เอกสารแนบ 1

รายงานการดํารงเงินกองทุน ประจําปี __________

ื
…(ชอบริ
ษ ัท/สาขา)…

ณ ว ันที __________

คําร ับรองของบริษท
ั
บริษัท …(ชือบริษัท/สาขา)… ขอส่งรายงานการดํารงเงินกองทุน ทีจัดทํ าขึนตามกรอบการดํารงเงินกองทุนตามระดับ
ความเสียงภายใต ้พระราชบัญญัตป
ิ ระกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึงแก ้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตป
ิ ระกันวินาศภัย (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
และขอรับรองว่าข ้อมูลทีให ้แก่ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตและนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพือใช ้ในการคํ านวณเงินกองทุนมีความถูกต ้องและ
สมบูรณ์

ลายมือชือ (signature) :
ชือ (name) :
ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร/กรรมการผู ้จัดการ*

ว ันที (date) :

ลายมือชือ (signature) :
ชือ (name) :
กรรมการ** หรือผู ้รับมอบอํานาจจากกรรมการ***
ว ันที (date) :

ลายมือชือ (signature) :
ชือ (name) :
กรรมการ** หรือผู ้รับมอบอํานาจจากกรรมการ***
ว ันที (date) :
ประทับตราสําคัญ (ถ ้ามี)

* กรณีบริษัททีเป็ นสาขาต่างประเทศ หมายถึง ผู ้จัดการสาขา
** ต ้องเป็ นกรรมการผู ้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
*** กรณีทผู
ี ้รับมอบอํานาจจากกรรมการผู ้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทเป็ นประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร/กรรมการผู ้จัดการ ให ้ประธาน
เจ ้าหน ้าทีบริหาร/กรรมการผู ้จัดการลงนามในช่องแรกเพียงช่องเดียว

รายงานผูส
้ อบบ ัญช ี

เรียน กรรมการบริษัท …(ชือบริษัท/สาขา)…
ข ้าพเจ ้าได ้ตรวจสอบรายงานการดํารงเงินกองทุนของบริษัท …(ชือบริษัท/สาขา)… สําหรับ
รายงาน ณ วันที __________ ซึงผู ้บริหารของกิจการมีหน ้าทีรับผิดชอบต่อความถูกต ้องและความครบถ ้วนของ
รายงานดังกล่าว ส่วนข ้าพเจ ้าเป็ นผู ้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อรายงานการดํ ารงเงินกองทุนจากผลการ
ตรวจสอบของข ้าพเจ ้า
ข ้าพเจ ้าได ้ปฏิบต
ั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรัี บรองโดยทัวไปในประเทศไทย ซึง
กําหนดให ้ข ้าพเจ ้าต ้องวางแผนและปฏิบต
ั งิ านเพือให ้ได ้ความเชือมันอย่างมีเหตุผลว่า รายงานการดํารง
เงินกองทุนแสดงข ้อมูลทีขัดต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช ้วิธก
ี ารทดสอบ
หลักฐานประกอบรายการทังทีเป็ นจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข ้อมูลในรายงานการดํารงเงินกองทุน การประเมิน
ความเหมาะสมของหลักการทางการบัญชี วิธก
ี าร และสมมติฐานทีกิจการใช ้ และการประมาณการทีสําคัญซึง
ผู ้บริหารเป็ นผู ้จัดทําขึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการจัดเตรียมรายงานการดํ ารงเงินกองทุนที
นํ าเสนอ ข ้าพเจ ้าเชือว่าการตรวจสอบดังกล่าวให ้ข ้อสรุปทีเป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ
ข ้าพเจ ้า
ข ้าพเจ ้าเห็นว่า รายงานการดํารงเงินกองทุนของบริษัท …(ชือบริษัท/สาขา)… สําหรับรายงาน ณ
วันที __________ ถูกจัดเตรียมอย่างถูกต ้องตามทีควรในสาระสําคัญทุกประการตามกรอบการดํารงเงินกองทุน
ตามระดับความเสียงภายใต ้พระราชบัญญัตป
ิ ระกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึงแก ้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัต ิ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
รายงานการดํารงเงินกองทุนนีจัดทําขึนเพือวัตถุประสงค์ในการประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทุนตามกฎหมายกําหนดเท่านัน จึงอาจไม่เหมาะสมในการนํ าไปใช ้เพือวัตถุประสงค์อย่างอืน

[ลายมือชือผู ้สอบบัญชี] _______________
[ชือผู ้สอบบัญชี] _______________
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน _______________
[ทีอยูข
่ องบริษัทผู ้สอบบัญชี] _______________
[วันทีของรายงานผู ้สอบบัญชี] _______________

คําร ับรองของน ักคณิตศาสตร์ประก ันภ ัย
ข ้าพเจ ้าได ้ดําเนินการประเมินภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยสําหรับการคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านการประกันภัย ซึงเป็ น
ส่วนหนึงของรายงานการดํารงเงินกองทุนของบริษัท …(ชือบริษัท/สาขา)… สําหรับรายงาน ณ วันที __________ ว่าเป็ นไปตามประกาศ
ิ และหนีสินของบริษัทประกันวินาศภัย และประกาศ
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด ้วยการประเมินราคาทรัพย์สน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด ้วยการกําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทังหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือนไขใน
การคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย ตามทีควรในสาระสําคัญทุกประการ

ข ้าพเจ ้าขอรับรองความถูกต ้องของข ้อมูลทีปรากฏอยูใ่ นรายงานการดํารงเงินกองทุน แบบฟอร์มที 4 ตารางที 4.1 4.2 และ 4.3

อนึงในการประเมินข ้อมูล ข ้าพเจ ้ามิได ้มีการตรวจสอบข ้อมูล หรือ ทําการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน หรือ การทดสอบหรือสอบ
ทานอืนใด นอกเหนือจาก การตรวจสอบข ้อมูลตามทีประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได ้ประกาศไว ้

ทังนี โดยลักษณะงานของการประเมินมูลค่าไม่มวี ธิ ก
ี ารใดตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีจะให ้ผลสรุปการประเมินทีถูกต ้องแม่นยําได ้
มีหลายกรณีทจํ
ี าเป็ นต ้องใช ้วิจารณญาณและการตัดสินใจของแต่ละบุคคล ดังนันจึงไม่สามารถให ้มูลค่าใดมูลค่าหนึงทีไม่มข
ี ้อโต ้แย ้งได ้ ถึงแม ้ว่าผลทีได ้
จากการประเมินจะมีข ้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล ประกอบด ้วยเหตุผลและหลักฐานประกอบทีน่าเชือถือก็ตาม

การประเมินภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยนี จัดทําขึนเพือวัตถุประสงค์ในการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมาย
กําหนดเท่านัน จึงอาจไม่เหมาะสมในการนํ าไปใช ้เพือวัตถุประสงค์อย่างอืน อาจไม่บง่ บอกถึงความพอเพียงของเงินกองทุนตามหลักเศรษฐศาสตร์ หรือ
ความสามารถของบริษัทในการทําธุรกิจ

ชือของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ________________
ลายมือชือ ________________
วันที ________________

แบบรายงานการดํารงเงินกองทุน
บริษัท (company)
ณ วันที (as at)

รายชือแบบฟอร์ม

ความเพียงพอของ
เงินกองทุน

งบแสดงฐานะการเงิน

ส่วนประกอบของ
เงินกองทุนทีต ้อง
ดํารงไว ้

ข ้อมูลเพิมเติม

1

การคํานวณอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน

2

การคํานวณเงินกองทุนทีสามารถนํ ามาใช ้ได ้ทังหมด

3

งบแสดงฐานะการเงิน

4

การคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านประกันภัย

5

การคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านตลาด

6

การคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านเครดิต

7

การคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านเครดิตจากการประกันภัยต่อและการคํานวณความเสียงด ้านการกระจุกตัวจากการประกันภัยต่อ

8

การคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านการกระจุกตัว

9

การคํานวณเงินกองทุนสําหรับการลงทุนในตราสารทุนในลักษณะการลงทุนเพือตนเอง (Proprietary Investment)

10

การคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านปฏิบัตก
ิ าร

11

การกระจายความเสียงระหว่างความเสียงด ้านประกันภัยและความเสียงด ้านสินทรัพย์

12

รายละเอียดของรายการหักจากเงินกองทุน

แบบฟอร์มที 1 การคํานวณอ ัตราสว่ นความเพียงพอของเงินกองทุน
บริษัท
ณ วันที

ตารางที 1.1 เงินกองทุนทีสามารถนํามาใชไ้ ด้ทงหมดและเงิ
ั
นกองทุนทีต้องดํารงตามกฎหมาย
รายการ
ลําด ับที
1
เงินกองทุนชันที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ ้าของ (CET 1)
2

ตราสารทางการเงินทีนับเป็ นเงินกองทุนชันที 1 (Additional tier 1)

3

เงินกองทุนชันที 2 (Tier 2)

4
5

เงินกองทุนทีสามารถนํามาใชไ้ ด้ทงหมด
ั
(total capital
available) (TCA)
เงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านประกันภัย

6

เงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านตลาด

7

เงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านเครดิต

8

เงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านประกันภัยและความเสียงด ้าน
สินทรัพย์ หลังหักส่วนลดจากการกระจายความเสียง

9

เงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านการกระจุกตัว

10

เงินกองทุนสําหรับการลงทุนส่วนเกิน /1

11

เงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านปฏิบัตก
ิ าร

12

เงินกองทุนทีต้องดํารงทงหมด
ั
(total capital required) (TCR)

บาท

ตารางที 1.2 อ ัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน
ลําด ับที

รายการ

1

อัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ ้าของ ต่อ เงินกองทุน
ทีต ้องดํารงตามกฎหมาย (CET 1 ratio)

2

อัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1 ต่อ เงินกองทุนทีต ้องดํารงตาม
กฎหมาย (Tier 1 ratio)

3

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ไตรมาสปั จจุบัน

4
5
6

CAR ณ สินไตรมาสทีแล ้ว (prior quarter CAR ratio)
CAR ณ สิน 2 ไตรมาสทีแล ้ว (prior 2 quarter CAR ratio)
CAR ณ สิน 3 ไตรมาสทีแล ้ว (prior 3 quarter CAR ratio)

ร้อยละ (%)

/1 เฉพาะบริษทั ทีได้รบั ความเห็นชอบจากจากนายทะเบียน ให้สามารถลงทุนในตราสารทุนเกินกว่าร้อยละสามสิบของสินทรัพย์
ลงทุนได้ ตามประกาศ คปภ. ว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอืนของบริษทั ประกันวินาศภัย

แบบฟอร์มที 2 การคํานวณเงินกองทุนทีสามารถนํามาใชไ้ ด้ทงหมด
ั
บริษัท
ณ วันที
ตารางที 2.1 เงินกองทุนทีสามารถนํามาใชไ้ ด้ทงหมด
ั
ลําด ับที

รายการ

1

เงินทุนชําระแล ้วจากการออกหุ ้นสามัญหรือเงินทุนทีได ้รับจากสํานักงานใหญ่กรณี
เป็ นสาขาของบริษัทประกันภัยต่างประเทศ

2

ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น (ส่วนตํากว่ามูลค่าหุ ้นให ้แสดงค่าติดลบ)

3

กําไรสะสม (ขาดทุนสะสมให ้แสดงค่าติดลบ)

4

มูลค่าทีเพิมขึนหรือลดลงเมือเทียบราคาทุนของสินทรัพย์ลงทุน แต่ไม่รวมถึง
อสังหาริมทรัพย์

5
6

มูลค่าทีเพิมขึนหรือลดลงเมือเทียบราคาทุน/1ของอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะทีทําการ
ของบริษัท
สํารองอืนในส่วนของผู ้ถือหุ ้น

7

ั
รวมเงินกองทุนชนที
1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ ก่อนห ักรายการห ัก (Common
equity tier 1: CET 1 before deduction)

8

เงินทีบริษัทได ้จ่ายไปเพือการซือคืนหุ ้นตามกฎหมายว่าด ้วยบริษัทมหาชนจํากัด

9

ค่าความนิยมทีนั บเป็ นสินทรัพย์ทปรากฏอยู
ี
ใ่ นงบการเงิน

10

สินทรัพย์ไม่มต
ี ัวตน (ยกเว ้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทบริ
ี ษัทมีกรรมสิทธิ)

11

สินทรัพย์ทติ
ี ดภาระผูกพัน ทีนับเป็ น CET 1 ยกเว ้นหลักทรัพย์ประกันทีบริษัทนํ ามา
วางไว ้กับนายทะเบียน และสินทรัพย์ทบริ
ี ษัทจัดสรรไว ้สําหรับหนีสินและภาระผูกพัน
ตามสัญญาประกันภัยตามกฎหมายว่าด ้วยการประกันวินาศภัย

12

ิ ทีได ้มาหรือมีอยูโ่ ดยฝ่ าฝื นบทบัญญัตข
มูลค่าทรัพย์สน
ิ องกฎหมาย ทีนั บเป็ น CET 1
เว ้นแต่อสังหาริมทรัพย์ทหั
ี กค่าเผือการด ้อยค่าแล ้ว

13
14

15
16
17
18

มูลค่าของตราสารทุนทีลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
มูลค่าตราสารทุนทีบริษัทลงทุนในบริษัทอืน หรือบริษัททีได ้รับใบอนุญาตให ้
ประกอบธุรกิจประกันชีวต
ิ ตามกฎหมายว่าด ้วยการประกันชีวต
ิ นอกเหนือจากตราสาร
ทุนของบริษัท กลางคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ จํากัด โดยไม่มวี ต
ั ถุประสงค์ในการ
แก ้ไขฐานะทางการเงิน หรือปรับโครงสร ้างหนี ยกเว ้น 13
มูลค่าของตราสารทุนทีนิตบ
ิ ค
ุ คลอืนมีการถือตราสารทุนไขว ้กันกับบริษัท โดยนิต ิ
บุคคลอืนนันมีวต
ั ถุประสงค์ในการถือตราสารทุนเพือเป็ นการเพิมทุนให ้กับบริษัท
รวมรายการห ักจาก CET 1
ั
รวมเงินกองทุนชนที
1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ หล ังห ักรายการห ัก (Common
equity tier 1: CET 1 after deduction)
เงินทีได ้รับจากการออกหุ ้นบุรม
ิ สิทธิทไม่
ี สามารถไถ่ถอนได ้ ชนิดไม่สะสมเงินปั นผล

19

ิ ธิด ้อยกว่าเจ ้าหนีซึงมีสท
ิ ธิ
เงินทีได ้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนีทีมีสท
ได ้รับชําระหนีทีเกิดจากการเอาประกันภัย เจ ้าหนีสามัญ เจ ้าหนีด ้อยสิทธิทก
ุ ประเภท
และเจ ้าหนีผู ้ถือตราสารทางการเงินทีนั บเป็ นเงินกองทุนชันที 2

20

ั
รวมเงินกองทุนชนที
1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน ก่อนห ักรายการห ัก
(Additional tier 1 before deduction)

21

เงินทีบริษัทได ้จ่ายไปเพือการซือคืนหุ ้นบุรม
ิ สิทธิทไม่
ี สามารถไถ่ถอนได ้ ชนิดไม่
สะสมเงินปั นผล

22
23
24
25

เงินทีบริษัทได ้จ่ายไปเพือการซือคืนตราสารทางการเงินทีนับเป็ น Additional Tier 1
รวมรายการห ักจาก Additional tier 1
ั
รวมเงินกองทุนชนที
1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน หล ังห ักรายการห ัก
(Additional
tier 1 after้นบุ
deduction)
เงิ
นทีได ้รับจากการออกหุ
รม
ิ สิทธิทไม่
ี สามารถไถ่ถอนได ้ ชนิดสะสมเงินปั นผล

26
27

ิ
มูลค่าทีเพิมขึนหรือลดลงเมือเทียบราคาทุน/2ของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สน
ดําเนินงาน แต่ไม่รวมถึงทีทําการของบริษัท
ิ ธิด ้อยกว่าเจ ้าหนีซึงมีสท
ิ ธิ
เงินทีได ้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนีทีมีสท
ได ้รับชําระหนีทีเกิดจากการเอาประกันภัย และเจ ้าหนีสามัญ

บาท

ตารางที 2.1 เงินกองทุนทีสามารถนํามาใชไ้ ด้ทงหมด
ั
รายการ

ลําด ับที
28
29
30
31
32
33
34
/1

ั
รวมเงินกองทุนชนที
2 ก่อนห ักรายการห ัก (Tier 2 before deduction)
เงินทีบริษัทได ้จ่ายไปเพือการซือคืนหุ ้นบุรม
ิ สิทธิทไม่
ี สามารถไถ่ถอนได ้ ชนิดสะสม
เงิน
นที
ปั น
ผล
เงิ
บริ
ษัทได ้จ่ายไปเพือการซือคืนตราสารทางการเงินทีนับเป็ น เงินกองทุนชันที 2
สินทรัพย์ทติ
ี ดภาระผูกพัน ทีนั บเป็ นเงินกองทุนชันที 2 ยกเว ้นหลักทรัพย์ประกันที
บริษัทนํ ามาวางไว ้กับนายทะเบียน และสินทรัพย์ทบริ
ี ษัทจัดสรรไว ้สําหรับหนีสินและ
ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยตามกฎหมายว่าด ้วยการประกันวินาศภัย
ั
รวมรายการห ักจากเงินกองทุนชนที
2 (Tier 2 deduction)
ั
รวมเงินกองทุนชนที
2 ก่อนห ักรายการห ัก (Tier 2 after deduction)
เงินกองทุนทีสามารถนํามาใชไ้ ด้ทงหมด
ั
(Total capital available: TCA)

ประเมินโดยวิธรี าคาทุนตามมาตรฐานบัญชี

บาท

แบบฟอร์มที 3 งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท
ณ วันที
ตารางที 3.1 รายการสินทร ัพย์ตามงบแสดงฐานะการเงิน

รายการ

ลําด ับที

1

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
(ก) พันธบัตร หุ ้นกู ้ ตัวสัญญาใช ้เงิน-ตัวแลกเงิน ซึงออกโดย
(1) รัฐบาลหรือธนาคารกลาง (รวมถึงรัฐบาลไทย / ธปท. /รัฐวิสาหกิจไทย /
องค์การของรัฐ โดยมีกระทรวงการคลังคําประกัน) ในสกุลเงินบาท
(2) รัฐบาลหรือธนาคารกลาง (รวมถึงรัฐบาลไทย / ธปท. /รัฐวิสาหกิจไทย /
องค์การของรัฐ โดยมีกระทรวงการคลังคําประกัน) ในสกุลเงินต่างประเทศ
(3) รัฐวิสาหกิจ / องค์การของรัฐ / องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน ของประเทศไทย
ทีไม่คําประกันโดยกระทรวงการคลัง ในสกุลเงินบาท
(4) รัฐวิสาหกิจ / องค์การของรัฐ / องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน ของประเทศไทย
ทีไม่คําประกันโดยกระทรวงการคลัง ในสกุลเงินต่างประเทศ รวมถึง
รัฐวิสาหกิจต่างประเทศ ในสกุลเงินตราใดๆ
(5) ธนาคารเพือการพัฒนาซึงร่วมก่อตังโดยหลายประเทศ
(6) สถาบันการเงิน / บริษัทหลักทรัพย์ / บริษัทประกันภัย
(7) บริษัท
(8) อืนๆ
รวมพ ันธบ ัตร หุน
้ กู ้ ตวส
ั ัญญาใช้เงิน-ตวแลกเงิน
ั
(ข) ตราสารทุน
(1) ตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ยกเว ้น (4)
ื และอยูใ่ นดัชนีตลาด
(2) ตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อน
หลักทรัพย์ตามทีกําหนด ยกเว ้น (4)
(3) ตราสารทุนทีลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
(4) ตราสารทุนทีบริษัทลงทุนในบริษัททีได ้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
ชีวต
ิ ตามกฎหมายว่าด ้วยการประกันชีวต
ิ อืน หรือบริษัททีได ้รับใบอนุญาตให ้
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด ้วยการประกันวินาศภัย โดย
ไม่มวี ัตถุประสงค์ในการแก ้ไขฐานะทางการเงิน หรือปรับโครงสร ้างหนี
ยกเว ้น (3)
(5) ตราสารทุนอืนๆ
รวมหุน
้ ทุน
(ค) อืนๆ
(1) หน่วยลงทุน
(2) ใบสําคัญแสดงสิทธิการซือหุ ้นสามัญ-หุ ้นกู ้-หน่วยลงทุน-อืนๆ
(3) สลากออมทรัพย์
(4) อืนๆ
รวมอืนๆ

2

รวมเงินลงทุนในหล ักทร ัพย์
เงินให ้กู ้ยืม และ ดอกเบียค ้างรับ
ิ แบบลิสซิง / เงินลงทุนให ้เช่าซือ
(ก) เช่าทรัพย์สน
(ข) เงินให ้กู ้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์จํานองเป็ นประกัน
(1) อสังหาริมทรัพย์ทใช
ี ้เป็ นทีอยูอ
่ าศัย
(2) อสังหาริมทรัพย์อน
ื
(ค) เงินให ้กู ้ยืมโดยมีบค
ุ คลคําประกัน
(1) เงินให ้กู ้ยืมแก่พนักงานและตัวแทนของบริษัท

3

(2) เงินให ้กู ้ยืมแก่บค
ุ คลอืน
(ง) อืนๆ (ระบุรายละเอียด)
รวมเงินให้กย
ู้ ม
ื
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน/ ใบรับฝากเงิน/ บัตรเงินฝาก

4

ิ ดําเนินงาน
อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สน
(ก) ทีทําการ ได ้แก่ ทีดิน อาคาร และอาคารชุด
ิ ดําเนินงาน ได ้แก่ ยานพาหนะ เครืองใช ้สํานักงาน และเครืองสมองกล
(ข) ทรัพย์สน
ิ ดําเนินงาน
รวมอส ังหาริมทร ัพย์และทร ัพย์สน

มูลค่าตามงบ
การเงินทีร ับรอง
โดยผูส
้ อบบ ัญชี
(งบการเงินตาม
มาตรฐานบ ัญชี)

มูลค่าทีปร ับปรุง
เพือให้ได้มล
ู ค่า
ตามประกาศ คปภ.
ว่าด้วยการ
ประเมินราคา
ิ และ
ทร ัพย์สน
หนีสินของบริษท
ั
ประก ันวินาศภ ัย

บาท
มูลค่าตามประกาศ
คปภ. ว่าด้วยการ
ประเมินราคา
ิ และหนีสิน
ทร ัพย์สน
ของบริษท
ั ประก ัน
วินาศภ ัย

ตารางที 3.1 รายการสินทร ัพย์ตามงบแสดงฐานะการเงิน

รายการ

ลําด ับที

5

อสังหาริมทรัพย์อน
ื
(ก) อสังหาริมทรัพย์รอการขาย
(ข) อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
รวมอส ังหาริมทร ัพย์อน
ื

6

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ (reinsurance Asset)
(ก) เงินวางไว ้จากการประกันภัยต่อ (deposits on reinsurance treaties)
(ข) เงินค ้างรับเกียวกับการประกันภัยต่อ (due from reinsurers)
(ค) สํารองประกันภัยส่วนทีเรียกคืนจากการประกันภัยต่อทีรวมค่าเผือความผันผวน
(reinsurance recoveries on technical reserves with PAD)

7
8

9
10
11
12

13
14

(ง) ลูกหนีประกันภัยต่ออืน (other reinsurance receivables)
รวมสินทร ัพย์จากการประก ันภ ัยต่อ (total reinsurance asset)
เบียประกันภัยค ้างรับ (outstanding premiums)
สินทรัพย์ภาษี เงินได ้รอตัดบัญชี (gross deferred tax assets)
(ก) ผลแตกต่างชัวคราวทีใช ้หักภาษี (deductible temporary difference)
ี งไม่ได ้ใช ้ยกไป (carryforward unused tax losses)
(ข) ขาดทุนภาษี ทยั
(ค) อืนๆ (other)
รวมสินทร ัพย์ภาษีเงินได้รอต ัดบ ัญชี (total gross deferred tax assets)
ค่าใช ้จ่ายจ่ายล่วงหน ้า
รายได ้จากการลงทุนค ้างรับ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มต
ี ัวตน
(ก) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ข) อืนๆ
รวมสินทร ัพย์ไม่มต
ี ัวตน
ต ้นทุนในการได ้มารอตัดบัญชี
สินทรัพย์อน
ื
ี ดภาระผูกพัน (assets pledged by an insurer)
(ก) สินทรัพย์ทติ
(ข) อืนๆ (ระบุรายละเอียด)

15
16
17

รวมสินทร ัพย์อน
ื
ตราสารอนุพันธ์
บัญชีเดินสะพัดสํานักงานใหญ่
รวมสินทร ัพย์

หมายเหตุ: รายการลําดับที 1 - 13 คอลัมน์ (3) ให ้ใช ้มูลค่าส่วนทีไม่ตด
ิ ภาระผูกพัน

มูลค่าตามงบ
การเงินทีร ับรอง
โดยผูส
้ อบบ ัญชี
(งบการเงินตาม
มาตรฐานบ ัญชี)

มูลค่าทีปร ับปรุง
เพือให้ได้มล
ู ค่า
ตามประกาศ คปภ.
ว่าด้วยการ
ประเมินราคา
ิ และ
ทร ัพย์สน
หนีสินของบริษท
ั
ประก ันวินาศภ ัย

บาท
มูลค่าตามประกาศ
คปภ. ว่าด้วยการ
ประเมินราคา
ิ และหนีสิน
ทร ัพย์สน
ของบริษท
ั ประก ัน
วินาศภ ัย

