
รา่ง 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั 

เร ือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบั

ฐานะการเงนิ และผลการด าเนนิงานของบรษิทัประกนัวนิาศภยั 

 พ.ศ. 25... 

สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 

วนัที ่   29  มีนาคม  2561 



รา่ง ประกาศ คปภ. เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการเปิดเผยขอ้มลู 
เกีย่วกบัฐานะการเงนิ และผลการด าเนนิงานของบรษิทัประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 25... 

ขัน้ตอนการด าเนนิงาน  

   คณะกรรมการ คปภ. ใหค้วามเห็นชอบในหลกัการของรา่งประกาศฯ เมือ่วันที ่22 ธนัวาคม 2560       

     จัดท ารา่งประกาศ ฯ และท า Focus Group กบัผูแ้ทนบรษัิทประกนัภัย 

        ท าประชาพจิารณ์กบัภาคธรุกจิ ในวันที ่8 มกราคม – 5 กมุภาพันธ ์2561 

        ซกัซอ้มความเขา้ใจในรายละเอยีดของรา่งประกาศฯ 29 มนีาคม 2561 

     น ารา่งประกาศเพือ่ขอรับความเห็นชอบ และคาดวา่มผีลบังคับใช ้
     ในวันที ่1 ตลุาคม 2561 



รา่ง ประกาศ คปภ. เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการเปิดเผยขอ้มลู 
เกีย่วกบัฐานะการเงนิ และผลการด าเนนิงานของบรษิทัประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 25... 

ส านักงาน คปภ. ไดด้ าเนนิการปรับปรงุประกาศ คปภ. เรือ่งหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข ในการเปิดเผยขอ้มลู
เกีย่วกบัฐานะการเงนิ และผลการด าเนนิงานของบรษัิทประกนัวนิาศภัย พ.ศ. 25...   

ICP 20 Public Disclosure 
The supervisor requires insurers to disclose relevant, comprehensive and adequate information on  
a timely basis in order to give policyholders and market participants a clear view of their business 
activities, performance and financial position. This is expected to enhance market discipline and 
understanding of the risks to which an insurer is exposed and the manner in which those risks are 
managed. 

 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  เร ือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารรายงาน            

การเปิดเผยขอ้มลู เกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์  

 แบบแสดงรายการขอ้มลู : แบบ 56-1 

เพือ่ใหบ้รษัิทประกนัภัยเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ผูเ้อาประกนัภัย และผูม้สีว่นรว่มในตลาด 
(Market Participant) ไดเ้ห็นภาพรวมทีช่ดัเจนในการด าเนนิธรุกจิ รวมถงึผลการด าเนนิงาน สถานะ
การเงนิ และสามารถเขา้ใจถงึความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่งของบรษัิทประกนัภัย  

เพือ่ใหข้อ้มลูทีบ่รษัิทประกนัภัยตอ้งเปิดเผยนัน้เป็นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง เขา้ใจงา่ย  และถกูตอ้ง
ตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

เพือ่ยกระดับการก ากบัดแูลใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล : ICP 20 Public Disclosure 



สรปุสาระส าคญัของรา่งประกาศเปิดเผยขอ้มลู พ.ศ. 25... 

ประวตัขิองบรษิทั  นโยบาย  
วตัถปุระสงค ์และกลยทุธใ์น

การด าเนนิธุรกจิ 

กรอบการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
และกระบวนการควบคมุภายใน 

การบรหิารความเสีย่งองคก์รของบรษิทั 
(Enterprise Risk Management : ERM)  
และ การบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ (Asset 

Liability Management : ALM)  ความเสีย่ง 
จากการรบัประกนัภยั 

หนีส้นิจากสญัญา
ประกนัภยั  

ขอ้มลูทีบ่รษัิทตอ้งเปิดเผย 

วธิกีารเปิดเผยขอ้มลู 

นโยบาย วตัถปุระสงค ์และ
กระบวนการ รวมถงึประเภท
การลงทนุและการประกอบ

ธุรกจิอืน่ของบรษิทั 

ผลการด าเนนิงาน ก าไรจากการ
รบัประกนัภยั ก าไรจากการลงทนุ  
สถติคิา่สนิไหมทดแทน และความ

