทสีดุสาํหรบัคา่สนิไหม

ทดแทนคา้งจา่ย

1

36%

(ก) การประกันชวีติแบบชวัระยะเวลา 
(term) 36%

(ข) คุม้ครองโรครา้ยแรง (dread 
disease) 36%

(ค) การประกันอบุัตเิหต ุ(accident) 36%
(ง) คา่รักษาพยาบาลรายวนั (medical

 expense) 36%
(จ) ประกันสขุภาพ (health) 36%
(ฉ) อนืๆ (other) 36%

(ก) คุม้ครองการเสยีชวีติ (Mortality 
benefits) 18%

(ข) อบุัตเิหตสุว่นบคุคล และสขุภาพ 
(PA and Health benefits)

36%
(ค) อนืๆ (Other)

36%
4

เงนิกองทนุตามระดบัความ
เสยีง

(risk capital charge)

สาํรองคา่สนิไหมทดแทนสทุธหิลงัการประกนัภยัตอ่ (net claim liability)

มลูคา่ยุตธิรรมของสาํรอง
คา่สนิไหมทดแทนสทุธ ิ(fair
 value of net claim liability)

การประกันกลุม่ระยะสนั (short term 
group)

ประเภทการรบัประกนัภยั
(class of business)

คา่ประมาณการทดีทีสีดุ

2 สญัญาแนบทา้ยระยะสนั (short term 
rider)

การประกันอบุัตเิหตสุว่นบคุคลระยะสนั 
(short term personal accident)

รวม (total)

ลาํดบัที

3

คา่เผอืความผนัผวน
มาตรฐาน ณ ระดบัความ

เชอืมนัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี95 
(PAD @95%)



ตารางท ี4.5 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากภาระผกูพนัสาํหรบัสญัญาประกนัภยัระยะสนั - เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากสาํรองเบยีประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยัตอ่
(gross of reinsurance)

หลงัการประกนัภยัตอ่
(net of reinsurance)

กอ่นการประกนัภยัตอ่ หลงัการประกนัภยัตอ่
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร

จดัการกรมธรรม์
(maintenance expense)

คา่ใชจ้า่ยในการจดัการคา่
สนิไหมทดแทน

(claim handling expense)

คา่ใชจ้า่ยทเีกยีวขอ้งกบัการ
ประกนัภยัตอ่

(cost of reinsurance)
1

(ก) การประกันชวีติแบบชวัระยะเวลา 
(term)

(ข) คุม้ครองโรครา้ยแรง (dread 
disease)

(ค) การประกันอบุัตเิหต ุ(accident)
(ง)

คา่รักษาพยาบาลรายวนั (medical
 expense)

(จ) ประกันสขุภาพ (health)
(ฉ) อนืๆ (other)

(ก) คุม้ครองการเสยีชวีติ (Mortality 
benefits)

(ข) อบุัตเิหตสุว่นบคุคล และสขุภาพ 
(PA and Health benefits)

(ค) อนืๆ (Other)

4

/1 อัตราคา่บําเหน็จสําหรับตัวแทนและนายหนา้ทใีชใ้นการคํานวณสํารองเบยีประกันภัยทยีังไมถ่อืเป็นรายได ้กําหนดใหเ้ทา่กับ 18% ของทกุประเภทการประกันภัย

3 การประกันกลุม่ระยะสนั (short term 
group)

ประเภทการรบัประกนัภยั
(class of business)

รวม (total)

2

สาํรองเบยีประกนัภยัทยีงัไมถ่อืเป็นรายได ้หลงั
หกัคา่บําเหน็จสาํหรบัตวัแทนและนายหนา้/1

(unearned premium reserve after deducting 
commission paid)

การประกันอบุัตเิหตสุว่นบคุคลระยะสนั 
(short term personal accident)

สญัญาแนบทา้ยระยะสนั (short term 
rider)

คา่ประมาณการทดีทีสีดุของภาระผกูพนัตามกรมธรรมใ์น
อนาคต

(best estimate of future liability)ลาํดบัที

สาํรองสาํหรบัความเสยีงภยัทยีงัไมส่นิสดุ (Unexpired risk reserve)

คา่ประมาณการทดีทีสีดุ
(best estimate of)



ตารางท ี4.5 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากภาระผูกพนัสาํหรบัสญัญาประกนัภยัระยะสนั - เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากสาํรองเบยีประกนัภยั

กอ่นการประกนัภยัตอ่ หลงัการประกนัภยัตอ่ กอ่นการประกนัภยัตอ่ หลงัการประกนัภยัตอ่

1

16% 47%

(ก) การประกนัชวีติแบบชวัระยะเวลา 
(term) 16% 47%

(ข) คุม้ครองโรครา้ยแรง (dread 
disease) 16% 47%

(ค) การประกนัอบุตัเิหต ุ(accident) 16% 47%
(ง)

คา่รักษาพยาบาลรายวัน (medical
 expense) 16% 47%

(จ) ประกนัสขุภาพ (health) 16% 47%
(ฉ) อนืๆ (other) 16% 47%

(ก) คุม้ครองการเสยีชวีติ (Mortality 
benefits) 10% 23%

(ข) อบุตัเิหตสุว่นบคุคล และสขุภาพ 
(PA and Health benefits)

16% 47%
(ค) อนืๆ (Other)

16% 47%
4

/1 อตัราคา่บําเหน็จสําหรับตัวแทนและนายหนา้ทใีชใ้นการคํานวณสํารองเบยีประกนัภัยทยัีงไมถ่อืเป็นรายได ้กําหนดใหเ้ทา่กบั 18% ของทกุประเภทการประกนัภัย

3 การประกนักลุม่ระยะสนั (short term 
group)

คา่เผอืความผนัผวน
มาตรฐาน ณ ระดบัความ

เชอืมนัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี95 
(PAD @95%)

ประเภทการรบัประกนัภยั
(class of business)

คา่เผอืความผนัผวน
มาตรฐาน ณ ระดบั

ความเชอืมนั
เปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ ี75 

(PAD @75%)

มูลคา่ยุตธิรรมของสาํรองสาํหรบัความเสยีงภยัทยีงั
ไมส่นิสดุ 

(fair value of unexpired risk reserve)

รวม (total)

คา่ประมาณการทดีทีสีดุของสาํรองสาํหรบัความ
เสยีงภยัทยีงัไมส่นิสดุ

(best estimate of unexpires risk reserve)

2

การประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคลระยะสนั 
(short term personal accident)

สญัญาแนบทา้ยระยะสนั (short term 
rider)

ลาํดบัที

สาํรองสาํหรบัความเสยีงภยัทยีงัไมส่นิสดุ (Unexpired risk reserve)

เงนิกองทนุตามระดบัความ
เสยีง

(risk capital charge)



แบบฟอรม์ท ี5 การคาํนวณเงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นตลาด

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี5.1 สรุปเงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นตลาด
ลาํดบัที บาท

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

(ช)

(ก)

(ข)

3
4 ความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปจัจยัเฉพาะของผูอ้อกตราสาร (Specific risk)
5 ความเสยีงจากอตัราแลกเปลยีน
6
7 รวมกอ่นการกระจายความเสยีง
8 ผลของการกระจายความเสยีง
9 รวมหลงัการกระจายความเสยีง

รายการ

ความเสยีงจากราคาอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรพัยส์นิดําเนนิงาน

ตราสารทนุของบรษัิท ท.ีไอ.ไอ. จํากดั ตราสารทนุของบรษัิท ไทยอนิชวัเรอสด์าตา้เนท จํากดั ตรา
สารทนุของบรษัิททถีอืเพอืปรับโครงสรา้งหนี ตราสารทนุของบรษัิททถีอืเพอืแกไ้ขฐานะทางการเงนิ
ของบรษัิทประกนัชวีติหรอืบรษัิทประกนัวนิาศภัยอนื

2

ความเสยีงจากราคาหนว่ยลงทนุ

ความเสยีงจากราคาตราสารทนุและราคาสนิคา้โภคภณัฑ์

ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ

ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยอ์นื และอยูใ่นดชันีตลาดหลกัทรัพยต์ามทกีําหนดไว ้

ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยอ์นื แตไ่มอ่ยูใ่นดชันีตลาดหลกัทรัพยต์ามทกีําหนดไว ้
ในตาราง

Infrastructure fund,  REIT และ Property fund ในรปูแบบตราสารทนุทจีดทะเบยีนกองทนุใน
ประเทศไทยและลงทนุในประเทศไทย

ตราสารทนุอนื นอกเหนือจาก (ก) ถงึ (ฉ) รวมถงึสนิคา้โภคภัณฑ์

อสงัหารมิทรัพยอ์นืนอกเหนือจาก (ก) และ ทรัพยส์นิดําเนนิงาน

ความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปจัจยัตลาดทวัไป (General market risk) (ALM)

อสงัหารมิทรัพยท์ใีชส้ําหรับประกอบธรุกจิ หรอืเป็นสวัสดกิารพนักงานหรอืลกูจา้งของบรษัิท ไดแ้ก ่
ทดีนิ อาคาร อาคารชดุ

1

กองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐานเพอือนาคตประเทศไทยทมีวัีตถปุระสงคก์ารจัดตงัตามมตคิณะรัฐมนตร ี
เมอืวันท ี12 กรกฎาคม 2559



แบบฟอรม์ท ี5 การคํานวณเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นตลาด

บรษัิท
ณ วนัที

ตารางท ี5.2 เงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงดา้นตลาดจากราคาตราสารทุนและราคาสนิคา้โภคภณัฑ์ บาท

ลําดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ. วา่

ดว้ยการประเมนิราคาทรพัยส์นิ
และหนสีนิของบรษิทัประกนั

ชวีติ)

คา่ความเสยีง เงนิกองทุนตามระดบัความเสยีง

1

2 25%

3 35%

4 16%

5 8%

6 25%

7 50%

8 รวม

รายการ

ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ

ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยอ์นื และอยูใ่นดชันีตลาดหลกัทรัพยต์ามทกีาํหนดไว ้

ตราสารทนุของบรษัิท ท.ีไอ.ไอ. จํากดั ตราสารทนุของบรษัิท ไทยอนิชวัเรอสด์าตา้เนท จํากดั
 ตราสารทนุของบรษัิททถีอืเพอืปรับโครงสรา้งหน ีตราสารทนุของบรษัิททถีอืเพอืแกไ้ขฐานะ
ทางการเงนิของบรษัิทประกนัชวีติหรอืบรษัิทประกนัวนิาศภยัอนื

ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยอ์นื แตไ่มอ่ยูใ่นดชันีตลาดหลกัทรัพยต์ามทกีาํหนด
ไวใ้นตาราง

ตราสารทนุอนื นอกเหนือจาก 1 ถงึ 6 รวมถงึสนิคา้โภคภณัฑ์

Infrastructure fund,  REIT และ Property fund ในรปูแบบตราสารทนุทจีดทะเบยีนกองทนุ
ในประเทศไทยและลงทนุในประเทศไทย

กองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐานเพอือนาคตประเทศไทยทมีวีตัถปุระสงคก์ารจัดตงัตามมติ
คณะรัฐมนตร ีเมอืวนัท ี12 กรกฎาคม 2559



แบบฟอรม์ท ี5 การคาํนวณเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นตลาด

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี5.2.1 เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นตลาดจากตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ

ลําดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ. วา่

ดว้ยการประเมนิราคา
ทรพัยส์นิและหนสีนิของบรษิทั

ประกนัชวีติ)

คา่ความเสยีง เงนิกองทนุตามระดบัความเสยีง

1

2 25%

3 25%
4

หมายเหต ุในกรณีทบีรษัิทไม่ไดท้ําการป้องกันความเสยีงจากการลงทนุในตราสารทนุตามเงอืนไขทกีําหนดประกาศ คปภ. ทเีกยีวขอ้งกับการดํารงเงนิกองทนุตามระดับความเสยีง ไม่ตอ้งกรอกขอ้มูลในตารางท ี5.2.2 - 5.2.6

ตารางท ี5.2.2 ขอ้มลูของตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และอยูใ่นพอรต์การลงทนุทไีดร้บัการป้องกนัความเสยีง (hedged portfolio)
ลําดบัที ชอืยอ่หลกัทรพัย์ มลูคา่เงนิลงทนุ

1
2
3
4

995
996
997
998
999

1000

รวม

ตารางท ี5.2.3 มลูคา่ตลาดของเครอืงมอืป้องกนัความเสยีง (market value of hedging instrument)

