








เอกสารแนบ 1 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสีย่ง 
ดานการประกันภัย 

 
คํานิยาม: สัญญาประกันภัยระยะยาว หมายความวา สัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาของสัญญา
เกินกวา 1 ป หรือสัญญาที่มีการรับรองการตออายุอัตโนมัติ ซ่ึงบริษัทไมสามารถบอกเลิกสัญญา
และไมสามารถปรับเพ่ิมหรือลดเบี้ยประกันภัย รวมถึงเปลี่ยนแปลงผลประโยชนใดๆ ตลอดอายุ
สัญญา 

สัญญาประกันภัยระยะสั้น หมายความวา สัญญาประกันภัยที่ไมมีลักษณะหรือ
เง่ือนไขเชนเดียวกับสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 

 

1. เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการประกันภัย มีวัตถุประสงคเพ่ือรองรับความ
เสี่ยงจากการประเมินสํารองประกันภัยต่ําเกินไปซ่ึงอาจไมเพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 
และ/หรือในกรณีที่มีประสบการณคาสินไหมทดแทนสูงกวาจํานวนสํารองที่บริษัทประเมินไว ณ 
ระดับความเชื่อม่ันเปอรเซ็นตไทลที่ 75 

2. เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการประกันภัย เทากับ ผลรวมของเงินกองทุน
สําหรับความเสี่ยงจากภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยระยะยาว และเงินกองทุนสําหรับความ
เสี่ยงจากภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยระยะสั้น 

3. เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยระยะยาว 
เทากับ คาที่มากกวาระหวาง 3.1 กับ 3.2 

3.1 ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยระยะยาวสุทธิหลังการเอาประกันภัยตอ 
ณ ระดับความเชื่อม่ันเปอรเซ็นตไทลที่ 95 หักดวย ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยระยะยาว
สุทธิหลังการเอาประกันภัยตอ ณ ระดับความเชื่อม่ันเปอรเซ็นตไทลที่ 75 ซ่ึงคํานวณดวยวิธี
สํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม (gross premium valuation) ตามหลักเกณฑที่กําหนด
ไวในประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมิน
ราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต  

3.2 มูลคาเวนคืนเงินสด (cash value) รวมของทุกกรมธรรมประกันภัย หักดวย 
มูลคาสํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมกอนการเอาประกันภัยตอที่คํานวณตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสิน
และหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต  

3.3 การคํานวณภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยระยะยาวสุทธิหลังการเอา
ประกันภัยตอ ณ ระดับความเชื่อม่ันเปอรเซ็นตไทลที่ 95  

 3.3.1 สําหรับกรมธรรมประกันภัยอ่ืนที่ไมเขาลักษณะตาม 3.3.2 และ 
3.3.3 ใหใชวิธีการคํานวณสํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม (gross premium valuation) 
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต โดยใชสมมุติฐาน 
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ที่เปนคาประมาณการที่ดีที่สุดของภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยสุทธิหลังการเอาประกันภัย
ตอ และกําหนดใหใชคาเผื่อความผันผวนของแตละประเภทสมมุติฐาน ตามตารางดังตอไปน้ี 

 
ประเภทของ 
สมมุติฐาน 

คาเผื่อความผนัผวน  
ณ ระดับความเชื่อม่ันเปอรเซ็นตไทลที่ 95 

1. อัตรามรณะ/อัตราการเจ็บปวย +/- รอยละ 28 ของคาประมาณการที่ดีที่สุด 
2. คาใชจายในการ ดูแลกรมธรรมประกนัภัย +  รอยละ 10 ของคาประมาณการที่ดีที่สุด 

3. อัตราการขาดอายุหรือเวนคืนกรมธรรมประกันภัย +/- รอยละ 40 ของคาประมาณการที่ดีที่สุด 
 

3.3.2 สําหรับกรมธรรมประกันภัยกลุม ใหใชวิธีการคํานวณสํารอง
ประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม (gross premium valuation) ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคา
ทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต โดยใชสมมุติฐานที่เปนคาประมาณการที่ดีที่สุดของ
ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยสุทธิหลังการเอาประกันภัยตอ คูณดวย 1.21     

3.3.3 สําหรับกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุ หรือเอกสารแนบทาย
กรมธรรมประกันชีวิตคุมครองอุบัติเหตุหรือสุขภาพ ที่ไมมีขอตกลงคุมครองการทุพพลภาพ
บางสวนหรือสิ้นเชิงหรือการเจ็บปวยรายแรง ใหใชวิธีการคํานวณสํารองประกันภัยแบบเบี้ย
ประกันภัยรวม  (gross premium valuation)  ตามหลัก เกณฑที่ กํ าหนดไว ในประกาศ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสิน
และหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต โดยใชสมมุติฐานที่เปนคาประมาณการที่ดีที่สุดของภาระ
ผูกพันตามสัญญาประกันภัยสุทธิหลังการเอาประกันภัยตอ คูณดวย 1.41     