เพยีงพอของเบีย้ประกนัภยั 

ความเพยีงพอของ
เงนิกองทนุ วตัถปุระสงค ์
นโยบาย และกระบวนการ
ในการบรหิารเงนิกองทนุ 

งบการเงนิ 
รายปี 
รายไตรมาส  

Website  
ของบรษิทั  

ขอ้มลูทีบ่รษัิทเปิดเผยตอ้งเป็นปัจจบุัน มคีวามน่าเชือ่ถอื มคีวามชดัเจน 
ด ารงอยูต่ลอดเวลา เป็นขอ้มลูทีส่ามารถเปรยีบเทยีบไดร้ะหวา่งบรษัิท

ประกันภัยทีป่ระกอบธรุกจิภายในอตุสาหกรรมเดยีวกัน และสามารถแสดง
ใหเ้ห็นถงึแนวโนม้ของการด าเนนิธรุกจิ 

บรษัิทตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึ
ลักษณะการประกอบธรุกจิ การก ากับดแูลกจิการและการควบคมุ ฐานะ

การเงนิ ผลประกอบการ และความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งของบรษัิทประกันชวีติ 



รายละเอยีดของรา่งประกาศฯ และแนวทางการเปิดเผยขอ้มลู 

   รายละเอยีดในรา่งประกาศ 
 

ขอ้เสนอแนะ/ค าถาม แนวทางการเปิดเผยขอ้มลู 

ข้อ 2  ประกาศนีใ้ห้มีผล
บังคับใช้ ตัง้แต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2561  เป็นต้นไป  
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศฯ มีผลบงัคับใช้
เม่ือไหร่ 

วันที่ 1 ตุลาคม 2561  บริษัท
ต้องเปิดเผย ในหน้า 
Website ของบริษัท ทัง้นีใ้น
การเปิดเผยข้อมูลครัง้แรก 
และมีรายละเอียดข้อมูลต้อง
ครบทุกข้อ    
   



รายละเอยีดของรา่งประกาศฯ และแนวทางการเปิดเผยขอ้มลู 

   รายละเอยีดในรา่งประกาศ 
 

ขอ้เสนอแนะ/ค าถาม แนวทางการเปิดเผยขอ้มลู 

ข้อ 6 ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยเป็น
ปัจจุบันต้องมีการทบทวนให้เป็น
ปัจจุบันอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และ
ข้อมูลต้องมีความน่าเช่ือถือ มี
ความชัดเจน ด ารงอยู่ตลอดเวลา 
ท าให้สามารถเปรียบเทียบได้
ระหว่างบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
ภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
แสดงให้เหน็ถงึแนวโน้มของการ
ด าเนินธุรกิจ ทัง้นี ้บริษัทอาจ
พจิารณาเปิดเผยเฉพาะเท่าที่ไม่
เป็นความลับ ที่จะส่งผลกระทบ
ต่อการแข่งขันของบริษัท  

การเปิดเผยข้อมูลในบางหัวข้อ
เป็นข้อมูลที่ sensitive และ
ส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน 

ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผย เช่น       
กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ        
ให้บริษัทอธิบายรายละเอียด
โดยสังเขปที่ท าให้ผู้ใช้ข้อมูล
สามารถทราบกลยุทธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทใน
ภาพรวม โดยข้อมูลไม่เป็น
ความลับ และไม่ส่งผลกระทบต่อ
การแข่งขันของบริษัท  



รายละเอยีดของรา่งประกาศฯ และแนวทางการเปิดเผยขอ้มลู 

   รายละเอยีดในรา่งประกาศ 
 

ขอ้เสนอแนะ/ค าถาม แนวทางการเปิดเผยขอ้มลู 

ข้อ 7 บริษัทต้องเปิดเผยประวัติ
ของบริษัท  นโยบาย วัตถุประสงค์ 
และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ
ประกอบธุรกิจตามที่ก าหนดไว้ 
รวมถงึแสดงข้อมูลเก่ียวกับ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
รายละเอียดลักษณะผลิตภณัฑ์
และบริการที่ส าคัญ  และช่องทาง             
การตดิต่อบริษัท และวธีิการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

