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1. ความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัท  

บริษัทก าหนดนโยบายการด ารงเงินกองทุนให้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 300 เพื่อ
เพิ่มความได้เปรียบ ในการแข่งขันจากค่าความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อ ในแบบจ าลองเงินกองทุนตาม
ระดับความเสี่ยงของส านักงาน คปภ. ที่ก าหนดให้บริษัทที่เอาประกันภัยต่อสามารถด ารงเงินกองทุนส าหรับความเสี่ยง
ด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อได้ที่ค่าความเสี่ยงต่ า ที่สุดร้อยละ 1.6 ในกรณีที่เอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัย
ต่อใน ประเทศที่มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 300 ซึ่งเทียบเท่ากับผู้รับประกันภัยต่อใน
ต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ของคู่สัญญา AAA 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ทั้งหมด (Total Capital Available : TCA) 
1,137.47 ล้านบาทและมีเงินกองทุนที่ต้องด ารงทั้งหมด (Total Capital Required : TCR) 265.13 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR Ratio)  ที่ร้อยละ 429.03 

การด ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2 

การด ารงเงินกองทุนตามประเภทและขนาดความเสี่ยง (Risk-Based Capital) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยของส านักงาน คปภ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีความมั่นคงทางการเงินและมีการ
บริหารการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจตามลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนที่แตกต่างกันของ
แต่ละบริษัท 

ณ สิ้นปี 2562 ส านักงาน คปภ. ได้ปรับปรุงเกณฑ์การก ากับดูแลการด ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 
2 ให้สามารถสะท้อนความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจตามลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนที่
แตกต่างกันของแต่ละบริษัทได้ดียิ่งขึ้น โดยก าหนดอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy 
Ratio : CAR) ดังนี้ 

อัตราส่วนความเพียงพอของเงนิกองทุน =   เงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมด 
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงที่บริษัทต้องด ารงไว้ 

 
- เงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมด (Total Capital Available : TCA) หมายถึง มูลค่าของผู้ถือหุ้นที่ปรับปรุง

ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน คปภ. 

- เงินกองทุนที่ต้องด ารงทั้งหมด (Total Capital Required : TCR) หมายถึง จ านวนเงินกองทุนที่บริษัทควรจะด ารง
ไว้เพื่อรับรองความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ ค านวณจากสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทผ่าน
แบบจ าลองของความเสี่ยง 6 ประเภทหลัก ได้แก่  

1.ความเสี่ยงด้านประกันภัย (Insurance risk)  
2.ความเสี่ยงด้านตลาด (Market risk)  
3.ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit risk)  
4.ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว (Concentration risk)  
5.ความเสี่ยงด้านการเวนคืนกรมธรรม์ (Surrender risk)  
6.ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational risk) 
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ส านักงาน คปภ. ก าหนดให้บริษัทประกันชีวิตต้องด ารงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
120 ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 140 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 
เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทยังรักษานโยบายการด ารงเงินกองทุนให้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
300 ไว้ตามเดิมเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันจากค่าความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อ ที่ก าหนดให้
บริษัท ที่เอาประกันภัยต่อสามารถด ารงเงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงด้าน เครดิตจากการประกันภัยต่อได้ที่ค่าความ
เสี่ยงต่ าที่สุดร้อยละ 1.6 ในกรณีที่เอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อในประเทศที่มี อัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 300 ซึ่งเทียบเท่ากับผู้รับประกันภัยต่อในต่างประเทศที่มีอันดับความ น่าเชื่อถือ (Credit 
rating) ของคู่สัญญา AAA 

เกณฑ์ค่าความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อ 

ระดับความ
เสี่ยง 

บริษทัประกันภยัต่อ 
ค่าความเสี่ยง 

(ร้อยละ) ในประเทศ 
(CAR) 

ต่างประเทศ (Credit Rating) 
S&P Moody Fitch A.M. Best 

1 ≥ 300 AAA Aaa AAA A++ 1.6 

2 
≥ 200 
 and 
> 300 

AA+ 
      AA 
      AA- 

Aa1 
Aa2 
Aa3 

AA+ 
      AA 
      AA- 

A+ 2.8 

3 
≥ 150 

and 
< 200 

A+ 
       A 
       A- 

A1 
A2 
A3 

 A+ 
        A 

A- 

       A 
       A- 

4 

4 < 150 
 BBB+ 

      BBB 
BBB- 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

 BBB+ 
BBB 

 BBB- 

B++ 
      B+ 

8 

5 
 BB+ 

      BB 
      BB- 

Ba1 
Ba2 
Ba3 

BB+ 
      BB 
      BB- 

      B 
      B- 

15 

6 
       B+ 

      B 
      B- 

      B1 
      B2 
      B3 

      B+ 
      B 
      B- 

C++ 
      C+ 

25 

7 

 CCC+  
หรือต่ ากว่า 

หรือ ไม่มีการ
จัดอันดับความ

น่าเชื่อถือ 

Caa1  
หรือต่ ากว่า 

หรือ ไม่มีการ
จัดอันดับความ

น่าเชื่อถือ 

CCC+  
หรือต่ ากว่า 

หรือ ไม่มีการ
จัดอันดับความ

น่าเชื่อถือ 

C  
หรือต่ ากว่า 

หรือ ไม่มีการ
จัดอันดับความ

น่าเชื่อถือ 

48.5 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการก ากับและการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
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เปิดเผย ณ วันที่ …10…. เดือน …พฤษภาคม.. พ.ศ. 2564 
หน่วย : ล้านบาท 

 

รายการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

2564 2563 2564 2563 2564 2563 
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 
1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ต่อเงินกองทุนที่ต้องด ารง
ตามกฎหมาย (ร้อยละ)  

464 375 - 314 - 377 

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 
1 ต่อเงินกองทุนที่ต้องด ารง
ตามกฎหมาย (ร้อยละ) 

464 375 - 314 - 377 

อัตราส่วนความเพียงพอ
ของเงินกองทุน (ร้อยละ) 

464 375 - 314 - 377 

เ งิ นกอ งทุ นที่ ส ามารถ
น ามาใช้ได้ทั้งหมด  

1,180 1,066 - 1,061 - 1,017 

เงินกองทุนที่ ต้องด ารง    
ตามกฎหมาย  

254 284 - 338 - 269 

 

หมายเหตุ  - ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการก าหนดประเภท
และชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัท
ประกันชีวิต ก าหนดให้นายทะเบียนอาจก าหนดมาตรการที่จ าเป็นในการก ากับดูแลบริษัทที่มีอัตราส่วน
ความเพียงพอของเงินกองทุนต่ ากว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ใช้ในการก ากับ 
(supervisory CAR) ที่ก าหนดไว้ในประกาศ  ได้ 

 - รายการข้างต้นค านวณโดยใช้มูลค่าตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต และประกาศ
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการก าหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต 

 - ไตรมาสที่ 2 หมายถึงผลการด าเนินงานสะสม 6 เดือน และไตรมาสที่ 3 หมายถึงผลการด าเนินงาน
สะสม 9 เดือน 

2. รายงานทางการเงิน  

     งบการเงิน รายไตรมาสที่ผูส้อบบัญชีได้สอบทานแล้ว 

       https://www.thairelife.co.th/upload/irfinancial/filet_210507144755.pdf. 

https://www.thairelife.co.th/upload/irfinancial/filet_210507144755.pdf