 
4. เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยระยะสั้น 

เทากับ ผลรวมของ 4.1 กับ 4.2            
   4.1 เงินกองทุนสําหรับสัญญาประกันภัยกลุมระยะสั้น เทากับ ผลรวมของ 
เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากสํารองคาสินไหมทดแทน กับ เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยง
จากสํารองเบี้ยประกันภัย โดยที่  

เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากสํารองคาสินไหมทดแทน = (คาประมาณการ
ที่ดีที่สุดของคาสินไหมทดแทนที่คาดวาจะจายแกผูเอาประกันภัยในอนาคตสุทธิหลังการเอา
ประกันภัยตอ × 1.21) – สํารองสําหรับคาสินไหมทดแทนสุทธิหลังการเอาประกันภัยตอ 

เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากสํารองเบี้ยประกันภัย = (คาประมาณการที่ดี
ที่สุดของคาสินไหมทดแทนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัยที่เหลืออยูนับจากวัน
ประเมินสุทธิหลังการเอาประกันภัยตอ × 1.21) – สํารองสําหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดสุทธิ
หลังการเอาประกันภัยตอ 
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 ทั้งนี้ การคํานวณสํารองสําหรับคาสินไหมทดแทนสุทธิหลังการเอาประกันภัยตอ และ
สํารองสําหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดสุทธิหลังการเอาประกันภัยตอใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย 

 
 4.2 เงินกองทุนสําหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้นอ่ืน นอกเหนือจาก 4.1 ให

คํานวณตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจาก
ภาระผูกพันตามสัญญาประกันวินาศภัย ตามเอกสารแนบ 1 ทายประกาศคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง กําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้ง
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย 
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาด 
 

1. เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาด มีวัตถุประสงคเพ่ือรองรับความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของราคาหรือมูลคาของสินทรัพยที่บริษัทมีอยู โดยปจจัยที่จะสงผลกระทบตอราคา
หรือมูลคาดังกลาว ไดแก การเปลี่ยนแปลงในราคาตราสารทุน ราคาอสังหาริมทรัพยและ
ทรัพยสินดําเนินงาน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาสินคาโภคภัณฑ และราคาหนวย
ลงทุน  

2. เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาด เทากับ ผลรวมของเงินกองทุนสําหรับ
ความเสี่ยงตาม 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 และ 2.6 หักดวย ผลของการกระจายความเสี่ยงภายใน
ความเสี่ยงดานตลาดตาม 9.  

2.1 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดจากราคาตราสารทุน 
2.2 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดจากราคาอสังหาริมทรัพยและ

ทรัพยสินดําเนินงาน 
2.3 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดจากอัตราดอกเบี้ย 
2.4 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดจากอัตราแลกเปลี่ยน 
2.5 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดจากราคาสินคาโภคภัณฑ 
2.6 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดจากราคาหนวยลงทุน 

3. เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดจากราคาตราสารทุน เทากับ ผลรวมของ
ผลคูณระหวาง มูลคาของตราสารทุนแตละประเภท กับ คาความเสี่ยงตามตาราง 2.1 
 
ตาราง 2.1 คาความเสี่ยงดานตลาดจากราคาตราสารทุน 

ประเภท 
คาความเสี่ยง 

 (รอยละ) 
1. ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 16 
2. ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอ่ืน และอยูในดัชนีตลาดหลักทรัพยตามที่กําหนดไว
ในตาราง 2.2 

16 

3. ตราสารทุนที่ลงทุนในบรษิัทยอยหรือบริษัทรวม ยกเวน 4. ทั้งน้ีขอยกเวนดังกลาวใหมีผลบังคบั
ตั้งแตวันที่ประกาศนี้มีผลบงัคับใช จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557  

0 

4. ตราสารทุนที่ลงทุนในบรษิัทยอยหรือบริษัทรวมที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกจิประกันชีวติ
ตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวติ และบริษัทยอยหรือบริษัทรวมทีไ่ดรับอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจประกันวนิาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวนิาศภัยซ่ึงบรษิัทไดลงทุนอยูกอนวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับ 

20 

5. ตราสารทุนอ่ืน นอกจาก 1. ถึง 4.  20 
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ตาราง 2.2 ดัชนีตลาดหลกัทรัพยอ่ืน  
รายชื่อประเทศ รายชื่อดัชนี รายชื่อประเทศ รายชื่อดัชนี 
Australia All Ordinaries Netherlands EOE 25 
Austria ATX Singapore Straight Times 
Belgium BEL 20 Spain IBEX 35 
Canada TSE 35 Sweden OMX 
France CAC 40 Switzerland SMI 
Germany DAX UK FTSE 100 
Hong Kong Hang Seng UK FTSE mid-250 
Italy MIB-30 USA S&P 500 
Japan Nikkei 225   

 
4. เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากราคาอสังหาริมทรัพยและทรัพยสินดําเนินงาน 

เทากับ ผลรวมของผลคูณระหวาง มูลคาของอสังหาริมทรัพยและทรัพยสินดําเนินงานแตละ
ประเภท กับ คาความเสี่ยงตามตาราง 2.3 