ควรก าหนดเพียง 3 ล าดับแรก 
(จากเดมิก าหนดไว้ 5 ล าดับ)  
เน่ืองจากในอุตสาหกรรมประกัน
ชีวติมีจ านวนบริษัทที่มีขนาด
ค่อนข้างกลางถงึเล็ก ซึ่งผลิตภณัฑ์
ที่น าเสนอขายอาจไม่ได้มีมากเม่ือ    
เทียบกับบริษัทขนาดใหญ่หรือ
กลาง 
 

อธิบายรายละเอียดโดยสังเขป 
1. ประวัตบิริษัท 
2. นโยบาย วัตถุประสงค์ และ 

กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ
ของบริษัท 

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท 

4. รายละเอียดผลิตภณัฑ์ 3 
ล าดับแรกของพอร์ตการรับ
ประกันภยั 

5. ช่องทางการตดิต่อบริษัท และ
วธีิการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน  



รายละเอยีดของรา่งประกาศฯ และแนวทางการเปิดเผยขอ้มลู 

   รายละเอยีดในรา่งประกาศ 
 

ขอ้เสนอแนะ/ค าถาม แนวทางการเปิดเผยขอ้มลู 

ข้อ 8 บริษัทต้องเปิดเผยกรอบ
การก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
กระบวนการควบคุมภายใน
ของบริษัท รวมถงึรายละเอียด
ในการด าเนินการตามกรอบ
และกระบวนการดังกล่าว 

- ให้เปิดเผยเฉพาะ
คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่ง
ได้รับการแต่งตัง้จาก
คณะกรรมการบริษัทเท่านัน้ 

อธิบายรายละเอียดโดยสังเขป 
 
1. นโยบายการก ากับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัท 
2. โครงสร้างองค์กร   
3. โครงสร้างการจัดการของ

บริษัท 
   3.1 คณะกรรมการ 
    3.2 ผู้บริหาร 
   แสดง ชื่อ/ต าแหน่ง/บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 



รายละเอยีดของรา่งประกาศฯ และแนวทางการเปิดเผยขอ้มลู 

   รายละเอยีดในรา่งประกาศ 
 

ขอ้เสนอแนะ/ค าถาม แนวทางการเปิดเผยขอ้มลู 

ข้อ 8 บริษัทต้องเปิดเผยกรอบ
การก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
กระบวนการควบคุมภายในของ
บริษัท รวมถงึรายละเอียดในการ
ด าเนินการตามกรอบและ
กระบวนการดังกล่าว 
 

(ต่อ) 
4 คณะกรรมการชุดย่อย 

ประกอบด้วยคณะกรรมการชุด
ย่อย .......ชุด   ดังนี ้

4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
4.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
4.3 คณะกรรมการลงทนุ 
4.4 คณะกรรมการสรรหา (ถ้ามี) 
4.5 คณะกรรมการพจิารณา

ค่าตอบแทน (ถ้ามี ) 
4.6 คณะกรรมการอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
5. การสรรหาและการแต่งตัง้

กรรมการ กรรมการอิสระ และ
ผู้บริหาร โดยให้ระบุหลักเกณฑ์
หรือวิธีการ  

 



รายละเอยีดของรา่งประกาศฯ และแนวทางการเปิดเผยขอ้มลู 

   รายละเอยีดในรา่งประกาศ 
 

ขอ้เสนอแนะ/ค าถาม แนวทางการเปิดเผยขอ้มลู 

ข้อ 9 บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเชงิ
ปริมาณและเชงิคุณภาพ เก่ียวกับ
การบริหารความเส่ียงองค์กรของ
บริษัท (Enterprise Risk 
Management : ERM)  และ       
การบริหารสินทรัพย์และหนีส้ิน 
(Asset Liability Management : 
ALM)  

ในกรณีการเปิดเผยข้อมูลเชงิ
ปริมาณ และเชงิคุณภาพเก่ียวกับ
การบริหารความเส่ียง บริษัทอาจ
พจิารณาเปิดเผยเฉพาะเท่าที่ไม่
เป็นความลับที่จะส่งผลต่อการ
แข่งขันของบริษัท 
 
 

อธิบายโดยสังเขป 
1. นโยบายการบริหารจัดการ

ความเส่ียงของบริษัท  
2. การบริหารสินทรัพย์และ

หนีส้ิน ของบริษัท(ต่อ) 
 