ลําดบัที ชอืยอ่สญัญา วนัทสีนิสดุสญัญา
ราคาทใีชชํ้าระราคา 
(settlement price)

จํานวนสญัญา สถานะสทุธิ มลูคา่ตลาดในสถานะซอืสทุธิ มลูคา่ตลาดในสถานะขายสทุธิ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

ตารางท ี5.2.4 รายงานธุรกรรมสญัญาซอืขายลว่งหนา้ (Futures) ทเีกดิขนึ และการสนิอายใุนไตรมาสปจัจบุนั
ลําดบัที วนัที ชอืยอ่สญัญา วนัทสีนิสดุสญัญา จํานวนสญัญา สถานะ

1
2
3
4
5

46
47
48
49
50

ตารางท ี5.2.5 ขอ้มลูอตัราผลตอบแทนรายสปัดาหย์อ้นหลงัสองปี
วนัที Portfolio Return Futures Return SET Total Return

รวม
สถานะสทุธิ

รายการ

ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และอยู่ในพอรต์การลงทนุทไีดรั้บ
การป้องกันความเสยีง (hedged portfolio)
ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่ไม่อยู่ในพอรต์การลงทนุที
ไดรั้บการป้องกันความเสยีง (unhedged portfolio)
ตราสารทนุทจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ
รวม

คาํอธบิายการเปิด/ปิดสถานะ



ตารางท ี5.2.5 ขอ้มลูอตัราผลตอบแทนรายสปัดาหย์อ้นหลงัสองปี
วนัที Portfolio Return Futures Return SET Total Return



Correlation (𝜌) Total exposure

Beta of hedged portfolio Market value of hedging 
instrument

Beta of hedging instrument Regulatory hedged position
Relative beta Over-hedged position
𝜌 adjustment Net exposure
β adjustment Risk capital

ตารางท ี5.2.6 การคาํนวณเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นตลาดจากตราสารทุนทจีดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และอยูใ่นพอรต์การลงทนุทไีดร้บัการป้องกนัความเสยีง (hedged portfolio)



ตารางท ี5.3 เงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงดา้นตลาดจากราคาอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรพัยส์นิดาํเนนิงาน บาท

ลําดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ. วา่

ดว้ยการประเมนิราคาทรพัยส์นิ
และหนสีนิของบรษิทัประกนั

ชวีติ)

คา่ความเสยีง เงนิกองทุนตามระดบัความเสยีง

1 9.5%

2 19%

3

ตารางท ี5.4 เงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปัจจยัเฉพาะของผูอ้อกตราสาร (Specific risk) บาท

ลําดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ. วา่

ดว้ยการประเมนิราคาทรพัยส์นิ
และหนสีนิของบรษิทัประกนั

ชวีติ)

คา่ความเสยีง เงนิกองทุนตามระดบัความเสยีง

1 0.0%

0.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.65%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 2.55%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 3.70%

0.35%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.50%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 2.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 4.00%

0.40%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 3.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 5.45%

0.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 2.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 4.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 7.30%

1.85%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 3.65%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 10.60%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 17.05%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 28.70%

2.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 4.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 13.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 21.95%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 36.90%

2.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 4.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 13.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 21.95%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 36.90%

0.35%

0.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.50%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 2.70%

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 4.00%

0.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.65%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 2.55%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 3.70%

0.35%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.50%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 2.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 4.00%

รายการ

ออก สงัจา่ย รับรอง รับอาวัล หรอืคําประกัน โดยรัฐบาลไทย ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
กระทรวงการคลังไทย หรอืกองทนุเพอืการฟืนฟแูละพัฒนาระบบสถาบันการเงนิไทย ทเีป็น
สกุลเงนิบาท

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

อสงัหารมิทรัพยอ์นืนอกเหนอืจาก 1 และ ทรัพยส์นิดําเนนิงาน ไดแ้ก ่ยานพาหนะ เครอืงใช ้
สํานักงาน และเครอืงสมองกล

รวม

รายการ

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

อสงัหารมิทรัพยท์ใีชส้ําหรับประกอบธรุกจิ หรอืเป็นสวัสดกิารพนักงานหรอืลกูจา้งของบรษัิท 
ไดแ้ก ่ทดีนิ อาคาร อาคารชดุ

2 ออกโดยรัฐบาลตา่งประเทศ ธนาคารกลางตา่งประเทศ และกระทรวงการคลังตา่งประเทศ ใน
สกลุเงนิใดๆ

2.1 ระดับความ
เสยีง 1

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

2.2 ระดับความ
เสยีง 2

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

2.3 ระดับความ
เสยีง 3

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

2.4 ระดับความ
เสยีง 4

2.5 ระดับความ
เสยีง 5

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

2.6 ระดับความ
เสยีง 6

2.7 มไิดม้กีารจัด
อันดับ

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

3 ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทมีกีฎหมายเฉพาะจัดตัง ทกีระทรวงการคลังไมคํ่าประกัน และยัง
ไมไ่ดแ้ปลงสภาพเป็นบรษัิทจํากัด  และไมม่อีนัดบัความนา่เชอืถอื ทเีป็นสกุลเงนิบาท

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

4 ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทมีกีฎหมายเฉพาะจัดตัง ทกีระทรวงการคลังไมคํ่าประกัน และยัง
ไมไ่ดแ้ปลงสภาพเป็นบรษัิทจํากัด  และมอีนัดบัความนา่เชอืถอื ทเีป็นสกุลเงนิบาท

4.1 ระดับความ
เสยีง 1

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

4.2 ระดับความ
เสยีง 2

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี



ตารางท ี5.4 เงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปัจจยัเฉพาะของผูอ้อกตราสาร (Specific risk) บาท

ลําดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ. วา่

ดว้ยการประเมนิราคาทรพัยส์นิ
และหนสีนิของบรษิทัประกนั

ชวีติ)

คา่ความเสยีง เงนิกองทุนตามระดบัความเสยีงรายการ

0.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.65%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 2.55%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 3.70%

0.35%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.50%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 2.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 4.00%

0.40%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 3.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 5.45%

0.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 2.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 4.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 7.30%

1.85%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 3.65%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 10.60%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 17.05%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 28.70%

2.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 4.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 13.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 21.95%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 36.90%

2.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 4.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 13.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 21.95%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 36.90%

0.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.65%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 2.55%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 3.70%

0.35%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.50%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 2.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 4.00%

0.40%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 3.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 5.45%

0.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 2.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 4.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 7.30%

1.85%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 3.65%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 10.60%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 17.05%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 28.70%

2.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 4.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 13.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 21.95%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 36.90%

2.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 4.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 13.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 21.95%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 36.90%

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

6.3 ระดับความ
เสยีง 3

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

6.4 ระดับความ
เสยีง 4

6.5 ระดับความ
เสยีง 5

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

6.6 ระดับความ
เสยีง 6

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

6.7 มไิดม้กีารจัด
อันดับ

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

5 ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทแีปลงสภาพเป็นบรษัิทจํากัดไปแลว้

5.1 ระดับความ
เสยีง 1

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

5.2 ระดับความ
เสยีง 2

5.3 ระดับความ
เสยีง 3

5.4 ระดับความ
เสยีง 4

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

5.5 ระดับความ
เสยีง 5

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

5.6 ระดับความ
เสยีง 6

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

5.7 มไิดม้กีารจัด
อันดับ

6 ออกโดยสถาบันการเงนิ / บรษัิทหลักทรัพย ์/ บรษัิทประกันภัย ในประเทศไทย

6.1 ระดับความ
เสยีง 1

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

6.2 ระดับความ
เสยีง 2



ตารางท ี5.4 เงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปัจจยัเฉพาะของผูอ้อกตราสาร (Specific risk) บาท

ลําดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ. วา่

ดว้ยการประเมนิราคาทรพัยส์นิ
และหนสีนิของบรษิทัประกนั

ชวีติ)

คา่ความเสยีง เงนิกองทุนตามระดบัความเสยีงรายการ

0.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.65%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 2.55%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 3.70%

0.35%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.50%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 2.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 4.00%

0.40%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 3.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 5.45%

0.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 2.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 4.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 7.30%

1.85%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 3.65%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 10.60%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 17.05%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 28.70%

2.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 4.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 13.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 21.95%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 36.90%

2.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 4.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 13.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 21.95%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 36.90%

0.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.65%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 2.55%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 3.70%

0.35%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.50%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 2.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 4.00%

0.40%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 3.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 5.45%

0.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 2.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 4.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 7.30%

1.85%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 3.65%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 10.60%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 17.05%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 28.70%

2.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 4.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 13.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 21.95%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 36.90%

2.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 4.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 13.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 21.95%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 36.90%

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

7.5 ระดับความ
เสยีง 5

7.6 ระดับความ
เสยีง 6

7.7 มไิดม้กีารจัด
อันดับ

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

7.3 ระดับความ
เสยีง 3

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

8 ออกโดยรัฐวสิาหกจิตา่งประเทศ

8.1 ระดับความ
เสยีง 1

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

8.2 ระดับความ
เสยีง 2

8.3 ระดับความ
เสยีง 3

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

8.4 ระดับความ
เสยีง 4

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

8.5 ระดับความ
เสยีง 5

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

8.6 ระดับความ
เสยีง 6

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

8.7 มไิดม้กีารจัด
อันดับ

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

7 ออกโดยหน่วยงาน/บรษัิทอนื ในประเทศไทย นอกจาก 1-6
7.1 ระดับความ
เสยีง 1

7.2 ระดับความ
เสยีง 2

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

7.4 ระดับความ
เสยีง 4



ตารางท ี5.4 เงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปัจจยัเฉพาะของผูอ้อกตราสาร (Specific risk) บาท

ลําดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ. วา่

ดว้ยการประเมนิราคาทรพัยส์นิ
และหนสีนิของบรษิทัประกนั

ชวีติ)

คา่ความเสยีง เงนิกองทุนตามระดบัความเสยีงรายการ

0.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.65%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.30%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 2.55%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 3.70%

0.35%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.50%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 2.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 4.00%

0.40%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 1.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 3.70%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 5.45%

0.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 0.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 2.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 4.75%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 7.30%

1.85%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 3.65%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 10.60%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 17.05%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 28.70%

2.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 4.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 13.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 21.95%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 36.90%

2.45%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 4.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 13.80%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 21.95%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 36.90%

45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 45.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 45.00%

68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 68.00%

68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 1 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 68.00%
ระยะเวลาคงเหลอืเกนิ 5 ปี ขนึไป 68.00%

11

10 การลงทนุในตราสารหน ีnon-investment grade ทไีมเ่ป็นไปตามประกาศ คปภ. วา่ดว้ยการ
ลงทนุประกอบธรุกจิอนืของบรษัิทประกันชวีติ

10.1 ระดับความ
เสยีง 5

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

10.2 ระดับความ
เสยีง 6

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

10.3 มไิดม้กีารจัด
อันดับ

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

9 ออกโดยบรษัิทเอกชนตา่งประเทศ
9.1 ระดับความ
เสยีง 1

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

9.2 ระดับความ
เสยีง 2

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

9.3 ระดับความ
เสยีง 3

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

9.4 ระดับความ
เสยีง 4

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

9.5 ระดับความ
เสยีง 5

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

9.6 ระดับความ
เสยีง 6

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

9.7 มไิดม้กีารจัด
อันดับ

ระยะเวลาคงเหลอืไมเ่กนิ 6 เดอืน

รวม



ตารางท ี5.5 เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นตลาดจากอตัราแลกเปลยีน

ลําดบัที

สถานะสนิทรพัย์
สทุธทิแีสดงในงบ

ดลุ

สถานะหนสีนิสทุธทิี
แสดงในงบดลุ

สถานะซอืขายลว่งหนา้สทุธิ สถานะซอืสทุธิ สถานะขายสทุธิ

1

2

3

4

5

996

997

998

999

1000

1001

1002 8%

1003

สกลุเงนิตราตา่งประเทศ (types of 
currency)

สถานะรวม (total position)

คา่ความเสยีงจากอตัราแลกเปลยีน (currency risk charge)

เงนิกองทนุตามระดบัความเสยีง (risk capital charge)



แบบฟอรม์ท ี5 การคํานวณเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นตลาด

บรษัิท
ณ วนัที

ตารางท ี5.6 เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นตลาดจากราคาหนว่ยลงทนุ บาท

ประเภท รอ้ยละของ
กองทุน

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 สนิคา้โภคภัณฑ์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

