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รวมประกาศและค าสั่งต่าง ๆ ของ ส านักงาน คปภ. ที่ออกมาเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 

เกี่ยวกับ การจัดส่งรายงาน เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม 
ณ วันที ่17 พฤษภาคม 2564

ล าดับที ่
ประเภทกฎระเบียบ 

/ลงวันที ่
เรื่อง สาระส าคัญหลัก ระยะเวลาบังคับใช ้ เอกสารอ้างอิง 

1. ประกาศส านักงาน 
คปภ. 
13 มีนาคม 2563 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ
ระยะเวลาในการจัดส่งรายงานการ
บริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและ
การประเมินความเสี่ยงและความ
มั่นคงทางการเงินของบริษัทประกัน
วินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดส่งกรอบการบริหารความ
เสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์การด าเนิน
ธุรกิจ หรือแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทต่อส านักงานได้ภายในก าหนดเวลา ให้บริษัทยื่น
หนังสือขอขยายระยะเวลาการจัดส่งต่อส านักงาน 
คปภ.  

มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 
วั น ที่  13 มี น า ค ม 
2563 เป็นต้นไป 

ประกาศส านักงาน 
คปภ._3 

2. ประกาศนายทะเบียน 
13 มีนาคม 2563 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดท ารายงานการ
ด ารงเงินกองทุนของบริษัทประกัน
วินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเสนอรายงานการด ารง
เงินกองทุนต่อนายทะเบียนได้ภายในก าหนดเวลา ให้
บริษัทยื่นหนังสือขอขยายระยะเวลาการจัดส่งต่อนาย
ทะเบียนก่อนถึงวันครบก าหนด  

มีผลใช้บังคับตั้งแต่  
วั น ที่  13 มี น า ค ม 
2563 เป็นต้นไป 

ประกาศนาย
ทะเบียน_1 

3. ประกาศนายทะเบียน 
13 มีนาคม 2563 

ขยายระยะเวลาการจัดท าและยื่น
งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผล
กา รด า เ นิ น ง าน  และ ร ายง าน
เกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการ
ของบริษัทประกันวินาศภัย ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรค

ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับ
ผลการด าเนินงาน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน
แ ล ะ กิ จ ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท  ดั ง ต่ อ ไ ป นี้ 

(1) งบการเงินรายไตรมาสที่ 1/2563
(2) งบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทิน 2562
(3) รายงานประจ าปีแสดงการด าเนินงานของบริษัท

ส าหรับปี 2562 

มีผลใช้บังคับตั้งแต่  
วั น ที่  13 มี น า ค ม 
2563 เป็นต้นไป 

ประกาศนาย
ทะเบียน_2 

https://www.tgia.org/OIC-COVID19/OIC5/DL021_OIC13-3-2563_3.pdf
https://www.tgia.org/OIC-COVID19/OIC5/DL022_OIC13-3-2563_1.pdf
https://www.tgia.org/OIC-COVID19/OIC5/DL023_OIC13-3-2563_2.pdf
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ล าดับที ่
ประเภทกฎระเบียบ 

/ลงวันที ่
เรื่อง สาระส าคัญหลัก ระยะเวลาบังคับใช ้ เอกสารอ้างอิง 

ติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID-
19) พ.ศ. 2563 

   (4) รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของ
บริษัทส าหรับไตรมาสที่ 1/2563 
ให้บริษัทยื่นหนังสือขอขยายระยะเวลา ตามแต่กรณีต่อ
นายทะเบียนก่อนถึงวันครบก าหนด  

4. ประกาศนายทะเบียน 
7 เมษายน 2563 
 

ขยายระยะเวลาการจัดท าและยื่น
งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผล
กา รด า เ นิ น ง าน  และ ร ายง าน
เกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการ
ของบริษัทประกันวินาศภัย ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID-
19) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
 

เพิ่มเติมช่องทางการขอขยายระยะเวลาจากเดิมที่ต้อง
ยื่นเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน เป็นให้สามารถท าได้
โดยน าส่ง pdf file ผ่านช่องทางไปรณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-mail) monitoring@oic.or.th  

มีผลใช้บังคับตั้งแต่  
วั น ที่  7 เ ม ษ า ย น 
2563 เป็นต้นไป 

ประกาศนาย
ทะเบียน_3 

5. ประกาศส านักงาน 
คปภ. 
23 มีนาคม 2563 
 
 

ขยายระยะเวลาการจัดท าและส่ง
รายงานประจ าปีการค านวณความ
รับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563 

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดท าและเสนอรายงาน
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ของบริษัทต่อส านักงาน คปภ. ได้
ภายในก าหนดเวลา ให้บริษัทยื่นหนังสือขอขยาย
ระยะเวลาการจัดส่งต่อนายทะเบียนก่อนถึงวันครบ
ก าหนด  

มีผลใช้บังคับตั้งแต่  
วั น ที่  23 มี น า ค ม 
2563 เป็นต้นไป 

ประกาศส านักงาน 
คปภ._7 

6. ประกาศ คปภ. 
23 มีนาคม 2563 
 
 

ก าหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่ อนไข และระยะเวลาการส่ ง
รายงานประจ าปีการค านวณความ
รับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยของ

แก้ไขประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดแบบ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการส่งรายงานประจ าปี
การค านวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554 “ข้อ 9 ในกรณีที่มี