แบบฟอร์มที 3 งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท
ณ วันที

ตารางที 3.2 รายการหนีสินตามงบแสดงฐานะการเงิน

รายการ

ลําด ับที

1

สํารองประกันภัย (ก่อนการประกันภัยต่อ) (technical reserves (gross of
reinsurance))
(ก) สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว (long-term technical
reserves)
(ข) สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะสัน (short-term technical
reserves)
(1) สํารองค่าสินไหมทดแทน (claim reserves)/1
(2) สํารองเบียประกันภัย (premium reserves)/2
ั (total
รวมสํารองประก ันภ ัยสําหร ับส ัญญาประก ันภ ัยระยะสน
short-term technical reserves)
รวมสํารองประก ันภ ัย (total technical reserves)

2

เงินจ่ายตามกรมธรรม์ค ้างจ่าย (due to insured)
(ก) เงินปั นผล/เงินโบนัสค ้างจ่าย (dividends/bonuses payable)
(ข) อืนๆ (โปรดระบุ)
(ค) อืนๆ (โปรดระบุ)
รวมหนีสินอืนตามกรมธรรม์ประก ันภ ัย (total due to insured)

3

หนีสิน/เงินกู ้ยืม
(ก) เงินเบิกเกินบัญชี
(ข) หนีสิน/เงินกู ้ยืมอืนๆ
(1) ระบุรายละเอียด
(2) ระบุรายละเอียด
รวมหนีสิน/เงินกูย
้ ม
ื

4

หนีสินจากการประกันภัยต่อ (reinsurance liabilities)
(ก) เงินถือไว ้จากการประกันภัยต่อ (amounts withheld on reinsurance
treaties)
(ข) เงินค ้างจ่ายเกียวกับการประกันภัยต่อ (due to reinsurers)
(ค) เจ ้าหนีประกันภัยต่ออืน (other reinsurance payables)
รวมหนีสินจากการประก ันภ ัยต่อ (total reinsurance liabilities)

5

หนีสินภาษี เงินได ้รอตัดบัญชี (gross deferred tax liabilities)

6

ภาษี เงินได ้ค ้างจ่าย

7

ผลประโยชน์พนักงาน (employee benefits)

8

หนีสินอืนๆ

9
10

(ก) อืนๆ (โปรดระบุ)
รวมหนีสินอืนๆ
ตราสารอนุพันธ์
บัญชีเดินสะพัดสํานั กงานใหญ่

11

รวมหนีสิน

มูลค่าตามงบ
การเงินทีร ับรอง
โดยผูส
้ อบบ ัญชี (งบ
การเงินตาม
มาตรฐานบ ัญชี)

มูลค่าทีปร ับปรุง
เพือให้ได้มล
ู ค่าตาม
ประกาศ คปภ. ว่า
ด้วยการประเมิน
ิ และ
ราคาทร ัพย์สน
หนีสินของบริษ ัท
ประก ันวินาศภ ัย

บาท
มูลค่าตามประกาศ
คปภ. ว่าด้วยการ
ประเมินราคา
ิ และหนีสิน
ทร ัพย์สน
ของบริษ ัทประก ัน
วินาศภ ัย

ตารางที 3.3 รายการส่วนของเจ้าของตามงบแสดงฐานะการเงิน

รายการ

ลําด ับที

1

มูลค่าตามงบ
การเงินทีร ับรอง
โดยผูส
้ อบบ ัญชี (งบ
การเงินตาม
มาตรฐานบ ัญชี)

มูลค่าทีปร ับปรุง
เพือให้ได้มล
ู ค่าตาม
ประกาศ คปภ. ว่า
ด้วยการประเมิน
ิ และ
ราคาทร ัพย์สน
หนีสินของบริษ ัท
ประก ันวินาศภ ัย

บาท
มูลค่าตามประกาศ
คปภ. ว่าด้วยการ
ประเมินราคา
ิ และหนีสิน
ทร ัพย์สน
ของบริษ ัทประก ัน
วินาศภ ัย

ทุนชําระแล ้ว
(ก) หุ ้นสามัญทีออกและชําระแล ้ว
ิ สิทธิทไม่
ี สามารถไถ่ถอนได ้ ชนิดไม่สะสมเงินปั นผล
(ข) หุ ้นบุรม
ิ สิทธิทไม่
ี สามารถไถ่ถอนได ้ ชนิดสะสมเงินปั นผล
(ค) หุ ้นบุรม
(ง) หุ ้นทุนซือคืน
รวมทุนชําระแล้ว

2

เงินลงทุนจากสํานักงานใหญ่

3

ส่วนเกิน (ตํากว่า) มูลค่าหุ ้น

4

สํารองตามกฎหมาย

5

สํารองอืน

6

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าสินทรัพย์
(ก) เงินลงทุน (รวมถึงตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน)
(ข) อสังหาริมทรัพย์ เฉพาะทีทําการของบริษัท
ิ ดําเนินงาน แต่ไม่รวมถึงทีทําการของบริษัท
(ค) อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สน
ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าสินทร ัพย์

7

กําไร (ขาดทุน) สะสม

8

รวมส่วนของเจ้าของ

/1

ิ ดและค่าสินไหมทดแทนทีเกิดขึนแล ้วแต่ยังไม่ได ้รับรายงาน(รวมทัง
สํารองค่าสินไหมทดแทนค ้างจ่ายทีได ้รับรายงานแล ้วและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนยังไม่สนสุ
ค่าใช ้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนทีสามารถจัดสรรได ้ และค่าใช ้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนทีไม่สามารถจัดสรรได ้)
/2

ิ ดสําหรับกรมธรรม์ทยั
ค่าทีมากกว่าระหว่าง สํารองความเสียงทียังไม่สนสุ
ี งมีผลบังคับอยู่กอ
่ นการประกันภัยต่อ กับ สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถอ
ื เป็ นรายได ้ก่อน
การประกันภัยต่อ

แบบฟอร์มที 4 การคํานวณเงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านประก ันภ ัย
บริษัท
ณ วันที
ั - เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากสํารองค่าสินไหมทดแทน
ตารางที 4.1 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากภาระผูกพ ันสําหร ับส ัญญาประก ันภ ัยระยะสน

ประเภทการร ับประก ันภ ัย
(class of business)

ลําด ับที

เบียประก ันภ ัยทีถือเป็น
รายได้สุทธิ
(earned premium)

ค่าสินไหมทดแทนจ่าย
สุทธิ
(net claim paid)

ค่าเผือความผ ันผวนมาตรฐาน
ณ ระด ับความเชือมน
ั
เปอร์เซ็ นต์ไทล์ท ี 75
(PAD @75%)

1

การประกันอัคคีภัย (fire)

15%

2

การประกันภัย
ทางทะเลและการ
ขนส่ง (marine
and cargo)

12%

ตัวเรือ (hull)
สินค ้า (cargo)
12%

3

4

5

การประกันภัย
รถยนต์
(Automobile)

การประกันภัย
เบ็ดเตล็ด
(miscellaneous)

รวม (total)

รถยนต์
(automobile)
รถจักรยานยนต์
(motorcycle)
ภาคสมัครใจ (voluntary)
ภาคบังคับ
(compulsory)

12%
8%
8%

ความเสียงภัยทุกชนิด (IAR)

21%

ความรับผิด (liability)

24%

วิศวกรรม (engineer)

21%

การบิน (aviation)

12%

อุบัตเิ หตุสว่ นบุคคลและสุขภาพ
(personal accident and health)

12%

ิ (property)
ทรัพย์สน

21%

การเงิน (financial)

21%

การเดินทาง (travel)

12%

อืนๆ (other)

21%

ค่าสินไหมทดแทนทีได้ร ับ
รายงานแล้วและการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนทีย ังไม่
สินสุด
(case reserve)

สํารองค่าสินไหมทดแทนก่อนการประก ันภ ัยต่อ (gross claim liability)
ค่าประมาณการทีดีทสุ
ี ด (best estimate of)
ค่าสินไหมทดแทนที
เกิดขึนแล้วแต่ย ังไม่ได้ร ับ
รายงาน
(IBNR)

ค่าใช้จา
่ ยในการจ ัดการค่าสินไหม
ทดแทนทีไม่สามารถจ ัดสรรได้
(ULAE)

รวมค่าประมาณการทีดีทสุ
ี ด
สําหร ับค่าสินไหมทดแทน
ค้างจ่าย
(total)

มูลค่ายุตธ
ิ รรมของ
สํารองค่าสินไหม
ทดแทนรวม
(fair value of gross
claim liability)

ั - เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากสํารองค่าสินไหมทดแทน
ตารางที 4.1 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากภาระผูกพ ันสําหร ับส ัญญาประก ันภ ัยระยะสน
สํารองค่าสินไหมทดแทนสุทธิหล ังการประก ันภ ัยต่อ (net claim liability)
ค่าประมาณการทีดีทสุ
ี ด
ประเภทการร ับประก ันภ ัย
(class of business)

ลําด ับที

ค่าสินไหมทดแทนที
ได้ร ับรายงานแล้วและ
การจ่ายค่าสินไหม
ิ ด
ทดแทนทีย ังไม่สนสุ

ค่าสินไหมทดแทนที
เกิดขึนแล้วแต่ย ังไม่ได้
ร ับรายงาน

ค่าใช้จา
่ ยในการจ ัดการ
ค่าสินไหมทดแทนทีไม่
สามารถจ ัดสรรได้

รวมค่าประมาณการทีดี
ทีสุดสําหร ับค่าสินไหม
ทดแทนค้างจ่าย

ค่าเผือความผ ันผวน
มูลค่ายุตธ
ิ รรมของสํารอง
มาตรฐาน ณ ระด ับความ
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ (fair เชือมนเปอร์
ั
เซ็ นต์ไทล์ท ี 95
value of net claim liability)
(PAD @95%)

1

การประกันอัคคีภัย (fire)

45%

2

การประกันภัย
ทางทะเลและการ
ขนส่ง (marine
and cargo)

36%

ตัวเรือ (hull)
สินค ้า (cargo)
36%

3

4

5

การประกันภัย
รถยนต์
(Automobile)

รถยนต์
ภาคบังคับ
(automobile)
(compulsory) รถจักรยานยนต์
(motorcycle)
ภาคสมัครใจ (voluntary)

การประกันภัย
เบ็ดเตล็ด
(miscellaneous)

ความเสียงภัยทุกชนิด (IAR)

63%

ความรับผิด (liability)

72%

วิศวกรรม (engineer)

63%

การบิน (aviation)

36%

อุบัตเิ หตุสว่ นบุคคลและสุขภาพ
(personal accident and health)

36%

ิ (property)
ทรัพย์สน

63%

การเงิน (financial)

63%

การเดินทาง (travel)

36%

อืนๆ (other)

63%

รวม (total)

36%
23%
23%

เงินกองทุนตามระด ับ
ความเสียง
(risk capital charge)

ั - เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากสํารองเบียประก ันภ ัย
ตารางที 4.2 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากภาระผูกพ ันสําหร ับส ัญญาประก ันภ ัยระยะสน
ิ ด (Unexpired risk reserve)
สํารองเบียประก ันภ ัยทีย ังไม่ถอ
ื เป็นรายได้ หล ังห ัก
สํารองสําหร ับความเสียงภ ัยทีย ังไม่สนสุ
ค่าบําเหน็ จสําหร ับต ัวแทนประก ันวินาศภ ัยและ
ค่าประมาณการทีดีทสุ
ี ดของภาระผูกพ ันตามกรมธรรม์ใน
ค่าประมาณการทีดีทสุ
ี ด
นายหน้าประก ันวินาศภ ัย
อนาคต
(best estimate of)
ประเภทการร ับประก ันภ ัย
(unearned premium reserve after deducting
(best estimate of future liability)
ลําด ับที
(class of business)
commission paid)
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าใช้จา่ ยในการจ ัดการค่าสินไหม
ก่อนการประก ันภ ัยต่อ
หล ังการประก ันภ ัยต่อ
ก่อนการประก ันภ ัยต่อ
หล ังการประก ันภ ัยต่อ
จ ัดการกรมธรรม์
ทดแทน
(gross of reinsurance) (net of reinsurance)
(maintenance expense)
(claim handling expense)
การประกันอัคคีภัย (fire)
1
2

การประกันภัย
ทางทะเลและการ
ขนส่ง (marine
and cargo)

3

การประกันภัย
รถยนต์
(Automobile)

4

การประกันภัย
เบ็ดเตล็ด
(miscellaneous)

ตัวเรือ (hull)
สินค ้า (cargo)
รถยนต์
(automobile)
รถจักรยานยนต์
(motorcycle)
ภาคสมัครใจ (voluntary)
ภาคบังคับ
(compulsory)

ความเสียงภัยทุกชนิด (IAR)
ความรับผิด (liability)
วิศวกรรม (engineer)
การบิน (aviation)
อุบัตเิ หตุสว่ นบุคคลและสุขภาพ
(personal accident and health)
ิ (property)
ทรัพย์สน
การเงิน (financial)
การเดินทาง (travel)
อืนๆ (other)

5

รวม (total)

ค่าใช้จา่ ยทีเกียวข้องก ับการ
ประก ันภ ัยต่อ
(cost of reinsurance)

ั - เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากสํารองเบียประก ันภ ัย
ตารางที 4.2 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากภาระผูกพ ันสําหร ับส ัญญาประก ันภ ัยระยะสน
ิ ด (Unexpired risk reserve)
สํารองสําหร ับความเสียงภ ัยทีย ังไม่สนสุ

ประเภทการร ับประก ันภ ัย
(class of business)

ลําด ับที

ค่าประมาณการทีดีทสุ
ี ดของสํารองสําหร ับความ
ิ ด
เสียงภ ัยทีย ังไม่สนสุ
(best estimate of unexpires risk reserve)
ก่อนการประก ันภ ัยต่อ

หล ังการประก ันภ ัยต่อ

ค่าเผือความผ ันผวน
มาตรฐาน ณ ระด ับ
ความเชือมน
ั
เปอร์เซ็ นต์ไทล์ท ี 75
(PAD @75%)

มูลค่ายุตธ
ิ รรมของสํารองสําหร ับความเสียงภ ัยทีย ัง
ิ ด
ไม่สนสุ
(fair value of unexpired risk reserve)
ก่อนการประก ันภ ัยต่อ

ค่าเผือความผ ันผวน
มาตรฐาน ณ ระด ับความ
เชือมนเปอร์
ั
เซ็ นต์ไทล์ท ี 95
(PAD @95%)

หล ังการประก ันภ ัยต่อ

1

การประกันอัคคีภัย (fire)

20%

59%

2

การประกันภัย
ทางทะเลและการ
ขนส่ง (marine
and cargo)

16%

47%

16%

47%

16%

47%

10%

30%

10%

30%

ความเสียงภัยทุกชนิด (IAR)

27%

82%

ความรับผิด (liability)

31%

94%

วิศวกรรม (engineer)

27%

82%

การบิน (aviation)

16%

47%

3

4

การประกันภัย
รถยนต์
(Automobile)

การประกันภัย
เบ็ดเตล็ด
(miscellaneous)

ตัวเรือ (hull)
สินค ้า (cargo)
รถยนต์
ภาคบังคับ
(automobile)
(compulsory) รถจักรยานยนต์
(motorcycle)
ภาคสมัครใจ (voluntary)

อุบัตเิ หตุสว่ นบุคคลและสุขภาพ
(personal accident and health)

5

รวม (total)

16%

47%

ิ (property)
ทรัพย์สน

27%

82%

การเงิน (financial)

27%

82%

การเดินทาง (travel)

16%

47%

อืนๆ (other)

27%

82%

เงินกองทุนตามระด ับความ
เสียง
(risk capital charge)

แบบฟอร์มที 4 การคํานวณเงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านประก ันภ ัย
บริษัท
ณ วันที
ตารางที 4.3 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากภาระผูกพ ันสําหร ับส ัญญาประก ันภ ัยระยะยาว
จํานวน
จํานวนเงินเอา
เบียประก ันภ ัย
กรมธรรม์
ประก ันภ ัย
รวม
ประเภทการประก ันภ ัย
(number of
(sum insured
(office
ลําด ับที
(product type)
policies)
amount)
premium)

1

2
3
4

กรมธรรม์ประกันอุบัตเิ หตุสว่ นบุคคล
ระยะยาว (long term personal
accident)
กรมธรรม์ประกันสุขภาพระยะยาว
(long term health)
กรมธรรม์ประกันโรคร ้ายแรงระยะ
ยาว (long term dread disease)
รวม (total)

ค่าประมาณการทีดีทสุ
ี ดของสํารองประก ันภ ัย
(best estimate of technical reserve)
ก่อนการประก ันภ ัยต่อ หล ังการประก ันภ ัยต่อ
(gross of reinsurance) (net of reinsurance)

ภาระผูกพ ันตามส ัญญาประก ันภ ัย ณ ระด ับความ
เชือมนเปอร์
ั
เซ็ นต์ไทล์ท ี 75
(GPV@75%)
ก่อนการประก ันภ ัยต่อ
หล ังการประก ันภ ัยต่อ

ภาระผูกพ ันตามส ัญญา
ประก ันภ ัยสุทธิหล ังการ
ประก ันภ ัยต่อ ณ ระด ับ
ความเชือมนเปอร์
ั
เซ็ นต์
ไทล์ท ี 95
(net GPV@95%)

เงินกองทุนตามระด ับ
ความเสียง
(risk capital charge)

ี
แบบฟอร์มที 5 การคํานวณเงินกองทุนสําหร ับความเสยงด้
านตลาด
บริษัท
ณ วันที
ตารางที 5.1 สรุปเงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านตลาด
รายการ
ลําด ับที
1
ความเสียงจากราคาตราสารทุนและราคาสินค้าโภคภ ัณฑ์
(ก) ตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(ข) ตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อน
ื และอยูใ่ นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ตามทีกําหนดไว ้
(ค) ตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อน
ื แต่ไม่อยูใ่ นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ตามทีกําหนดไว ้ใน
ตาราง
(ง) Infrastructure fund, REIT และ Property fund ในรูปแบบตราสารทุนทีจดทะเบียนกองทุนใน
ประเทศไทยและลงทุนในประเทศไทย
(จ) กองทุนรวมโครงสร ้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทยทีมีวัตถุประสงค์การจัดตังตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือวันที 12 กรกฎาคม 2559
(ฉ) ตราสารทุนของ บริษัท กลางคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ จํากัด
(ช) ตราสารทุนของบริษัท ที.ไอ.ไอ. จํากัด ตราสารทุนของบริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต ้าเนท จํากัด ตรา
สารทุนของบริษัททีถือเพือปรับโครงสร ้างหนี ตราสารทุนของบริษัททีถือเพือแก ้ไขฐานะทางการเงิน
ของบริษัทประกันชีวต
ิ หรือบริษัทประกันวินาศภัยอืน
2

3
4
5
6
7
8
9

(ซ) ตราสารทุนอืน นอกเหนือจาก (ก) ถึง (ช) รวมถึงสินค ้าโภคภัณฑ์
ั
ิ ดําเนินงาน
ความเสียงจากราคาอสงหาริ
มทร ัพย์และทร ัพย์สน
(ก) อสังหาริมทรัพย์ทใช
ี ้สําหรับประกอบธุรกิจ หรือเป็ นสวัสดิการพนักงานหรือลูกจ ้างของบริษัท ได ้แก่
ทีดิน อาคาร อาคารชุด
ิ ดําเนินงาน
(ข) อสังหาริมทรัพย์อนนอกเหนื
ื
อจาก (ก) และ ทรัพย์สน
ความเสียงจากอ ัตราดอกเบียด้านปัจจ ัยตลาดทวไป
ั
(General market risk)
ความเสียงจากอ ัตราดอกเบียด้านปัจจ ัยเฉพาะของผูอ
้ อกตราสาร (Specific risk)
ความเสียงจากอ ัตราแลกเปลียน
ความเสียงจากราคาหน่วยลงทุน
รวมก่อนการกระจายความเสียง
ผลของการกระจายความเสียง
รวมหล ังการกระจายความเสียง

บาท

แบบฟอร์มที 5 การคํานวณเงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านตลาด

บริษัท
ณ วันที

ตารางที 5.2 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านตลาดจากราคาตราสารทุนและราคาสินค้าโภคภ ัณฑ์
ความเสียงภ ัยทงหมด
ั
(มูลค่าตามประกาศ คปภ. ว่า
รายการ
ลําด ับที
ิ
ด้วยการประเมินราคาทร ัพย์สน
และหนีสินของบริษ ัทประก ัน
วินาศภ ัย)
ตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
1
เอ ไอ

บาท

ค่าความเสียง

25%

2

ตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อน
ื และอยูใ่ นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ตามที
กําหนดไว ้

25%

3

ตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อน
ื แต่ไม่อยูใ่ นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ตามที
กําหนดไว ้ในตาราง

35%

4

Infrastructure fund, REIT และ Property fund ในรูปแบบตราสารทุนทีจดทะเบียน
กองทุนในประเทศไทยและลงทุนในประเทศไทย

16%

5

กองทุนรวมโครงสร ้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทยทีมีวัตถุประสงค์การจัดตังตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมือวันที 12 กรกฎาคม 2559

8%

6

ตราสารทุนของ บริษัท กลางคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ จํากัด

0%

7

ตราสารทุนของบริษัท ที.ไอ.ไอ. จํากัด ตราสารทุนของบริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต ้าเนท
จํากัด ตราสารทุนของบริษัททีถือเพือปรับโครงสร ้างหนี ตราสารทุนของบริษัททีถือเพือ
แก ้ไขฐานะทางการเงินของบริษัทประกันชีวต
ิ หรือบริษัทประกันวินาศภัยอืน

25%

8

ตราสารทุนอืน นอกเหนือจาก 1 ถึง 7 รวมถึงสินค ้าโภคภัณฑ์

50%

9

รวม

ิ ดําเนินงาน
ตารางที 5.3 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านตลาดจากราคาอส ังหาริมทร ัพย์และทร ัพย์สน
รายการ
ลําด ับที

1

อสังหาริมทรัพย์ทใช
ี ้สําหรับประกอบธุรกิจ หรือเป็ นสวัสดิการพนั กงานหรือลูกจ ้างของ
บริษัท ได ้แก่ ทีดิน อาคาร อาคารชุด

2

ิ ดําเนินงาน ได ้แก่ ยานพาหนะ
อสังหาริมทรัพย์อนนอกเหนื
ื
อจาก 1 และ ทรัพย์สน
เครืองใช ้สํานั กงาน และเครืองสมองกล

3

รวม

ความเสียงภ ัยทงหมด
ั
(มูลค่าตามประกาศ คปภ. ว่า
ิ
ด้วยการประเมินราคาทร ัพย์สน
และหนีสินของบริษ ัทประก ัน
วินาศภ ัย)

บาท

ค่าความเสียง

เงินกองทุนตามระด ับความเสียง

9.5%
19%

ตารางที 5.4 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากอ ัตราดอกเบียด้านปัจจ ัยตลาดทวไป
ั
(General market risk)
ความเสียงภ ัยทงหมด
ั
(มูลค่าตามประกาศ คปภ. ว่า
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนด
ิ
ลําด ับที
ด้วยการประเมินราคาทร ัพย์สน
และหนีสินของบริษ ัทประก ัน
วินาศภ ัย)
1
ไม่เกิน 1 เดือน

ค่าความเสียง

2
3

มากกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน

0.00%
0.20%

มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.40%

4

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี

0.90%

5

มากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

6
7
8

มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี
มากกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี

11.00%

9

มากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี

12.50%

10

มากกว่า 20 ปี ขึนไป

13.90%

11

รวม

เงินกองทุนตามระด ับความเสียง

2.40%
4.60%
7.90%

ตารางที 5.5 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากอ ัตราดอกเบียด้านปัจจ ัยเฉพาะของผูอ
้ อกตราสาร (Specific risk)
รายการ
ลําด ับที

1

เงินกองทุนตามระด ับความเสียง

ออกโดยรัฐบาลไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลังไทย หรือกองทุนเพือ
การฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทย ทีเป็นสกุลเงินบาท

ความเสียงภ ัยทงหมด
ั
(มูลค่าตามประกาศ คปภ. ว่า
ิ
ด้วยการประเมินราคาทร ัพย์สน
และหนีสินของบริษ ัทประก ัน
วินาศภ ัย)

บาท

ค่าความเสียง

0.0%

เงินกองทุนตามระด ับความเสียง

ตารางที 5.5 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากอ ัตราดอกเบียด้านปัจจ ัยเฉพาะของผูอ
้ อกตราสาร (Specific risk)
รายการ
ลําด ับที

2

ออกโดยรัฐบาลต่างประเทศ ธนาคารกลางต่างประเทศ และกระทรวงการคลังต่างประเทศ
ในสกุลเงินใดๆ
2.1 ระดับ
ความเสียง 1

2.2 ระดับ
ความเสียง 2

2.3 ระดับ
ความเสียง 3

2.4 ระดับ
ความเสียง 4

2.5 ระดับ
ความเสียง 5

2.6 ระดับ
ความเสียง 6

3

4

บาท

ค่าความเสียง

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.30%
0.65%
1.30%
2.55%
3.70%
0.35%
0.70%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

1.50%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2.70%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

4.00%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

0.40%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.75%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

1.75%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

3.70%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

5.45%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

0.45%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.80%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

2.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

4.75%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

7.30%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

68.00%
68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

68.00%

2.7 มิได ้มี
การจัดอันดับ

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
ออกโดยรัฐวิสาหกิจไทยทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง ทีกระทรวงการคลังไม่คําประกัน และ
ยังไม่ได ้แปลงสภาพเป็ นบริษัทจํากัด และไม่มอ
ี ันด ับความน่าเชือถือ ทีเป็นสกุลเงิน
บาท

