
 

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน  

บริษัทก่ำหนดนโยบำยกำรด่ำรงเงินกองทุนให้อัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุนไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 300 เพื อเพิ ม
ควำมได้เปรียบ ในกำรแข่งขันจำกค่ำควำมเสี ยงด้ำนเครดิตจำกกำรประกันภัยต่อ ในแบบจ่ำลองเงินกองทุนตำมระดับควำม
เสี ยงของส่ำนักงำน คปภ. ที ก่ำหนดให้บริษัทที เอำประกันภัยต่อสำมำรถด่ำรงเงินกองทุนส่ำหรับควำมเสี ยงด้ำนเครดิตจำก
กำรประกันภัยต่อได้ที ค่ำควำมเสี ยงต ่ำ ที สุดร้อยละ 1.6 ในกรณีที เอำประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อใน ประเทศที มี
อัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุนไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 300 ซึ งเทียบเท่ำกับผู้รับประกันภัยต่อในต่ำงประเทศที มีอันดับ
ควำมน่ำเชื อถือ (Credit rating) ของคู่สัญญำ AAA 

โดย ณ วันที  31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีเงินกองทุนที สำมำรถน่ำมำใช้ทั้งหมด (Total Capital Available : TCA) 
1,137.47 ล้ำนบำทและมีเงินกองทุนที ต้องด่ำรงทั้งหมด (Total Capital Required : TCR) 265.13 ล้ำนบำท คิดเป็น
อัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน (CAR Ratio)  ที ร้อยละ 429.03 

กำรด่ำรงเงินกองทุนตำมระดับควำมเสี ยงระยะที  2 

กำรด่ำรงเงินกองทุนตำมประเภทและขนำดควำมเสี ยง (Risk-Based Capital) เป็นเครื องมือหนึ งในกำรก่ำกับดูแล
ธุรกิจประกันภัยของส่ำนักงำน คปภ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื อให้บริษัทประกันภัยมีควำมมั นคงทำงกำรเงินและมีกำรบริหำร
กำรจัดกำรควำมเสี ยงที เกิดขึ้นจำกกำรประกอบธุรกิจตำมลักษณะ ขนำด และควำมซับซ้อนที แตกต่ำงกันของแต่ละบริษัท 

ณ สิ้นปี 2562 ส่ำนักงำน คปภ. ได้ปรับปรุงเกณฑ์กำรก่ำกับดูแลกำรด่ำรงเงินกองทุนตำมระดับควำมเสี ยงระยะที  2 ให้
สำมำรถสะท้อนควำมเสี ยงประเภทต่ำงๆ ที เกิดขึ้นจำกกำรประกอบธุรกิจตำมลักษณะ ขนำด และควำมซับซ้อนที แตกต่ำง
กันของแต่ละบริษัทได้ดียิ งขึ้น โดยก่ำหนดอัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio : CAR) 
ดังนี้ 

อัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน =      เงินกองทุนที สำมำรถนำ่มำใช้ได้ทัง้หมด 
เงินกองทุนตำมระดับควำมเสี ยงที บริษัทต้องดำ่รงไว้ 

 
- เงินกองทุนที สำมำรถน่ำมำใช้ได้ทั้งหมด (Total Capital Available : TCA) หมำยถึง มูลค่ำของผู้ถือหุ้นที ปรับปรุงให้

เป็นมูลค่ำยุติธรรมตำมหลักเกณฑ์ของส่ำนักงำน คปภ. 

- เงินกองทุนที ต้องด่ำรงทั้งหมด (Total Capital Required : TCR) หมำยถึง จ่ำนวนเงินกองทุนที บริษัทควรจะด่ำรงไว้
เพื อรับรองควำมเสี ยงที เกิดขึ้นจำกกำรประกอบธุรกิจ ค่ำนวณจำกสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทผ่ำนแบบจ่ำลองของ
ควำมเสี ยง 6 ประเภทหลัก ได้แก่  

1.ควำมเสี ยงด้ำนประกันภัย (Insurance risk)  
2.ควำมเสี ยงด้ำนตลำด (Market risk)  
3.ควำมเสี ยงด้ำนเครดิต (Credit risk)  
4.ควำมเสี ยงด้ำนกำรกระจุกตัว (Concentration risk)  
5.ควำมเสี ยงด้ำนกำรเวนคืนกรมธรรม์ (Surrender risk)  
6.ควำมเสี ยงด้ำนปฏิบัติกำร (Operational risk) 

แบบ ปผช.1 รำยปี 
.........................................