มีผลใช้บังคับส าหรับ
ราย ง านประจ าปี  
พ.ศ. 2562 เป็นต้น
ไป 

ประกาศ คปภ._3 

mailto:monitoring@oic.or.th
https://www.tgia.org/OIC-COVID19/OIC5/DL034_OIC7-4-2563.pdf
https://www.tgia.org/OIC-COVID19/OIC5/DL024_OIC23-3-2563_7.pdf
https://www.tgia.org/OIC-COVID19/OIC5/DL025_OIC23-3-2563_3.pdf
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ล าดับที ่
ประเภทกฎระเบียบ 

/ลงวันที ่
เรื่อง สาระส าคัญหลัก ระยะเวลาบังคับใช ้ เอกสารอ้างอิง 

 
 

บริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563 

ความจ าเป็นเร่งด่วนเนื่องจากประเทศประสบภัยพิบัติ
ร้ายแรง หรือมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อ
สาธารณชน ท าให้บริษัทไม่สามารถจัดส่งรายงาน
ประจ าปีการค านวณความรับผิดตามกรมธรรม์
ประกันภัยของบริษัทได้ภายในก าหนดเวลาตามข้อ 5 
ให้เลขาธิการมีอ านาจขยายระยะเวลาได้ตามความ
จ าเป็นแล้วให้รายงานคณะกรรมการทราบ”  

7. ค าสั่งนายทะเบียน  
ที่ 40/2563  
7 พฤษภาคม 2563 
 

ขยาย เวลากา ร เปิ ด เผยข้ อมู ล
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบรัษัทประกันวินาศ
ภัย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

ขยายระยะเวลาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ดังนี้ 
   (1)  ฐานะทางการเงินและผลการด า เนินงาน 
ของบริษัทรายปี 2562  
   (2)  ฐานะทางการเงินและผลการด า เนินงาน 
ของบริษัทรายไตรมาส 1/2563 
   (3) งบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทิน 2562  
   (4) งบการเงินรายไตรมาสที่ 1/2563   
น าส่งในรูปแบบ PDF file  ที่ลงนามโดยผู้มีอ านาจ 
พร้อมประทับตราบริษัท ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-mail): mss@oic.or.th ต่อนายทะเบียนก่อนถึงวัน
ครบก าหนด 

มีผลใช้บังคับตั้งแต่  
วันที่  7 พฤษภาคม 
2563 เป็นต้นไป 

ค าสั่งนายทะเบียน_13 

8. ประกาศนายทะเบียน 
27 เมษายน 2564 
 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดทำรายงานการ

ในกรณีที่บริษัทมีความจ า เป็นเร่ งด่วนเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถเสนอรายงานการ

มีผลใช้บังคับตั้งแต่  
วั นที่  27 เ มษ ายน 
2564 เป็นต้นไป 

ประกาศนาย
ทะเบียน_4 

mailto:mss@oic.or.th
https://www.tgia.org/OIC-COVID19/OIC5/DL037_OIC40_2563.pdf
https://www.tgia.org/OIC-COVID19/OIC5/DL050_OIC27-4-2564.pdf
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ล าดับที ่
ประเภทกฎระเบียบ 

/ลงวันที ่
เรื่อง สาระส าคัญหลัก ระยะเวลาบังคับใช ้ เอกสารอ้างอิง 

ดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกัน
วินาศภัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564 

ด ารงเงินกองทุนต่อนายทะเบียนได้ภายในก าหนดเวลา 
ให้บริษัทยื่นหนังสือขอขยายระยะเวลาการเสนอ
รายงานต่อนายทะเบียนก่อนถึงวันครบก าหนด  
 

9. ประกาศส านักงาน 
คปภ. 
28 เมษายน 2564 
 
 

ขยายระยะเวลาการจัดท าและส่ง
รายงานประจ าปีการค านวณความ
รับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2564 

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดท าและเสนอรายงาน
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ของบริษัทต่อส านักงาน คปภ. ได้
ภายในก าหนดเวลา ให้บริษัทยื่นหนังสือขอขยาย
ระยะเวลาการจัดส่งต่อส านักงานก่อนถึงวันครบก าหนด  

มีผลใช้บังคับตั้งแต่  
วั นที่  28 เ มษ ายน 
2564 เป็นต้นไป 

ประกาศส านักงาน 
คปภ._17 

10 ค าสั่งนายทะเบียน  
ที่ 19/2564  
5 พฤษภาคม 2564 
 

ขยาย เวลากา ร เปิ ด เผยข้ อมู ล
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศ
ภัย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

ขยายระยะเวลาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ดังนี้ 
   (1)  ฐานะทางการเงินและผลการด า เนินงาน 
ของบริษัทรายปี 2563  
   (2)  ฐานะทางการเงินและผลการด า เนินงาน 
ของบริษัทรายไตรมาส 1/2564 
   (3) งบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทิน 2563  
   (4) งบการเงินรายไตรมาสที่ 1/2564   
น าส่งในรูปแบบ PDF file ที่ลงนามโดยผู้มีอ านาจ 
พร้อมประทับตราบริษัท ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-mail): mss@oic.or.th ต่อนายทะเบียนก่อนถึงวัน
ครบก าหนด 

มีผลใช้บังคับตั้งแต่  
วันที่  5 พฤษภาคม 
2564 เป็นต้นไป 

ค าสั่งนายทะเบียน_24 

 

mailto:mss@oic.or.th
https://www.tgia.org/OIC-COVID19/OIC5/DL051_OIC28-4-2564.pdf
https://www.tgia.org/OIC-COVID19/OIC5/DL052_OIC5-5-2564.pdf