68.00%
68.00%
68.00%
68.00%
68.00%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
ออกโดยรัฐวิสาหกิจไทยทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง ทีกระทรวงการคลังไม่คําประกัน และ
ยังไม่ได ้แปลงสภาพเป็ นบริษัทจํากัด และมีอ ันด ับความน่าเชือถือ ทีเป็นสกุลเงินบาท

0.35%
0.70%
1.50%
2.70%
4.00%

4.1 ระดับ
ความเสียง 1

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

0.30%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.65%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

1.30%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2.55%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

3.70%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.35%
0.70%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

1.50%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2.70%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

4.00%

4.2 ระดับ
ความเสียง 2
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ออกโดยรัฐวิสาหกิจไทยทีแปลงสภาพเป็ นบริษัทจํากัดไปแล ้ว
5.1 ระดับ
ความเสียง 1

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

0.30%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.65%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

1.30%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2.55%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

3.70%

เงินกองทุนตามระด ับความเสียง

ตารางที 5.5 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากอ ัตราดอกเบียด้านปัจจ ัยเฉพาะของผูอ
้ อกตราสาร (Specific risk)
รายการ
ลําด ับที

5.2 ระดับ
ความเสียง 2

5.3 ระดับ
ความเสียง 3

5.4 ระดับ
ความเสียง 4

5.5 ระดับ
ความเสียง 5

5.6 ระดับ
ความเสียง 6

5.7 มิได ้มี
การจัดอันดับ

6

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

บาท

ค่าความเสียง

0.35%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.70%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

1.50%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2.70%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

4.00%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

0.40%
0.75%
1.75%
3.70%
5.45%
0.45%
0.80%
2.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

4.75%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

7.30%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

68.00%

ออกโดยสถาบันการเงิน / บริษัทหลักทรัพย์ / บริษัทประกันภัย ในประเทศไทย
6.1 ระดับ
ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ความเสียง 1 ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
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ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
6.2 ระดับ
ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ความเสียง 2 ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
6.3 ระดับ
ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ความเสียง 3 ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
6.4 ระดับ
ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ความเสียง 4 ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
6.5 ระดับ
ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ความเสียง 5 ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
6.6 ระดับ
ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ความเสียง 6 ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
6.7 มิได ้มี
ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
การจัดอันดับ ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
ออกโดยหน่วยงาน/บริษัทอืน ในประเทศไทย นอกจาก 1-6
7.1 ระดับ
ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ความเสียง 1 ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

0.30%
0.65%
1.30%
2.55%
3.70%
0.35%
0.70%
1.50%
2.70%
4.00%
0.40%
0.75%
1.75%
3.70%
5.45%
0.45%
0.80%
2.00%
4.75%
7.30%
45.00%
45.00%
45.00%
45.00%
45.00%
68.00%
68.00%
68.00%
68.00%
68.00%
68.00%
68.00%
68.00%
68.00%
68.00%
0.30%
0.65%
1.30%
2.55%
3.70%

เงินกองทุนตามระด ับความเสียง

ตารางที 5.5 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากอ ัตราดอกเบียด้านปัจจ ัยเฉพาะของผูอ
้ อกตราสาร (Specific risk)
รายการ
ลําด ับที

7.2 ระดับ
ความเสียง 2
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ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
7.3 ระดับ
ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ความเสียง 3 ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
7.4 ระดับ
ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ความเสียง 4 ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
7.5 ระดับ
ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ความเสียง 5 ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
7.6 ระดับ
ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ความเสียง 6 ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
7.7 มิได ้มี
ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
การจัดอันดับ ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
ออกโดยรัฐวิสาหกิจต่างประเทศ
8.1 ระดับ
ความเสียง 1

8.2 ระดับ
ความเสียง 2

8.3 ระดับ
ความเสียง 3

8.4 ระดับ
ความเสียง 4

8.5 ระดับ
ความเสียง 5

8.6 ระดับ
ความเสียง 6

8.7 มิได ้มี
การจัดอันดับ

ความเสียงภ ัยทงหมด
ั
(มูลค่าตามประกาศ คปภ. ว่า
ิ
ด้วยการประเมินราคาทร ัพย์สน
และหนีสินของบริษ ัทประก ัน
วินาศภ ัย)

บาท

ค่าความเสียง

0.35%
0.70%
1.50%
2.70%
4.00%
0.40%
0.75%
1.75%
3.70%
5.45%
0.45%
0.80%
2.00%
4.75%
7.30%
45.00%
45.00%
45.00%
45.00%
45.00%
68.00%
68.00%
68.00%
68.00%
68.00%
68.00%
68.00%
68.00%
68.00%
68.00%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

0.30%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.65%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

1.30%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2.55%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

3.70%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

0.35%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.70%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

1.50%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2.70%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

4.00%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

0.40%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.75%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

1.75%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

3.70%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

5.45%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

0.45%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.80%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

2.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

4.75%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

7.30%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

68.00%

เงินกองทุนตามระด ับความเสียง

ตารางที 5.5 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากอ ัตราดอกเบียด้านปัจจ ัยเฉพาะของผูอ
้ อกตราสาร (Specific risk)
รายการ
ลําด ับที

9

ออกโดยบริษัทเอกชนต่างประเทศ
9.1 ระดับ
ความเสียง 1

9.2 ระดับ
ความเสียง 2

9.3 ระดับ
ความเสียง 3

9.4 ระดับ
ความเสียง 4

9.5 ระดับ
ความเสียง 5

9.6 ระดับ
ความเสียง 6

9.7 มิได ้มี
การจัดอันดับ

10

รวม

ความเสียงภ ัยทงหมด
ั
(มูลค่าตามประกาศ คปภ. ว่า
ิ
ด้วยการประเมินราคาทร ัพย์สน
และหนีสินของบริษ ัทประก ัน
วินาศภ ัย)

บาท

ค่าความเสียง

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

0.30%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.65%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

1.30%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2.55%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

3.70%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

0.35%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.70%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

1.50%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2.70%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

4.00%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

0.40%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.75%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

1.75%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

3.70%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

5.45%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

0.45%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.80%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

2.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

4.75%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

7.30%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

68.00%

เงินกองทุนตามระด ับความเสียง

ตารางที 5.6 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านตลาดจากอ ัตราแลกเปลียน

ลําด ับที
1
2
3
4
5
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003

สกุลเงินตราต่างประเทศ (types of
currency)

สถานะสินทร ัพย์
สุทธิทแสดงในงบ
ี
ดุล

สถานะรวม (total position)
ค่าความเสียงจากอ ัตราแลกเปลียน (currency risk charge)
เงินกองทุนตามระด ับความเสียง (risk capital charge)

สถานะหนีสินสุทธิท ี
แสดงในงบดุล

สถานะซือขายล่วงหน้าสุทธิ

สถานะซือสุทธิ

สถานะขายสุทธิ

8%

แบบฟอร์มที 5 การคํานวณเงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านตลาด
บริษัท
ณ วันที

ตารางที 5.7 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านตลาดจากราคาหน่วยลงทุน
ชือหน่วยลงทุน และชือผูจ
้ ัดการหน่วยลงทุน

ลําด ับที

ความเสียงภ ัยทงหมด
ั

การแบ่งประเภทของเงินทุน หรือ
การจ ัดสรรสินทร ัพย์
ประเภท

1

ร้อยละของ
กองทุน

ตราสารทุน
อสังหาริมทรัพย์
สินค ้าโภคภัณฑ์
เงินฝาก
ตราสารหนี
อืนๆ

2

ตราสารทุน
อสังหาริมทรัพย์
สินค ้าโภคภัณฑ์
เงินฝาก
ตราสารหนี
อืนๆ

3

ตราสารทุน
อสังหาริมทรัพย์
สินค ้าโภคภัณฑ์
เงินฝาก
ตราสารหนี
อืนๆ

4

ตราสารทุน
อสังหาริมทรัพย์
สินค ้าโภคภัณฑ์
เงินฝาก
ตราสารหนี
อืนๆ

5

ตราสารทุน
อสังหาริมทรัพย์
สินค ้าโภคภัณฑ์
เงินฝาก
ตราสารหนี
อืนๆ

996

ตราสารทุน
อสังหาริมทรัพย์
สินค ้าโภคภัณฑ์
เงินฝาก
ตราสารหนี
อืนๆ

997

ตราสารทุน
อสังหาริมทรัพย์
สินค ้าโภคภัณฑ์
เงินฝาก
ตราสารหนี
อืนๆ

998

ตราสารทุน
อสังหาริมทรัพย์
สินค ้าโภคภัณฑ์
เงินฝาก
ตราสารหนี
อืนๆ

999

ตราสารทุน
อสังหาริมทรัพย์
สินค ้าโภคภัณฑ์
เงินฝาก
ตราสารหนี
อืนๆ

1000

ตราสารทุน
อสังหาริมทรัพย์
สินค ้าโภคภัณฑ์
เงินฝาก
ตราสารหนี
อืนๆ

1001

ตราสารทุน
อสังหาริมทรัพย์
รวม

สินค ้าโภคภัณฑ์
เงินฝาก
ตราสารหนี
อืนๆ

มูลค่าสินทร ัพย์แต่
ละประเภท

ร้อยละของค่าความเสียง

เงินกองทุนตามระด ับความ
เสียงแยกตามประเภทของ
สินทร ัพย์ในหน่วยลงทุน

เงินกองทุนตามระด ับความเสียง

การคํานวณการกระจายความเสียง
การคํานวณความเสียงด้านตลาด

ค่าสหสัมพันธ์กบ
ั ความเสียงด ้านตลาดจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย

อัตราดอกเบีย

ิ
ทรัพย์สน

ตราสารทุน

อัตราแลกเปลียน

100%
25%

25%
100%

50%
75%

25%
25%

ค่าสหสัมพันธ์กบ
ั ความเสียงด ้านตลาดจากความผันผวนของราคาทรัพย์สนิ

50%

75%

100%

25%

ค่าสหสัมพันธ์กบ
ั ความเสียงด ้านตลาดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียน

25%

25%

25%

100%

ค่าสหสัมพันธ์กบ
ั ความเสียงด ้านตลาดจากความผันผวนของราคาตราสารทุน

ตารางที 5.8 การคํานวณการกระจายความเสียงภายในความเสียงด้านตลาด ณ ระด ับความเชือมนเปอร์
ั
เซ็ นไทล์ท ี 95
ตราสารทุน

ิ
ทรัพย์สน

อัตราแลกเปลียน

อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบีย
ตราสารทุน
ิ
ทรัพย์สน
อัตราแลกเปลียน

SQRT=

ี
แบบฟอร์มที 6 การคํานวณเงินกองทุนสําหร ับความเสยงด้
านเครดิต
บริษัท
ณ วันที
ตารางที 6.1 สรุปเงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านเครดิต
ลําด ับที
รายการ
ั
ั
1
พ ันธบ ัตร หุน
้ กู ้ ตวส
ั ญญาใช
เ้ งิน-ตวแลกเงิ
ั
น และเงินให้กย
ู้ ม
ื ตามประเภทของคูส
่ ญญา
หรือผูอ
้ อกตราสาร

2

(ก)

ออก สังจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือคําประกัน โดยรัฐบาลไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลังไทย หรือกองทุนเพือการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทย ที
เป็ นสกุลเงินบาท

(ข)

ออก สังจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือคําประกัน โดยรัฐบาลต่างประเทศ ธนาคารกลาง
ต่างประเทศ และกระทรวงการคลังต่างประเทศ ในสกุลเงินใดๆ

(ค)

ออกโดยรัฐวิสาหกิจไทยทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง ทีกระทรวงการคลังไม่คําประกัน และ
ยังไม่ได ้แปรสภาพเป็ นบริษัทจํากัด และไม่มอ
ี ันด ับความน่าเชือถือ ทีเป็นสกุลเงิน
บาท

(ง)

ออกโดยรัฐวิสาหกิจไทยทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง ทีกระทรวงการคลังไม่คําประกัน และ
ยังไม่ได ้แปรสภาพเป็ นบริษัทจํากัด และมีอ ันด ับความน่าเชือถือ ทีเป็นสกุลเงินบาท

(จ)

ออกโดยรัฐวิสาหกิจไทยทีแปรสภาพเป็ นบริษัทจํากัดไปแล ้ว

(ฉ)

ออกโดยสถาบันการเงิน / บริษัทหลักทรัพย์ / บริษัทประกันภัย ในประเทศไทย

(ช)

ออกโดยหน่วยงาน/บริษัทอืน ในประเทศไทย นอกจาก (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)

ออกโดยรัฐวิสาหกิจต่างประเทศ

(ฌ)

ออกโดยบริษัทเอกชนต่างประเทศ

(ญ)

ิ แบบลิสซิง / เงินลงทุนให ้เช่าซือ
เช่าทรัพย์สน

(ฎ)

เงินให ้กู ้ยืมโดยมีบค
ุ คลคําประกัน

(ฏ)

เงินให ้กู ้ยืมอืน

ั
เงินให้กโู ้ ดยมีอสงหาริ
มทร ัพย์จา
ํ นองเป็นประก ัน
(ก)

อสังหาริมทรัพย์ทใช
ี ้เป็ นทีอยูอ
่ าศัย

(ข)

อสังหาริมทรัพย์อน
ื

3

การประก ันภ ัยต่อ

4

สินทร ัพย์อน
ื
(ก)

เงินสด

(ข)

เงินฝากสถาบันการเงิน/ ใบรับฝากเงิน/ บัตรเงินฝาก กับธนาคารออมสิน

(ค)

เงินฝากสถาบันการเงิน / ใบรับฝากเงิน / บัตรเงินฝาก กับธนาคารอืน

(ง)

บัญชีเดินสะพัดสํานักงานใหญ่

(จ)

สินทรัพย์ภาษี เงินได ้รอตัดบัญชี (Deferred tax assets)

(ฉ)

ค่าใช ้จ่ายจ่ายล่วงหน ้า

(ช)

5
6

เบียประกันภัยค ้างรับสําหรับการประกันภัยทางทะเล และการประกันภัยกับส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรระหว่างประเทศ ทีค ้างชําระเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันเริมคุ ้มครอง
ตามสัญญา

(ซ)
รายได ้จากการลงทุนค ้างรับ
(ฌ)
สินทรัพย์ทติ
ี ดภาระผูกพัน (assets pledged by an insurer)
ตราสารอนุพ ันธ์
รวม

บาท

แบบฟอร์มที 6 การคํานวณเงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านเครดิต
บริษัท
ณ วันที
ตารางที 6.2 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านเครดิตจากการลงทุนในตราสารหนี

รายการ

ลําด ับที

1

ออก สังจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือคําประกัน โดยรัฐบาลไทย ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงการคลังไทย หรือกองทุนเพือการฟื นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินไทย ทีเป็ นสกุลเงินบาท

2

ออก สังจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือคําประกัน โดยรัฐบาลต่างประเทศ ธนาคาร
กลางต่างประเทศ และกระทรวงการคลังต่างประเทศ ในสกุลเงินใดๆ

3

4

5

6

7

8

9

10

2.1 ระดับความเสียง 1
2.2 ระดับความเสียง 2
2.3 ระดับความเสียง 3
2.4 ระดับความเสียง 4
2.5 ระดับความเสียง 5
2.6 ระดับความเสียง 6
2.7 ไม่ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ
ออกโดยรัฐวิสาหกิจไทยทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง ทีกระทรวงการคลังไม่คํา
ประกัน และยังไม่ได ้แปลงสภาพเป็ นบริษัทจํากัด และไม่มอ
ี ันด ับความ
น่าเชือถือ ทีเป็นสกุลเงินบาท

ความเสียงภ ัยทงหมด
ั
(มูลค่าตามประกาศ คปภ.
ว่าด้วยการประเมินราคา
ิ และหนีสินของ
ทร ัพย์สน
บริษท
ั ประก ันวินาศภ ัย)

บาท

ค่าความเสียง

0.0%

0.01%
0.35%
0.40%
1.50%
4.00%
14.00%
14.00%
0.35%

ออกโดยรัฐวิสาหกิจไทยทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง ทีกระทรวงการคลังไม่คํา
ประกัน และยังไม่ได ้แปลงสภาพเป็ นบริษัทจํากัด และมีอ ันด ับความ
น่าเชือถือ ทีเป็นสกุลเงินบาท
4.1 ระดับความเสียง 1
4.2 ระดับความเสียง 2
ออกโดยรัฐวิสาหกิจไทยทีแปลงสภาพเป็ นบริษัทจํากัดไปแล ้ว
5.1 ระดับความเสียง 1
5.2 ระดับความเสียง 2
5.3 ระดับความเสียง 3
5.4 ระดับความเสียง 4
5.5 ระดับความเสียง 5
5.6 ระดับความเสียง 6
5.7 ไม่ได ้รับการจัดระดับความน่าเชือถือ
ออกโดยสถาบันการเงิน / บริษัทหลักทรัพย์ / บริษัทประกันภัย ในประเทศไทย
6.1 ระดับความเสียง 1
6.2 ระดับความเสียง 2
6.3 ระดับความเสียง 3
6.4 ระดับความเสียง 4
6.5 ระดับความเสียง 5
6.6 ระดับความเสียง 6
6.7 ไม่ได ้รับการจัดระดับความน่าเชือถือ
ออกโดยหน่วยงาน/บริษัทอืน ในประเทศไทย นอกจาก 1-6
7.1 ระดับความเสียง 1
7.2 ระดับความเสียง 2
7.3 ระดับความเสียง 3
7.4 ระดับความเสียง 4
7.5 ระดับความเสียง 5

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%

7.6 ระดับความเสียง 6
7.7 ไม่ได ้รับการจัดระดับความน่าเชือถือ
ออกโดยรัฐวิสาหกิจต่างประเทศ
8.1 ระดับความเสียง 1
8.2 ระดับความเสียง 2
8.3 ระดับความเสียง 3
8.4 ระดับความเสียง 4
8.5 ระดับความเสียง 5
8.6 ระดับความเสียง 6

14.00%
14.00%

8.7 ไม่ได ้รับการจัดระดับความน่าเชือถือ

14.00%

0.01%
0.35%
0.40%
1.50%
4.00%
14.00%

ออกโดยบริษัทเอกชนต่างประเทศ
9.1 ระดับความเสียง 1

0.01%

9.2 ระดับความเสียง 2

0.35%

9.3 ระดับความเสียง 3
9.4 ระดับความเสียง 4
9.5 ระดับความเสียง 5
9.6 ระดับความเสียง 6
9.7 ไม่ได ้รับการจัดระดับความน่าเชือถือ
รวม

0.40%
1.50%
4.00%
14.00%
14.00%

เงินกองทุนตาม
ระด ับความเสียง

ตารางที 6.3 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านเครดิตจากการลงทุนในเงินให้กย
ู้ ม
ื โดยมีอส ังหาริมทร ัพย์จา
ํ นองเป็นประก ัน
ความเสียงภ ัยทงหมด
ั
(มูลค่าตามประกาศ
คปภ. ว่าด้วยการ
รายการ
ลําด ับที
ประเมินราคา
ิ และหนีสิน
ทร ัพย์สน
ของบริษท
ั ประก ัน
วินาศภ ัย)
1
อสังหาริมทรัพย์ทใช
ี ้เป็ นทีอยูอ
่ าศัย (residential properties)

2

3

บาท

ค่าความเสียง

(ก) อัตราส่วนเงินให ้กู ้ยืมต่อมูลค่าหลักประกันน ้อยกว่า 70% (LTV < 70%)

2.8%

(ข) อัตราส่วนเงินให ้กู ้ยืมต่อมูลค่าหลักประกันระหว่าง 70% ถึง 90% (70% ≤ LTV ≤ 90%)

6.0%

(ค) เงินให ้กู ้ยืมด ้อยคุณภาพ (non-performing)

8.0%

อสังหาริมทรัพย์อน
ื (other types of properties)
(ก) อัตราส่วนเงินให ้กู ้ยืมต่อมูลค่าหลักประกันน ้อยกว่า 70% (LTV < 70%)

6.4%

(ข) อัตราส่วนเงินให ้กู ้ยืมต่อมูลค่าหลักประกันระหว่าง 70% ถึง 90% (70% ≤ LTV ≤ 90%)

8.0%

(ค) เงินให ้กู ้ยืมด ้อยคุณภาพ (non-performing)

12.0%

รวม (total)

ตารางที 6.4 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านเครดิตจากการลงทุนในเงินให้กย
ู้ ม
ื นอกจากเงินให้กย
ู้ ม
ื โดยมีอส ังหาริมทร ัพย์จา
ํ นองเป็นประก ัน
ความเสียงภ ัยทงหมด
ั
(มูลค่าตามประกาศ
คปภ. ว่าด้วยการ
ประเมินราคา
รายการ
ลําด ับที
ค่าความเสียง
ิ และหนีสิน
ทร ัพย์สน
ของบริษท
ั ประก ัน
วินาศภ ัย)
1
2
3
4

ิ แบบลิสซิงประเภทสัญญาเช่าการเงิน / เงินลงทุนให ้เช่าซือ
เช่าทรัพย์สน
เงินให ้กู ้ยืมโดยมีบค
ุ คลคําประกัน
(ก) เงินให ้กู ้ยืมแก่พนักงานและตัวแทนของบริษัท
(ข) เงินให ้กู ้ยืมแก่บค
ุ คลอืน
เงินให ้กู ้ยืมอืน
รวม

ตารางที 6.5 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านเครดิตจากการประก ันภ ัยต่อ
รายการ
ลําด ับที
1
(ก) เงินวางไว ้จากการประกันภัยต่อ (deposit on reinsurance treaties)
(ข) เงินค ้างรับเกียวกับการประกันภัยต่อ (due from reinsurers)
(ค) สํารองประกันภัยส่วนทีเรียกคืนจากการประกันภัยต่อ (ก่อนรวมค่าเผือความผันผวน) (reinsurance
recoveries on technical reserves (before PAD))
(ง) ลูกหนีประกันภัยต่ออืน (other reinsurance receivables)
2

เงินกองทุนตามระด ับ
ความเสียง

รวมสินทร ัพย์จากการประก ันภ ัยต่อ (total reinsurance assets )
(ก) เงินถือไว ้จากการประกันภัยต่อ (amounts withheld on reinsurance treaties)
(ข) เงินค ้างจ่ายเกียวกับการประกันภัยต่อ (due to reinsurers)
(ค) เจ ้าหนีประกันภัยต่ออืน (other reinsurance payables)
รวมหนีสินจากการประก ันภ ัยต่อ (total reinsurance liabilities )

3

สินทร ัพย์จากการประก ันภ ัยต่อสุทธิ (net reinsurance assets)

4

เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านเครดิตจากการประก ันภ ัยต่อ (risk capital charge)

14.0%
7.0%
14.0%
14.0%

บาท

บาท

เงินกองทุนตามระด ับ
ความเสียง

ตารางที 6.6 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านเครดิตจากสินทร ัพย์อนๆ
ื

รายการ

ลําด ับที

ความเสียงภ ัยทงหมด
ั
(มูลค่าตามประกาศ
คปภ. ว่าด้วยการ
ประเมินราคา
ิ และหนีสิน
ทร ัพย์สน
ของบริษท
ั ประก ัน
วินาศภ ัย)

ค่าความเสียง

1

เงินสด

0%

2

เงินฝากสถาบันการเงิน/ ใบรับฝากเงิน/ บัตรเงินฝาก กับ ธ. ออมสิน

0%

3

เงินฝากสถาบันการเงิน/ ใบรับฝากเงิน/ บัตรเงินฝาก กับ ธ. อืน
(ก) จํานวนเงินทีได ้รับการคําประกันจากสถาบันประกันเงินฝาก
(ข) ส่วนเกินจากจํานวนเงินทีได ้รับการคําประกันจากสถาบันประกันเงินฝาก

0%

(1) ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน

0%

(2) ระยะเวลามากกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน

0.25%

(3) ระยะเวลามากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน

0.50%

(4) ระยะเวลาตังแต่ 12 เดือน ขึนไป (ระดับความเสียง 1)

1.6%

(5) ระยะเวลาตังแต่ 12 เดือน ขึนไป (ระดับความเสียง 2)

4%

(6) ระยะเวลาตังแต่ 12 เดือน ขึนไป (ระดับความเสียง 3)

8%

(7) ระยะเวลาตังแต่ 12 เดือน ขึนไป (ระดับความเสียง 4)

8%

(8) ระยะเวลาตังแต่ 12 เดือน ขึนไป (ระดับความเสียง 5)

8%

(9) ระยะเวลาตังแต่ 12 เดือน ขึนไป (ระดับความเสียง 6)

12%

(10) ระยะเวลาตังแต่ 12 เดือน ขึนไป (ไม่ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ)

12%

(11) ระยะเวลาตังแต่ 12 เดือน ขึนไป (สถาบันการเงินทีมีกฎหมายพิเศษจัดตัง ยกเว ้น ธ.ออมสิน)

0.8%

4

บัญชีเดินสะพัดสํานักงานใหญ่

0%

5

สินทรัพย์ภาษีเงินได ้รอตัดบัญชี (deferred tax assets)

0%

6

ค่าใช ้จ่ายจ่ายล่วงหน ้า

0%

7

เบียประกันภัยค ้างรับสําหรับการประกันภัยทางทะเล และการประกันภัยกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
ระหว่างประเทศ ทีค ้างชําระเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันเริมคุ ้มครองตามสัญญา

12%

8

รายได ้จากการลงทุนค ้างรับ
ค ้างรับจาก รัฐบาลไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลังไทย ธนาคารออมสิน หรือกองทุนเพือ
การฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทยทีเป็ นสกุลบาท / เงินปั นผลทีประกาศแล ้วของนิตบ
ิ ค
ุ คลที
(ก) จัดตังขึนตามกฎหมายไทยซึงยังไม่พ ้นกําหนดระยะเวลาทีกฎหมายกําหนดให ้นิตบ
ิ ค
ุ คลนันต ้องชําระให ้กับ
ผู ้ถือตราสาร
(ข)