 
 



รายละเอยีดของรา่งประกาศฯ และแนวทางการเปิดเผยขอ้มลู 

รายการ ปี 25x1 ปี 25x0 

สินทรัพย์ลงทุน (Total Investment Assets)     

หนีส้ินจากสัญญาประกันภยั (Total Insurance Liabilities)     

แนวทางการเปิดเผยข้อมูล  ( ต่อ) 
 
                   หน่วย : พันบาท
  



รายละเอยีดของรา่งประกาศฯ และแนวทางการเปิดเผยขอ้มลู 

   รายละเอยีดในรา่งประกาศ 
 

ขอ้เสนอแนะ/ค าถาม แนวทางการเปิดเผยขอ้มลู 

ข้อ 10 บริษัทต้องเปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับความเส่ียง
จากการรับประกันภยัที่
สามารถคาดการณ์ได้และมี
นัยส าคัญอันอาจมีผล  
กระทบต่อฐานะการเงนิของ
บริษัท การบริหารจัดการ
ประกันภยัต่อการกระจุกตัว
ของภยั และความเช่ือมโยง
ของเงนิกองทุนและความ
เส่ียงภยัดังกล่าว 

ในส่วนของข้อมูลเชงิคุณภาพ  
คปภ. ควรระบุกรอบข้อมูลขัน้ต ่า
ที่ต้องการให้เปิดเผยเพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัตใิห้กับภาคธุรกิจ  

อธิบายรายละเอียดโดยสังเขป  
1. กระบวนการในการคาดการณ์
ความเสียหายที่อาจจะเกดิขึน้จากการ
รับประกันภัยอย่างมีนัยส าคัญ 
2. เกณฑ์ในการตัดสินใจที่จะรับความ
เส่ียงภัยไว้เองหรือโอนความเส่ียงภัย/
ความเสียหายที่คาดการณ์ไว้ในข้อ1 
ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของเกณฑ์ในการ
บริหารความเส่ียง 
3. ประเมินผลกระทบต่อเงนิกองทนุ
ของบริษัท จากการตัดสินใจเลือก
วิธีการของบริษัทดังกล่าว (จากข้อ 2) 
4. การกระจุกตัวของภัย 
(Concentration Risk) ของบริษัทที่เกดิ
จากการรับประกันภัย ได้แก่การ
กระจุกตัวของผลิตภัณฑ์ ช่องทางการ
จ าหน่าย พืน้ที่ที่รับประกันภัย และภัย
ที่รับประกัน  



รายละเอยีดของรา่งประกาศฯ และแนวทางการเปิดเผยขอ้มลู 

   รายละเอยีดในรา่งประกาศ 
 

ขอ้เสนอแนะ/ค าถาม แนวทางการเปิดเผยขอ้มลู 

ข้อ 11 บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูล
เชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ
เก่ียวกับมูลค่า วธีิการ และ
สมมตฐิานในการประเมินหนีส้ิน
จากสัญญาประกันภยั.  
 

มูลค่า วธีิการ และ สมมตฐิานใน
การประเมินหนีส้ินสัญญา
ประกันภยั เป็นข้อมูลที่ถูก
ก าหนดให้เปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิอยู่แล้ว      
เพื่อมิให้เกิดการแสดงข้อมูล
ซ า้ซ้อน จงึเสนอว่า ไม่ควรแสดง
ข้อมูลนี ้นอกจากนีข้้อมูลที่จะ
ก าหนดให้แสดง เป็นการประเมิน
มูลค่าหนีสิ้นภายใต้งบการเงนิ 
หรือรายงานการด ารงเงนิกองทุน  
เน่ืองจากทัง้สองแบบอาจจะ
เหมือนหรือแตกต่างกัน ขึน้อยู่ กับ
แต่ละบริษัทจะเลือกใช้ 

1. วธีิการ และสมมตฐิานใน
การประเมินหนีส้ินจากสัญญา
ประกันภยั บริษัทสามารถ
เช่ือมโยงข้อมูลไปที่ตัวชีแ้หล่ง
อินเตอร์เน็ต (Universal 
resource locator : URL ของ
ข้อมูลดังกล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิได้ (ต่อ) 
 