รวม

1001  ตราสารทนุ

 อสังหารมิทรัพย์

 เงนิฝาก

 ตราสารหนี

 อนืๆ

 สนิคา้โภคภัณฑ์

2

3

1

การแบง่ประเภทของเงนิทุน หรอื
การจดัสรรสนิทรพัย ์

ชอืหนว่ยลงทุน และชอืผูจ้ดัการหนว่ยลงทุน ความเสยีงภยั
ทงัหมด

ลําดบัที มูลคา่สนิทรพัยแ์ต่
ละประเภท

5

4

รอ้ยละของคา่ความเสยีง เงนิกองทุนตามระดบัความ
เสยีงแยกตามประเภทของ
สนิทรพัยใ์นหนว่ยลงทุน

เงนิกองทุนตามระดบัความเสยีง

999

1000

997

998

996



การคาํนวณการกระจายความเสยีง
การคาํนวณความเสยีงดา้นตลาด อัตราดอกเบยี ตราสารทนุ ทรัพยส์นิ อัตราแลกเปลยีน

100% 25% 50% 25%
คา่สหสมัพันธก์บัความเสยีงดา้นตลาดจากความผันผวนของราคาตราสารทนุ 25% 100% 75% 25%

คา่สหสมัพันธก์บัความเสยีงดา้นตลาดจากความผันผวนของราคาทรัพยส์นิ 50% 75% 100% 25%

คา่สหสมัพันธก์บัความเสยีงดา้นตลาดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลยีน 25% 25% 25% 100%

ตารางท ี5.7 การคาํนวณการกระจายความเสยีงภายในความเสยีงดา้นตลาด ณ ระดบัความเชอืมนัเปอรเ์ซ็นไทลท์ ี95
อัตราดอกเบยี ตราสารทนุ ทรัพยส์นิ อัตราแลกเปลยีน

อัตราดอกเบยี

ตราสารทนุ
ทรัพยส์นิ
อัตราแลกเปลยีน

SQRT=

คา่สหสมัพันธก์บัความเสยีงดา้นตลาดจากความผันผวนของอัตราดอกเบยี



แบบฟอรม์ท ี6 การคํานวณเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นตลาดจากอตัราดอกเบยี

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี6.1 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปจัจยัตลาดทวัไป (General market risk) (ALM)

ลาํดบัที

มูลคา่สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี (interest rate 
 sensitive assets 

value)

มูลคา่หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี  

(interest rate sensitive 
liabilities value)

สว่นเกนิ (surplus)

1

2

3

4

ตารางท ี6.2 รายละเอยีดการคาํนวณเงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปจัจยัตลาดทวัไป (General market risk) (ALM)

สนิทรพัยท์อีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี (interest
 rate sensitive assets)

กระแสเงนิสดของภาระ
ผกูพนัตามสญัญา

ประกนัภยัระยะยาวรวม
กอ่นการประกนัภยัตอ่ 
ณ ระดบัความ เชอืมนั

เปอรเ์ซ็นไทลท์ ี75

สนิทรพัยท์อีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

สนิทรพัยท์อีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

สนิทรพัยท์อีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

1 0.5 45.00% 40.00% 0.00% 0.00%
2 1.5 44.00% 39.00% 0.00% 0.00%
3 2.5 43.00% 38.00% 0.00% 0.00%
4 3.5 42.00% 37.00% 0.00% 0.00%
5 4.5 41.00% 36.00% 0.00% 0.00%
6 5.5 40.00% 35.00% 0.00% 0.00%
7 6.5 39.00% 34.00% 0.00% 0.00%
8 7.5 38.00% 33.00% 0.00% 0.00%
9 8.5 37.00% 32.00% 0.00% 0.00%
10 9.5 36.00% 31.00% 0.00% 0.00%
11 10.5 35.00% 30.00% 0.00% 0.00%
12 11.5 34.00% 29.00% 0.00% 0.00%
13 12.5 33.00% 28.00% 0.00% 0.00%
14 13.5 32.00% 27.00% 0.00% 0.00%
15 14.5 31.00% 26.00% 0.00% 0.00%
16 15.5 30.00% 25.00% 0.00% 0.00%
17 16.5 29.00% 24.00% 0.00% 0.00%
18 17.5 28.00% 23.00% 0.00% 0.00%
19 18.5 27.00% 22.00% 0.00% 0.00%
20 19.5 26.00% 21.00% 0.00% 0.00%
21 20.5 25.00% 19.80% 0.00% 0.00%
22 21.5 24.00% 18.60% 0.00% 0.00%
23 22.5 23.00% 17.40% 0.00% 0.00%
24 23.5 22.00% 16.20% 0.00% 0.00%
25 24.5 21.00% 15.00% 0.00% 0.00%
26 25.5 20.00% 14.00% 0.00% 0.00%
27 26.5 19.00% 13.00% 0.00% 0.00%
28 27.5 18.00% 12.00% 0.00% 0.00%
29 28.5 17.00% 11.00% 0.00% 0.00%
30 29.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
31 30.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
32 31.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
33 32.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
34 33.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
35 34.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
36 35.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
37 36.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
38 37.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
39 38.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
40 39.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
41 40.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
42 41.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
43 42.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%

กระแสเงนิสดของภาระ
ผกูพนัตามสญัญา

ประกนัภยัระยะยาวของ
คา่ประมาณการทดี ี

ทสีดุของหนสีนิ

ปี 
(bucket 
(years))

สถานการณ์ (scenario)

สถานการณ์อตัราดอกเบยีปรบัลด (rates down 
scenario)

สถานการณ์อตัราดอกเบยีปรบัเพมิ (rates up 
scenario)

สถานการณ์ฐาน (base scenario)

ฐาน (base)

อตัรา
ดอกเบยี
ปรบัลด/1 
(down)

อตัรา
ดอกเบยี

ปรบัเพมิ/1

 (up)

อตัรา
ดอกเบยี
ฐาน/1 
(base 
rate)

คา่กลาง
ทใีช ้

(proxy 
term)

จํานวนรวม (gross amount)

อัตราดอกเบยีเพมิขนึ (interest rates up)

อัตราดอกเบยีลดลง (interest rates down)

อตัราเพมิ
 (shock 
up rate)

อตัราลด 
(shock 
down 
rate)

เงนิกองทนุตามระดบัความเสยีง (risk capital charge)



ตารางท ี6.2 รายละเอยีดการคาํนวณเงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากอตัราดอกเบยีดา้นปจัจยัตลาดทวัไป (General market risk) (ALM)

สนิทรพัยท์อีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี (interest
 rate sensitive assets)

กระแสเงนิสดของภาระ
ผกูพนัตามสญัญา

ประกนัภยัระยะยาวรวม
กอ่นการประกนัภยัตอ่ 
ณ ระดบัความ เชอืมนั

เปอรเ์ซ็นไทลท์ ี75

สนิทรพัยท์อีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

สนิทรพัยท์อีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

สนิทรพัยท์อีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี

กระแสเงนิสดของภาระ
ผกูพนัตามสญัญา

ประกนัภยัระยะยาวของ
คา่ประมาณการทดี ี

ทสีดุของหนสีนิ

ปี 
(bucket 
(years))

สถานการณ์อตัราดอกเบยีปรบัลด (rates down 
scenario)

สถานการณ์อตัราดอกเบยีปรบัเพมิ (rates up 
scenario)

สถานการณ์ฐาน (base scenario)อตัรา
ดอกเบยี
ปรบัลด/1 
(down)

อตัรา
ดอกเบยี

ปรบัเพมิ/1

 (up)

อตัรา
ดอกเบยี
ฐาน/1 
(base 
rate)

คา่กลาง
ทใีช ้

(proxy 
term)

จํานวนรวม (gross amount)อตัราเพมิ
 (shock 
up rate)

อตัราลด 
(shock 
down 
rate)

44 43.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
45 44.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
46 45.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
47 46.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
48 47.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
49 48.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
50 49.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
51 50.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
52 51.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
53 52.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
54 53.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
55 54.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
56 55.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
57 56.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
58 57.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
59 58.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
60 59.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
61 60.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
62 61.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
63 62.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
64 63.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
65 64.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
66 65.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
67 66.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
68 67.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
69 68.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
70 69.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
71 70.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
72 71.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
73 72.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
74 73.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
75 74.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
76 75.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
77 76.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
78 77.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
79 78.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
80 79.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
81 80.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
82 81.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
83 82.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
84 83.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
85 84.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
86 85.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
87 86.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
88 87.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
89 88.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
90 89.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
91 90.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
92 91.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
93 92.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
94 93.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
95 94.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
96 95.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
97 96.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
98 97.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
99 98.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%
100 99.5 16.00% 10.00% 0.00% 0.00%

/1 เป็นไปตามประกาศ คปภ. วา่ดว้ยการกําหนดประเภทและชนดิของเงนิกองทนุ รวมทังหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงอืนไขในการคํานวณเงนิกองทนุของบรษัิทประกนัชวีติ เอกสารแนบ 2 ขอ้ 5

รวม (total)



แบบฟอรม์ท ี7 การคํานวณเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติ

บรษัิท
ณ วนัที

ตารางท ี7.1 สรปุเงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติ
ลําดบัที  บาท

(ก) ออก สงัจา่ย รับรอง รับอาวลั หรอืคําประกนั โดยรัฐบาลไทย ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
กระทรวงการคลงัไทย หรอืกองทนุเพอืการฟืนฟแูละพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิไทย ที

เป็นสกลุเงนิบาท
(ข) ออก สงัจา่ย รับรอง รับอาวลั หรอืคําประกนั โดยรัฐบาลตา่งประเทศ ธนาคารกลาง

ตา่งประเทศ และกระทรวงการคลงัตา่งประเทศ ในสกลุเงนิใดๆ

(ค) ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทมีกีฎหมายเฉพาะจัดตงั ทกีระทรวงการคลงัไมค่ําประกนั และ
ยงัไมไ่ดแ้ปรสภาพเป็นบรษัิทจํากดั  และไมม่อีนัดบัความนา่เชอืถอื ทเีป็นสกลุเงนิ
บาท

(ง) ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทมีกีฎหมายเฉพาะจัดตงั ทกีระทรวงการคลงัไมค่ําประกนั และ
ยงัไมไ่ดแ้ปรสภาพเป็นบรษัิทจํากดั  และมอีนัดบัความนา่เชอืถอื ทเีป็นสกลุเงนิบาท

(จ) ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทแีปรสภาพเป็นบรษัิทจํากดัไปแลว้

(ฉ) ออกโดยสถาบนัการเงนิ / บรษัิทหลกัทรัพย ์/ บรษัิทประกนัภยั ในประเทศไทย

(ช) ออกโดยหน่วยงาน/บรษัิทอนื ในประเทศไทย นอกจาก (ก) ถงึ (ฉ)

(ซ) ออกโดยรัฐวสิาหกจิตา่งประเทศ

(ฌ) ออกโดยบรษัิทเอกชนตา่งประเทศ

(ญ) เชา่ทรัพยส์นิแบบลสิซงิ / เงนิลงทนุใหเ้ชา่ซอื

(ฎ) เงนิใหกู้ย้มืโดยมบีคุคลคําประกนั

(ฏ) เงนิใหกู้ย้มืโดยมกีรมธรรมเ์ป็นประกนั

(ฐ) เงนิใหกู้ย้มือนื

เงนิใหกู้โ้ดยมอีสงัหารมิทรพัยจ์ํานองเป็นประกนั

 (ก)  อสงัหารมิทรัพยท์ใีชเ้ป็นทอียูอ่าศยั

 (ข)  อสงัหารมิทรัพยอ์นื

3 การประกนัภยัตอ่

สนิทรพัยอ์นื

(ก)  เงนิสด

(ข)  เงนิฝากสถาบนัการเงนิ/ ใบรับฝากเงนิ/ บตัรเงนิฝาก กบัธนาคารออมสนิ

(ค)  เงนิฝากสถาบนัการเงนิ / ใบรับฝากเงนิ / บตัรเงนิฝาก กบัธนาคารอนื

(ง)  บญัชเีดนิสะพัดสาํนักงานใหญ่

(จ)  สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัช ี(Deferred tax assets)

(ฉ)  คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้

(ช)  เบยีประกนัภยัคา้งรับจากกรมธรรมป์ระกนัภยัอบุตัเิหต ุทคีา้งชําระเกนิกวา่ 60 วนั นับแต่
วนัเรมิคุม้ครองตามสญัญา

(ซ)  รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ

 (ฌ)  สนิทรัพยท์ตีดิภาระผกูพัน (assets pledged by an insurer)