เงินปั นผลทีประกาศแล ้วของนิตบ
ิ ค
ุ คลทีจัดตังขึนตามกฎหมายไทยซึงพ ้นกําหนดระยะเวลาทีกฎหมาย
กําหนดให ้นิตบ
ิ ค
ุ คลนันต ้องชําระให ้กับผู ้ถือตราสาร

9

อืนๆ
(1) ระดับความเสียง 1
(2) ระดับความเสียง 2
(3) ระดับความเสียง 3
(ค)
(4) ระดับความเสียง 4
(5) ระดับความเสียง 5
(6) ระดับความเสียง 6
(7) ไม่ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ
สินทรัพย์ทติ
ี ดภาระผูกพัน (assets pledged by an insurer)

10

รวม

0%

100%

0.01%
0.35%
0.40%
1.50%
4.00%
14.00%
14.00%
0%

เงินกองทุนตามระด ับ
ความเสียง

ตารางที 6.7 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านเครดิตจากการลงทุนในตราสารอนุพ ันธ์
สถานะและคูส
่ ัญญา (position & counterparty)
ราคาตลาดปัจจุบ ัน
(exposure mark-to-market
value)
ลําด ับที

1

2

3

4

5

996

997

998

999

1000

1001

รวม (total)

เงินต้น (notional
principal)

ค่าความเสียงทีใช้
เงินกองทุนตามระด ับ
(applicable risk ความเสียง (risk capital
charge)
charge)

แบบฟอร์มที 7 การคํานวณเงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านเครดิตจากการประก ันภ ัยต่อและการคํานวณความเสียงด้านการกระจุกต ัวจากการประก ันภ ัยต่อ
บริษัท
ณ วันที
ตารางที 7.1 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากการประก ันภ ัยต่อสําหร ับผูร้ ับประก ันภ ัยต่อในประเทศ
ส ัญญาประก ันภ ัยต่อทีไม่ใช่ส ัญญาประก ันภ ัยต่อทางการเงิน
ลําด ับที

รายการ

ส ัญญา
ประก ันภ ัยต่อ
ทางการเงิน/1

1

(ก) เงินวางไว ้จากการประกันภัยต่อ (amounts deposit on reinsurance treaties)
(ข) เงินค ้างรับเกียวกับการประกันภัยต่อ (due from reinsurers)
(ค) สํารองประกันภัยส่วนทีเรียกคืนจากการประกันภัยต่อทีไม่รวมค่าเผือความผันผวน (reinsurance
recoveries on technical reserves without PAD)

(ง) ลูกหนีประกันภัยต่ออืน (other reinsurance receivables)
รวมสินทร ัพย์จากการประก ันภ ัยต่อ (total reinsurance assets)
2

(ก) เงินถือไว ้จากการประกันภัยต่อ (amounts withheld on reinsurance treaties)
(ข) เงินค ้างจ่ายเกียวกับการประกันภัยต่อ (due to reinsurers)
(ค) เจ ้าหนีประกันภัยต่ออืน (other reinsurance payables)
รวมหนีสินจากการประก ันภ ัยต่อ (total reinsurance liabilities)

3

สินทร ัพย์จากการประก ันภ ัยต่อสุทธิ (net reinsurance assets)

4

ค่าความเสียง (ตามตารางด ้านล่าง) (risk charge (see below))

5

เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านเครดิตจากการประก ันภ ัยต่อ (reinsurance credit risk
capital charge)

6

เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านการกระจุกต ัวจากการเอาประก ันภ ัยต่อก ับผูร้ ับประก ันภ ัยต่อ
แต่ละราย (individual reinsurance concentration risk capital charge)

7

เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านการกระจุกต ัวจากการเอาประก ันภ ัยต่อก ับผูร้ ับประก ันภ ัยต่อ
ในประเทศ (local reinsurance concentration risk capital charge)

100%

รวม (total)

ตารางที 7.2 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากการประก ันภ ัยต่อสําหร ับผูร้ ับประก ันภ ัยต่อต่างประเทศ
ลําด ับที

ส ัญญาประก ันภ ัยต่อทีไม่ใช่ส ัญญาประก ันภ ัยต่อทางการเงิน

รวม (total)

ส ัญญา
ประก ันภ ัยต่อ

รายการ

ทางการเงิน/1
1

(ก) เงินวางไว ้จากการประกันภัยต่อ (amounts deposit on reinsurance treaties)
(ข) เงินค ้างรับเกียวกับการประกันภัยต่อ (due from reinsurers)
(ค) สํารองประกันภัยส่วนทีเรียกคืนจากการประกันภัยต่อทีไม่รวมค่าเผือความผันผวน (reinsurance
recoveries on technical reserves without PAD)

(ง) ลูกหนีประกันภัยต่ออืน (other reinsurance receivables)
รวมสินทร ัพย์จากการประก ันภ ัยต่อ (total reinsurance assets)
2

(ก) เงินถือไว ้จากการประกันภัยต่อ (amounts withheld on reinsurance treaties)
(ข) เงินค ้างจ่ายเกียวกับการประกันภัยต่อ (due to reinsurers)
(ค) เจ ้าหนีประกันภัยต่ออืน (other reinsurance payables)
รวมหนีสินจากการประก ันภ ัยต่อ (total reinsurance liabilities)

3

สินทร ัพย์จากการประก ันภ ัยต่อสุทธิ (net reinsurance assets)

4

ค่าความเสียง (ตามตารางด ้านล่าง) (risk charge (see below))

5

เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านเครดิตจากการประก ันภ ัยต่อ (reinsurance credit risk
capital charge)

6

เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านการกระจุกต ัวจากการเอาประก ันภ ัยต่อก ับผูร้ ับประก ันภ ัยต่อ
แต่ละราย (individual reinsurance concentration risk capital charge)

7

เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านการกระจุกต ัวจากการเอาประก ันภ ัยต่อสําหร ับความเสียงรวม
ของผูร้ ับประก ันภ ัยต่อในแต่ละระด ับความเสียง (additional Reinsurance concentration risk
capital charge)

8

เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านการกระจุกต ัวจากการเอาประก ันภ ัยต่อก ับผูร้ ับประก ันภ ัยต่อ
ต่างประเทศ (offshore reinsurance concentration risk capital charge)

การจ ัดระด ับความเสียง (risk rating)
(a)

100%

ร้อยละของค่า
ความเสียง (%
risk charge)

เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านการกระจุกต ัวจากการเอาประก ันภ ัยต่อสําหร ับความ
เสียงรวมของผูร้ ับประก ันภ ัยต่อในแต่ละระด ับความเสียง (additional Reinsurance
concentration risk capital charge)

1.6%
2.8%
4%
8%
15%
25%
48.5%
ร้อยละของค่า
ความเสียง (%
risk charge)

ระดับความเสียง
ระดับความเสียง
ระดับความเสียง
ระดับความเสียง

ความเสียงภ ัยด้านเครดิตของผูร้ ับประก ันภ ัยต่อต่างประเทศ (credit
exposures to offshore reinsurers )

ระดับความเสียง
ระดับความเสียง
ระดับความเสียง
ระดับความเสียง
ระดับความเสียง
ระดับความเสียง
ระดับความเสียง
(b)

(c)

/1

1 (risk grade 1)
2 (risk grade 2)
3 (risk grade 3)
4 (risk grade 4)
5 (risk grade 5)
6 (risk grade 6)
7 (risk grade 7)

ความเสียงภ ัยด้านเครดิตของผูร้ ับประก ันภ ัยต่อในประเทศไทยตามอ ัตราส่วน
ความเพียงพอของเงินกองทุน (credit exposures to Thai reinsurers
according to reinsurer's capital adequacy ratio (CAR))
(i) อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตังแต่ 300% (CAR ≥ 300%)

1.6%

(ii) อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตังแต่ 200% แต่ไม่ถงึ 300% (CAR ≥
200% and <300%)

2.8%

(iii) อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตังแต่ 150% แต่ไม่ถงึ 200% (CAR ≥
150% and <200%)
(iv) อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนน ้อยกว่า 150% (CAR <150%)
การประกันภัยต่อทางการเงิน (financial reinsurance)

1 (risk grade 1)
2 (risk grade 2)
3 (risk grade 3)
4 (risk grade 4)

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

รวม (total)

4%
8%
100%

หมายรวมถึงสัญญาประกันภัยต่อทีเข ้าข่ายต ้องขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนตามทีกําหนดไว ้ในประกาศ คปภ. ว่าด ้วยหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันชีวต
ิ และไม่ได ้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

ร ้อยละขีดจํ ากัด
ของสินทรัพย์
จากการ
ประกันภัยต่อ(%
limit of
reinsurance
Asset)

100%
100%
100%
50%
25%

สินทรั พย์จากการ
ประกันภัยต่อ
(reinsurance
assets)

ก่อนการ
กระจาย
กลับไปแต่ละ
ผู ้รับประกันภัย
ต่อแต่ละราย
(before
allocating
back to each
reinsurer)

ํ หร ับความเสียงด้านการกระจุกต ัว
แบบฟอร์มที 8 การคํานวณเงินกองทุนสา
บริษัท
ณ วันที
ตารางที 8.1 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านการกระจุกต ัว

ลําด ับที

1

ประเภทของการกระจุกต ัว

ขีดจําก ัดทีกําหนด
(ร้อยละของสินทร ัพย์รวม)

ผู ้ออกตราสารหนี
(ยกเว ้นรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย)
(ก) มิได ้จดทะเบียนซือขายในสมาคมตลาดตราสารหนีไทย

2

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(996)
(997)
(998)
(999)
(1000)
(ข) จดทะเบียนซือขายในสมาคมตลาดตราสารหนีไทย

5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(996)
(997)
(998)
(999)
(1000)
(ค) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด ้วยธุรกิจสถาบันการเงิน รวมถึง บริษัท
ร่วมหรือบริษัทย่อยในกลุม
่ สถาบันการเงิน

10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(996)
(997)
(998)
(999)
(1000)
ตราสารทุน

20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%

(ก) กองทุนรวมโครงสร ้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทยทีมีวัตถุประสงค์
การจัดตังตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 12 กรกฎาคม 2559
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(996)
(997)
(998)
(999)
(1000)
(ข) Infrastructure fund, REIT และ Property fund ในรูปแบบตราสาร
ทุนทีจดทะเบียนกองทุนในประเทศไทยและลงทุนในประเทศไทย

15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(996)
(997)
(998)
(999)
(1000)
(ค) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ หรืออยู่ในดัชนีราคาหลักทรัพย์ตามทีกําหนด

15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(996)
(997)
(998)
(999)
(1000)

15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%

ความเสียงภ ัย
(มูลค่าทีประเมินได้
ตามประกาศฯ ประเมิน
ิ และ
ราคาทร ัพย์สน
หนีสินของบริษ ัท
ประก ันวินาศภ ัย)

ขีดจําก ัด

เงินกองทุนตาม
ระด ับความเสียง

แบบฟอร์มที 8 การคํานวณเงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านการกระจุกต ัว
บริษัท
ณ วันที
ตารางที 8.1 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านการกระจุกต ัว

ลําด ับที

2

ประเภทของการกระจุกต ัว

ขีดจําก ัดทีกําหนด
(ร้อยละของสินทร ัพย์รวม)

ความเสียงภ ัย
(มูลค่าทีประเมินได้
ตามประกาศฯ ประเมิน
ิ และ
ราคาทร ัพย์สน
หนีสินของบริษ ัท
ประก ันวินาศภ ัย)

ขีดจําก ัด

(ง) มิได ้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ หรือมิได ้อยูใ่ นดัชนีราคาหลักทรัพย์ตามทีกําหนด และมีคา่
ความเสียงด ้านตลาด 25%
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(996)
(997)
(998)
(999)
(1000)
(จ) มิได ้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ หรือมิได ้อยูใ่ นดัชนีราคาหลักทรัพย์ตามทีกําหนด และมีคา่
ความเสียงด ้านตลาด 35%

5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(996)
(997)
(998)
(999)
(1000)
(ฉ) มิได ้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ หรือมิได ้อยูใ่ นดัชนีราคาหลักทรัพย์ตามทีกําหนด และมีคา่
ความเสียงด ้านตลาด 50%

5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%

5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%

3

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(996)
(997)
(998)
(999)
(1000)
หลักทรัพย์ทเป็
ี นหน่วยลงทุน

10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%

4

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(996)
(997)
(998)
(999)
(1000)
ิ เป็ นประกัน
เงินให ้กู ้ยืมทีไม่มท
ี รัพย์สน
(ก) ลูกหนีแต่ละราย

5

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(996)
(997)
(998)
(999)
(1000)
(ข) รวมลูกหนีทุกราย
ิ ดําเนินงาน
อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สน

6

สินทรัพย์ลงทุนทีเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ (รวมทุกสกุลเงิน)

7

1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
2.5%
15.0%

20.0%
ิ และหนีสินของบริษ ัทประก ันวินาศภ ัย)
สินทร ัพย์รวม (มูลค่าตามประกาศ คปภ. ว่าด้วยการประเมินราคาทร ัพย์สน
รวม

8

การประกันภัยต่อ
(ก) เงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านการกระจุกตัวจากการเอาประกันภัยต่อกับผู ้รับประกันภัยต่อในประเทศ
(ข) เงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านการกระจุกตัวจากการเอาประกันภัยต่อกับผู ้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ

9

รวมเงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านการกระจุกต ัวจากการประก ันภ ัยต่อ

10

รวมเงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านการกระจุกต ัว

11

รวมเงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านการกระจุกต ัวหล ังเทียบก ับเงินกองทุนสําหร ับการลงทุนในล ักษณะการลงทุนเพือตนเอง

เงินกองทุนตาม
ระด ับความเสียง

แบบฟอร์มที 9 การคํานวณเงินกองทุนสําหร ับการลงทุนในตราสารทุนในล ักษณะการลงทุนเพือตนเอง (Proprietary Investment)
* หมายเหตุ: เฉพาะบริษัททีได ้รับความเห็นชอบจากจากนายทะเบียน ให ้สามารถลงทุนในตราสารทุนเกินกว่าร ้อยละสามสิบของสินทรัพย์ลงทุนได ้ ตามประกาศ คปภ. ว่าด ้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอืนของบริษัทประกันวินาศภัย
บริษัท
ณ วันที

ตารางที 9.1 เงินกองทุนเพือรองร ับการลงทุนในตราสารทุน (ในล ักษณะการลงทุนเพือตนเอง) ลงทุนโดยตรงในตราสารทุนทีมีคา่ ความเสียงด้านตลาด 25%
ชือตราสารทุน

จํานวนหุน
้
ราคาตรา

จํานวนเงิน (บาท)
ราคาซือ

ราคาประเมิน

ร้อยละของ
ค่าความ
เสียง

เงินกองทุนตาม
ระด ับความเสียง

เงินกองทุนสําหร ับ
ความเสียงด้านการ
กระจุกต ัว

เงินกองทุนสําหร ับ
ความเสียงด้านการ
กระจุกต ัว
(กรณีท ี (8) มีคา่
มากกว่า (7))

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

ลําด ับที

(1)

(2)

เงินกองทุนสําหร ับ
การลงทุนใน
ล ักษณะการลงทุน
เพือตนเอง
(กรณีท ี (7) มีคา่
มากกว่า (8))

(10)
1

75%

2

75%

3

75%

4

75%

5

75%

1000
1001

75%

รวม (total)

75%

ตารางที 9.2 เงินกองทุนเพือรองร ับการลงทุนในตราสารทุน (ในล ักษณะการลงทุนเพือตนเอง) ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีมีการลงทุนในตราสารทุน
ชือหน่วยลงทุน และชือ
ผูจ
้ ัดการหน่วยลงทุน

จํานวนหน่วยลงทุน

(1)

(2)

ราคาตรา

จํานวนเงิน (บาท)
ราคาซือ

ราคาประเมิน

(3)

(4)

(5)

ร้อยละของ
ตราสารทุน
ในกองทุน
รวม

มูลค่าหน่วยลงทุน
ส่วนทีเป็นตราสารทุน

ร้อยละของค่าความ
เสียง

เงินกองทุนตาม
ระด ับความเสียง

เงินกองทุนสําหร ับ
ความเสียงด้านการ
กระจุกต ัว

(7)

(8)

(9)

(10)

ลําด ับที

(6)
75%

2

75%

3

75%

4

75%

5

75%

996

75%

997

75%

998

75%

999

75%

1001

75%

รวม (total)

(11)

(12)

เงินกองทุนสําหร ับ
ความเสียงด้านการ
กระจุกต ัวหล ังเทียบ
ก ับเงินกองทุน
สําหร ับการลงทุนใน
ล ักษณะการลงทุน
เพือตนเอง

(13)
(14)

1

1000

เงินกองทุนสําหร ับ
เงินกองทุนสําหร ับ
เงินกองทุนสําหร ับ
ความเสียงด้านการ
ความเสียงด้านการ
การลงทุนในล ักษณะ
กระจุกต ัว (เฉพาะ
กระจุกต ัว (กรณีท ี
การลงทุนเพือตนเอง
ส่วนทีเป็นตราสารทุน) (11) มีคา่ มากกว่า (9))
(กรณีท ี (9) มีคา่
มากกว่า (11))

75%

ํ หร ับความเสยงด้
ี
แบบฟอร์มที 10 การคํานวณเงินกองทุนสา
านปฏิบ ัติการ
บริษัท
ณ วันที
ตารางที 10.1 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านปฏิบ ัติการ
ลําด ับที
รายการ
1

เบียประกันภัยรับรวมก่อนการประกันภัยต่อ
(Gross written premium)

ความเสียงภ ัยทงหมด
ั

ค่าความเสียง
1%

เงินกองทุนตามระด ับความเสียง

ี
ี
ี
ิ ทร ัพย์
แบบฟอร์มที 11 การกระจายความเสยงระหว่
างความเสยงด้
านประก ันภ ัยและความเสยงด้
านสน
บริษัท
ณ วันที
ตารางที 11.1 การกระจายความเสียงระหว่างความเสียงด้านประก ันภ ัยและความเสียงด้านสินทร ัพย์
เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้าน
เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้าน
เงินกองทุนตามระด ับความเสียง
ประก ันภ ัย
สินทร ัพย์
เงินกองทุนสําหร ับความ
เสียงด้านประก ันภ ัย

100%

75%

เงินกองทุนสําหร ับความ
เสียงด้านสินทร ัพย์

75%

100%

รวม
SQRT

แบบฟอร์มที 12 รายละเอียดของรายการห ักจากเงินกองทุน
บริษัท
ณ วันที
ลําด ับที

ประเภทของรายการห ัก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายการ

มูลค่า
ตามประกาศ คปภ. ว่าด้วย
ิ
การประเมินราคาทร ัพย์สน
ิ ของบริษ ัท
และหนีสน
ประก ันวินาศภ ัย

ประเภทของรายการห ัก
หุ ้นทุนซือคืน
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตน
สินทรัพย์ทติ
ี ดภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย/ร่วม
เงินลงทุนในบริษัทประกันภัย
การถือตราสารทุนไขว ้กัน

ื
ี
ชอรายการตามประกาศ
คปภ. ว่าด้วยเงินกองทุนตามระด ับความเสยง
เงินทีบริษัทได ้จ่ายไปเพือการซือหุ ้นคืนตามกฎหมายว่าด ้วยบริษัทมหาชนจํากัด
ค่าความนิยมทีนับเป็ นสินทรัพย์ทปรากฏอยู
ี
ใ่ นงบการเงิน
สินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตน (ยกเว ้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทบริ
ี ษัทมีกรรมสิทธิ)
สินทรัพย์ทติ
ี ดภาระผูกพัน (assets pledged by an insurer)
มูลค่าของตราสารทุนทีลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
มูลค่าของตราสารทุนทีลงทุนในบริษัทประกันชีวต
ิ และบริษัทประกันวินาศภัย
มูลค่าของตราสารทุนทีถือไขว ้กันระหว่างบริษัทประกันวินาศภัยกับบริษัทอืน โดยมีวัตถุประสงค์
เพือการเพิมทุนของบริษัทประกันวินาศภัย

สินทรัพย์ผด
ิ กฎหมาย

สินทรัพย์ทได
ี ้มาหรือมีอยูโ่ ดยฝ่ าฝื นบทบัญญัตข
ิ องกฎหมาย เว ้นแต่อสังหาริมทรัพย์ทหั
ี กค่าเผือ
การด ้อยค่าแล ้ว
เงินทีบริษัทได ้จ่ายไปเพือการซือคืนหุ ้นบุรม
ิ สิทธิทไม่
ี สามารถไถ่ถอนได ้ ชนิดไม่สะสมเงินปั นผล
เงินทีบริษัทได ้จ่ายไปเพือการซือคืนหุ ้นบุรม
ิ สิทธิทไม่
ี สามารถไถ่ถอนได ้ ชนิดสะสมเงินปั นผล
เงินทีบริษัทได ้จ่ายไปเพือการซือคืนตราสารทางการเงินทีนับเป็ นเงินกองทุน

ื น ชันที1
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิซอคื
ื น ชันที2
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิซอคื
ตราสารทางการเงินซือคืน

เอกสารแนบ 2

รายงานการดํารงเงินกองทุน ไตรมาส ____ ปี ______

ื
…(ชอบริ
ษ ัท/สาขา)…

ณ ว ันที __________

คําร ับรองของบริษท
ั
บริษัท …(ชือบริษัท/สาขา)… ขอส่งรายงานการดํารงเงินกองทุน ทีจัดทํ าขึนตามกรอบการดํารงเงินกองทุนตามระดับ
ความเสียงภายใต ้พระราชบัญญัตป
ิ ระกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึงแก ้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตป
ิ ระกันวินาศภัย (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
และขอรับรองว่าข ้อมูลทีให ้แก่ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตและนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพือใช ้ในการคํ านวณเงินกองทุนมีความถูกต ้องและ
สมบูรณ์

ลายมือชือ (signature) :
ชือ (name) :
ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร/กรรมการผู ้จัดการ*

ว ันที (date) :

ลายมือชือ (signature) :
ชือ (name) :
กรรมการ** หรือผู ้รับมอบอํานาจจากกรรมการ***
ว ันที (date) :

ลายมือชือ (signature) :
ชือ (name) :
กรรมการ** หรือผู ้รับมอบอํานาจจากกรรมการ***
ว ันที (date) :
ประทับตราสําคัญ (ถ ้ามี)

* กรณีบริษัททีเป็ นสาขาต่างประเทศ หมายถึง ผู ้จัดการสาขา
** ต ้องเป็ นกรรมการผู ้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
*** กรณีทผู
ี ้รับมอบอํานาจจากกรรมการผู ้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทเป็ นประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร/กรรมการผู ้จัดการ ให ้ประธาน
เจ ้าหน ้าทีบริหาร/กรรมการผู ้จัดการลงนามในช่องแรกเพียงช่องเดียว

รายงานการสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนโดยผูส
้ อบบ ัญชรี ับอนุญาต
ื
เสนอ กรรมการบริษัท…(ชอบริ
ษัท/สาขา)…
ื
ข ้าพเจ ้าได ้สอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุน ณ วันที __________ ของ…(ชอบริ
ษัท/
ึ ้บริหารของกิจการเป็ นผู ้รับผิดชอบต่อความถูกต ้องและความครบถ ้วนของรายงานดังกล่าว สว่ น
สาขา)… ซงผู
ข ้าพเจ ้าเป็ นผู ้รับผิดชอบในการให ้ข ้อสรุปเกียวกับรายงานดังกล่าวจากผลการสอบทานของข ้าพเจ ้า
ี รัี บรองโดยทัวไปในประเทศไทย
ข ้าพเจ ้าได ้ปฏิบต
ั งิ านสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชท
การสอบทานดังกล่าวประกอบด ้วย การใชวิ้ ธก
ี ารสอบถามบุคลากร การวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธก
ี ารสอบ
ทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ี ทําให ้ข ้าพเจ ้าไม่
ื นว่าจะพบเรืองทีมีนัยสาํ คัญทังหมดซงอาจพบได
ึ
สามารถได ้ความเชอมั
้จากการตรวจสอบ ดังนั น ข ้าพเจ ้าจึงไม่
อาจแสดงความเห็นต่อรายงานการดํารงเงินกองทุนทีสอบทานได ้
ิ เป็ นเหตุให ้เชอว่
ื ารายงานการดํารงเงินกองทุนดังกล่าวของ…(ชอบริ
ื
ข ้าพเจ ้าไม่พบสงที
ษัท/
สาขา)… ณ วันที __________ ไม่ได ้ถูกจัดเตรียมอย่างถูกต ้องตามทีควรในสาระสาํ คัญตามกรอบการดํารง
ี
ึ
เงินกองทุนตามระดับความเสยงภายใต
้พระราชบัญญัตป
ิ ระกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซงแก
้ไขเพิมเติมโดย
พระราชบัญญัตป
ิ ระกันวินาศภัย (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551 จากการสอบทานของข ้าพเจ ้า
รายงานการดํารงเงินกองทุนนีจัดทําขึนเพือวัตถุประสงค์ในการประเมินความเพียงพอของ
้ อวัตถุประสงค์อย่างอืน
เงินกองทุนตามกฎหมายกําหนดเท่านั น จึงอาจไม่เหมาะสมในการนํ าไปใชเพื

ื ้สอบบัญช]ี _______________
[ลายมือชอผู
ื ้สอบบัญช]ี _______________
[ชอผู
ผู ้สอบบัญชรี ับอนุญาตเลขทะเบียน _______________
ื
[ชอและที
ตังสาํ นักงาน] _______________
[วันทีของรายงานการสอบทาน] _______________