รายละเอยีดของรา่งประกาศฯ และแนวทางการเปิดเผยขอ้มลู 

แนวทางการเปิดเผยข้อมูล  ( ต่อ) 
                   หน่วย : พันบาท
  

รายการ ปี 25x1 ปี 25x2 

ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัย ระยะยาว 

(long-term technical reserves) 

    

ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสัน้ 

(short-term technical reserves) 

    



รายละเอยีดของรา่งประกาศฯ และแนวทางการเปิดเผยขอ้มลู 

   รายละเอยีดในรา่งประกาศ 
 

ขอ้เสนอแนะ/ค าถาม แนวทางการเปิดเผยขอ้มลู 

 ข้อ 12 บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูล
เชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ 
เก่ียวกับนโยบาย วัตถุประสงค์ 
และกระบวนการ รวมถงึประเภท
การลงทุนและการประกอบธุรกิจ
อื่นของบริษัท โดยบริษัทต้อง
แสดงสมมตฐิานวธีิการประเมิน
มูลค่าที่ใช้ในการจดัท ารายงาน
ทางการเงนิโดยทั่วไป และ
รายงานความเพียงพอของ
เงนิกองทุน  

การก าหนดให้บริษัทอธิบายกรณี
ที่รายงานทัง้สองฉบับมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ     
(ถ้ามี)     
      บริษัทมีความเหน็ว่า ผลต่าง
ที่เกิดขึน้ระหว่างงบการเงนิ และ
รายงานความเพียงพอของ
เงนิกองทุน เกิดจากหลักการใน
การจัดท าที่ต่างกัน โดยงบการเงนิ 
จัดท าตามมาตรฐานการบัญชี 
ในขณะที่รายงานความเพียงพอ
ของเงนิกองทุนจัดท าตามประกาศ 
คปภ. 

1. สมมตฐิาน วธีิการประเมิน
มูลค่าสินทรัพย์ลงทุน ทัง้ 2 
รายงาน (ต่อ) 

 



รายละเอยีดของรา่งประกาศฯ และแนวทางการเปิดเผยขอ้มลู 

แนวทางการเปิดเผยข้อมูล  ( ต่อ) 
                   หน่วย : พันบาท
  

รายการ

สินทรัพย์ลงทุน 

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 25x1 ปี 25x0 

งบการเงนิ 

รายงาน    

ความเพียงพอ

ของเงนิกองทุน ผลต่าง งบการเงนิ 

รายงาน    

ความเพียงพอ

ของเงนิกองทุน ผลต่าง 

              

              

              

              

              



รายละเอยีดของรา่งประกาศฯ และแนวทางการเปิดเผยขอ้มลู 

   รายละเอยีดในรา่งประกาศ 
 

ขอ้เสนอแนะ/ค าถาม แนวทางการเปิดเผยขอ้มลู 

ข้อ 13 บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูล
เชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ
เก่ียวกับผลการด าเนินงานของ
บริษัท ก าไรจากการรับประกันภยั 
ก าไรจากการลงทุน สถติค่ิา
สินไหมทดแทน และความ
เพียงพอของเบีย้ประกันภยั 
รวมถงึผลการวเิคราะห์และ
อัตราส่วนต่างๆที่เก่ียวข้อง  

ควรมีค าอธิบายวิธีการค านวณ
อัตราส่วนทางการเงนิเพื่อให้ทกุ
บริษัทมีการค านวณภายใต้หลักการ
เดียวกัน 

อธิบายรายละเอียดโดยสังเขป 
 
1. ผลการด าเนินงานของบริษัท 
(ต่อ) 



รายละเอยีดของรา่งประกาศฯ และแนวทางการเปิดเผยขอ้มลู 

แนวทางการเปิดเผยข้อมูล  ( ต่อ) 
                   หน่วย : พันบาท 

รายการ  25x1 25x0 

ค่าสินไหมทดแทน (บาท)     

เบีย้ประกันภยัที่ถือเป็นรายได้ (บาท)     

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)     

รายได้จากการลงทุนสุทธิ (บาท)     

ส่วนของเจ้าของ (ส่วนของผู้ถือหุ้น) (บาท)     

สินทรัพย์รวม (บาท)     

สินทรัพย์ลงทุน (บาท)     