5 ตราสารอนพุนัธ ์
6  รวม

1

2

4

รายการ
 พนัธบตัร หุน้กู ้ตวัสญัญาใชเ้งนิ-ตวัแลกเงนิ และเงนิใหกู้ย้มื ตามประเภทของคูส่ญัญา
หรอืผูอ้อกตราสาร



แบบฟอรม์ท ี7 การคํานวณเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติ

บรษัิท
ณ วนัที

ตารางท ี7.2 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการลงทนุในตราสารหนี บาท

ลาํดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ.
 วา่ดว้ยการประเมนิราคา
ทรพัยส์นิและหนสีนิของ

บรษิทัประกนัชวีติ) 

คา่ความเสยีง
เงนิกองทนุตาม
ระดบัความเสยีง

1 0.0%

0.01%

0.35%
0.40%

1.50%

4.00%

14.00%

14.00%
3 0.35%

0.01%

0.35%

0.01%

0.35%
0.40%
1.50%
4.00%
14.00%
14.00%

0.01%

0.35%

0.40%

1.50%

4.00%

14.00%

14.00%

0.01%

0.35%

0.40%

1.50%

4.00%

14.00%

14.00%

0.01%

0.35%

0.40%

1.50%

4.00%

14.00%

14.00%

4

ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทแีปลงสภาพเป็นบรษัิทจํากัดไปแลว้
5.1 ระดับความเสยีง 1

6.6 ระดับความเสยีง 6

5

6

8.5 ระดับความเสยีง 5
8.6 ระดับความเสยีง 6

2.7 ไมไ่ดร้ับการจัดระดับความน่าเชอืถอื

2

7

8

ออกโดยหน่วยงาน/บรษัิทอนื ในประเทศไทย นอกจาก 1-6

รายการ

ออก สงัจา่ย รับรอง รับอาวลั หรอืคําประกัน โดยรัฐบาลไทย ธนาคารแหง่
ประเทศไทย กระทรวงการคลังไทย หรอืกองทนุเพอืการฟืนฟแูละพัฒนา
ระบบสถาบันการเงนิไทย ทเีป็นสกลุเงนิบาท

ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทมีกีฎหมายเฉพาะจัดตัง ทกีระทรวงการคลังไม่
คําประกัน และยังไมไ่ดแ้ปลงสภาพเป็นบรษัิทจํากัด  และไมม่อีนัดบั
ความนา่เชอืถอื ทเีป็นสกลุเงนิบาท

ออกโดยรัฐวสิาหกจิไทยทมีกีฎหมายเฉพาะจัดตัง ทกีระทรวงการคลังไม่
คําประกัน และยังไมไ่ดแ้ปลงสภาพเป็นบรษัิทจํากัด  และมอีนัดบัความ
นา่เชอืถอื ทเีป็นสกลุเงนิบาท

4.1 ระดับความเสยีง 1
4.2 ระดับความเสยีง 2

ออก สงัจา่ย รับรอง รับอาวลั หรอืคําประกัน โดยรัฐบาลตา่งประเทศ 
ธนาคารกลางตา่งประเทศ และกระทรวงการคลังตา่งประเทศ ในสกลุเงนิใดๆ
2.1 ระดับความเสยีง 1
2.2 ระดับความเสยีง 2
2.3 ระดับความเสยีง 3
2.4 ระดับความเสยีง 4
2.5 ระดับความเสยีง 5
2.6 ระดับความเสยีง 6

7.6 ระดับความเสยีง 6

7.7 ไมไ่ดร้ับการจัดระดับความน่าเชอืถอื
ออกโดยรัฐวสิาหกจิตา่งประเทศ
8.1 ระดับความเสยีง 1
8.2 ระดับความเสยีง 2
8.3 ระดับความเสยีง 3
8.4 ระดับความเสยีง 4

7.1 ระดับความเสยีง 1
7.2 ระดับความเสยีง 2
7.3 ระดับความเสยีง 3
7.4 ระดับความเสยีง 4
7.5 ระดับความเสยีง 5

8.7 ไมไ่ดร้ับการจัดระดับความน่าเชอืถอื

5.2 ระดับความเสยีง 2
5.3 ระดับความเสยีง 3
5.4 ระดับความเสยีง 4
5.5 ระดับความเสยีง 5
5.6 ระดับความเสยีง 6
5.7 ไมไ่ดร้ับการจัดระดับความน่าเชอืถอื

ออกโดยสถาบันการเงนิ / บรษัิทหลักทรัพย ์/ บรษัิทประกันภัย ในประเทศ
6.1 ระดับความเสยีง 1
6.2 ระดับความเสยีง 2
6.3 ระดับความเสยีง 3
6.4 ระดับความเสยีง 4
6.5 ระดับความเสยีง 5

6.7 ไมไ่ดร้ับการจัดระดับความน่าเชอืถอื



ตารางท ี7.2 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการลงทนุในตราสารหนี บาท

ลาํดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ คปภ.
 วา่ดว้ยการประเมนิราคา
ทรพัยส์นิและหนสีนิของ

บรษิทัประกนัชวีติ) 

คา่ความเสยีง
เงนิกองทนุตาม
ระดบัความเสยีง

รายการ

0.01%

0.35%

0.40%

1.50%

4.00%

14.00%

14.00%

10

9.4 ระดับความเสยีง 4
9.5 ระดับความเสยีง 5
9.6 ระดับความเสยีง 6
9.7 ไมไ่ดร้ับการจัดระดับความน่าเชอืถอื

9

รวม

9.2 ระดับความเสยีง 2

9.3 ระดับความเสยีง 3

9.1 ระดับความเสยีง 1

ออกโดยบรษัิทเอกชนตา่งประเทศ



ตารางท ี7.3 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการลงทนุในเงนิใหกู้ย้มืโดยมอีสงัหารมิทรพัยจ์ํานองเป็นประกนั บาท

ลาํดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ 

คปภ. วา่ดว้ยการ
ประเมนิราคา

ทรพัยส์นิและหนสีนิ
ของบรษิทัประกนัชวีติ)

คา่ความเสยีง
เงนิกองทนุตามระดบั

ความเสยีง

อสงัหารมิทรัพยท์ใีชเ้ป็นทอียูอ่าศัย (residential properties)

(ก) อัตราสว่นเงนิใหกู้ย้มืตอ่มลูคา่หลักประกันนอ้ยกวา่ 70% (LTV < 70%) 2.8%

(ข) อัตราสว่นเงนิใหกู้ย้มืตอ่มลูคา่หลักประกันระหวา่ง 70% ถงึ 90% (70% ≤ LTV  ≤ 90%) 6.0%

(ค) 8.0%

อสงัหารมิทรัพยอ์นื (other types of properties)

(ก) อัตราสว่นเงนิใหกู้ย้มืตอ่มลูคา่หลักประกันนอ้ยกวา่ 70% (LTV < 70%) 6.4%

(ข) อัตราสว่นเงนิใหกู้ย้มืตอ่มลูคา่หลักประกันระหวา่ง 70% ถงึ 90% (70% ≤ LTV  ≤ 90%) 8.0%

(ค) 12.0%

3

บาท

ลาํดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ 

คปภ. วา่ดว้ยการ
ประเมนิราคา

ทรพัยส์นิและหนสีนิ
ของบรษิทัประกนัชวีติ) 

คา่ความเสยีง
เงนิกองทนุตามระดบั

ความเสยีง

1 14.0%

(ก) 7.0%

(ข) 14.0%

3 0.0%

4 14.0%

5

ตารางท ี7.5 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการประกนัภยัตอ่
ลาํดบัที บาท

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(ก)

(ข)

(ค)

3

4 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการประกนัภยัตอ่ (risk capital charge)

เงนิใหกู้ย้มืดอ้ยคณุภาพ (non-performing)

รายการ

เชา่ทรัพยส์นิแบบลสิซงิประเภทสญัญาเชา่การเงนิ / เงนิลงทนุใหเ้ชา่ซอื

ตารางท ี7.4 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการลงทนุในเงนิใหกู้ย้มืนอกจากเงนิใหกู้ย้มืโดยมอีสงัหารมิทรพัยจ์ํานองเป็นประกนั

2 เงนิใหกู้ย้มืโดยมบีคุคลคําประกัน

รวม (total)

เงนิคา้งจา่ยเกยีวกับการประกันภัยตอ่ (due to reinsurers)

เจา้หนปีระกันภัยตอ่อนื (other reinsurance payables)

สนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่สทุธ ิ(net reinsurance assets)

รายการ

รายการ

รวม

เงนิใหกู้ย้มืโดยมกีรมธรรมเ์ป็นประกัน
เงนิใหกู้ย้มือนื

2

1

เงนิวางไวจ้ากการประกันภัยตอ่ (deposit on reinsurance treaties)

เงนิคา้งรับเกยีวกับการประกันภัยตอ่ (due from reinsurers)

สํารองประกันภัยสว่นทเีรยีกคนืจากการประกันภัยตอ่ (กอ่นรวมคา่เผอืความผันผวน) (reinsurance 
recoveries on technical reserves (before PAD))

1

2

รวมหนสีนิจากการประกนัภยัตอ่ (total reinsurance liabilities )

รวมสนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่ (total reinsurance assets )

เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นักงานและตัวแทนของบรษัิท

ลกูหนปีระกันภัยตอ่อนื (other reinsurance receivables)

เงนิถอืไวจ้ากการประกันภัยตอ่ (amounts withheld on reinsurance treaties)

เงนิใหกู้ย้มืดอ้ยคณุภาพ (non-performing)

เงนิใหกู้ย้มืแกบ่คุคลอนื (ยกเวน้ เงนิใหกู้ย้มืโดยมกีรมธรรมเ์ป็นประกัน)



ตารางท ี7.6 เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากสนิทรพัยอ์นืๆ

ลําดบัที

ความเสยีงภยัทงัหมด 
 (มลูคา่ตามประกาศ 

คปภ. วา่ดว้ยการ
ประเมนิราคา

ทรพัยส์นิและหนสีนิ
ของบรษิทัประกนั

ชวีติ) 

คา่ความเสยีง
เงนิกองทนุตามระดบั

ความเสยีง

1 0%

2 0%

(ก) 0%

(1) 0%

(2) 0.25%

(3) 0.50%

(4) 1.6%

(5) 4%

(6) 8%

(7) 8%

(8) 8%

(9) 12%

(10) 12%

(11) 0.8%

4 0%

5 0%

6 0%

7 12%

(ก)

0%

(ข)
100%

(1) 0.01%

(2) 0.35%

(3) 0.40%

(4) 1.50%

(5) 4.00%

(6) 14.00%

(7) 14.00%

9 0%

10 รวม

ตารางท ี7.7 เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการลงทนุในตราสารอนุพนัธ์

ลําดบัที

ราคาตลาดปจัจบุนั 
(exposure mark-to-

market value)

เงนิตน้ (notional 
principal)

คา่ความเสยีงทใีช้
 (applicable risk 

charge)

เงนิกองทนุตามระดบั
ความเสยีง (risk capital 

charge)

1

2

3

4

5

996

997

998

999

1000

1001 รวม (total)

รายการ

เงนิสด

เงนิฝากสถาบันการเงนิ/ ใบรับฝากเงนิ/ บัตรเงนิฝาก กบั ธ. ออมสนิ

คา้งรับจาก รัฐบาลไทย ธนาคารแหง่ประเทศไทย กระทรวงการคลงัไทย ธนาคารออมสนิ หรอื
กองทนุเพอืการฟืนฟแูละพัฒนาระบบสถาบันการเงนิไทย ทเีป็นสกลุบาท / เงนิใหกู้ย้มืโดยมี
กรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั / เงนิปันผลทปีระกาศแลว้ของนติบิคุคลทจีัดตงัขนึตามกฎหมายไทย
ซงึยังไมพ่น้กําหนดระยะเวลาทกีฎหมายกําหนดใหน้ติบิคุคลนันตอ้งชําระใหก้บัผูถ้อืตราสาร

รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ

อนืๆ

สถานะและคูส่ญัญา (position & counterparty)

เงนิฝากสถาบันการเงนิ/ ใบรับฝากเงนิ/ บัตรเงนิฝาก กบั ธ. อนื

สนิทรัพยท์ตีดิภาระผกูพัน (assets pledged by an insurer)

(ข)

จํานวนเงนิทไีดรั้บการคําประกนัจากสถาบันประกนัเงนิฝาก
สว่นเกนิจากจํานวนเงนิทไีดรั้บการคําประกนัจากสถาบันประกนัเงนิฝาก

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (ระดบัความเสยีง 2)