คําร ับรองของน ักคณิตศาสตร์ประก ันภ ัย
ข ้าพเจ ้าได ้ดําเนินการประเมินภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยสําหรับการคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านการประกันภัย ซึงเป็ น
ส่วนหนึงของรายงานการดํารงเงินกองทุนของบริษัท …(ชือบริษัท/สาขา)… สําหรับรายงาน ณ วันที __________ ว่าเป็ นไปตามประกาศ
ิ และหนีสินของบริษัทประกันวินาศภัย และประกาศ
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด ้วยการประเมินราคาทรัพย์สน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด ้วยการกําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทังหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือนไขใน
การคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย ตามทีควรในสาระสําคัญทุกประการ

ข ้าพเจ ้าขอรับรองความถูกต ้องของข ้อมูลทีปรากฏอยูใ่ นรายงานการดํารงเงินกองทุน แบบฟอร์มที 4 ตารางที 4.1 4.2 และ 4.3

อนึงในการประเมินข ้อมูล ข ้าพเจ ้ามิได ้มีการตรวจสอบข ้อมูล หรือ ทําการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน หรือ การทดสอบหรือสอบ
ทานอืนใด นอกเหนือจาก การตรวจสอบข ้อมูลตามทีประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได ้ประกาศไว ้

ทังนี โดยลักษณะงานของการประเมินมูลค่าไม่มวี ธิ ก
ี ารใดตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีจะให ้ผลสรุปการประเมินทีถูกต ้องแม่นยําได ้
มีหลายกรณีทจํ
ี าเป็ นต ้องใช ้วิจารณญาณและการตัดสินใจของแต่ละบุคคล ดังนันจึงไม่สามารถให ้มูลค่าใดมูลค่าหนึงทีไม่มข
ี ้อโต ้แย ้งได ้ ถึงแม ้ว่าผลทีได ้
จากการประเมินจะมีข ้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล ประกอบด ้วยเหตุผลและหลักฐานประกอบทีน่าเชือถือก็ตาม

การประเมินภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยนี จัดทําขึนเพือวัตถุประสงค์ในการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมาย
กําหนดเท่านัน จึงอาจไม่เหมาะสมในการนํ าไปใช ้เพือวัตถุประสงค์อย่างอืน อาจไม่บง่ บอกถึงความพอเพียงของเงินกองทุนตามหลักเศรษฐศาสตร์ หรือ
ความสามารถของบริษัทในการทําธุรกิจ

ชือของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ________________
ลายมือชือ ________________
วันที ________________

แบบรายงานการดํารงเงินกองทุน
บริษัท (company)
ณ วันที (as at)

รายชือแบบฟอร์ม

ความเพียงพอของ
เงินกองทุน

งบแสดงฐานะการเงิน

ส่วนประกอบของ
เงินกองทุนทีต ้อง
ดํารงไว ้

ข ้อมูลเพิมเติม

1

การคํานวณอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน

2

การคํานวณเงินกองทุนทีสามารถนํ ามาใช ้ได ้ทังหมด

3

งบแสดงฐานะการเงิน

4

การคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านประกันภัย

5

การคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านตลาด

6

การคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านเครดิต

7

การคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านเครดิตจากการประกันภัยต่อและการคํานวณความเสียงด ้านการกระจุกตัวจากการประกันภัยต่อ

8

การคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านการกระจุกตัว

9

การคํานวณเงินกองทุนสําหรับการลงทุนในตราสารทุนในลักษณะการลงทุนเพือตนเอง (Proprietary Investment)

10

การคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านปฏิบัตก
ิ าร

11

การกระจายความเสียงระหว่างความเสียงด ้านประกันภัยและความเสียงด ้านสินทรัพย์

12

รายละเอียดของรายการหักจากเงินกองทุน

แบบฟอร์มที 1 การคํานวณอ ัตราสว่ นความเพียงพอของเงินกองทุน
บริษัท
ณ วันที

ตารางที 1.1 เงินกองทุนทีสามารถนํามาใชไ้ ด้ทงหมดและเงิ
ั
นกองทุนทีต้องดํารงตามกฎหมาย
รายการ
ลําด ับที
1
เงินกองทุนชันที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ ้าของ (CET 1)
2

ตราสารทางการเงินทีนับเป็ นเงินกองทุนชันที 1 (Additional tier 1)

3

เงินกองทุนชันที 2 (Tier 2)

4
5

เงินกองทุนทีสามารถนํามาใชไ้ ด้ทงหมด
ั
(total capital
available) (TCA)
เงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านประกันภัย

6

เงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านตลาด

7

เงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านเครดิต

8

เงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านประกันภัยและความเสียงด ้าน
สินทรัพย์ หลังหักส่วนลดจากการกระจายความเสียง

9

เงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านการกระจุกตัว

10

เงินกองทุนสําหรับการลงทุนส่วนเกิน /1

11

เงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านปฏิบัตก
ิ าร

12

เงินกองทุนทีต้องดํารงทงหมด
ั
(total capital required) (TCR)

บาท

ตารางที 1.2 อ ัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน
ลําด ับที

รายการ

1

อัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ ้าของ ต่อ เงินกองทุน
ทีต ้องดํารงตามกฎหมาย (CET 1 ratio)

2

อัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1 ต่อ เงินกองทุนทีต ้องดํารงตาม
กฎหมาย (Tier 1 ratio)

3

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ไตรมาสปั จจุบัน

4
5
6

CAR ณ สินไตรมาสทีแล ้ว (prior quarter CAR ratio)
CAR ณ สิน 2 ไตรมาสทีแล ้ว (prior 2 quarter CAR ratio)
CAR ณ สิน 3 ไตรมาสทีแล ้ว (prior 3 quarter CAR ratio)

ร้อยละ (%)

/1 เฉพาะบริษทั ทีได้รบั ความเห็นชอบจากจากนายทะเบียน ให้สามารถลงทุนในตราสารทุนเกินกว่าร้อยละสามสิบของสินทรัพย์
ลงทุนได้ ตามประกาศ คปภ. ว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอืนของบริษทั ประกันวินาศภัย

แบบฟอร์มที 2 การคํานวณเงินกองทุนทีสามารถนํามาใชไ้ ด้ทงหมด
ั
บริษัท
ณ วันที
ตารางที 2.1 เงินกองทุนทีสามารถนํามาใชไ้ ด้ทงหมด
ั
ลําด ับที

รายการ

1

เงินทุนชําระแล ้วจากการออกหุ ้นสามัญหรือเงินทุนทีได ้รับจากสํานักงานใหญ่กรณี
เป็ นสาขาของบริษัทประกันภัยต่างประเทศ

2

ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น (ส่วนตํากว่ามูลค่าหุ ้นให ้แสดงค่าติดลบ)

3

กําไรสะสม (ขาดทุนสะสมให ้แสดงค่าติดลบ)

4

มูลค่าทีเพิมขึนหรือลดลงเมือเทียบราคาทุนของสินทรัพย์ลงทุน แต่ไม่รวมถึง
อสังหาริมทรัพย์

5
6

มูลค่าทีเพิมขึนหรือลดลงเมือเทียบราคาทุน/1ของอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะทีทําการ
ของบริษัท
สํารองอืนในส่วนของผู ้ถือหุ ้น

7

ั
รวมเงินกองทุนชนที
1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ ก่อนห ักรายการห ัก (Common
equity tier 1: CET 1 before deduction)

8

เงินทีบริษัทได ้จ่ายไปเพือการซือคืนหุ ้นตามกฎหมายว่าด ้วยบริษัทมหาชนจํากัด

9

ค่าความนิยมทีนั บเป็ นสินทรัพย์ทปรากฏอยู
ี
ใ่ นงบการเงิน

10

สินทรัพย์ไม่มต
ี ัวตน (ยกเว ้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทบริ
ี ษัทมีกรรมสิทธิ)

11

สินทรัพย์ทติ
ี ดภาระผูกพัน ทีนับเป็ น CET 1 ยกเว ้นหลักทรัพย์ประกันทีบริษัทนํ ามา
วางไว ้กับนายทะเบียน และสินทรัพย์ทบริ
ี ษัทจัดสรรไว ้สําหรับหนีสินและภาระผูกพัน
ตามสัญญาประกันภัยตามกฎหมายว่าด ้วยการประกันวินาศภัย

12

ิ ทีได ้มาหรือมีอยูโ่ ดยฝ่ าฝื นบทบัญญัตข
มูลค่าทรัพย์สน
ิ องกฎหมาย ทีนั บเป็ น CET 1
เว ้นแต่อสังหาริมทรัพย์ทหั
ี กค่าเผือการด ้อยค่าแล ้ว

13
14

15
16
17
18

มูลค่าของตราสารทุนทีลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
มูลค่าตราสารทุนทีบริษัทลงทุนในบริษัทอืน หรือบริษัททีได ้รับใบอนุญาตให ้
ประกอบธุรกิจประกันชีวต
ิ ตามกฎหมายว่าด ้วยการประกันชีวต
ิ นอกเหนือจากตราสาร
ทุนของบริษัท กลางคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ จํากัด โดยไม่มวี ต
ั ถุประสงค์ในการ
แก ้ไขฐานะทางการเงิน หรือปรับโครงสร ้างหนี ยกเว ้น 13
มูลค่าของตราสารทุนทีนิตบ
ิ ค
ุ คลอืนมีการถือตราสารทุนไขว ้กันกับบริษัท โดยนิต ิ
บุคคลอืนนันมีวต
ั ถุประสงค์ในการถือตราสารทุนเพือเป็ นการเพิมทุนให ้กับบริษัท
รวมรายการห ักจาก CET 1
ั
รวมเงินกองทุนชนที
1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ หล ังห ักรายการห ัก (Common
equity tier 1: CET 1 after deduction)
เงินทีได ้รับจากการออกหุ ้นบุรม
ิ สิทธิทไม่
ี สามารถไถ่ถอนได ้ ชนิดไม่สะสมเงินปั นผล

19

ิ ธิด ้อยกว่าเจ ้าหนีซึงมีสท
ิ ธิ
เงินทีได ้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนีทีมีสท
ได ้รับชําระหนีทีเกิดจากการเอาประกันภัย เจ ้าหนีสามัญ เจ ้าหนีด ้อยสิทธิทก
ุ ประเภท
และเจ ้าหนีผู ้ถือตราสารทางการเงินทีนั บเป็ นเงินกองทุนชันที 2

20

ั
รวมเงินกองทุนชนที
1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน ก่อนห ักรายการห ัก
(Additional tier 1 before deduction)

21

เงินทีบริษัทได ้จ่ายไปเพือการซือคืนหุ ้นบุรม
ิ สิทธิทไม่
ี สามารถไถ่ถอนได ้ ชนิดไม่
สะสมเงินปั นผล

22
23
24
25

เงินทีบริษัทได ้จ่ายไปเพือการซือคืนตราสารทางการเงินทีนับเป็ น Additional Tier 1
รวมรายการห ักจาก Additional tier 1
ั
รวมเงินกองทุนชนที
1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน หล ังห ักรายการห ัก
(Additional
tier 1 after้นบุ
deduction)
เงิ
นทีได ้รับจากการออกหุ
รม
ิ สิทธิทไม่
ี สามารถไถ่ถอนได ้ ชนิดสะสมเงินปั นผล

26
27

ิ
มูลค่าทีเพิมขึนหรือลดลงเมือเทียบราคาทุน/2ของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สน
ดําเนินงาน แต่ไม่รวมถึงทีทําการของบริษัท
ิ ธิด ้อยกว่าเจ ้าหนีซึงมีสท
ิ ธิ
เงินทีได ้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนีทีมีสท
ได ้รับชําระหนีทีเกิดจากการเอาประกันภัย และเจ ้าหนีสามัญ

บาท

ตารางที 2.1 เงินกองทุนทีสามารถนํามาใชไ้ ด้ทงหมด
ั
รายการ

ลําด ับที
28
29
30
31
32
33
34
/1

ั
รวมเงินกองทุนชนที
2 ก่อนห ักรายการห ัก (Tier 2 before deduction)
เงินทีบริษัทได ้จ่ายไปเพือการซือคืนหุ ้นบุรม
ิ สิทธิทไม่
ี สามารถไถ่ถอนได ้ ชนิดสะสม
เงิน
นที
ปั น
ผล
เงิ
บริ
ษัทได ้จ่ายไปเพือการซือคืนตราสารทางการเงินทีนับเป็ น เงินกองทุนชันที 2
สินทรัพย์ทติ
ี ดภาระผูกพัน ทีนั บเป็ นเงินกองทุนชันที 2 ยกเว ้นหลักทรัพย์ประกันที
บริษัทนํ ามาวางไว ้กับนายทะเบียน และสินทรัพย์ทบริ
ี ษัทจัดสรรไว ้สําหรับหนีสินและ
ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยตามกฎหมายว่าด ้วยการประกันวินาศภัย
ั
รวมรายการห ักจากเงินกองทุนชนที
2 (Tier 2 deduction)
ั
รวมเงินกองทุนชนที
2 ก่อนห ักรายการห ัก (Tier 2 after deduction)
เงินกองทุนทีสามารถนํามาใชไ้ ด้ทงหมด
ั
(Total capital available: TCA)

ประเมินโดยวิธรี าคาทุนตามมาตรฐานบัญชี

บาท

แบบฟอร์มที 3 งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท
ณ วันที
ตารางที 3.1 รายการสินทร ัพย์ตามงบแสดงฐานะการเงิน

รายการ

ลําด ับที

1

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
(ก) พันธบัตร หุ ้นกู ้ ตัวสัญญาใช ้เงิน-ตัวแลกเงิน ซึงออกโดย
(1) รัฐบาลหรือธนาคารกลาง (รวมถึงรัฐบาลไทย / ธปท. /รัฐวิสาหกิจไทย /
องค์การของรัฐ โดยมีกระทรวงการคลังคําประกัน) ในสกุลเงินบาท
(2) รัฐบาลหรือธนาคารกลาง (รวมถึงรัฐบาลไทย / ธปท. /รัฐวิสาหกิจไทย /
องค์การของรัฐ โดยมีกระทรวงการคลังคําประกัน) ในสกุลเงินต่างประเทศ
(3) รัฐวิสาหกิจ / องค์การของรัฐ / องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน ของประเทศไทย
ทีไม่คําประกันโดยกระทรวงการคลัง ในสกุลเงินบาท
(4) รัฐวิสาหกิจ / องค์การของรัฐ / องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน ของประเทศไทย
ทีไม่คําประกันโดยกระทรวงการคลัง ในสกุลเงินต่างประเทศ รวมถึง
รัฐวิสาหกิจต่างประเทศ ในสกุลเงินตราใดๆ
(5) ธนาคารเพือการพัฒนาซึงร่วมก่อตังโดยหลายประเทศ
(6) สถาบันการเงิน / บริษัทหลักทรัพย์ / บริษัทประกันภัย
(7) บริษัท
(8) อืนๆ
รวมพ ันธบ ัตร หุน
้ กู ้ ตวส
ั ัญญาใช้เงิน-ตวแลกเงิน
ั
(ข) ตราสารทุน
(1) ตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ยกเว ้น (4)
ื และอยูใ่ นดัชนีตลาด
(2) ตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อน
หลักทรัพย์ตามทีกําหนด ยกเว ้น (4)
(3) ตราสารทุนทีลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
(4) ตราสารทุนทีบริษัทลงทุนในบริษัททีได ้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
ชีวต
ิ ตามกฎหมายว่าด ้วยการประกันชีวต
ิ อืน หรือบริษัททีได ้รับใบอนุญาตให ้
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด ้วยการประกันวินาศภัย โดย
ไม่มวี ัตถุประสงค์ในการแก ้ไขฐานะทางการเงิน หรือปรับโครงสร ้างหนี
ยกเว ้น (3)
(5) ตราสารทุนอืนๆ
รวมหุน
้ ทุน
(ค) อืนๆ
(1) หน่วยลงทุน
(2) ใบสําคัญแสดงสิทธิการซือหุ ้นสามัญ-หุ ้นกู ้-หน่วยลงทุน-อืนๆ
(3) สลากออมทรัพย์
(4) อืนๆ
รวมอืนๆ

2

รวมเงินลงทุนในหล ักทร ัพย์
เงินให ้กู ้ยืม และ ดอกเบียค ้างรับ
ิ แบบลิสซิง / เงินลงทุนให ้เช่าซือ
(ก) เช่าทรัพย์สน
(ข) เงินให ้กู ้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์จํานองเป็ นประกัน
(1) อสังหาริมทรัพย์ทใช
ี ้เป็ นทีอยูอ
่ าศัย
(2) อสังหาริมทรัพย์อน
ื
(ค) เงินให ้กู ้ยืมโดยมีบค
ุ คลคําประกัน
(1) เงินให ้กู ้ยืมแก่พนักงานและตัวแทนของบริษัท

3

(2) เงินให ้กู ้ยืมแก่บค
ุ คลอืน
(ง) อืนๆ (ระบุรายละเอียด)
รวมเงินให้กย
ู้ ม
ื
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน/ ใบรับฝากเงิน/ บัตรเงินฝาก

4

ิ ดําเนินงาน
อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สน
(ก) ทีทําการ ได ้แก่ ทีดิน อาคาร และอาคารชุด
ิ ดําเนินงาน ได ้แก่ ยานพาหนะ เครืองใช ้สํานักงาน และเครืองสมองกล
(ข) ทรัพย์สน
ิ ดําเนินงาน
รวมอส ังหาริมทร ัพย์และทร ัพย์สน

มูลค่าตามงบ
การเงินทีร ับรอง
โดยผูส
้ อบบ ัญชี
(งบการเงินตาม
มาตรฐานบ ัญชี)

มูลค่าทีปร ับปรุง
เพือให้ได้มล
ู ค่า
ตามประกาศ คปภ.
ว่าด้วยการ
ประเมินราคา
ิ และ
ทร ัพย์สน
หนีสินของบริษท
ั
ประก ันวินาศภ ัย

บาท
มูลค่าตามประกาศ
คปภ. ว่าด้วยการ
ประเมินราคา
ิ และหนีสิน
ทร ัพย์สน
ของบริษท
ั ประก ัน
วินาศภ ัย

ตารางที 3.1 รายการสินทร ัพย์ตามงบแสดงฐานะการเงิน

รายการ

ลําด ับที

5

อสังหาริมทรัพย์อน
ื
(ก) อสังหาริมทรัพย์รอการขาย
(ข) อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
รวมอส ังหาริมทร ัพย์อน
ื

6

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ (reinsurance Asset)
(ก) เงินวางไว ้จากการประกันภัยต่อ (deposits on reinsurance treaties)
(ข) เงินค ้างรับเกียวกับการประกันภัยต่อ (due from reinsurers)
(ค) สํารองประกันภัยส่วนทีเรียกคืนจากการประกันภัยต่อทีรวมค่าเผือความผันผวน
(reinsurance recoveries on technical reserves with PAD)

7
8

9
10
11
12

13
14

(ง) ลูกหนีประกันภัยต่ออืน (other reinsurance receivables)
รวมสินทร ัพย์จากการประก ันภ ัยต่อ (total reinsurance asset)
เบียประกันภัยค ้างรับ (outstanding premiums)
สินทรัพย์ภาษี เงินได ้รอตัดบัญชี (gross deferred tax assets)
(ก) ผลแตกต่างชัวคราวทีใช ้หักภาษี (deductible temporary difference)
ี งไม่ได ้ใช ้ยกไป (carryforward unused tax losses)
(ข) ขาดทุนภาษี ทยั
(ค) อืนๆ (other)
รวมสินทร ัพย์ภาษีเงินได้รอต ัดบ ัญชี (total gross deferred tax assets)
ค่าใช ้จ่ายจ่ายล่วงหน ้า
รายได ้จากการลงทุนค ้างรับ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มต
ี ัวตน
(ก) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ข) อืนๆ
รวมสินทร ัพย์ไม่มต
ี ัวตน
ต ้นทุนในการได ้มารอตัดบัญชี
สินทรัพย์อน
ื
ี ดภาระผูกพัน (assets pledged by an insurer)
(ก) สินทรัพย์ทติ
(ข) อืนๆ (ระบุรายละเอียด)

15
16
17

รวมสินทร ัพย์อน
ื
ตราสารอนุพันธ์
บัญชีเดินสะพัดสํานักงานใหญ่
รวมสินทร ัพย์

หมายเหตุ: รายการลําดับที 1 - 13 คอลัมน์ (3) ให ้ใช ้มูลค่าส่วนทีไม่ตด
ิ ภาระผูกพัน

มูลค่าตามงบ
การเงินทีร ับรอง
โดยผูส
้ อบบ ัญชี
(งบการเงินตาม
มาตรฐานบ ัญชี)

มูลค่าทีปร ับปรุง
เพือให้ได้มล
ู ค่า
ตามประกาศ คปภ.
ว่าด้วยการ
ประเมินราคา
ิ และ
ทร ัพย์สน
หนีสินของบริษท
ั
ประก ันวินาศภ ัย

บาท
มูลค่าตามประกาศ
คปภ. ว่าด้วยการ
ประเมินราคา
ิ และหนีสิน
ทร ัพย์สน
ของบริษท
ั ประก ัน
วินาศภ ัย

แบบฟอร์มที 3 งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท
ณ วันที

ตารางที 3.2 รายการหนีสินตามงบแสดงฐานะการเงิน

รายการ

ลําด ับที

1

สํารองประกันภัย (ก่อนการประกันภัยต่อ) (technical reserves (gross of
reinsurance))
(ก) สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว (long-term technical
reserves)
(ข) สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะสัน (short-term technical
reserves)
(1) สํารองค่าสินไหมทดแทน (claim reserves)/1
(2) สํารองเบียประกันภัย (premium reserves)/2
ั (total
รวมสํารองประก ันภ ัยสําหร ับส ัญญาประก ันภ ัยระยะสน
short-term technical reserves)
รวมสํารองประก ันภ ัย (total technical reserves)

2

เงินจ่ายตามกรมธรรม์ค ้างจ่าย (due to insured)
(ก) เงินปั นผล/เงินโบนัสค ้างจ่าย (dividends/bonuses payable)
(ข) อืนๆ (โปรดระบุ)
(ค) อืนๆ (โปรดระบุ)
รวมหนีสินอืนตามกรมธรรม์ประก ันภ ัย (total due to insured)

3

หนีสิน/เงินกู ้ยืม
(ก) เงินเบิกเกินบัญชี
(ข) หนีสิน/เงินกู ้ยืมอืนๆ
(1) ระบุรายละเอียด
(2) ระบุรายละเอียด
รวมหนีสิน/เงินกูย
้ ม
ื

4

หนีสินจากการประกันภัยต่อ (reinsurance liabilities)
(ก) เงินถือไว ้จากการประกันภัยต่อ (amounts withheld on reinsurance
treaties)
(ข) เงินค ้างจ่ายเกียวกับการประกันภัยต่อ (due to reinsurers)
(ค) เจ ้าหนีประกันภัยต่ออืน (other reinsurance payables)
รวมหนีสินจากการประก ันภ ัยต่อ (total reinsurance liabilities)

5

หนีสินภาษี เงินได ้รอตัดบัญชี (gross deferred tax liabilities)

6

ภาษี เงินได ้ค ้างจ่าย

7

ผลประโยชน์พนักงาน (employee benefits)

8

หนีสินอืนๆ

9
10

(ก) อืนๆ (โปรดระบุ)
รวมหนีสินอืนๆ
ตราสารอนุพันธ์
บัญชีเดินสะพัดสํานั กงานใหญ่

11

รวมหนีสิน

มูลค่าตามงบ
การเงินทีร ับรอง
โดยผูส
้ อบบ ัญชี (งบ
การเงินตาม
มาตรฐานบ ัญชี)

มูลค่าทีปร ับปรุง
เพือให้ได้มล
ู ค่าตาม
ประกาศ คปภ. ว่า
ด้วยการประเมิน
ิ และ
ราคาทร ัพย์สน
หนีสินของบริษ ัท
ประก ันวินาศภ ัย

บาท
มูลค่าตามประกาศ
คปภ. ว่าด้วยการ
ประเมินราคา
ิ และหนีสิน
ทร ัพย์สน
ของบริษ ัทประก ัน
วินาศภ ัย

ตารางที 3.3 รายการส่วนของเจ้าของตามงบแสดงฐานะการเงิน

รายการ

ลําด ับที

1

มูลค่าตามงบ
การเงินทีร ับรอง
โดยผูส
้ อบบ ัญชี (งบ
การเงินตาม
มาตรฐานบ ัญชี)

มูลค่าทีปร ับปรุง
เพือให้ได้มล
ู ค่าตาม
ประกาศ คปภ. ว่า
ด้วยการประเมิน
ิ และ
ราคาทร ัพย์สน
หนีสินของบริษ ัท
ประก ันวินาศภ ัย

บาท
มูลค่าตามประกาศ
คปภ. ว่าด้วยการ
ประเมินราคา
ิ และหนีสิน
ทร ัพย์สน
ของบริษ ัทประก ัน
วินาศภ ัย

ทุนชําระแล ้ว
(ก) หุ ้นสามัญทีออกและชําระแล ้ว
ิ สิทธิทไม่
ี สามารถไถ่ถอนได ้ ชนิดไม่สะสมเงินปั นผล
(ข) หุ ้นบุรม
ิ สิทธิทไม่
ี สามารถไถ่ถอนได ้ ชนิดสะสมเงินปั นผล
(ค) หุ ้นบุรม
(ง) หุ ้นทุนซือคืน
รวมทุนชําระแล้ว

2

เงินลงทุนจากสํานักงานใหญ่

3

ส่วนเกิน (ตํากว่า) มูลค่าหุ ้น

4

สํารองตามกฎหมาย

5

สํารองอืน

6

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าสินทรัพย์
(ก) เงินลงทุน (รวมถึงตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน)
(ข) อสังหาริมทรัพย์ เฉพาะทีทําการของบริษัท
ิ ดําเนินงาน แต่ไม่รวมถึงทีทําการของบริษัท
(ค) อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สน
ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าสินทร ัพย์