.... 



 

ส่ำนักงำน คปภ. ก่ำหนดให้บริษัทประกันชีวิตต้องด่ำรงอัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุนไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 120 
ตั้งแต่วันที  31 ธันวำคม 2562 ถึง 31 ธันวำคม 2564 และไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 140 ตั้งแต่วันที  1 มกรำคม 2565 เป็นต้นไป 
ซึ งบริษัทยังรักษำนโยบำยกำรด่ำรงเงินกองทุนให้อัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุนไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 300 ไว้ตำมเดิม
เพื อควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันจำกค่ำควำมเสี ยงด้ำนเครดิตจำกกำรประกันภัยต่อ ที ก่ำหนดให้บริษัท ที เอำประกันภัยต่อ
สำมำรถด่ำรงเงินกองทุนส่ำหรับควำมเสี ยงด้ำน เครดิตจำกกำรประกันภัยต่อได้ที ค่ำควำมเสี ยงต ่ำที สุดร้อยละ 1.6 ในกรณี
ที เอำประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อในประเทศที มี อัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุนไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 300 ซึ ง
เทียบเท่ำกับผู้รับประกันภัยต่อในต่ำงประเทศที มีอันดับควำม น่ำเชื อถือ (Credit rating) ของคู่สัญญำ AAA 

เกณฑ์ค่ำควำมเสี ยงด้ำนเครดิตจำกกำรประกันภัยต่อ 

ระดับควำม
เสี ยง 

บริษัทประกนัภัยต่อ 
ค่ำควำมเสี ยง 

(ร้อยละ) ในประเทศ 
(CAR) 

ต่ำงประเทศ (Credit Rating) 
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 CCC+  
หรือต ่ำกว่ำ 

หรือ ไม่มีกำร
จัดอันดับควำม

น่ำเชื อถือ 

Caa1  
หรือต ่ำกว่ำ 

หรือ ไม่มีกำร
จัดอันดับควำม

น่ำเชื อถือ 

CCC+  
หรือต ่ำกว่ำ 

หรือ ไม่มีกำร
จัดอันดับควำม

น่ำเชื อถือ 

C  
หรือต ่ำกว่ำ 

หรือ ไม่มีกำร
จัดอันดับควำม

น่ำเชื อถือ 

48.5 

ที มำ : ส่ำนักงำนคณะกรรมกำรก่ำกับและกำรสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
หน่วย : ล้ำนบำท 



 

รายการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

2563 2562 
สินทรัพย์รวม 2,549.82 2,334.40 
หนี้สินรวม   1,343.13 1,032.15 

- หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย  931.43 851.17 
   - หนี้สินอื น  411.70 180.98 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  1,206.69 1,302.25 
อัตรำส่วนเงินกองทนุชัน้ที  1 ที เป็นส่วนของ
เจ้ำของต่อเงินกองทุนที ต้องด่ำรงตำมกฎหมำย 
(ร้อยละ)  

429.03 407.38 

อัตรำส่วนเงินกองทนุชัน้ที  1 ตอ่เงินกองทุนที 
ต้องด่ำรงตำมกฎหมำย (ร้อยละ) 

429.03 407.38 

อัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ) 429.03 407.38 
เงินกองทุนที สำมำรถน่ำมำใช้ได้ทั้งหมด  1,137.47 1,249.75 
เงินกองทุนที ต้องด่ำรงตำมกฎหมำย  265.13 306.78 

หมายเหตุ - ตำมประกำศคณะกรรมกำรก่ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยกำรก่ำหนดประเภทและ
ชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื อนไขในกำรค่ำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต 
ก่ำหนดให้นำยทะเบียนอำจก่ำหนดมำตรกำรที จ่ำเป็นในกำรก่ำกับดูแลบริษัทที มีอัตรำส่วนควำมเพียงพอของ
เงินกองทุนต ่ำกว่ำอัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุนที ใช้ในกำรก่ำกับ (supervisory CAR) ที ก่ำหนดไว้
ในประกำศฯ ได้ 

  - รำยกำรข้ำงต้นค่ำนวณโดยใช้มูลค่ำตำมประกำศคณะกรรมกำรก่ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่ำด้วยกำรประเมินรำคำทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต และประกำศคณะกรรมกำร
ก่ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยกำรก่ำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื อนไขในกำรค่ำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต  

  