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (ระดบัความเสยีง 3)

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (ระดบัความเสยีง 4)

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (ระดบัความเสยีง 5)

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (ระดบัความเสยีง 6)

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (สถาบันการเงนิทมีกีฎหมายพเิศษจัดตงั ยกเวน้ ธ.ออมสนิ)

บัญชเีดนิสะพัดสํานักงานใหญ่

คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตดับัญช ี(deferred tax assets)

ระยะเวลามากกวา่ 6 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 12 เดอืน

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (ระดบัความเสยีง 1)

ระยะเวลาไมเ่กนิ 1 เดอืน
ระยะเวลามากกวา่ 1 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 6 เดอืน

เบยีประกนัภยัคา้งรับสําหรับกรมธรรมป์ระกนัภยัอบุัตเิหต ุทคีา้งชําระเกนิกวา่ 60 วัน นับแตว่ันเรมิคุม้ครอง
ตามสญัญา

ระยะเวลาตงัแต ่12 เดอืน ขนึไป (ไมไ่ดรั้บการจัดอนัดบัความน่าเชอืถอื)

8

(ค)

ระดบัความเสยีง 1

ระดบัความเสยีง 2

ระดบัความเสยีง 3

ระดบัความเสยีง 4

ไมไ่ดรั้บการจัดอนัดบัความน่าเชอืถอื

3

เงนิปันผลทปีระกาศแลว้ของนติบิคุคลทจีัดตงัขนึตามกฎหมายไทยซงึพน้กําหนดระยะเวลาที
กฎหมายกําหนดใหน้ติบิคุคลนันตอ้งชําระใหก้บัผูถ้อืตราสาร

ระดบัความเสยีง 5

ระดบัความเสยีง 6



แบบฟอรม์ท ี8 การคํานวณเงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการประกนัภยัตอ่และการคํานวณความเสยีงดา้นการกระจุกตวัจากการประกนัภยัตอ่

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี8.1 เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงจากการประกนัภยัตอ่สาํหรบัผูร้บัประกนัภยัตอ่ในประเทศ

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(ก)

(ข)

(ค)

3

4 100%

5

6

7

รวม (total)

ลาํดบัที รายการ
สญัญาประกนัภยัตอ่

ทางการเงนิ/1

สญัญาประกนัภยัตอ่ทไีมใ่ชส่ญัญาประกนัภยัตอ่ทางการเงนิ

1

2

รวมสนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่ (total reinsurance assets)

รวมหนสีนิจากการประกนัภยัตอ่ (total reinsurance liabilities)

สนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่สทุธ ิ(net reinsurance assets)

คา่ความเสยีง (ตามตารางดา้นลา่ง) (risk charge (see below))

เงนิวางไวจ้ากการประกันภัยตอ่ (amounts deposit on reinsurance treaties)

เงนิคา้งรับเกยีวกับการประกันภัยตอ่ (due from reinsurers)

เจา้หนีประกันภัยตอ่อนื (other reinsurance payables)

เงนิกองทุนสาํหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการประกนัภยัตอ่ (reinsurance credit risk 
capital charge)

สํารองประกันภัยสว่นทเีรยีกคนืจากการประกันภัยตอ่ทไีมร่วมคา่เผอืความผันผวน 
(reinsurance recoveries on technical reserves without PAD)

ลกูหนีประกันภัยตอ่อนื (other reinsurance receivables)

เงนิกองทุนสาํหรบัความเสยีงดา้นการกระจกุตวัจากการเอาประกนัภยัตอ่กบัผูร้บัประกนัภยั
ตอ่แตล่ะราย (individual reinsurance  concentration risk capital charge)

เงนิถอืไวจ้ากการประกันภัยตอ่ (amounts withheld on reinsurance treaties)

เงนิคา้งจา่ยเกยีวกับการประกันภัยตอ่ (due to reinsurers)

เงนิกองทุนสาํหรบัความเสยีงดา้นการกระจกุตวัจากการเอาประกนัภยัตอ่กบัผูร้บัประกนัภยั
ตอ่ในประเทศ (local reinsurance concentration risk capital charge)



ตารางท ี8.2 เงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงจากการประกนัภยัตอ่สําหรบัผูร้บัประกนัภยัตอ่ตา่งประเทศ

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(ก)

(ข)

(ค)

3

4 100%

5

6

7

8

ลําดบัท ี รายการ
สญัญาประกนัภยัตอ่

ทางการเงนิ/1

สญัญาประกนัภยัตอ่ทไีมใ่ชส่ญัญาประกนัภยัตอ่ทางการเงนิ รวม (total)

2
เงนิถอืไวจ้ากการประกันภัยตอ่ (amounts withheld on reinsurance treaties)

เงนิคา้งจ่ายเกยีวกับการประกันภัยตอ่ (due to reinsurers)

รวมสนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่ (total reinsurance assets)

รวมหนสีนิจากการประกนัภยัตอ่ (total reinsurance liabilities)

เจา้หนปีระกันภัยตอ่อนื (other reinsurance payables)

1
เงนิวางไวจ้ากการประกันภยัตอ่ (amounts deposit on reinsurance treaties)

ลกูหนปีระกันภัยตอ่อนื (other reinsurance receivables)

เงนิคา้งรับเกยีวกับการประกันภัยตอ่ (due from reinsurers)

สนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่สุทธ ิ(net reinsurance assets)

เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจุกตวัจากการเอาประกนัภยัตอ่กบัผูร้บัประกนัภยัตอ่
ตา่งประเทศ (offshore reinsurance concentration risk capital charge)

สํารองประกันภัยสว่นทเีรยีกคนืจากการประกันภัยตอ่ทไีมร่วมคา่เผอืความผันผวน (reinsurance 
recoveries on technical reserves without PAD)

คา่ความเสยีง (ตามตารางดา้นลา่ง) (risk charge (see below))

เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นเครดติจากการประกนัภยัตอ่ (reinsurance credit risk 
capital charge)

เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจุกตวัจากการเอาประกนัภยัตอ่กบัผูร้บัประกนัภยัตอ่
แตล่ะราย (individual reinsurance  concentration risk capital charge)

เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจุกตวัจากการเอาประกนัภยัตอ่สาํหรบัความเสยีง
รวมของผูร้บัประกนัภยัตอ่ในแตล่ะระดบัความเสยีง (additional Reinsurance concentration 
risk capital charge)



การจดัระดบัความเสยีง (risk rating)
รอ้ยละของคา่
ความเสยีง (% 
risk charge)

รอ้ยละขดีจํากัด
ของสนิทรัพยจ์าก
การประกันภัยตอ่

(% limit of 
reinsurance 

Asset)

สนิทรัพยจ์าก
การประกันภัย

ตอ่ 
(reinsurance 

assets)

กอ่นการ
กระจายกลับไป

แตล่ะผูร้ับ
ประกันภัยตอ่
แตล่ะราย 
(before 

allocating 
back to each 

reinsurer)

1.6% 100%
2.8% 100%
4% 100%
8% 50%
15% 25%
25% รวม (total)

48.5%
รอ้ยละของคา่
ความเสยีง (% 
risk charge)

1.6%

2.8%

4%

8%
(c) 100%การประกันภัยตอ่ทางการเงนิ (financial reinsurance)

เงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นการกระจุกตวัจากการเอาประกนัภยัตอ่สาํหรบั
ความเสยีงรวมของผูร้บัประกนัภยัตอ่ในแตล่ะระดบัความเสยีง (additional 
Reinsurance concentration risk capital charge)

ระดับความเสยีง 1 (risk grade 1) ระดับความเสยีง 1 (risk grade 1)
ระดับความเสยีง 2 (risk grade 2)

ระดับความเสยีง 6 (risk grade 6)

ระดับความเสยีง 4 (risk grade 4)
ระดับความเสยีง 5 (risk grade 5)

ระดับความเสยีง 4 (risk grade 4)
ระดับความเสยีง 3 (risk grade 3)ระดับความเสยีง 3 (risk grade 3)
ระดับความเสยีง 2 (risk grade 2)

ระดับความเสยีง 5, 6 และ 7 (risk grade 5, 6 and 7)

ความเสยีงภยัดา้นเครดติของผูร้บัประกนัภยัตอ่ตา่งประเทศ (credit 
exposures to offshore reinsurers )

(b)
ความเสยีงภยัดา้นเครดติของผูร้บัประกนัภยัตอ่ในประเทศไทยตาม
อตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ (credit exposures to Thai 
reinsurers according to reinsurer's capital adequacy ratio (CAR))

(i) อัตราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุตังแต ่300% (CAR ≥ 300%)

(ii) อัตราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุตังแต ่200% แตไ่มถ่งึ 300% (CAR ≥ 
200% and <300%)

(iii) อัตราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุตังแต ่150% แตไ่มถ่งึ 200% (CAR ≥
 150% and <200%)

(iv) อัตราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุนอ้ยกวา่ 150% (CAR <150%)

ระดับความเสยีง 7 (risk grade 7)

(a)



แบบฟอรม์ท ี9 การคาํนวณเงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นการกระจุกตวั

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี9.1 เงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจกุตวั

(1) 5.0%
(2) 5.0%
(3) 5.0%
(4) 5.0%
(5) 5.0%

(996) 5.0%
(997) 5.0%
(998) 5.0%
(999) 5.0%

(1000) 5.0%

(1) 10.0%
(2) 10.0%
(3) 10.0%
(4) 10.0%
(5) 10.0%

(996) 10.0%
(997) 10.0%
(998) 10.0%
(999) 10.0%

(1000) 10.0%

(1) 20.0%
(2) 20.0%
(3) 20.0%
(4) 20.0%
(5) 20.0%

(996) 20.0%
(997) 20.0%
(998) 20.0%
(999) 20.0%

(1000) 20.0%

(1) 15.0%
(2) 15.0%
(3) 15.0%
(4) 15.0%
(5) 15.0%

(996) 15.0%
(997) 15.0%
(998) 15.0%
(999) 15.0%

(1000) 15.0%

(1) 15.0%
(2) 15.0%
(3) 15.0%
(4) 15.0%
(5) 15.0%

(996) 15.0%
(997) 15.0%
(998) 15.0%
(999) 15.0%

(1000) 15.0%

(1) 15.0%
(2) 15.0%
(3) 15.0%
(4) 15.0%
(5) 15.0%

(996) 15.0%
(997) 15.0%
(998) 15.0%
(999) 15.0%

(1000) 15.0%

ตราสารทุน

ผูอ้อกตราสารหนี

ขดีจาํกดัทกีําหนด
(รอ้ยละของสนิทรพัยร์วม)

(ยกเวน้รัฐบาล และรัฐวสิาหกจิของประเทศไทย)

เงนิกองทุนตาม
ระดบัความเสยีง

กองทุนรวมโครงสรา้งพนืฐานเพอือนาคตประเทศไทยทมีวีัตถปุระสงค์
การจัดตังตามมตคิณะรัฐมนตร ีเมอืวันท ี12 กรกฎาคม 2559

ความเสยีงภยั
(มูลคา่ทปีระเมนิได้

ตามประกาศฯ ประเมนิ
ราคาทรพัยส์นิและ
หนสีนิของบรษิทั

ประกนัชวีติ)

ลําดบัที ประเภทของการกระจกุตวั

มไิดจ้ดทะเบยีนซอืขายในสมาคมตลาดตราสารหนไีทย

1

จดทะเบยีนซอืขายในสมาคมตลาดตราสารหนไีทย

สถาบันการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบันการเงนิ รวมถงึ บรษัิท
ร่วมหรอืบรษัิทย่อยในกลุม่สถาบันการเงนิ

(ก)

2

(ก)

(ข)

(ค)

ขดีจาํกดั

(ค) จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม 
เอ ไอ หรอือยู่ในดัชนรีาคาหลักทรัพยต์ามทกํีาหนด

(ข) Infrastructure fund,  REIT และ Property fund ในรูปแบบตราสาร
ทุนทจีดทะเบยีนกองทุนในประเทศไทยและลงทุนในประเทศไทย



ตารางท ี9.1 เงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจกุตวั

ขดีจาํกดัทกีําหนด
(รอ้ยละของสนิทรพัยร์วม)

เงนิกองทุนตาม
ระดบัความเสยีง

ความเสยีงภยั
(มูลคา่ทปีระเมนิได้

ตามประกาศฯ ประเมนิ
ราคาทรพัยส์นิและ
หนสีนิของบรษิทั

ประกนัชวีติ)