7

กําไร (ขาดทุน) สะสม

8

รวมส่วนของเจ้าของ

/1

ิ ดและค่าสินไหมทดแทนทีเกิดขึนแล ้วแต่ยังไม่ได ้รับรายงาน(รวมทัง
สํารองค่าสินไหมทดแทนค ้างจ่ายทีได ้รับรายงานแล ้วและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนยังไม่สนสุ
ค่าใช ้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนทีสามารถจัดสรรได ้ และค่าใช ้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนทีไม่สามารถจัดสรรได ้)
/2

ิ ดสําหรับกรมธรรม์ทยั
ค่าทีมากกว่าระหว่าง สํารองความเสียงทียังไม่สนสุ
ี งมีผลบังคับอยู่กอ
่ นการประกันภัยต่อ กับ สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถอ
ื เป็ นรายได ้ก่อน
การประกันภัยต่อ

แบบฟอร์มที 4 การคํานวณเงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านประก ันภ ัย
บริษัท
ณ วันที
ั - เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากสํารองค่าสินไหมทดแทน
ตารางที 4.1 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากภาระผูกพ ันสําหร ับส ัญญาประก ันภ ัยระยะสน

ประเภทการร ับประก ันภ ัย
(class of business)

ลําด ับที

เบียประก ันภ ัยทีถือเป็น
รายได้สุทธิ
(earned premium)

ค่าสินไหมทดแทนจ่าย
สุทธิ
(net claim paid)

ค่าเผือความผ ันผวนมาตรฐาน
ณ ระด ับความเชือมน
ั
เปอร์เซ็ นต์ไทล์ท ี 75
(PAD @75%)

1

การประกันอัคคีภัย (fire)

15%

2

การประกันภัย
ทางทะเลและการ
ขนส่ง (marine
and cargo)

12%

ตัวเรือ (hull)
สินค ้า (cargo)
12%

3

4

5

การประกันภัย
รถยนต์
(Automobile)

การประกันภัย
เบ็ดเตล็ด
(miscellaneous)

รวม (total)

รถยนต์
(automobile)
รถจักรยานยนต์
(motorcycle)
ภาคสมัครใจ (voluntary)
ภาคบังคับ
(compulsory)

12%
8%
8%

ความเสียงภัยทุกชนิด (IAR)

21%

ความรับผิด (liability)

24%

วิศวกรรม (engineer)

21%

การบิน (aviation)

12%

อุบัตเิ หตุสว่ นบุคคลและสุขภาพ
(personal accident and health)

12%

ิ (property)
ทรัพย์สน

21%

การเงิน (financial)

21%

การเดินทาง (travel)

12%

อืนๆ (other)

21%

ค่าสินไหมทดแทนทีได้ร ับ
รายงานแล้วและการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนทีย ังไม่
สินสุด
(case reserve)

สํารองค่าสินไหมทดแทนก่อนการประก ันภ ัยต่อ (gross claim liability)
ค่าประมาณการทีดีทสุ
ี ด (best estimate of)
ค่าสินไหมทดแทนที
เกิดขึนแล้วแต่ย ังไม่ได้ร ับ
รายงาน
(IBNR)

ค่าใช้จา
่ ยในการจ ัดการค่าสินไหม
ทดแทนทีไม่สามารถจ ัดสรรได้
(ULAE)

รวมค่าประมาณการทีดีทสุ
ี ด
สําหร ับค่าสินไหมทดแทน
ค้างจ่าย
(total)

มูลค่ายุตธ
ิ รรมของ
สํารองค่าสินไหม
ทดแทนรวม
(fair value of gross
claim liability)

ั - เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากสํารองค่าสินไหมทดแทน
ตารางที 4.1 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากภาระผูกพ ันสําหร ับส ัญญาประก ันภ ัยระยะสน
สํารองค่าสินไหมทดแทนสุทธิหล ังการประก ันภ ัยต่อ (net claim liability)
ค่าประมาณการทีดีทสุ
ี ด
ประเภทการร ับประก ันภ ัย
(class of business)

ลําด ับที

ค่าสินไหมทดแทนที
ได้ร ับรายงานแล้วและ
การจ่ายค่าสินไหม
ิ ด
ทดแทนทีย ังไม่สนสุ

ค่าสินไหมทดแทนที
เกิดขึนแล้วแต่ย ังไม่ได้
ร ับรายงาน

ค่าใช้จา
่ ยในการจ ัดการ
ค่าสินไหมทดแทนทีไม่
สามารถจ ัดสรรได้

รวมค่าประมาณการทีดี
ทีสุดสําหร ับค่าสินไหม
ทดแทนค้างจ่าย

ค่าเผือความผ ันผวน
มูลค่ายุตธ
ิ รรมของสํารอง
มาตรฐาน ณ ระด ับความ
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ (fair เชือมนเปอร์
ั
เซ็ นต์ไทล์ท ี 95
value of net claim liability)
(PAD @95%)

1

การประกันอัคคีภัย (fire)

45%

2

การประกันภัย
ทางทะเลและการ
ขนส่ง (marine
and cargo)

36%

ตัวเรือ (hull)
สินค ้า (cargo)
36%

3

4

5

การประกันภัย
รถยนต์
(Automobile)

รถยนต์
ภาคบังคับ
(automobile)
(compulsory) รถจักรยานยนต์
(motorcycle)
ภาคสมัครใจ (voluntary)

การประกันภัย
เบ็ดเตล็ด
(miscellaneous)

ความเสียงภัยทุกชนิด (IAR)

63%

ความรับผิด (liability)

72%

วิศวกรรม (engineer)

63%

การบิน (aviation)

36%

อุบัตเิ หตุสว่ นบุคคลและสุขภาพ
(personal accident and health)

36%

ิ (property)
ทรัพย์สน

63%

การเงิน (financial)

63%

การเดินทาง (travel)

36%

อืนๆ (other)

63%

รวม (total)

36%
23%
23%

เงินกองทุนตามระด ับ
ความเสียง
(risk capital charge)

ั - เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากสํารองเบียประก ันภ ัย
ตารางที 4.2 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากภาระผูกพ ันสําหร ับส ัญญาประก ันภ ัยระยะสน
ิ ด (Unexpired risk reserve)
สํารองเบียประก ันภ ัยทีย ังไม่ถอ
ื เป็นรายได้ หล ังห ัก
สํารองสําหร ับความเสียงภ ัยทีย ังไม่สนสุ
ค่าบําเหน็ จสําหร ับต ัวแทนประก ันวินาศภ ัยและ
ค่าประมาณการทีดีทสุ
ี ดของภาระผูกพ ันตามกรมธรรม์ใน
ค่าประมาณการทีดีทสุ
ี ด
นายหน้าประก ันวินาศภ ัย
อนาคต
(best estimate of)
ประเภทการร ับประก ันภ ัย
(unearned premium reserve after deducting
(best estimate of future liability)
ลําด ับที
(class of business)
commission paid)
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าใช้จา่ ยในการจ ัดการค่าสินไหม
ก่อนการประก ันภ ัยต่อ
หล ังการประก ันภ ัยต่อ
ก่อนการประก ันภ ัยต่อ
หล ังการประก ันภ ัยต่อ
จ ัดการกรมธรรม์
ทดแทน
(gross of reinsurance) (net of reinsurance)
(maintenance expense)
(claim handling expense)
การประกันอัคคีภัย (fire)
1
2

การประกันภัย
ทางทะเลและการ
ขนส่ง (marine
and cargo)

3

การประกันภัย
รถยนต์
(Automobile)

4

การประกันภัย
เบ็ดเตล็ด
(miscellaneous)

ตัวเรือ (hull)
สินค ้า (cargo)
รถยนต์
(automobile)
รถจักรยานยนต์
(motorcycle)
ภาคสมัครใจ (voluntary)
ภาคบังคับ
(compulsory)

ความเสียงภัยทุกชนิด (IAR)
ความรับผิด (liability)
วิศวกรรม (engineer)
การบิน (aviation)
อุบัตเิ หตุสว่ นบุคคลและสุขภาพ
(personal accident and health)
ิ (property)
ทรัพย์สน
การเงิน (financial)
การเดินทาง (travel)
อืนๆ (other)

5

รวม (total)

ค่าใช้จา่ ยทีเกียวข้องก ับการ
ประก ันภ ัยต่อ
(cost of reinsurance)

ั - เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากสํารองเบียประก ันภ ัย
ตารางที 4.2 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากภาระผูกพ ันสําหร ับส ัญญาประก ันภ ัยระยะสน
ิ ด (Unexpired risk reserve)
สํารองสําหร ับความเสียงภ ัยทีย ังไม่สนสุ

ประเภทการร ับประก ันภ ัย
(class of business)

ลําด ับที

ค่าประมาณการทีดีทสุ
ี ดของสํารองสําหร ับความ
ิ ด
เสียงภ ัยทีย ังไม่สนสุ
(best estimate of unexpires risk reserve)
ก่อนการประก ันภ ัยต่อ

หล ังการประก ันภ ัยต่อ

ค่าเผือความผ ันผวน
มาตรฐาน ณ ระด ับ
ความเชือมน
ั
เปอร์เซ็ นต์ไทล์ท ี 75
(PAD @75%)

มูลค่ายุตธ
ิ รรมของสํารองสําหร ับความเสียงภ ัยทีย ัง
ิ ด
ไม่สนสุ
(fair value of unexpired risk reserve)
ก่อนการประก ันภ ัยต่อ

ค่าเผือความผ ันผวน
มาตรฐาน ณ ระด ับความ
เชือมนเปอร์
ั
เซ็ นต์ไทล์ท ี 95
(PAD @95%)

หล ังการประก ันภ ัยต่อ

1

การประกันอัคคีภัย (fire)

20%

59%

2

การประกันภัย
ทางทะเลและการ
ขนส่ง (marine
and cargo)

16%

47%

16%

47%

16%

47%

10%

30%

10%

30%

ความเสียงภัยทุกชนิด (IAR)

27%

82%

ความรับผิด (liability)

31%

94%

วิศวกรรม (engineer)

27%

82%

การบิน (aviation)

16%

47%

3

4

การประกันภัย
รถยนต์
(Automobile)

การประกันภัย
เบ็ดเตล็ด
(miscellaneous)

ตัวเรือ (hull)
สินค ้า (cargo)
รถยนต์
ภาคบังคับ
(automobile)
(compulsory) รถจักรยานยนต์
(motorcycle)
ภาคสมัครใจ (voluntary)

อุบัตเิ หตุสว่ นบุคคลและสุขภาพ
(personal accident and health)

5

รวม (total)

16%

47%

ิ (property)
ทรัพย์สน

27%

82%

การเงิน (financial)

27%

82%

การเดินทาง (travel)

16%

47%

อืนๆ (other)

27%

82%

เงินกองทุนตามระด ับความ
เสียง
(risk capital charge)

แบบฟอร์มที 4 การคํานวณเงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านประก ันภ ัย
บริษัท
ณ วันที
ตารางที 4.3 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากภาระผูกพ ันสําหร ับส ัญญาประก ันภ ัยระยะยาว
จํานวน
จํานวนเงินเอา
เบียประก ันภ ัย
กรมธรรม์
ประก ันภ ัย
รวม
ประเภทการประก ันภ ัย
(number of
(sum insured
(office
ลําด ับที
(product type)
policies)
amount)
premium)

1

2
3
4

กรมธรรม์ประกันอุบัตเิ หตุสว่ นบุคคล
ระยะยาว (long term personal
accident)
กรมธรรม์ประกันสุขภาพระยะยาว
(long term health)
กรมธรรม์ประกันโรคร ้ายแรงระยะ
ยาว (long term dread disease)
รวม (total)

ค่าประมาณการทีดีทสุ
ี ดของสํารองประก ันภ ัย
(best estimate of technical reserve)
ก่อนการประก ันภ ัยต่อ หล ังการประก ันภ ัยต่อ
(gross of reinsurance) (net of reinsurance)

ภาระผูกพ ันตามส ัญญาประก ันภ ัย ณ ระด ับความ
เชือมนเปอร์
ั
เซ็ นต์ไทล์ท ี 75
(GPV@75%)
ก่อนการประก ันภ ัยต่อ
หล ังการประก ันภ ัยต่อ

ภาระผูกพ ันตามส ัญญา
ประก ันภ ัยสุทธิหล ังการ
ประก ันภ ัยต่อ ณ ระด ับ
ความเชือมนเปอร์
ั
เซ็ นต์
ไทล์ท ี 95
(net GPV@95%)

เงินกองทุนตามระด ับ
ความเสียง
(risk capital charge)

ี
แบบฟอร์มที 5 การคํานวณเงินกองทุนสําหร ับความเสยงด้
านตลาด
บริษัท
ณ วันที
ตารางที 5.1 สรุปเงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านตลาด
รายการ
ลําด ับที
1
ความเสียงจากราคาตราสารทุนและราคาสินค้าโภคภ ัณฑ์
(ก) ตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(ข) ตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อน
ื และอยูใ่ นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ตามทีกําหนดไว ้
(ค) ตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อน
ื แต่ไม่อยูใ่ นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ตามทีกําหนดไว ้ใน
ตาราง
(ง) Infrastructure fund, REIT และ Property fund ในรูปแบบตราสารทุนทีจดทะเบียนกองทุนใน
ประเทศไทยและลงทุนในประเทศไทย
(จ) กองทุนรวมโครงสร ้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทยทีมีวัตถุประสงค์การจัดตังตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือวันที 12 กรกฎาคม 2559
(ฉ) ตราสารทุนของ บริษัท กลางคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ จํากัด
(ช) ตราสารทุนของบริษัท ที.ไอ.ไอ. จํากัด ตราสารทุนของบริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต ้าเนท จํากัด ตรา
สารทุนของบริษัททีถือเพือปรับโครงสร ้างหนี ตราสารทุนของบริษัททีถือเพือแก ้ไขฐานะทางการเงิน
ของบริษัทประกันชีวต
ิ หรือบริษัทประกันวินาศภัยอืน
2

3
4
5
6
7
8
9

(ซ) ตราสารทุนอืน นอกเหนือจาก (ก) ถึง (ช) รวมถึงสินค ้าโภคภัณฑ์
ั
ิ ดําเนินงาน
ความเสียงจากราคาอสงหาริ
มทร ัพย์และทร ัพย์สน
(ก) อสังหาริมทรัพย์ทใช
ี ้สําหรับประกอบธุรกิจ หรือเป็ นสวัสดิการพนักงานหรือลูกจ ้างของบริษัท ได ้แก่
ทีดิน อาคาร อาคารชุด
ิ ดําเนินงาน
(ข) อสังหาริมทรัพย์อนนอกเหนื
ื
อจาก (ก) และ ทรัพย์สน
ความเสียงจากอ ัตราดอกเบียด้านปัจจ ัยตลาดทวไป
ั
(General market risk)
ความเสียงจากอ ัตราดอกเบียด้านปัจจ ัยเฉพาะของผูอ
้ อกตราสาร (Specific risk)
ความเสียงจากอ ัตราแลกเปลียน
ความเสียงจากราคาหน่วยลงทุน
รวมก่อนการกระจายความเสียง
ผลของการกระจายความเสียง
รวมหล ังการกระจายความเสียง

บาท

แบบฟอร์มที 5 การคํานวณเงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านตลาด

บริษัท
ณ วันที

ตารางที 5.2 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านตลาดจากราคาตราสารทุนและราคาสินค้าโภคภ ัณฑ์
ความเสียงภ ัยทงหมด
ั
(มูลค่าตามประกาศ คปภ. ว่า
รายการ
ลําด ับที
ิ
ด้วยการประเมินราคาทร ัพย์สน
และหนีสินของบริษ ัทประก ัน
วินาศภ ัย)
ตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
1
เอ ไอ

บาท

ค่าความเสียง

25%

2

ตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อน
ื และอยูใ่ นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ตามที
กําหนดไว ้

25%

3

ตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อน
ื แต่ไม่อยูใ่ นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ตามที
กําหนดไว ้ในตาราง

35%

4

Infrastructure fund, REIT และ Property fund ในรูปแบบตราสารทุนทีจดทะเบียน
กองทุนในประเทศไทยและลงทุนในประเทศไทย

16%

5

กองทุนรวมโครงสร ้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทยทีมีวัตถุประสงค์การจัดตังตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมือวันที 12 กรกฎาคม 2559

8%

6

ตราสารทุนของ บริษัท กลางคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ จํากัด

0%

7

ตราสารทุนของบริษัท ที.ไอ.ไอ. จํากัด ตราสารทุนของบริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต ้าเนท
จํากัด ตราสารทุนของบริษัททีถือเพือปรับโครงสร ้างหนี ตราสารทุนของบริษัททีถือเพือ
แก ้ไขฐานะทางการเงินของบริษัทประกันชีวต
ิ หรือบริษัทประกันวินาศภัยอืน

25%

8

ตราสารทุนอืน นอกเหนือจาก 1 ถึง 7 รวมถึงสินค ้าโภคภัณฑ์

50%

9

รวม

ิ ดําเนินงาน
ตารางที 5.3 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านตลาดจากราคาอส ังหาริมทร ัพย์และทร ัพย์สน
รายการ
ลําด ับที

1

อสังหาริมทรัพย์ทใช
ี ้สําหรับประกอบธุรกิจ หรือเป็ นสวัสดิการพนั กงานหรือลูกจ ้างของ
บริษัท ได ้แก่ ทีดิน อาคาร อาคารชุด

2

ิ ดําเนินงาน ได ้แก่ ยานพาหนะ
อสังหาริมทรัพย์อนนอกเหนื
ื
อจาก 1 และ ทรัพย์สน
เครืองใช ้สํานั กงาน และเครืองสมองกล

3

รวม

ความเสียงภ ัยทงหมด
ั
(มูลค่าตามประกาศ คปภ. ว่า
ิ
ด้วยการประเมินราคาทร ัพย์สน
และหนีสินของบริษ ัทประก ัน
วินาศภ ัย)

บาท

ค่าความเสียง

เงินกองทุนตามระด ับความเสียง

9.5%
19%

ตารางที 5.4 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากอ ัตราดอกเบียด้านปัจจ ัยตลาดทวไป
ั
(General market risk)
ความเสียงภ ัยทงหมด
ั
(มูลค่าตามประกาศ คปภ. ว่า
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนด
ิ
ลําด ับที
ด้วยการประเมินราคาทร ัพย์สน
และหนีสินของบริษ ัทประก ัน
วินาศภ ัย)
1
ไม่เกิน 1 เดือน

ค่าความเสียง

2
3

มากกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน

0.00%
0.20%

มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.40%

4

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี

0.90%

5

มากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

6
7
8

มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี
มากกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี

11.00%

9

มากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี

12.50%

10

มากกว่า 20 ปี ขึนไป

13.90%

11

รวม

เงินกองทุนตามระด ับความเสียง

2.40%
4.60%
7.90%

ตารางที 5.5 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากอ ัตราดอกเบียด้านปัจจ ัยเฉพาะของผูอ
้ อกตราสาร (Specific risk)
รายการ
ลําด ับที

1

เงินกองทุนตามระด ับความเสียง

ออกโดยรัฐบาลไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลังไทย หรือกองทุนเพือ
การฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทย ทีเป็นสกุลเงินบาท

ความเสียงภ ัยทงหมด
ั
(มูลค่าตามประกาศ คปภ. ว่า
ิ
ด้วยการประเมินราคาทร ัพย์สน
และหนีสินของบริษ ัทประก ัน
วินาศภ ัย)

บาท

ค่าความเสียง

0.0%

เงินกองทุนตามระด ับความเสียง

ตารางที 5.5 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากอ ัตราดอกเบียด้านปัจจ ัยเฉพาะของผูอ
้ อกตราสาร (Specific risk)
รายการ
ลําด ับที

2

ออกโดยรัฐบาลต่างประเทศ ธนาคารกลางต่างประเทศ และกระทรวงการคลังต่างประเทศ
ในสกุลเงินใดๆ
2.1 ระดับ
ความเสียง 1

2.2 ระดับ
ความเสียง 2

2.3 ระดับ
ความเสียง 3

2.4 ระดับ
ความเสียง 4

2.5 ระดับ
ความเสียง 5

2.6 ระดับ
ความเสียง 6

3

4

บาท

ค่าความเสียง

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.30%
0.65%
1.30%
2.55%
3.70%
0.35%
0.70%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

1.50%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2.70%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

4.00%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

0.40%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.75%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

1.75%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

3.70%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

5.45%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

0.45%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.80%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

2.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

4.75%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

7.30%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

68.00%
68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

68.00%

2.7 มิได ้มี
การจัดอันดับ

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
ออกโดยรัฐวิสาหกิจไทยทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง ทีกระทรวงการคลังไม่คําประกัน และ
ยังไม่ได ้แปลงสภาพเป็ นบริษัทจํากัด และไม่มอ
ี ันด ับความน่าเชือถือ ทีเป็นสกุลเงิน
บาท

68.00%
68.00%
68.00%
68.00%
68.00%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
ออกโดยรัฐวิสาหกิจไทยทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง ทีกระทรวงการคลังไม่คําประกัน และ
ยังไม่ได ้แปลงสภาพเป็ นบริษัทจํากัด และมีอ ันด ับความน่าเชือถือ ทีเป็นสกุลเงินบาท

0.35%
0.70%
1.50%
2.70%
4.00%

4.1 ระดับ
ความเสียง 1

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

0.30%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.65%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

1.30%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2.55%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

3.70%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.35%
0.70%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

1.50%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2.70%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

4.00%

4.2 ระดับ
ความเสียง 2

5

ความเสียงภ ัยทงหมด
ั
(มูลค่าตามประกาศ คปภ. ว่า
ิ
ด้วยการประเมินราคาทร ัพย์สน
และหนีสินของบริษ ัทประก ัน
วินาศภ ัย)

ออกโดยรัฐวิสาหกิจไทยทีแปลงสภาพเป็ นบริษัทจํากัดไปแล ้ว
5.1 ระดับ
ความเสียง 1

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

0.30%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.65%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

1.30%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2.55%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

3.70%

เงินกองทุนตามระด ับความเสียง

ตารางที 5.5 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากอ ัตราดอกเบียด้านปัจจ ัยเฉพาะของผูอ
้ อกตราสาร (Specific risk)
รายการ
ลําด ับที

5.2 ระดับ
ความเสียง 2

5.3 ระดับ
ความเสียง 3

5.4 ระดับ
ความเสียง 4

5.5 ระดับ
ความเสียง 5

5.6 ระดับ
ความเสียง 6

5.7 มิได ้มี
การจัดอันดับ

6

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

บาท

ค่าความเสียง

0.35%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.70%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

1.50%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2.70%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

4.00%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

0.40%
0.75%
1.75%
3.70%
5.45%
0.45%
0.80%
2.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

4.75%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

7.30%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

68.00%

ออกโดยสถาบันการเงิน / บริษัทหลักทรัพย์ / บริษัทประกันภัย ในประเทศไทย
6.1 ระดับ
ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ความเสียง 1 ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

7

ความเสียงภ ัยทงหมด
ั
(มูลค่าตามประกาศ คปภ. ว่า
ิ
ด้วยการประเมินราคาทร ัพย์สน
และหนีสินของบริษ ัทประก ัน
วินาศภ ัย)

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
6.2 ระดับ
ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ความเสียง 2 ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
6.3 ระดับ
ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ความเสียง 3 ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
6.4 ระดับ
ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ความเสียง 4 ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
6.5 ระดับ
ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ความเสียง 5 ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
6.6 ระดับ
ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ความเสียง 6 ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
6.7 มิได ้มี
ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
การจัดอันดับ ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
ออกโดยหน่วยงาน/บริษัทอืน ในประเทศไทย นอกจาก 1-6
7.1 ระดับ
ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ความเสียง 1 ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

0.30%
0.65%
1.30%
2.55%
3.70%
0.35%
0.70%
1.50%
2.70%
4.00%
0.40%
0.75%
1.75%
3.70%
5.45%
0.45%
0.80%
2.00%
4.75%
7.30%
45.00%
45.00%
45.00%
45.00%
45.00%
68.00%
68.00%
68.00%
68.00%
68.00%
68.00%
68.00%
68.00%
68.00%
68.00%
0.30%
0.65%
1.30%
2.55%
3.70%

เงินกองทุนตามระด ับความเสียง

ตารางที 5.5 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากอ ัตราดอกเบียด้านปัจจ ัยเฉพาะของผูอ
้ อกตราสาร (Specific risk)
รายการ
ลําด ับที

7.2 ระดับ
ความเสียง 2

8

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
7.3 ระดับ
ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ความเสียง 3 ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
7.4 ระดับ
ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ความเสียง 4 ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
7.5 ระดับ
ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ความเสียง 5 ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
7.6 ระดับ
ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
ความเสียง 6 ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
7.7 มิได ้มี
ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน
การจัดอันดับ ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป
ออกโดยรัฐวิสาหกิจต่างประเทศ
8.1 ระดับ
ความเสียง 1

8.2 ระดับ
ความเสียง 2

8.3 ระดับ
ความเสียง 3

8.4 ระดับ
ความเสียง 4

8.5 ระดับ
ความเสียง 5

8.6 ระดับ
ความเสียง 6

8.7 มิได ้มี
การจัดอันดับ

ความเสียงภ ัยทงหมด
ั
(มูลค่าตามประกาศ คปภ. ว่า
ิ
ด้วยการประเมินราคาทร ัพย์สน
และหนีสินของบริษ ัทประก ัน
วินาศภ ัย)