อัตราส่วนสภาพคล่อง (ร้อยละ)     



รายละเอยีดของรา่งประกาศฯ และแนวทางการเปิดเผยขอ้มลู 

   รายละเอยีดในรา่งประกาศ 
 

ขอ้เสนอแนะ/ค าถาม แนวทางการเปิดเผยขอ้มลู 

ข้อ 14 บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูล
เชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ
เก่ียวกับความเพียงพอของ
เงนิกองทุน นโยบาย วัตถุประสงค์ 
และกระบวนการในการบริหาร
เงนิกองทุนของบริษัท รวมถงึการ
ประเมินความเพียงพอของ
เงนิกองทุน  

ให้เปิดเผยวัตถุประสงค์ นโยบาย 
และกระบวนการบริหารจัดการ
เงนิกองทุนของบริษัทเป็น
ภาพรวมได้ และไม่เหน็ด้วยกับ
การเปิดเชงิปริมาณ เน่ืองจากผู้ถือ
กรมธรรม์/บุคคลทั่วไปไม่เข้าใจถงึ
ค่า CAR และระดับที่เหมาะสม 
ซึ่งอาจจะเข้าใจผิดและส่งผล
กระทบในเชงิลบกับบริษัทได้  

อธิบายโดยสังเขป 
 1. วัตถุประสงค์ นโยบาย และ
กระบวนการบริหารจัดการ
เงนิกองทุนของบริษัท  (ต่อ) 



รายละเอยีดของรา่งประกาศฯ และแนวทางการเปิดเผยขอ้มลู 

แนวทางการเปิดเผยข้อมูล  ( ต่อ)      

รายการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

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

อัตราส่วนความเพียงพอของ

เงนิกองทุน (ร้อยละ) 

            

เงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้

ได้ทัง้หมด (บาท) 

            

เงินกองทุนที่ ต้องด ารงตาม

กฎหมาย (บาท) 

            

หมายเหตุ  - เงนิกองทนุ เป็นเงนิกองทนุตามราคาประเมิน ตามประกาศว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สิน และหนีส้ิน   
                 ของบริษัท  
        - ไตรมาสที่ 2 หมายถงึผลการด าเนินงานสะสม 6 เดือน และไตรมาสที่ 3 หมายถงึผลการด าเนินงานสะสม 9 เดือน 



รายละเอยีดของรา่งประกาศฯ และแนวทางการเปิดเผยขอ้มลู 

แนวทางการเปิดเผยข้อมูล  ( ต่อ)      

รายการ 
 ณ วันที่ 31  ธันวาคม  

25x1 25x0 
อัตราส่วนความเพียงพอของเงนิกองทุน (ร้อยละ)     

เงนิกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้ทัง้หมด (บาท)     

เงนิกองทุนที่ต้องด ารงตามกฎหมาย (บาท)     

หมายเหตุ  - เงนิกองทนุ เป็นเงนิกองทนุตามราคาประเมิน ตามประกาศว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สิน 
                  และหนีส้ินของบริษัท  



รายละเอยีดของรา่งประกาศฯ และแนวทางการเปิดเผยขอ้มลู 

   รายละเอยีดในรา่งประกาศ 
 

ขอ้เสนอแนะ/ค าถาม แนวทางการเปิดเผยขอ้มลู 

ข้อ 15 บริษัทต้องเปิดเผยงบ
การเงนิ พร้อมหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิ ดังต่อไปนี ้
(1) งบการเงนิส าหรับรอบปีปฏิทนิ
ที่ล่วงมาที่ ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
และแสดงความเหน็แล้ว  
(2) งบการเงนิรายไตรมาสที่ผู้สอบ
บัญชีได้สอบทานแล้ว  
 

บริษัทประกันภยัที่ไม่ได้เป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดฯ ให้เปิดเผย
งบการเงนิ และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิส าหรับปี
ปฏิทนิที่ล่วงมาเท่านัน้  

1. งบการเงนิส าหรับรอบปี
ปฏทินิที่ล่วงมาที่ผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบและ
แสดงความเหน็แล้ว 

2. งบรายไตรมาส  



Q & A 



ขอบคณุคะ่ 
 

สายพฒันามาตรฐานการก ากบั 