ลําดบัที ประเภทของการกระจกุตวั ขดีจาํกดั

(1) 5.0%
(2) 5.0%
(3) 5.0%
(4) 5.0%
(5) 5.0%

(996) 5.0%
(997) 5.0%
(998) 5.0%
(999) 5.0%

(1000) 5.0%

(1) 5.0%
(2) 5.0%
(3) 5.0%
(4) 5.0%
(5) 5.0%

(996) 5.0%
(997) 5.0%
(998) 5.0%
(999) 5.0%

(1000) 5.0%

(1) 5.0%
(2) 5.0%
(3) 5.0%
(4) 5.0%
(5) 5.0%

(996) 5.0%
(997) 5.0%
(998) 5.0%
(999) 5.0%

(1000) 5.0%

(1) 10.0%
(2) 10.0%
(3) 10.0%
(4) 10.0%
(5) 10.0%

(996) 10.0%
(997) 10.0%
(998) 10.0%
(999) 10.0%

(1000) 10.0%

(1) 1.0%
(2) 1.0%
(3) 1.0%
(4) 1.0%
(5) 1.0%

(996) 1.0%
(997) 1.0%
(998) 1.0%
(999) 1.0%

(1000) 1.0%
(ข) 2.5%

5 15.0%
6 20.0%
7 รวม

(ก)

(ข)

9

10

(ฉ) มไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย ์
เอ็ม เอ ไอ หรอืมไิดอ้ยู่ในดัชนรีาคาหลักทรัพยต์ามทกํีาหนด และมคีา่
ความเสยีงดา้นตลาด 50%

รวมเงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจกุตวั

8

เงนิกองทุนสําหรับความเสยีงดา้นการกระจกุตัวจากการเอาประกนัภัยตอ่กบัผูรั้บประกนัภัยตอ่ในประเทศ

เงนิกองทุนสําหรับความเสยีงดา้นการกระจกุตัวจากการเอาประกนัภัยตอ่กบัผูรั้บประกนัภัยตอ่ตา่งประเทศ

รวมเงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงดา้นการกระจกุตวัจากการประกนัภยัตอ่

4

รวมลกูหนทีุกราย

(ก)

การประกนัภัยตอ่
สนิทรพัยร์วม (มูลคา่ตามประกาศ คปภ. วา่ดว้ยการประเมนิราคาทรพัยส์นิและหนสีนิของบรษิทัประกนัชวีติ)

อสังหารมิทรัพยแ์ละทรัพยส์นิดําเนนิงาน

สนิทรัพยล์งทุนทเีป็นสกลุเงนิตราตา่งประเทศ (รวมทุกสกลุเงนิ)

ลกูหนแีตล่ะราย

หลักทรัพยท์เีป็นหน่วยลงทุน

เงนิใหกู้ย้มืทไีม่มทีรัพยส์นิเป็นประกนั

3

(ง) มไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย ์
เอ็ม เอ ไอ หรอืมไิดอ้ยู่ในดัชนรีาคาหลักทรัพยต์ามทกํีาหนด และมคีา่
ความเสยีงดา้นตลาด 25%

มไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย ์
เอ็ม เอ ไอ หรอืมไิดอ้ยู่ในดัชนรีาคาหลักทรัพยต์ามทกํีาหนด และมคีา่
ความเสยีงดา้นตลาด 35%

(จ)



แบบฟอรม์ท ี10 การคํานวณเงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นปฏบิตักิาร

บรษัิท
ณ วนัที

ตารางท ี10.1 เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นปฏบิตักิาร

ลําดบัที ความเสยีงภยัทงัหมด คา่ความเสยีง เงนิกองทนุตามระดบัความเสยีง

1 1%

รายการ

เบยีประกนัภัยรับรวมกอ่นการประกนัภัยตอ่ 
(Gross written premium)



แบบฟอรม์ท ี11 การกระจายความเสยีงระหวา่งความเสยีงดา้นประกนัภยัและความเสยีงดา้นสนิทรพัย ์

บรษัิท
ณ วนัที

ตารางท ี11.1 การกระจายความเสยีงระหวา่งความเสยีงดา้นประกนัภยัและความเสยีงดา้นสนิทรพัย์
เงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงดา้น

ประกนัภยั
เงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงดา้น

สนิทรพัย์

เงนิกองทุนสําหรบัความ
เสยีงดา้นประกนัภยั 100% 25%

เงนิกองทุนสําหรบัความ
เสยีงดา้นสนิทรพัย์ 25% 100%

รวม
SQRT

เงนิกองทุนตามระดบัความเสยีง



แบบฟอรม์ท ี12 รายละเอยีดของรายการหกัจากเงนิกองทนุ

บรษัิท
ณ วันที

 ลําดบัที  ประเภทของรายการหกั  รายการ  มลูคา่
ตามประกาศ คปภ. วา่
ดว้ยการประเมนิราคา

ทรพัยส์นิและหนสีนิของ
บรษิทัประกนัชวีติ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 ประเภทของรายการหกั
หุน้ทนุซอืคนื
คา่ความนยิม
สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน
สนิทรัพยท์ตีดิภาระผกูพัน
เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย/รว่ม
เงนิลงทนุในบรษัิทประกันภัย

การถอืตราสารทนุไขวก้ัน

สนิทรัพยผ์ดิกฎหมาย

หุน้บรุมิสทิธซิอืคนื ชนัท1ี
หุน้บรุมิสทิธซิอืคนื ชนัท2ี
ตราสารทางการเงนิซอืคนื

เงนิทบีรษัิทไดจ้่ายไปเพอืการซอืคนืหุน้บรุมิสทิธทิไีมส่ามารถไถถ่อนได ้ชนดิสะสมเงนิปันผล
เงนิทบีรษัิทไดจ้่ายไปเพอืการซอืคนืตราสารทางการเงนิทนัีบเป็นเงนิกองทนุ

สนิทรัพยท์ตีดิภาระผกูพัน (assets pledged by an insurer)
มลูคา่ของตราสารทนุทลีงทนุในบรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่ม

สนิทรัพยท์ไีดม้าหรอืมอียูโ่ดยฝ่าฝืนบทบัญญัตขิองกฎหมาย เวน้แตอ่สังหารมิทรัพยท์หีักคา่เผอื
การดอ้ยคา่แลว้

สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน (ยกเวน้ โปรแกรมคอมพวิเตอรท์บีรษัิทมกีรรมสทิธ)ิ

มลูคา่ตราสารทนุ หรอืเงนิลงทนุในตราสารทางการเงนิทนัีบเป็นเงนิกองทนุของบรษัิททไีดร้ับ
ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิประกันชวีติตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกันชวีติ หรอืบรษัิททไีดร้ับ
ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิประกันวนิาศภัยตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกันวนิาศภัย

มลูคา่ของตราสารทนุทถีอืไขวก้ันระหวา่งบรษัิทประกันชวีติกับบรษัิทอนื โดยมวีัตถปุระสงคเ์พอื
การเพมิทนุของบรษัิทประกันชวีติ

เงนิทบีรษัิทไดจ้่ายไปเพอืการซอืคนืหุน้บรุมิสทิธทิไีมส่ามารถไถถ่อนได ้ชนดิไมส่ะสมเงนิปันผล

 ชอืรายการตามประกาศ คปภ. วา่ดว้ยเงนิกองทนุตามระดบัความเสยีง
เงนิทบีรษัิทไดจ้่ายไปเพอืการซอืหุน้คนืตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจํากัด
คา่ความนยิมทนัีบเป็นสนิทรัพยท์ปีรากฏอยูใ่นงบการเงนิ



แบบฟอรม์ท ี13 การคาํนวณเงนิกองทนุสาํหรบัความเสยีงดา้นการเวนคนืกรมธรรม์

บรษัิท
ณ วันที

ตารางท ี13.1 เงนิกองทนุสําหรบัความเสยีงดา้นการเวนคนืกรมธรรม์

ลําดบัที บาท

1 -                                         
2 -                                         
3 -                                         
4 -                                         
5 -                                         
6 -                                         

7 ไมม่ี

(ก) สถานการณ์ท ี1 อัตราการขาดอายเุทา่กับ -                                         
(ข) สถานการณ์ท ี2 อัตราการขาดอายเุทา่กับ -                                         
(ค) สถานการณ์ท ี3 อัตราการขาดอายเุทา่กับ -                                         
(ง) สถานการณ์ท ี4 อัตราการขาดอายเุทา่กับ -                                         
(จ) สถานการณ์ท ี5 อัตราการขาดอายเุทา่กับ -                                         
(ฉ) สถานการณ์ท ี6 อัตราการขาดอายเุทา่กับ -                                         
(ช) สถานการณ์ท ี7 อัตราการขาดอายเุทา่กับ -                                         
(ซ) สถานการณ์ท ี8 อัตราการขาดอายเุทา่กับ -                                         
(ฌ) สถานการณ์ท ี9 อัตราการขาดอายเุทา่กับ -                                         
(ญ) สถานการณ์ท ี10 อัตราการขาดอายเุทา่กับ -                                         

9 -                                         เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงจากการเวนคนืกรมธรรมป์ระกันภัย

8

หมายเหตุ
1) รายการลําดับท ี8 คอลัมน ์(F) ใหก้รอกขอ้มลูอัตราการขาดอาย ุ(lapse rate) ทใีชใ้นการทดสอบ โดยจะตอ้งไมส่งูกวา่ 50%  และ 
2) รายการลําดับท ี8 คอลัมน ์(G) ใหก้รอกขอ้มลูผลกระทบการทําประกันภัยตอ่ทใีหค้วามคุม้ครองการขาดอายขุองกรมธรรมป์ระกันภัยเป็นจํานวน
มากตอ่เงนิกองทนุภายใตส้ถานการณ์นัน ๆ

บรษัิทมกีารทําประกันภัยตอ่ทใีหค้วามคุม้ครองการขาดอายขุองกรมธรรมป์ระกันภัยเป็นจํานวนมาก
หรอืไม่

มลูคา่สํารองประกันภัยหลังการประกันภัยตอ่ (policy liability)
ผลรวมของเงนิกองทนุสําหรับความเสยีงอนืทงั 5 ดา้น (other risks)
เงนิกองทนุสําหรับความเสยีงจากการเวนคนืกรมธรรมป์ระกันภัยกอ่นการคํานงึถงึผลกระทบจาก
การทําประกันภัยตอ่ทใีหค้วามคุม้ครองการขาดอายขุองกรมธรรมป์ระกันภัยเป็นจํานวนมาก

ผลกระทบจากการทําประกันภัยตอ่ทใีหค้วามคุม้ครองการขาดอายขุองกรมธรรมป์ระกันภัยเป็น
จํานวนมากตอ่เงนิกองทนุภายใตส้ถานการณ์ ดังนี

มลูคา่เวนคนืเงนิสดหลงัการหักยอดคา้งชําระของเงนิใหกู้ย้มืโดยมกีรมธรรมป์ระกันภัยเป็นประกัน

-                                                                                                                                                                                
00/01/00

รายการ

มลูคา่เวนคนืเงนิสดกอ่นการหักยอดคา้งชําระของเงนิใหกู้ย้มืโดยมกีรมธรรมป์ระกันภัยเป็นประกัน
มลูคา่ยอดคา้งชําระของเงนิใหกู้ย้มืโดยมกีรมธรรมป์ระกันภัยเป็นประกัน



ตารางท ี13.2 รายละเอยีดสัญญาประกันภัยตอ่ทใีหค้วามคุม้ครองการขาดอายขุองกรมธรรมป์ระกันภัยเป็นจํานวนมาก
ลําดบัที

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายละเอยีดของสญัญาโดยสงัเขปบรษิทัรบัประกนัภยัตอ่



เอกสารแนบ 2

รายงานการดํารงเงนิกองทนุ เดอืน _________ ปี ______

…(ชอืบรษิทั/สาขา)…

ณ วนัท ี__________



รายงานการดาํรงเงนิกองทนุรายเดอืน (MONTHLY RBC REPORT)

ชอืบรษัิท (Company)
ประจําเดอืน (For the month of)

ตารางท ี1 การคํานวณอตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุรายเดอืน บาท(Baht)
ลาํดบัที ธ.ค. 25xx-1 ม.ค. 25xx ก.พ. 25xx ม.ีค. 25xx เม.ย. 25xx พ.ค. 25xx ม.ิย. 25xx ก.ค. 25xx ส.ค. 25xx ก.ย. 25xx ต.ค. 25xx พ.ย. 25xx ธ.ค. 25xx