บาท

ค่าความเสียง

0.35%
0.70%
1.50%
2.70%
4.00%
0.40%
0.75%
1.75%
3.70%
5.45%
0.45%
0.80%
2.00%
4.75%
7.30%
45.00%
45.00%
45.00%
45.00%
45.00%
68.00%
68.00%
68.00%
68.00%
68.00%
68.00%
68.00%
68.00%
68.00%
68.00%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

0.30%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.65%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

1.30%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2.55%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

3.70%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

0.35%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.70%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

1.50%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2.70%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

4.00%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

0.40%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.75%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

1.75%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

3.70%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

5.45%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

0.45%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.80%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

2.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

4.75%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

7.30%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

68.00%

เงินกองทุนตามระด ับความเสียง

ตารางที 5.5 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากอ ัตราดอกเบียด้านปัจจ ัยเฉพาะของผูอ
้ อกตราสาร (Specific risk)
รายการ
ลําด ับที

9

ออกโดยบริษัทเอกชนต่างประเทศ
9.1 ระดับ
ความเสียง 1

9.2 ระดับ
ความเสียง 2

9.3 ระดับ
ความเสียง 3

9.4 ระดับ
ความเสียง 4

9.5 ระดับ
ความเสียง 5

9.6 ระดับ
ความเสียง 6

9.7 มิได ้มี
การจัดอันดับ

10

รวม

ความเสียงภ ัยทงหมด
ั
(มูลค่าตามประกาศ คปภ. ว่า
ิ
ด้วยการประเมินราคาทร ัพย์สน
และหนีสินของบริษ ัทประก ัน
วินาศภ ัย)

บาท

ค่าความเสียง

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

0.30%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.65%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

1.30%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2.55%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

3.70%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

0.35%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.70%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

1.50%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2.70%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

4.00%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

0.40%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.75%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

1.75%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

3.70%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

5.45%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

0.45%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

0.80%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

2.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

4.75%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

7.30%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

45.00%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

68.00%

ระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึนไป

68.00%

เงินกองทุนตามระด ับความเสียง

ตารางที 5.6 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านตลาดจากอ ัตราแลกเปลียน

ลําด ับที
1
2
3
4
5
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003

สกุลเงินตราต่างประเทศ (types of
currency)

สถานะสินทร ัพย์
สุทธิทแสดงในงบ
ี
ดุล

สถานะรวม (total position)
ค่าความเสียงจากอ ัตราแลกเปลียน (currency risk charge)
เงินกองทุนตามระด ับความเสียง (risk capital charge)

สถานะหนีสินสุทธิท ี
แสดงในงบดุล

สถานะซือขายล่วงหน้าสุทธิ

สถานะซือสุทธิ

สถานะขายสุทธิ

8%

แบบฟอร์มที 5 การคํานวณเงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านตลาด
บริษัท
ณ วันที

ตารางที 5.7 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านตลาดจากราคาหน่วยลงทุน
ชือหน่วยลงทุน และชือผูจ
้ ัดการหน่วยลงทุน

ลําด ับที

ความเสียงภ ัยทงหมด
ั

การแบ่งประเภทของเงินทุน หรือ
การจ ัดสรรสินทร ัพย์
ประเภท

1

ร้อยละของ
กองทุน

ตราสารทุน
อสังหาริมทรัพย์
สินค ้าโภคภัณฑ์
เงินฝาก
ตราสารหนี
อืนๆ

2

ตราสารทุน
อสังหาริมทรัพย์
สินค ้าโภคภัณฑ์
เงินฝาก
ตราสารหนี
อืนๆ

3

ตราสารทุน
อสังหาริมทรัพย์
สินค ้าโภคภัณฑ์
เงินฝาก
ตราสารหนี
อืนๆ

4

ตราสารทุน
อสังหาริมทรัพย์
สินค ้าโภคภัณฑ์
เงินฝาก
ตราสารหนี
อืนๆ

5

ตราสารทุน
อสังหาริมทรัพย์
สินค ้าโภคภัณฑ์
เงินฝาก
ตราสารหนี
อืนๆ

996

ตราสารทุน
อสังหาริมทรัพย์
สินค ้าโภคภัณฑ์
เงินฝาก
ตราสารหนี
อืนๆ

997

ตราสารทุน
อสังหาริมทรัพย์
สินค ้าโภคภัณฑ์
เงินฝาก
ตราสารหนี
อืนๆ

998

ตราสารทุน
อสังหาริมทรัพย์
สินค ้าโภคภัณฑ์
เงินฝาก
ตราสารหนี
อืนๆ

999

ตราสารทุน
อสังหาริมทรัพย์
สินค ้าโภคภัณฑ์
เงินฝาก
ตราสารหนี
อืนๆ

1000

ตราสารทุน
อสังหาริมทรัพย์
สินค ้าโภคภัณฑ์
เงินฝาก
ตราสารหนี
อืนๆ

1001

ตราสารทุน
อสังหาริมทรัพย์
รวม

สินค ้าโภคภัณฑ์
เงินฝาก
ตราสารหนี
อืนๆ

มูลค่าสินทร ัพย์แต่
ละประเภท

ร้อยละของค่าความเสียง

เงินกองทุนตามระด ับความ
เสียงแยกตามประเภทของ
สินทร ัพย์ในหน่วยลงทุน

เงินกองทุนตามระด ับความเสียง

การคํานวณการกระจายความเสียง
การคํานวณความเสียงด้านตลาด

ค่าสหสัมพันธ์กบ
ั ความเสียงด ้านตลาดจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย

อัตราดอกเบีย

ิ
ทรัพย์สน

ตราสารทุน

อัตราแลกเปลียน

100%
25%

25%
100%

50%
75%

25%
25%

ค่าสหสัมพันธ์กบ
ั ความเสียงด ้านตลาดจากความผันผวนของราคาทรัพย์สนิ

50%

75%

100%

25%

ค่าสหสัมพันธ์กบ
ั ความเสียงด ้านตลาดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียน

25%

25%

25%

100%

ค่าสหสัมพันธ์กบ
ั ความเสียงด ้านตลาดจากความผันผวนของราคาตราสารทุน

ตารางที 5.8 การคํานวณการกระจายความเสียงภายในความเสียงด้านตลาด ณ ระด ับความเชือมนเปอร์
ั
เซ็ นไทล์ท ี 95
ตราสารทุน

ิ
ทรัพย์สน

อัตราแลกเปลียน

อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบีย
ตราสารทุน
ิ
ทรัพย์สน
อัตราแลกเปลียน

SQRT=

ี
แบบฟอร์มที 6 การคํานวณเงินกองทุนสําหร ับความเสยงด้
านเครดิต
บริษัท
ณ วันที
ตารางที 6.1 สรุปเงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านเครดิต
ลําด ับที
รายการ
ั
ั
1
พ ันธบ ัตร หุน
้ กู ้ ตวส
ั ญญาใช
เ้ งิน-ตวแลกเงิ
ั
น และเงินให้กย
ู้ ม
ื ตามประเภทของคูส
่ ญญา
หรือผูอ
้ อกตราสาร

2

(ก)

ออก สังจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือคําประกัน โดยรัฐบาลไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลังไทย หรือกองทุนเพือการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทย ที
เป็ นสกุลเงินบาท

(ข)

ออก สังจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือคําประกัน โดยรัฐบาลต่างประเทศ ธนาคารกลาง
ต่างประเทศ และกระทรวงการคลังต่างประเทศ ในสกุลเงินใดๆ

(ค)

ออกโดยรัฐวิสาหกิจไทยทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง ทีกระทรวงการคลังไม่คําประกัน และ
ยังไม่ได ้แปรสภาพเป็ นบริษัทจํากัด และไม่มอ
ี ันด ับความน่าเชือถือ ทีเป็นสกุลเงิน
บาท

(ง)

ออกโดยรัฐวิสาหกิจไทยทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง ทีกระทรวงการคลังไม่คําประกัน และ
ยังไม่ได ้แปรสภาพเป็ นบริษัทจํากัด และมีอ ันด ับความน่าเชือถือ ทีเป็นสกุลเงินบาท

(จ)

ออกโดยรัฐวิสาหกิจไทยทีแปรสภาพเป็ นบริษัทจํากัดไปแล ้ว

(ฉ)

ออกโดยสถาบันการเงิน / บริษัทหลักทรัพย์ / บริษัทประกันภัย ในประเทศไทย

(ช)

ออกโดยหน่วยงาน/บริษัทอืน ในประเทศไทย นอกจาก (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)

ออกโดยรัฐวิสาหกิจต่างประเทศ

(ฌ)

ออกโดยบริษัทเอกชนต่างประเทศ

(ญ)

ิ แบบลิสซิง / เงินลงทุนให ้เช่าซือ
เช่าทรัพย์สน

(ฎ)

เงินให ้กู ้ยืมโดยมีบค
ุ คลคําประกัน

(ฏ)

เงินให ้กู ้ยืมอืน

ั
เงินให้กโู ้ ดยมีอสงหาริ
มทร ัพย์จา
ํ นองเป็นประก ัน
(ก)

อสังหาริมทรัพย์ทใช
ี ้เป็ นทีอยูอ
่ าศัย

(ข)

อสังหาริมทรัพย์อน
ื

3

การประก ันภ ัยต่อ

4

สินทร ัพย์อน
ื
(ก)

เงินสด

(ข)

เงินฝากสถาบันการเงิน/ ใบรับฝากเงิน/ บัตรเงินฝาก กับธนาคารออมสิน

(ค)

เงินฝากสถาบันการเงิน / ใบรับฝากเงิน / บัตรเงินฝาก กับธนาคารอืน

(ง)

บัญชีเดินสะพัดสํานักงานใหญ่

(จ)

สินทรัพย์ภาษี เงินได ้รอตัดบัญชี (Deferred tax assets)

(ฉ)

ค่าใช ้จ่ายจ่ายล่วงหน ้า

(ช)

5
6

เบียประกันภัยค ้างรับสําหรับการประกันภัยทางทะเล และการประกันภัยกับส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรระหว่างประเทศ ทีค ้างชําระเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันเริมคุ ้มครอง
ตามสัญญา

(ซ)
รายได ้จากการลงทุนค ้างรับ
(ฌ)
สินทรัพย์ทติ
ี ดภาระผูกพัน (assets pledged by an insurer)
ตราสารอนุพ ันธ์
รวม

บาท

แบบฟอร์มที 6 การคํานวณเงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านเครดิต
บริษัท
ณ วันที
ตารางที 6.2 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านเครดิตจากการลงทุนในตราสารหนี

รายการ

ลําด ับที

1

ออก สังจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือคําประกัน โดยรัฐบาลไทย ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงการคลังไทย หรือกองทุนเพือการฟื นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินไทย ทีเป็ นสกุลเงินบาท

2

ออก สังจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือคําประกัน โดยรัฐบาลต่างประเทศ ธนาคาร
กลางต่างประเทศ และกระทรวงการคลังต่างประเทศ ในสกุลเงินใดๆ

3

4

5

6

7

8

9

10

2.1 ระดับความเสียง 1
2.2 ระดับความเสียง 2
2.3 ระดับความเสียง 3
2.4 ระดับความเสียง 4
2.5 ระดับความเสียง 5
2.6 ระดับความเสียง 6
2.7 ไม่ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ
ออกโดยรัฐวิสาหกิจไทยทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง ทีกระทรวงการคลังไม่คํา
ประกัน และยังไม่ได ้แปลงสภาพเป็ นบริษัทจํากัด และไม่มอ
ี ันด ับความ
น่าเชือถือ ทีเป็นสกุลเงินบาท

ความเสียงภ ัยทงหมด
ั
(มูลค่าตามประกาศ คปภ.
ว่าด้วยการประเมินราคา
ิ และหนีสินของ
ทร ัพย์สน
บริษท
ั ประก ันวินาศภ ัย)

บาท

ค่าความเสียง

0.0%

0.01%
0.35%
0.40%
1.50%
4.00%
14.00%
14.00%
0.35%

ออกโดยรัฐวิสาหกิจไทยทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง ทีกระทรวงการคลังไม่คํา
ประกัน และยังไม่ได ้แปลงสภาพเป็ นบริษัทจํากัด และมีอ ันด ับความ
น่าเชือถือ ทีเป็นสกุลเงินบาท
4.1 ระดับความเสียง 1
4.2 ระดับความเสียง 2
ออกโดยรัฐวิสาหกิจไทยทีแปลงสภาพเป็ นบริษัทจํากัดไปแล ้ว
5.1 ระดับความเสียง 1
5.2 ระดับความเสียง 2
5.3 ระดับความเสียง 3
5.4 ระดับความเสียง 4
5.5 ระดับความเสียง 5
5.6 ระดับความเสียง 6
5.7 ไม่ได ้รับการจัดระดับความน่าเชือถือ
ออกโดยสถาบันการเงิน / บริษัทหลักทรัพย์ / บริษัทประกันภัย ในประเทศไทย
6.1 ระดับความเสียง 1
6.2 ระดับความเสียง 2
6.3 ระดับความเสียง 3
6.4 ระดับความเสียง 4
6.5 ระดับความเสียง 5
6.6 ระดับความเสียง 6
6.7 ไม่ได ้รับการจัดระดับความน่าเชือถือ
ออกโดยหน่วยงาน/บริษัทอืน ในประเทศไทย นอกจาก 1-6
7.1 ระดับความเสียง 1
7.2 ระดับความเสียง 2
7.3 ระดับความเสียง 3
7.4 ระดับความเสียง 4
7.5 ระดับความเสียง 5

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%

7.6 ระดับความเสียง 6
7.7 ไม่ได ้รับการจัดระดับความน่าเชือถือ
ออกโดยรัฐวิสาหกิจต่างประเทศ
8.1 ระดับความเสียง 1
8.2 ระดับความเสียง 2
8.3 ระดับความเสียง 3
8.4 ระดับความเสียง 4
8.5 ระดับความเสียง 5
8.6 ระดับความเสียง 6

14.00%
14.00%

8.7 ไม่ได ้รับการจัดระดับความน่าเชือถือ

14.00%

0.01%
0.35%
0.40%
1.50%
4.00%
14.00%

ออกโดยบริษัทเอกชนต่างประเทศ
9.1 ระดับความเสียง 1

0.01%

9.2 ระดับความเสียง 2

0.35%

9.3 ระดับความเสียง 3
9.4 ระดับความเสียง 4
9.5 ระดับความเสียง 5
9.6 ระดับความเสียง 6
9.7 ไม่ได ้รับการจัดระดับความน่าเชือถือ
รวม

0.40%
1.50%
4.00%
14.00%
14.00%

เงินกองทุนตาม
ระด ับความเสียง

ตารางที 6.3 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านเครดิตจากการลงทุนในเงินให้กย
ู้ ม
ื โดยมีอส ังหาริมทร ัพย์จา
ํ นองเป็นประก ัน
ความเสียงภ ัยทงหมด
ั
(มูลค่าตามประกาศ
คปภ. ว่าด้วยการ
รายการ
ลําด ับที
ประเมินราคา
ิ และหนีสิน
ทร ัพย์สน
ของบริษท
ั ประก ัน
วินาศภ ัย)
1
อสังหาริมทรัพย์ทใช
ี ้เป็ นทีอยูอ
่ าศัย (residential properties)

2

3

บาท

ค่าความเสียง

(ก) อัตราส่วนเงินให ้กู ้ยืมต่อมูลค่าหลักประกันน ้อยกว่า 70% (LTV < 70%)

2.8%

(ข) อัตราส่วนเงินให ้กู ้ยืมต่อมูลค่าหลักประกันระหว่าง 70% ถึง 90% (70% ≤ LTV ≤ 90%)

6.0%

(ค) เงินให ้กู ้ยืมด ้อยคุณภาพ (non-performing)

8.0%

อสังหาริมทรัพย์อน
ื (other types of properties)
(ก) อัตราส่วนเงินให ้กู ้ยืมต่อมูลค่าหลักประกันน ้อยกว่า 70% (LTV < 70%)

6.4%

(ข) อัตราส่วนเงินให ้กู ้ยืมต่อมูลค่าหลักประกันระหว่าง 70% ถึง 90% (70% ≤ LTV ≤ 90%)

8.0%

(ค) เงินให ้กู ้ยืมด ้อยคุณภาพ (non-performing)

12.0%

รวม (total)

ตารางที 6.4 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านเครดิตจากการลงทุนในเงินให้กย
ู้ ม
ื นอกจากเงินให้กย
ู้ ม
ื โดยมีอส ังหาริมทร ัพย์จา
ํ นองเป็นประก ัน
ความเสียงภ ัยทงหมด
ั
(มูลค่าตามประกาศ
คปภ. ว่าด้วยการ
ประเมินราคา
รายการ
ลําด ับที
ค่าความเสียง
ิ และหนีสิน
ทร ัพย์สน
ของบริษท
ั ประก ัน
วินาศภ ัย)
1
2
3
4

ิ แบบลิสซิงประเภทสัญญาเช่าการเงิน / เงินลงทุนให ้เช่าซือ
เช่าทรัพย์สน
เงินให ้กู ้ยืมโดยมีบค
ุ คลคําประกัน
(ก) เงินให ้กู ้ยืมแก่พนักงานและตัวแทนของบริษัท
(ข) เงินให ้กู ้ยืมแก่บค
ุ คลอืน
เงินให ้กู ้ยืมอืน
รวม

ตารางที 6.5 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านเครดิตจากการประก ันภ ัยต่อ
รายการ
ลําด ับที
1
(ก) เงินวางไว ้จากการประกันภัยต่อ (deposit on reinsurance treaties)
(ข) เงินค ้างรับเกียวกับการประกันภัยต่อ (due from reinsurers)
(ค) สํารองประกันภัยส่วนทีเรียกคืนจากการประกันภัยต่อ (ก่อนรวมค่าเผือความผันผวน) (reinsurance
recoveries on technical reserves (before PAD))
(ง) ลูกหนีประกันภัยต่ออืน (other reinsurance receivables)
2

เงินกองทุนตามระด ับ
ความเสียง

รวมสินทร ัพย์จากการประก ันภ ัยต่อ (total reinsurance assets )
(ก) เงินถือไว ้จากการประกันภัยต่อ (amounts withheld on reinsurance treaties)
(ข) เงินค ้างจ่ายเกียวกับการประกันภัยต่อ (due to reinsurers)
(ค) เจ ้าหนีประกันภัยต่ออืน (other reinsurance payables)
รวมหนีสินจากการประก ันภ ัยต่อ (total reinsurance liabilities )

3

สินทร ัพย์จากการประก ันภ ัยต่อสุทธิ (net reinsurance assets)

4

เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านเครดิตจากการประก ันภ ัยต่อ (risk capital charge)

14.0%
7.0%
14.0%
14.0%

บาท

บาท

เงินกองทุนตามระด ับ
ความเสียง

ตารางที 6.6 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านเครดิตจากสินทร ัพย์อนๆ
ื

รายการ

ลําด ับที

ความเสียงภ ัยทงหมด
ั
(มูลค่าตามประกาศ
คปภ. ว่าด้วยการ
ประเมินราคา
ิ และหนีสิน
ทร ัพย์สน
ของบริษท
ั ประก ัน
วินาศภ ัย)

ค่าความเสียง

1

เงินสด

0%

2

เงินฝากสถาบันการเงิน/ ใบรับฝากเงิน/ บัตรเงินฝาก กับ ธ. ออมสิน

0%

3

เงินฝากสถาบันการเงิน/ ใบรับฝากเงิน/ บัตรเงินฝาก กับ ธ. อืน
(ก) จํานวนเงินทีได ้รับการคําประกันจากสถาบันประกันเงินฝาก
(ข) ส่วนเกินจากจํานวนเงินทีได ้รับการคําประกันจากสถาบันประกันเงินฝาก

0%

(1) ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน

0%

(2) ระยะเวลามากกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน

0.25%

(3) ระยะเวลามากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน

0.50%

(4) ระยะเวลาตังแต่ 12 เดือน ขึนไป (ระดับความเสียง 1)

1.6%

(5) ระยะเวลาตังแต่ 12 เดือน ขึนไป (ระดับความเสียง 2)

4%

(6) ระยะเวลาตังแต่ 12 เดือน ขึนไป (ระดับความเสียง 3)

8%

(7) ระยะเวลาตังแต่ 12 เดือน ขึนไป (ระดับความเสียง 4)

8%

(8) ระยะเวลาตังแต่ 12 เดือน ขึนไป (ระดับความเสียง 5)

8%

(9) ระยะเวลาตังแต่ 12 เดือน ขึนไป (ระดับความเสียง 6)

12%

(10) ระยะเวลาตังแต่ 12 เดือน ขึนไป (ไม่ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ)

12%

(11) ระยะเวลาตังแต่ 12 เดือน ขึนไป (สถาบันการเงินทีมีกฎหมายพิเศษจัดตัง ยกเว ้น ธ.ออมสิน)

0.8%

4

บัญชีเดินสะพัดสํานักงานใหญ่

0%

5

สินทรัพย์ภาษีเงินได ้รอตัดบัญชี (deferred tax assets)

0%

6

ค่าใช ้จ่ายจ่ายล่วงหน ้า

0%

7

เบียประกันภัยค ้างรับสําหรับการประกันภัยทางทะเล และการประกันภัยกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
ระหว่างประเทศ ทีค ้างชําระเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันเริมคุ ้มครองตามสัญญา

12%

8

รายได ้จากการลงทุนค ้างรับ
ค ้างรับจาก รัฐบาลไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลังไทย ธนาคารออมสิน หรือกองทุนเพือ
การฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทยทีเป็ นสกุลบาท / เงินปั นผลทีประกาศแล ้วของนิตบ
ิ ค
ุ คลที
(ก) จัดตังขึนตามกฎหมายไทยซึงยังไม่พ ้นกําหนดระยะเวลาทีกฎหมายกําหนดให ้นิตบ
ิ ค
ุ คลนันต ้องชําระให ้กับ
ผู ้ถือตราสาร
(ข)

เงินปั นผลทีประกาศแล ้วของนิตบ
ิ ค
ุ คลทีจัดตังขึนตามกฎหมายไทยซึงพ ้นกําหนดระยะเวลาทีกฎหมาย
กําหนดให ้นิตบ
ิ ค
ุ คลนันต ้องชําระให ้กับผู ้ถือตราสาร

9

อืนๆ
(1) ระดับความเสียง 1
(2) ระดับความเสียง 2
(3) ระดับความเสียง 3
(ค)
(4) ระดับความเสียง 4
(5) ระดับความเสียง 5
(6) ระดับความเสียง 6
(7) ไม่ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ
สินทรัพย์ทติ
ี ดภาระผูกพัน (assets pledged by an insurer)

10

รวม

0%

100%

0.01%
0.35%
0.40%
1.50%
4.00%
14.00%
14.00%
0%

เงินกองทุนตามระด ับ
ความเสียง

ตารางที 6.7 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านเครดิตจากการลงทุนในตราสารอนุพ ันธ์
สถานะและคูส
่ ัญญา (position & counterparty)
ราคาตลาดปัจจุบ ัน
(exposure mark-to-market
value)
ลําด ับที

1

2

3

4

5

996

997

998

999

1000

1001

รวม (total)

เงินต้น (notional
principal)

ค่าความเสียงทีใช้
เงินกองทุนตามระด ับ
(applicable risk ความเสียง (risk capital
charge)
charge)

แบบฟอร์มที 7 การคํานวณเงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านเครดิตจากการประก ันภ ัยต่อและการคํานวณความเสียงด้านการกระจุกต ัวจากการประก ันภ ัยต่อ
บริษัท
ณ วันที
ตารางที 7.1 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากการประก ันภ ัยต่อสําหร ับผูร้ ับประก ันภ ัยต่อในประเทศ
ส ัญญาประก ันภ ัยต่อทีไม่ใช่ส ัญญาประก ันภ ัยต่อทางการเงิน
ลําด ับที

รายการ

ส ัญญา
ประก ันภ ัยต่อ
ทางการเงิน/1

1

(ก) เงินวางไว ้จากการประกันภัยต่อ (amounts deposit on reinsurance treaties)
(ข) เงินค ้างรับเกียวกับการประกันภัยต่อ (due from reinsurers)
(ค) สํารองประกันภัยส่วนทีเรียกคืนจากการประกันภัยต่อทีไม่รวมค่าเผือความผันผวน (reinsurance
recoveries on technical reserves without PAD)

(ง) ลูกหนีประกันภัยต่ออืน (other reinsurance receivables)
รวมสินทร ัพย์จากการประก ันภ ัยต่อ (total reinsurance assets)
2

(ก) เงินถือไว ้จากการประกันภัยต่อ (amounts withheld on reinsurance treaties)
(ข) เงินค ้างจ่ายเกียวกับการประกันภัยต่อ (due to reinsurers)
(ค) เจ ้าหนีประกันภัยต่ออืน (other reinsurance payables)
รวมหนีสินจากการประก ันภ ัยต่อ (total reinsurance liabilities)

3

สินทร ัพย์จากการประก ันภ ัยต่อสุทธิ (net reinsurance assets)

4

ค่าความเสียง (ตามตารางด ้านล่าง) (risk charge (see below))

5

เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านเครดิตจากการประก ันภ ัยต่อ (reinsurance credit risk
capital charge)

6

เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านการกระจุกต ัวจากการเอาประก ันภ ัยต่อก ับผูร้ ับประก ันภ ัยต่อ
แต่ละราย (individual reinsurance concentration risk capital charge)

7

เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านการกระจุกต ัวจากการเอาประก ันภ ัยต่อก ับผูร้ ับประก ันภ ัยต่อ
ในประเทศ (local reinsurance concentration risk capital charge)

100%

รวม (total)

ตารางที 7.2 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงจากการประก ันภ ัยต่อสําหร ับผูร้ ับประก ันภ ัยต่อต่างประเทศ
ลําด ับที

ส ัญญาประก ันภ ัยต่อทีไม่ใช่ส ัญญาประก ันภ ัยต่อทางการเงิน

รวม (total)

ส ัญญา
ประก ันภ ัยต่อ

รายการ

ทางการเงิน/1
1

(ก) เงินวางไว ้จากการประกันภัยต่อ (amounts deposit on reinsurance treaties)
(ข) เงินค ้างรับเกียวกับการประกันภัยต่อ (due from reinsurers)
(ค) สํารองประกันภัยส่วนทีเรียกคืนจากการประกันภัยต่อทีไม่รวมค่าเผือความผันผวน (reinsurance
recoveries on technical reserves without PAD)

(ง) ลูกหนีประกันภัยต่ออืน (other reinsurance receivables)
รวมสินทร ัพย์จากการประก ันภ ัยต่อ (total reinsurance assets)
2

(ก) เงินถือไว ้จากการประกันภัยต่อ (amounts withheld on reinsurance treaties)
(ข) เงินค ้างจ่ายเกียวกับการประกันภัยต่อ (due to reinsurers)
(ค) เจ ้าหนีประกันภัยต่ออืน (other reinsurance payables)
รวมหนีสินจากการประก ันภ ัยต่อ (total reinsurance liabilities)

3

สินทร ัพย์จากการประก ันภ ัยต่อสุทธิ (net reinsurance assets)

4

ค่าความเสียง (ตามตารางด ้านล่าง) (risk charge (see below))

5

เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านเครดิตจากการประก ันภ ัยต่อ (reinsurance credit risk
capital charge)

6

เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านการกระจุกต ัวจากการเอาประก ันภ ัยต่อก ับผูร้ ับประก ันภ ัยต่อ
แต่ละราย (individual reinsurance concentration risk capital charge)

7

เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านการกระจุกต ัวจากการเอาประก ันภ ัยต่อสําหร ับความเสียงรวม
ของผูร้ ับประก ันภ ัยต่อในแต่ละระด ับความเสียง (additional Reinsurance concentration risk
capital charge)

8

เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านการกระจุกต ัวจากการเอาประก ันภ ัยต่อก ับผูร้ ับประก ันภ ัยต่อ
ต่างประเทศ (offshore reinsurance concentration risk capital charge)

การจ ัดระด ับความเสียง (risk rating)
(a)

100%

ร้อยละของค่า
ความเสียง (%
risk charge)

เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านการกระจุกต ัวจากการเอาประก ันภ ัยต่อสําหร ับความ
เสียงรวมของผูร้ ับประก ันภ ัยต่อในแต่ละระด ับความเสียง (additional Reinsurance
concentration risk capital charge)

1.6%
2.8%
4%
8%
15%
25%
48.5%
ร้อยละของค่า
ความเสียง (%
risk charge)

ระดับความเสียง
ระดับความเสียง
ระดับความเสียง
ระดับความเสียง

ความเสียงภ ัยด้านเครดิตของผูร้ ับประก ันภ ัยต่อต่างประเทศ (credit
exposures to offshore reinsurers )

ระดับความเสียง
ระดับความเสียง
ระดับความเสียง
ระดับความเสียง
ระดับความเสียง
ระดับความเสียง
ระดับความเสียง
(b)

(c)

/1

1 (risk grade 1)
2 (risk grade 2)
3 (risk grade 3)
4 (risk grade 4)
5 (risk grade 5)
6 (risk grade 6)
7 (risk grade 7)

ความเสียงภ ัยด้านเครดิตของผูร้ ับประก ันภ ัยต่อในประเทศไทยตามอ ัตราส่วน
ความเพียงพอของเงินกองทุน (credit exposures to Thai reinsurers
according to reinsurer's capital adequacy ratio (CAR))
(i) อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตังแต่ 300% (CAR ≥ 300%)

1.6%

(ii) อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตังแต่ 200% แต่ไม่ถงึ 300% (CAR ≥
200% and <300%)

2.8%

(iii) อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตังแต่ 150% แต่ไม่ถงึ 200% (CAR ≥
150% and <200%)
(iv) อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนน ้อยกว่า 150% (CAR <150%)
การประกันภัยต่อทางการเงิน (financial reinsurance)

1 (risk grade 1)
2 (risk grade 2)
3 (risk grade 3)
4 (risk grade 4)

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

รวม (total)

4%
8%
100%

หมายรวมถึงสัญญาประกันภัยต่อทีเข ้าข่ายต ้องขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนตามทีกําหนดไว ้ในประกาศ คปภ. ว่าด ้วยหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันชีวต
ิ และไม่ได ้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

ร ้อยละขีดจํ ากัด
ของสินทรัพย์
จากการ
ประกันภัยต่อ(%
limit of
reinsurance
Asset)

100%
100%
100%
50%
25%

สินทรั พย์จากการ
ประกันภัยต่อ
(reinsurance
assets)

ก่อนการ
กระจาย
กลับไปแต่ละ
ผู ้รับประกันภัย
ต่อแต่ละราย
(before
allocating
back to each
reinsurer)

ํ หร ับความเสียงด้านการกระจุกต ัว
แบบฟอร์มที 8 การคํานวณเงินกองทุนสา
บริษัท
ณ วันที
ตารางที 8.1 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านการกระจุกต ัว

ลําด ับที

1

ประเภทของการกระจุกต ัว

ขีดจําก ัดทีกําหนด
(ร้อยละของสินทร ัพย์รวม)

ผู ้ออกตราสารหนี
(ยกเว ้นรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย)
(ก) มิได ้จดทะเบียนซือขายในสมาคมตลาดตราสารหนีไทย

2

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(996)
(997)
(998)
(999)
(1000)
(ข) จดทะเบียนซือขายในสมาคมตลาดตราสารหนีไทย

5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(996)
(997)
(998)
(999)
(1000)
(ค) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด ้วยธุรกิจสถาบันการเงิน รวมถึง บริษัท
ร่วมหรือบริษัทย่อยในกลุม
่ สถาบันการเงิน

10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(996)
(997)
(998)
(999)
(1000)
ตราสารทุน

20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%

(ก) กองทุนรวมโครงสร ้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทยทีมีวัตถุประสงค์
การจัดตังตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 12 กรกฎาคม 2559
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(996)
(997)
(998)
(999)
(1000)
(ข) Infrastructure fund, REIT และ Property fund ในรูปแบบตราสาร
ทุนทีจดทะเบียนกองทุนในประเทศไทยและลงทุนในประเทศไทย

15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(996)
(997)
(998)
(999)
(1000)
(ค) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ หรืออยู่ในดัชนีราคาหลักทรัพย์ตามทีกําหนด

15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(996)
(997)
(998)
(999)
(1000)

15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%
15.0%

ความเสียงภ ัย
(มูลค่าทีประเมินได้
ตามประกาศฯ ประเมิน
ิ และ
ราคาทร ัพย์สน
หนีสินของบริษ ัท
ประก ันวินาศภ ัย)

ขีดจําก ัด

เงินกองทุนตาม
ระด ับความเสียง

แบบฟอร์มที 8 การคํานวณเงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านการกระจุกต ัว
บริษัท
ณ วันที
ตารางที 8.1 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านการกระจุกต ัว

ลําด ับที

2

ประเภทของการกระจุกต ัว

ขีดจําก ัดทีกําหนด
(ร้อยละของสินทร ัพย์รวม)

ความเสียงภ ัย
(มูลค่าทีประเมินได้
ตามประกาศฯ ประเมิน
ิ และ
ราคาทร ัพย์สน
หนีสินของบริษ ัท
ประก ันวินาศภ ัย)

ขีดจําก ัด

(ง) มิได ้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ หรือมิได ้อยูใ่ นดัชนีราคาหลักทรัพย์ตามทีกําหนด และมีคา่
ความเสียงด ้านตลาด 25%
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(996)
(997)
(998)
(999)
(1000)
(จ) มิได ้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ หรือมิได ้อยูใ่ นดัชนีราคาหลักทรัพย์ตามทีกําหนด และมีคา่
ความเสียงด ้านตลาด 35%

5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(996)
(997)
(998)
(999)
(1000)
(ฉ) มิได ้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ หรือมิได ้อยูใ่ นดัชนีราคาหลักทรัพย์ตามทีกําหนด และมีคา่
ความเสียงด ้านตลาด 50%

5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%

5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%

3

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(996)
(997)
(998)
(999)
(1000)
หลักทรัพย์ทเป็
ี นหน่วยลงทุน

10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%

4

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(996)
(997)
(998)
(999)
(1000)
ิ เป็ นประกัน
เงินให ้กู ้ยืมทีไม่มท
ี รัพย์สน
(ก) ลูกหนีแต่ละราย

5

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(996)
(997)
(998)
(999)
(1000)
(ข) รวมลูกหนีทุกราย
ิ ดําเนินงาน
อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สน

6

สินทรัพย์ลงทุนทีเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ (รวมทุกสกุลเงิน)

7

1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
2.5%
15.0%

20.0%
ิ และหนีสินของบริษ ัทประก ันวินาศภ ัย)
สินทร ัพย์รวม (มูลค่าตามประกาศ คปภ. ว่าด้วยการประเมินราคาทร ัพย์สน
รวม

8

การประกันภัยต่อ
(ก) เงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านการกระจุกตัวจากการเอาประกันภัยต่อกับผู ้รับประกันภัยต่อในประเทศ
(ข) เงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านการกระจุกตัวจากการเอาประกันภัยต่อกับผู ้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ

9

รวมเงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านการกระจุกต ัวจากการประก ันภ ัยต่อ

10

รวมเงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านการกระจุกต ัว

11

รวมเงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านการกระจุกต ัวหล ังเทียบก ับเงินกองทุนสําหร ับการลงทุนในล ักษณะการลงทุนเพือตนเอง

เงินกองทุนตาม
ระด ับความเสียง

แบบฟอร์มที 9 การคํานวณเงินกองทุนสําหร ับการลงทุนในตราสารทุนในล ักษณะการลงทุนเพือตนเอง (Proprietary Investment)
* หมายเหตุ: เฉพาะบริษัททีได ้รับความเห็นชอบจากจากนายทะเบียน ให ้สามารถลงทุนในตราสารทุนเกินกว่าร ้อยละสามสิบของสินทรัพย์ลงทุนได ้ ตามประกาศ คปภ. ว่าด ้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอืนของบริษัทประกันวินาศภัย
บริษัท
ณ วันที

ตารางที 9.1 เงินกองทุนเพือรองร ับการลงทุนในตราสารทุน (ในล ักษณะการลงทุนเพือตนเอง) ลงทุนโดยตรงในตราสารทุนทีมีคา่ ความเสียงด้านตลาด 25%
ชือตราสารทุน

จํานวนหุน
้
ราคาตรา

จํานวนเงิน (บาท)
ราคาซือ

ราคาประเมิน

ร้อยละของ
ค่าความ
เสียง

เงินกองทุนตาม
ระด ับความเสียง

เงินกองทุนสําหร ับ
ความเสียงด้านการ
กระจุกต ัว

เงินกองทุนสําหร ับ
ความเสียงด้านการ
กระจุกต ัว
(กรณีท ี (8) มีคา่
มากกว่า (7))

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

ลําด ับที

(1)

(2)

เงินกองทุนสําหร ับ
การลงทุนใน
ล ักษณะการลงทุน
เพือตนเอง
(กรณีท ี (7) มีคา่
มากกว่า (8))

(10)
1

75%

2

75%

3

75%

4

75%

5

75%

1000
1001

75%

รวม (total)

75%

ตารางที 9.2 เงินกองทุนเพือรองร ับการลงทุนในตราสารทุน (ในล ักษณะการลงทุนเพือตนเอง) ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีมีการลงทุนในตราสารทุน
ชือหน่วยลงทุน และชือ
ผูจ
้ ัดการหน่วยลงทุน

จํานวนหน่วยลงทุน

(1)

(2)

ราคาตรา

จํานวนเงิน (บาท)
ราคาซือ

ราคาประเมิน

(3)

(4)

(5)

ร้อยละของ
ตราสารทุน
ในกองทุน
รวม

มูลค่าหน่วยลงทุน
ส่วนทีเป็นตราสารทุน

ร้อยละของค่าความ
เสียง

เงินกองทุนตาม
ระด ับความเสียง

เงินกองทุนสําหร ับ
ความเสียงด้านการ
กระจุกต ัว

(7)

(8)

(9)

(10)

ลําด ับที

(6)
75%

2

75%

3

75%

4

75%

5

75%

996

75%

997

75%

998

75%

999

75%

1001

75%

รวม (total)

(11)

(12)

เงินกองทุนสําหร ับ
ความเสียงด้านการ
กระจุกต ัวหล ังเทียบ
ก ับเงินกองทุน
สําหร ับการลงทุนใน
ล ักษณะการลงทุน
เพือตนเอง

(13)
(14)

1

1000

เงินกองทุนสําหร ับ
เงินกองทุนสําหร ับ
เงินกองทุนสําหร ับ
ความเสียงด้านการ
ความเสียงด้านการ
การลงทุนในล ักษณะ
กระจุกต ัว (เฉพาะ
กระจุกต ัว (กรณีท ี
การลงทุนเพือตนเอง
ส่วนทีเป็นตราสารทุน) (11) มีคา่ มากกว่า (9))
(กรณีท ี (9) มีคา่
มากกว่า (11))

75%

ํ หร ับความเสยงด้
ี
แบบฟอร์มที 10 การคํานวณเงินกองทุนสา
านปฏิบ ัติการ
บริษัท
ณ วันที
ตารางที 10.1 เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้านปฏิบ ัติการ
ลําด ับที
รายการ
1

เบียประกันภัยรับรวมก่อนการประกันภัยต่อ
(Gross written premium)

ความเสียงภ ัยทงหมด
ั

ค่าความเสียง
1%

เงินกองทุนตามระด ับความเสียง

ี
ี
ี
ิ ทร ัพย์
แบบฟอร์มที 11 การกระจายความเสยงระหว่
างความเสยงด้
านประก ันภ ัยและความเสยงด้
านสน
บริษัท
ณ วันที
ตารางที 11.1 การกระจายความเสียงระหว่างความเสียงด้านประก ันภ ัยและความเสียงด้านสินทร ัพย์
เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้าน
เงินกองทุนสําหร ับความเสียงด้าน
เงินกองทุนตามระด ับความเสียง
ประก ันภ ัย
สินทร ัพย์
เงินกองทุนสําหร ับความ
เสียงด้านประก ันภ ัย

100%

75%

เงินกองทุนสําหร ับความ
เสียงด้านสินทร ัพย์

75%

100%

รวม
SQRT

แบบฟอร์มที 12 รายละเอียดของรายการห ักจากเงินกองทุน
บริษัท
ณ วันที
ลําด ับที

ประเภทของรายการห ัก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายการ

มูลค่า
ตามประกาศ คปภ. ว่าด้วย
ิ
การประเมินราคาทร ัพย์สน
ิ ของบริษ ัท
และหนีสน
ประก ันวินาศภ ัย

ประเภทของรายการห ัก
หุ ้นทุนซือคืน
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตน
สินทรัพย์ทติ
ี ดภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย/ร่วม
เงินลงทุนในบริษัทประกันภัย
การถือตราสารทุนไขว ้กัน

ื
ี
ชอรายการตามประกาศ
คปภ. ว่าด้วยเงินกองทุนตามระด ับความเสยง
เงินทีบริษัทได ้จ่ายไปเพือการซือหุ ้นคืนตามกฎหมายว่าด ้วยบริษัทมหาชนจํากัด
ค่าความนิยมทีนับเป็ นสินทรัพย์ทปรากฏอยู
ี
ใ่ นงบการเงิน
สินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตน (ยกเว ้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทบริ
ี ษัทมีกรรมสิทธิ)
สินทรัพย์ทติ
ี ดภาระผูกพัน (assets pledged by an insurer)
มูลค่าของตราสารทุนทีลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
มูลค่าของตราสารทุนทีลงทุนในบริษัทประกันชีวต
ิ และบริษัทประกันวินาศภัย
มูลค่าของตราสารทุนทีถือไขว ้กันระหว่างบริษัทประกันวินาศภัยกับบริษัทอืน โดยมีวัตถุประสงค์
เพือการเพิมทุนของบริษัทประกันวินาศภัย

สินทรัพย์ผด
ิ กฎหมาย

สินทรัพย์ทได
ี ้มาหรือมีอยูโ่ ดยฝ่ าฝื นบทบัญญัตข
ิ องกฎหมาย เว ้นแต่อสังหาริมทรัพย์ทหั
ี กค่าเผือ
การด ้อยค่าแล ้ว
เงินทีบริษัทได ้จ่ายไปเพือการซือคืนหุ ้นบุรม
ิ สิทธิทไม่
ี สามารถไถ่ถอนได ้ ชนิดไม่สะสมเงินปั นผล
เงินทีบริษัทได ้จ่ายไปเพือการซือคืนหุ ้นบุรม
ิ สิทธิทไม่
ี สามารถไถ่ถอนได ้ ชนิดสะสมเงินปั นผล
เงินทีบริษัทได ้จ่ายไปเพือการซือคืนตราสารทางการเงินทีนับเป็ นเงินกองทุน

ื น ชันที1
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิซอคื
ื น ชันที2
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิซอคื
ตราสารทางการเงินซือคืน

เอกสารแนบ 3

รายงานการดํารงเงินกองทุน เดือน _________ ปี ______

ื
…(ชอบริ
ษ ัท/สาขา)…

ณ ว ันที __________

รายงานการดํารงเงินกองทุนรายเดือน (MONTHLY RBC REPORT)
ชือบริษัท (Company)
ประจําเดือน (For the month of)
ตารางที 1 การคํานวณอ ัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนรายเดือน
ลําด ับที
รายการ
1
เงินกองทุนชันที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ ้าของ (CET 1)
2
ตราสารทางการเงินทีนับเป็ นเงินกองทุนชันที 1 (Additional tier 1)
3
เงินกองทุนชันที 2 (Tier 2)
4
ั
(Total Capital Available) (TCA)
เงินกองทุนทีสามารถนํามาใช้ได้ทงหมด
5
เงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านประกันภัย
6
เงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านตลาด
7
เงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านเครดิต
8
เงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านประกันภัยและความเสียงด ้านสินทรัพย์ หลังหัก
ส่วนลดจากการกระจายความเสียง
9
เงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านการกระจุกตัว
10
เงินกองทุนสําหรับการลงทุนส่วนเกิน
11
ิ าร
เงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านปฏิบัตก
12
เงินกองทุนทีต้องดํารงทงหมด
ั
(Total Capital Required)
13
อ ัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR)

ธ.ค. 25xx-1

ตารางที 2 ข้อมูลนําเข้า
ลําด ับที
รายการ
ธ.ค. 25xx-1
1
ิ เป็ นร ้อยละ (%change in asset)
การเปลียนแปลงมูลค่าสินทรัพย์คด
(ก) มูลค่าของสินทรัพย์ (Asset)
2
การเปลียนแปลงมูลค่าส่วนของผู ้ถือหุ ้นคิดเป็ นร ้อยละ (%change in
shareholders' equity)
(ก) มูลค่าของส่วนของผู ้ถือหุ ้น (shareholders' equity)
การเปลียนแปลงของเบียประกันภัยรับ (%change in premiums)
3
(ก) เบียประกันภัยรับสุทธิในรอบ 12 เดือนทีผ่านมา (Past 12-month premiums)

ม.ค. 25xx

ก.พ. 25xx

มี.ค. 25xx

เม.ย. 25xx

พ.ค. 25xx

มิ.ย. 25xx

ก.ค. 25xx

ส.ค. 25xx

ก.ย. 25xx

ต.ค. 25xx

พ.ย. 25xx

บาท(Baht)
ธ.ค. 25xx

ม.ค. 25xx

ก.พ. 25xx

มี.ค. 25xx

เม.ย. 25xx

พ.ค. 25xx

มิ.ย. 255x

ก.ค. 255x

ส.ค. 25xx

ก.ย. 25xx

ต.ค. 25xx

พ.ย. 25xx

ธ.ค. 25xx

หมายเหตุ
1) การเปลียนแปลงต่างๆ ทีคํานวณเป็ นการประมาณการถึงการเปลียนแปลงจากเดือนทีมีการทํารายงานการดํารงเงินกองทุนรายไตรมาสล่าสุด เช่น รายงานเดือนกรกฏาคมและสิงหาคม จะประมาณ
จากรายงานไตรมาสล่าสุดซึงก็คอ
ื เดือนมิถน
ุ ายน เป็ นต ้น
2) การประมาณอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน อยูบ
่ นข ้อสมมติทว่ี า
2.1 เงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านประกันภัยของบริษัทจะประมาณจากการเปลียนแปลงของเบียประกันภัยเท่านัน
2.2 เงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านตลาด ความเสียงด ้านเครดิต ความเสียงด ้านการกระจุกตัว และ เงินกองทุนสําหรับการลงทุนส่วนเกินของบริษัทจะประมาณจากการเปลียนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์
2.3 เงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านปฏิบัตก
ิ าร ไม่มก
ี ารเปลียนแปลง
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความเสียงด ้านสินทรัพย์และความเสียงด ้านประกันภัย
Insurance
Asset
100%
75%
Insurance
75%
100%
Asset

ชือบริษัท (Company)
ประจําเดือน (For the month of)
ตารางที 3 เบียประก ันภ ัยร ับสุทธิสะสม
ลําด ับที เบียประก ันภ ัยร ับสะสม
1
1 ม.ค. - 31 ม.ค.
2
1 ม.ค. - 28 ก.พ.
3
1 ม.ค. - 31 มี.ค.
4
1 ม.ค. - 30 เม.ย.
5
1 ม.ค. - 31 พ.ค.
6
1 ม.ค. - 30 มิ.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.

ปี ทีแล้ว

ปี ปัจจุบ ัน

เอกสารแนบ 4

รายงานการดํารงเงินกองทุน เดือน _________ ปี ______

ื
…(ชอบริ
ษ ัท/สาขา)…

ณ ว ันที __________

รายงานการดํารงเงินกองทุนรายเดือน (MONTHLY RBC REPORT)
ชือบริษัท (Company)
ประจําเดือน (For the month of)
ตารางที 1 การคํานวณอ ัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนรายเดือน
ลําด ับที
รายการ
1
เงินกองทุนชันที 1 (Tier-1 Capital)
2
เงินกองทุนชันที 2 (Tier-2 Capital)
3
รายการหักจากเงินกองทุน (Deductions)
4
เงินกองทุนทีสามารถนํามาใชไ้ ด้ทงหมด
ั
(Total Capital Available) (TCA)
5
เงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านประกันภัย (Insurance Risk Capital Charge)
6
เงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านตลาด (Market Risk Capital Charge)
7
เงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านเครดิต (Credit Risk Capital Charge)
8
เงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านการกระจุกตัว (Concentration Risk Capital
Charge)
9
เงินกองทุนสําหรับการลงทุนส่วนเกิน
10 เงินกองทุนทีต้องดํารงทงหมด
ั
(Total Capital Required)
11 อ ัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR)
ตารางที 2 ข้อมูลนําเข้า
ลําด ับที
รายการ
1
การเปลียนแปลงมูลค่าสินทรัพย์คด
ิ เป็ นร ้อยละ (%change in asset)
(ก) มูลค่าของสินทรัพย์ (Asset)
2
การเปลียนแปลงมูลค่าส่วนของผู ้ถือหุ ้นคิดเป็ นร ้อยละ (%change in
shareholder's equity)
(ก) มูลค่าของส่วนของผู ้ถือหุ ้น (shareholder's equity)
การเปลียนแปลงของเบียประกันภัยรับ (%change in premiums)
3
(ก) เบียประกันภัยรับสุทธิในรอบ 12 เดือนทีผ่านมา (Past 12-month premiums)
4
การเปลียนแปลงเงินกองทุนทีสามารถนํ ามาใช ้ได ้ทังหมด (Change in TCA)
5
การเปลียนแปลงเงินกองทุนทีต ้องดํารงทังหมด (Change in TCR)

ก.ย. 2562

ต.ค. 2562

พ.ย. 2562

ธ.ค. 2562

ม.ค. 2563

บาท(Baht)
ก.พ. 2563

ก.ย. 2562

ต.ค. 2562

พ.ย. 2562

ธ.ค. 2562

ม.ค. 2563

ก.พ. 2563

หมายเหตุ
1) การเปลียนแปลงต่างๆ ทีคํานวณเป็ นการประมาณการถึงการเปลียนแปลงจากเดือนทีมีการทํารายงานการดํารงเงินกองทุนรายไตรมาสล่าสุด เช่น รายงานเดือนกรกฏาคมและสิงหาคม จะประมาณจากรายงาน
ไตรมาสล่าสุดซึงก็คอ
ื เดือนมิถน
ุ ายน เป็ นต ้น
2) การประมาณอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน อยูบ
่ นข ้อสมมติทว่ี า
2.1 เงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านประกันภัยของบริษัทจะประมาณจากการเปลียนแปลงของเบียประกันภัยเท่านัน
2.2 เงินกองทุนสําหรับความเสียงด ้านตลาด ความเสียงด ้านเครดิต ความเสียงด ้านการกระจุกตัว และ เงินกองทุนสําหรับการลงทุนส่วนเกินของบริษัทจะประมาณจากการเปลียนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์

ชือบริษัท (Company)
ประจําเดือน (For the month of)
ตารางที 3 เบียประก ันภ ัยร ับสุทธิสะสม
ลําด ับที
เบียประก ันภ ัยร ับสะสม
1
1 ม.ค. - 31 ม.ค.
2
1 ม.ค. - 28 ก.พ.
3
1 ม.ค. - 31 มี.ค.
4
1 ม.ค. - 30 เม.ย.
5
1 ม.ค. - 31 พ.ค.
6
1 ม.ค. - 30 มิ.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.

2562

2563