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

ตารางท ี2 ขอ้มลูนําเขา้
ลาํดบัที ธ.ค. 25xx-1 ม.ค. 25xx ก.พ. 25xx ม.ีค. 25xx เม.ย. 25xx พ.ค. 25xx ม.ิย. 255x ก.ค. 255x ส.ค. 25xx ก.ย. 25xx ต.ค. 25xx พ.ย. 25xx ธ.ค. 25xx

(ก)

(ก)

(ก)

หมายเหตุ
1) การเปลยีนแปลงตา่งๆ ทคีํานวณเป็นการประมาณการถงึการเปลยีนแปลงจากเดอืนทมีกีารทํารายงานการดํารงเงนิกองทนุรายไตรมาสลา่สดุ เชน่ รายงานเดอืนกรกฏาคมและสงิหาคม จะประมาณจากรายงานไตรมาสลา่สดุซงึก็คอื เดอืนมถินุายน เป็นตน้
2) การประมาณอัตราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ อยู่บนขอ้สมมตทิวี่า 

2.1 การเปลยีนแปลงเงนิกองทนุทสีามารถนํามาใชไ้ดท้งัหมด (TCA) คดิจากสนิทรัพยแ์ละหนสีนิของบรษัิทประกนัชวีติเฉพาะสว่นทอี่อนไหวตอ่อัตราดอกเบยีเทา่นัน
2.2 เงนิกองทนุสาํหรับความเสยีงดา้นประกนัภยัของบรษัิทจะประมาณจากการเปลยีนแปลงของเบยีประกนัภยัและสาํรองประกนัภยั
2.3 เงนิกองทนุสาํหรับความเสยีงดา้นตลาดของบรษัิทจะประมาณจากการเปลยีนแปลงของมูลคา่สนิทรัพยจ์ากอัตราดอกเบยี
2.4 เงนิกองทนุสาํหรับความเสยีงดา้นเครดติ ดา้นการกระจุกตวั ดา้นปฏบิัตกิาร และความเสยีงจากการเวนคนืกรมธรรมป์ระกนัภยั ไม่มกีารเปลยีนแปลง

คา่สหสมัพันธร์ะหว่างความเสยีงดา้นสนิทรัพยแ์ละความเสยีงดา้นประกนัภยั
Insurance Asset

100% 25%
25% 100%Asset

Insurance

อตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ (CAR)

การเปลยีนแปลงมูลคา่สนิทรัพยค์ดิเป็นรอ้ยละ (%change in asset)

3
เบยีประกนัภยัรับสทุธใินรอบ 12 เดอืนทผี่านมา (past 12-month premiums)

รายการ
1

2

การเปลยีนแปลงของเบยีประกนัภยัรับ (%change in premiums)

การเปลยีนแปลงสาํรองประกนัภยัคดิเป็นรอ้ยละ (%change in liability)
มูลคา่ของสนิทรัพยท์อี่อนไหวตอ่อัตราดอกเบยี (interest sensitive asset)

มูลคา่ของหนสีนิทอี่อนไหวตอ่อัตราดอกเบยี (interest sensitive liability)

เงนิกองทนุทสีามารถนํามาใชไ้ดท้งัหมด (total capital available) (TCA)

เงนิกองทนุสาํหรับความเสยีงจากการเวนคนืกรมธรรมป์ระกนัภยั

เงนิกองทนุทตีอ้งดํารงทงัหมด (total capital required) (TCR)

รายการ
เงนิกองทนุชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ (CET 1)
ตราสารทางการเงนิทนัีบเป็นเงนิกองทนุชนัท ี1 (Additional tier 1)
เงนิกองทนุชนัท ี2 (Tier 2)

เงนิกองทนุสาํหรับความเสยีงดา้นประกนัภยัและความเสยีงดา้นสนิทรัพย ์หลงัหัก
สว่นลดจากการกระจายความเสยีง
เงนิกองทนุสาํหรับความเสยีงดา้นการกระจุกตวั

เงนิกองทนุสาํหรับความเสยีงดา้นประกนัภยั

เงนิกองทนุสาํหรับความเสยีงดา้นเครดติ
เงนิกองทนุสาํหรับความเสยีงดา้นตลาด

เงนิกองทนุสาํหรับความเสยีงดา้นปฏบิัตกิาร



ชอืบรษัิท (Company)
ประจําเดอืน (For the month of)

ตารางท ี3 เบยีประกนัภยัรบัสุทธสิะสม
ลําดบัที เบยีประกนัภยัรบัสุทธสิะสม ปีทแีลว้ ปีปจัจุบนั

1 1 ม.ค. - 31 ม.ค.
2 1 ม.ค. - 28 ก.พ.
3 1 ม.ค. - 31 ม.ีค.
4 1 ม.ค. - 30 เม.ย.
5 1 ม.ค. - 31 พ.ค.
6 1 ม.ค. - 30 ม.ิย.
7 1 ม.ค. - 31 ก.ค.
8 1 ม.ค. - 31 ส.ค.
9 1 ม.ค. - 30 ก.ย.

10 1 ม.ค. - 31 ต.ค.
11 1 ม.ค. - 30 พ.ย.
12 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.



ชอืบรษิัท (Company)
ประจําเดอืน (For the month of)

ตารางท ี4 การคํานวณการเปลยีนแปลงมลูคา่สนิทรพัยแ์ละหนสีนิรายเดอืน

Spot rate RBC 
yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี (interest 
rate sensitive 

assets)

กระแสเงนิสดของภาระ
ผกูพนัตามสญัญาประกนัภยั

ระยะยาวรวมกอ่นการ
ประกนัภยัตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นไทลท์ ี75

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot rate Weighted 
yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot rate Weighted 
yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

1 0.5
2 1.5
3 2.5
4 3.5
5 4.5
6 5.5
7 6.5
8 7.5
9 8.5

10 9.5
11 10.5
12 11.5
13 12.5
14 13.5
15 14.5
16 15.5
17 16.5
18 17.5
19 18.5
20 19.5
21 20.5
22 21.5
23 22.5
24 23.5
25 24.5
26 25.5
27 26.5
28 27.5
29 28.5
30 29.5
31 30.5
32 31.5
33 32.5
34 33.5
35 34.5
36 35.5
37 36.5
38 37.5
39 38.5
40 39.5
41 40.5
42 41.5
43 42.5
44 43.5
45 44.5
46 45.5
47 46.5
48 47.5
49 48.5
50 49.5
51 50.5
52 51.5
53 52.5
54 53.5
55 54.5
56 55.5
57 56.5
58 57.5

อตัราดอกเบยีฐาน 
(base rate)

อตัราดอกเบยีปจัจุบนั 
(current rate)

อตัราดอกเบยีปจัจุบนั 
(current rate)

การเปลยีนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนสีนิคดิเป็นรอ้ยละ (%change in asset and liability)
ก.พ. 25xx

สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจุบนัสถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจุบนั

คา่
กลางที

ใช ้
(proxy 
term)

ปี 
(bucket 
(years))

ธ.ค. 25xx-1 ม.ค. 25xx
กระแสเงนิสด (cash flow) สถานการณ์ฐาน (base scenario)



Spot rate RBC 
yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี (interest 
rate sensitive 

assets)

กระแสเงนิสดของภาระ
ผกูพนัตามสญัญาประกนัภยั

ระยะยาวรวมกอ่นการ
ประกนัภยัตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นไทลท์ ี75

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot rate Weighted 
yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot rate Weighted 
yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

อตัราดอกเบยีฐาน 
(base rate)

อตัราดอกเบยีปจัจุบนั 
(current rate)

อตัราดอกเบยีปจัจุบนั 
(current rate)

การเปลยีนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนสีนิคดิเป็นรอ้ยละ (%change in asset and liability)
ก.พ. 25xx

สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจุบนัสถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจุบนั

คา่
กลางที

ใช ้
(proxy 
term)

ปี 
(bucket 
(years))

ธ.ค. 25xx-1 ม.ค. 25xx
กระแสเงนิสด (cash flow) สถานการณ์ฐาน (base scenario)

59 58.5
60 59.5
61 60.5
62 61.5
63 62.5
64 63.5
65 64.5
66 65.5
67 66.5
68 67.5
69 68.5
70 69.5
71 70.5
72 71.5
73 72.5
74 73.5
75 74.5
76 75.5
77 76.5
78 77.5
79 78.5
80 79.5
81 80.5
82 81.5
83 82.5
84 83.5
85 84.5
86 85.5
87 86.5
88 87.5
89 88.5
90 89.5
91 90.5
92 91.5
93 92.5
94 93.5
95 94.5
96 95.5
97 96.5
98 97.5
99 98.5

100 99.5

หมายเหตุ
Weighted yield เทา่กบั คา่ทมีากกวา่ระหวา่งอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยทไีมม่ดีอกเบยี (zero coupon yield) ณ วนัประเมนิ (วนัสนิเดอืนของแตล่ะเดอืน) กบัคา่เฉลยีของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลดงักลา่ว ณ วนัประเมนิ และ
 ณ แตล่ะสนิไตรมาส ทังหมด 7 ไตรมาสยอ้นหลัง ซงึคา่ถว่งนําหนักทใีชส้ําหรับสนิเดอืนปัจจบุันกําหนดใหม้คีา่เทา่กบั รอ้ยละ 51 และคา่ถว่งนําหนักแตล่ะสนิไตรมาสของ 7 ไตรมาสกอ่นหนา้กําหนดใหม้คีา่เทา่กบั รอ้ยละ 7 เชน่ Weighted yield สําหรับ
เดอืนมกราคม 2564 เทา่กบั คา่ทมีากกวา่ระหวา่ง zero coupon yield ณ วนัท ี31 มกราคม 2564 กบัคา่เฉลยีของ zero coupon yield ณ วนัท ี31 มกราคม 2564 ณ สนิไตรมาสท ี1-3 ของปี 2563 และ ณ สนิไตรมาสท ี1-4 ของปี 2562 เป็นตน้

รวม (total)



ตารางท ี4 การคาํนวณการเปลยีนแปลงมลูคา่สนิทรพัยแ์ละหนสีนิรายเดอืน

Spot 
rate

RBC 
yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี (interest 
rate sensitive 

assets)

กระแสเงนิสดของภาระ
ผกูพนัตามสญัญาประกนัภยั

ระยะยาวรวมกอ่นการ
ประกนัภยัตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นไทลท์ ี75

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot 
rate

Weighted 
 yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot 
rate

Weighted 
yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

1 0.5
2 1.5
3 2.5
4 3.5
5 4.5
6 5.5
7 6.5
8 7.5
9 8.5

10 9.5
11 10.5
12 11.5
13 12.5
14 13.5
15 14.5
16 15.5
17 16.5
18 17.5
19 18.5
20 19.5
21 20.5
22 21.5
23 22.5
24 23.5
25 24.5
26 25.5
27 26.5
28 27.5
29 28.5
30 29.5
31 30.5
32 31.5
33 32.5
34 33.5
35 34.5
36 35.5
37 36.5
38 37.5
39 38.5
40 39.5
41 40.5
42 41.5
43 42.5
44 43.5
45 44.5
46 45.5
47 46.5
48 47.5
49 48.5
50 49.5
51 50.5
52 51.5
53 52.5
54 53.5
55 54.5
56 55.5
57 56.5
58 57.5
59 58.5
60 59.5
61 60.5

คา่
กลางที

ใช ้
(proxy 
term)

ปี 
(bucket 
(years))

อตัราดอกเบยี
ปจัจบุนั (current 

rate)

ม.ีค. 25xx
กระแสเงนิสด สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจบุนั

เม.ย. 25xx
อตัราดอกเบยี

ปจัจบุนั (current 
rate)

อตัราดอกเบยี
ฐาน (base rate)

พ.ค. 25xx
สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจบุนั สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจบุนั



Spot 
rate

RBC 
yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี (interest 
rate sensitive 

assets)

กระแสเงนิสดของภาระ
ผกูพนัตามสญัญาประกนัภยั

ระยะยาวรวมกอ่นการ
ประกนัภยัตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นไทลท์ ี75

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot 
rate

Weighted 
 yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot 
rate

Weighted 
yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

คา่
กลางที

ใช ้
(proxy 
term)

ปี 
(bucket 
(years))

อตัราดอกเบยี
ปจัจบุนั (current 

rate)

ม.ีค. 25xx
กระแสเงนิสด สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจบุนั

เม.ย. 25xx
อตัราดอกเบยี

ปจัจบุนั (current 
rate)

อตัราดอกเบยี
ฐาน (base rate)

พ.ค. 25xx
สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจบุนั สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจบุนั

62 61.5
63 62.5
64 63.5
65 64.5
66 65.5
67 66.5
68 67.5
69 68.5
70 69.5
71 70.5
72 71.5
73 72.5
74 73.5
75 74.5
76 75.5
77 76.5
78 77.5
79 78.5
80 79.5
81 80.5
82 81.5
83 82.5
84 83.5
85 84.5
86 85.5
87 86.5
88 87.5
89 88.5
90 89.5
91 90.5
92 91.5
93 92.5
94 93.5
95 94.5
96 95.5
97 96.5
98 97.5
99 98.5

100 99.5

หมายเหตุ
Weighted yield เทา่กับ ค่าทมีากกว่าระหว่างอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยทไีม่มดีอกเบยี (zero coupon yield) ณ วันประเมนิ (วันสนิเดอืนของแต่ละเดอืน) กับค่าเฉลยีของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลดังกล่าว ณ วันประเมนิ และ ณ แต่ละสนิไตรมาส ทังหมด 7 ไตรมาสยอ้นหลัง ซงึค่าถว่งนําหนักทใีชสํ้าหรับสนิเดอืนปัจจบัุนกําหนดใหม้คี่าเทา่กับ รอ้ยละ 51 และค่าถว่งนําหนักแต่ละสนิไตรมาสของ 7 ไตรมาส
กอ่นหนา้กําหนดใหม้คี่าเทา่กับ รอ้ยละ 7 เชน่ Weighted yield สําหรับเดอืนมกราคม 2564 เทา่กับ ค่าทมีากกว่าระหว่าง zero coupon yield ณ วันท ี31 มกราคม 2564 กับค่าเฉลยีของ zero coupon yield ณ วันท ี31 
มกราคม 2564 ณ สนิไตรมาสท ี1-3 ของปี 2563 และ ณ สนิไตรมาสท ี1-4 ของปี 2562 เป็นตน้

รวม (total)



ตารางท ี4 การคาํนวณการเปลยีนแปลงมลูคา่สนิทรพัยแ์ละหนสีนิรายเดอืน

Spot 
rate

RBC 
yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี (interest 
rate sensitive 

assets)

กระแสเงนิสดของภาระ
ผกูพนัตามสญัญาประกนัภยั

ระยะยาวรวมกอ่นการ
ประกนัภยัตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นไทลท์ ี75

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot rate
Weighted 

yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot rate
Weighted 

yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี

หนสีนิที
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี

1 0.5
2 1.5
3 2.5
4 3.5
5 4.5
6 5.5
7 6.5
8 7.5
9 8.5

10 9.5
11 10.5
12 11.5
13 12.5
14 13.5
15 14.5
16 15.5
17 16.5
18 17.5
19 18.5
20 19.5
21 20.5
22 21.5
23 22.5
24 23.5
25 24.5
26 25.5
27 26.5
28 27.5
29 28.5
30 29.5
31 30.5
32 31.5
33 32.5
34 33.5
35 34.5
36 35.5
37 36.5
38 37.5
39 38.5
40 39.5
41 40.5
42 41.5
43 42.5
44 43.5
45 44.5
46 45.5
47 46.5
48 47.5
49 48.5
50 49.5
51 50.5
52 51.5
53 52.5
54 53.5
55 54.5
56 55.5
57 56.5
58 57.5
59 58.5
60 59.5
61 60.5

คา่
กลางที

ใช ้
(proxy 
term)

ปี 
(bucket 
(years))

ม.ิย. 25xx ก.ค. 25xx ส.ค. 25xx
กระแสเงนิสด สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจบุนั สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจบุนั สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยี

ปจัจบุนั
อตัราดอกเบยี

ฐาน (base rate)
อตัราดอกเบยีปจัจบุนั 

(current rate)
อตัราดอกเบยีปจัจบุนั 

(current rate)



Spot 
rate

RBC 
yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี (interest 
rate sensitive 

assets)

กระแสเงนิสดของภาระ
ผกูพนัตามสญัญาประกนัภยั

ระยะยาวรวมกอ่นการ
ประกนัภยัตอ่ ณ ระดบัความ
เชอืมนัเปอรเ์ซ็นไทลท์ ี75

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot rate
Weighted 

yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่อตัรา

ดอกเบยี

หนสีนิทอีอ่นไหว
ตอ่อตัราดอกเบยี

Spot rate
Weighted 

yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี

หนสีนิที
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี

คา่
กลางที

ใช ้
(proxy 
term)

ปี 
(bucket 
(years))

ม.ิย. 25xx ก.ค. 25xx ส.ค. 25xx
กระแสเงนิสด สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจบุนั สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยีปจัจบุนั สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยี

ปจัจบุนั
อตัราดอกเบยี

ฐาน (base rate)
อตัราดอกเบยีปจัจบุนั 

(current rate)
อตัราดอกเบยีปจัจบุนั 

(current rate)

62 61.5
63 62.5
64 63.5
65 64.5
66 65.5
67 66.5
68 67.5
69 68.5
70 69.5
71 70.5
72 71.5
73 72.5
74 73.5
75 74.5
76 75.5
77 76.5
78 77.5
79 78.5
80 79.5
81 80.5
82 81.5
83 82.5
84 83.5
85 84.5
86 85.5
87 86.5
88 87.5
89 88.5
90 89.5
91 90.5
92 91.5
93 92.5
94 93.5
95 94.5
96 95.5
97 96.5
98 97.5
99 98.5

100 99.5

หมายเหตุ
Weighted yield เทา่กับ ค่าทมีากกว่าระหว่างอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยทไีม่มดีอกเบยี (zero coupon yield) ณ วันประเมนิ (วันสนิเดอืนของแต่ละเดอืน) กับค่าเฉลยีของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลดังกล่าว ณ วันประเมนิ และ ณ แต่ละสนิไตรมาส ทังหมด 7 ไตรมาสยอ้นหลัง ซงึค่าถว่งนําหนักทใีชสํ้าหรับสนิเดอืนปัจจบัุนกําหนดใหม้คี่าเทา่กับ รอ้ยละ 51 และค่าถว่งนําหนักแต่ละสนิไตรมาสของ 7 ไตรมาสกอ่น
หนา้กําหนดใหม้คี่าเทา่กับ รอ้ยละ 7 เชน่ Weighted yield สําหรับเดอืนมกราคม 2564 เทา่กับ ค่าทมีากกว่าระหว่าง zero coupon yield ณ วันท ี31 มกราคม 2564 กับค่าเฉลยีของ zero coupon yield ณ วันท ี31 มกราคม
 2564 ณ สนิไตรมาสท ี1-3 ของปี 2563 และ ณ สนิไตรมาสท ี1-4 ของปี 2562 เป็นตน้

รวม (total)



ตารางท ี4 การคํานวณการเปลยีนแปลงมูลคา่สนิทรพัยแ์ละหนสีนิรายเดอืน

Spot rate RBC yield

สนิทรพัยท์อีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี (interest 
rate sensitive assets)

กระแสเงนิสดของภาระผกูพนั
ตามสญัญาประกนัภยัระยะ

ยาวรวมกอ่นการประกนัภยัตอ่
 ณ ระดบัความเชอืมนั

เปอรเ์ซ็นไทลท์ ี75

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี

หนสีนิที
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี Spot rate
Weighted 

yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี

หนสีนิที
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี Spot rate
Weighted 

yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี

หนสีนิที
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี Spot rate RBC yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี

หนสีนิที
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี

1 0.5
2 1.5
3 2.5
4 3.5
5 4.5
6 5.5
7 6.5
8 7.5
9 8.5

10 9.5
11 10.5
12 11.5
13 12.5
14 13.5
15 14.5
16 15.5
17 16.5
18 17.5
19 18.5
20 19.5
21 20.5
22 21.5
23 22.5
24 23.5
25 24.5
26 25.5
27 26.5
28 27.5
29 28.5
30 29.5
31 30.5
32 31.5
33 32.5
34 33.5
35 34.5
36 35.5
37 36.5
38 37.5
39 38.5
40 39.5
41 40.5
42 41.5
43 42.5
44 43.5
45 44.5
46 45.5
47 46.5
48 47.5
49 48.5
50 49.5
51 50.5
52 51.5
53 52.5
54 53.5
55 54.5
56 55.5
57 56.5
58 57.5
59 58.5
60 59.5
61 60.5
62 61.5
63 62.5
64 63.5
65 64.5
66 65.5
67 66.5
68 67.5
69 68.5

อตัราดอกเบยีปัจจบุนั 
(current rate)

อตัราดอกเบยีปัจจบุนั 
(current rate)

อตัราดอกเบยีปัจจบุนั 
(current rate)

ธ.ค. 25xx
สถานการณ์ฐานจากอตัรา

ดอกเบยีปัจจบุนั

ก.ย. 25xx ต.ค. 25xx พ.ย. 25xx
กระแสเงนิสด สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยี

ปัจจบุนั
สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยี

ปัจจบุนั
คา่

กลางที
ใช ้

(proxy 
term)

ปี 
(bucket 
(years))

สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยี
ปัจจบุนั

อตัราดอกเบยีฐาน 
(base rate)



Spot rate RBC yield

สนิทรพัยท์อีอ่นไหวตอ่
อตัราดอกเบยี (interest 
rate sensitive assets)

กระแสเงนิสดของภาระผกูพนั
ตามสญัญาประกนัภยัระยะ

ยาวรวมกอ่นการประกนัภยัตอ่
 ณ ระดบัความเชอืมนั

เปอรเ์ซ็นไทลท์ ี75

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี

หนสีนิที
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี Spot rate
Weighted 

yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี

หนสีนิที
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี Spot rate
Weighted 

yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี

หนสีนิที
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี Spot rate RBC yield

สนิทรพัยท์ ี
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี

หนสีนิที
ออ่นไหวตอ่

อตัราดอกเบยี

อตัราดอกเบยีปัจจบุนั 
(current rate)

อตัราดอกเบยีปัจจบุนั 
(current rate)

อตัราดอกเบยีปัจจบุนั 
(current rate)

ธ.ค. 25xx
สถานการณ์ฐานจากอตัรา

ดอกเบยีปัจจบุนั

ก.ย. 25xx ต.ค. 25xx พ.ย. 25xx
กระแสเงนิสด สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยี

ปัจจบุนั
สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยี

ปัจจบุนั
คา่

กลางที
ใช ้

(proxy 
term)

ปี 
(bucket 
(years))

สถานการณ์ฐานจากอตัราดอกเบยี
ปัจจบุนั

อตัราดอกเบยีฐาน 
(base rate)

70 69.5
71 70.5
72 71.5
73 72.5
74 73.5
75 74.5
76 75.5
77 76.5
78 77.5
79 78.5
80 79.5
81 80.5
82 81.5
83 82.5
84 83.5
85 84.5
86 85.5
87 86.5
88 87.5
89 88.5
90 89.5
91 90.5
92 91.5
93 92.5
94 93.5
95 94.5
96 95.5
97 96.5
98 97.5
99 98.5

100 99.5

หมายเหตุ
Weighted yield เท่ากบั คา่ทมีากกวา่ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยทไีมม่ดีอกเบยี (zero coupon yield) ณ วนัประเมนิ (วนัสนิเดอืนของแตล่ะเดอืน) กบัคา่เฉลยีของอตัราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลดงักลา่ว ณ วนัประเมนิ และ ณ แตล่ะสนิไตรมาส ทงัหมด 7 ไตรมาสยอ้นหลงั ซงึคา่ถ่วงนําหนักทใีชส้ําหรับสนิเดอืนปัจจบุันกําหนดใหม้คีา่เท่ากบั รอ้ยละ 51 และคา่ถ่วงนําหนักแตล่ะสนิไตรมาสของ 7 ไตรมาสกอ่น
หนา้กําหนดใหม้คีา่เท่ากบั รอ้ยละ 7 เชน่ Weighted yield สําหรับเดอืนมกราคม 2564 เท่ากบั คา่ทมีากกวา่ระหวา่ง zero coupon yield ณ วนัท ี31 มกราคม 2564 กบัคา่เฉลยีของ zero coupon yield ณ วนัท ี31 มกราคม 
2564 ณ สนิไตรมาสท ี1-3 ของปี 2563 และ ณ สนิไตรมาสท ี1-4 ของปี 2562 เป็นตน้

รวม (total)
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