 
ตาราง 2.3 คาความเสี่ยงดานตลาดจากราคาอสังหาริมทรัพยและทรัพยสนิดําเนินงาน  

ประเภท 
คาความเสี่ยง 

(รอยละ) 
1. อสังหาริมทรัพยที่ใชสําหรับประกอบธุรกิจ หรือ ที่ทําการ 
ไดแก ที่ดิน อาคาร และอาคารชุด 

4 

2. ทรัพยสินดําเนินงาน  ไดแก ยานพาหนะ เครื่องใช
สํานักงาน และเครื่องสมองกล 

16 

3. อสังหาริมทรัพยอ่ืน นอกจาก 1. และ 2. 16 
 
5. เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดจากอัตราดอกเบี้ย สําหรับธุรกิจประกัน

ชีวิต เทากับ คาที่มากที่สุดระหวาง ผลตางของ 5.1 กับ 5.2 และผลตางของ 5.1 กับ 5.3 ทั้งนี้ 
มูลคาเงินกองทุนดังกลาวตองมีคาไมนอยกวาศูนย 

 

ดังสมการ : Interest Rate Risk Capital = Max (Sbase- Sup , Sbase- Sdown , 0 ) 

5.1 Sbase คือ ผลตางระหวาง มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของสินทรัพยที่
ออนไหวตออัตราดอกเบี้ย (interest sensitive assets) กับ มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของ
หน้ีสินที่ออนไหวตออัตราดอกเบี้ย (interest sensitive liabilities) ซ่ึงคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยฐาน 

 



 - 3 - 

โดยที่ อัตราดอกเบี้ยฐาน คือ อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลไทยที่ไมมี
ดอกเบี้ย (zero Coupon Yield) ซ่ึงเปนอัตราที่กําหนดไว ณ วันที่ทําการประเมิน โดยระยะเวลา
ของอัตราดอกเบี้ยดังกลาวจะตองสอดคลองกับระยะเวลา (duration) ของกระแสเงินสดของ
สินทรัพยหรือหน้ีสินที่ตองการหาคาปจจุบัน  

5.2 Sup คือ ผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของสินทรัพยที่
ออนไหวตออัตราดอกเบี้ย (interest sensitive assets) กับ มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของ
หน้ีสินที่ออนไหวตออัตราดอกเบี้ย (interest sensitive liabilities) ซ่ึงคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยปรับ
เพ่ิม 

โดยที่ อัตราดอกเบี้ยปรับเพ่ิม เทากับ อัตราดอกเบี้ยฐาน + (อัตราดอกเบี้ยฐาน x 
shock up rate) ซ่ึง shock up rate มีคาตามตาราง 2.4 

5.3 Sdown คือ ผลตางระหวาง มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของสินทรัพยที่
ออนไหวตออัตราดอกเบี้ย (interest sensitive assets) กับ มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของ
หน้ีสินที่ออนไหวตออัตราดอกเบี้ย (interest sensitive liabilities) ซ่ึงคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยปรับลด 

โดยที่ อัตราดอกเบี้ยปรับลด เทากับ อัตราดอกเบี้ยฐาน - (อัตราดอกเบี้ยฐาน x 
Shock down rate) ซ่ึง Shock down rate มีคาตามตาราง 2.4 

    ทั้งนี้ สินทรัพยและหนี้สินที่ออนไหวตออัตราดอกเบี้ย คือ สินทรัพยและหนี้สินที่
ราคาหรือมูลคาอาจเปลี่ยนแปลงไปเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ไมใหบริษัทนํา
สินทรัพยที่ติดภาระผูกพัน ซ่ึงเปนรายการหักจากเงินกองทุน (ขอ 9 (5) ของประกาศนี้) มารวม
ในการคํานวณ และกระแสเงินสดของหนี้สินที่ออนไหวตออัตราดอกเบี้ยในที่น้ี หมายถึง กระแส
เงินสดของคาประมาณการที่ดีที่สุดของหนี้สินดังกลาว 
 
ตาราง 2.4 คา shock up rate และ shock down rate ตามระยะเวลา (ป) 

ระยะเวลา 
 (ป) 

shock up rate shock down rate 

1 50.00% 50.00% 
2 47.04% 45.37% 
3 45.62% 43.22% 
4 44.25% 41.17% 
5 42.92% 39.22% 
6 41.62% 37.36% 
7 40.37% 35.59% 

8 
9 

39.16% 
37.98% 

33.90% 
32.29% 

10 36.83% 30.76% 
11 35.73% 29.30% 
12 34.65% 27.91% 
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ระยะเวลา 
 (ป) 

shock up rate shock down rate 

13 33.61% 26.59% 
14 32.60% 25.33% 
15 31.62% 24.13% 
16 30.66% 22.98% 
17 29.74% 21.89% 
18 28.85% 20.85% 
19 27.98% 19.87% 
20 27.14% 18.92% 
21 26.32% 18.03% 
22 25.53% 17.17% 
23 24.76% 16.36% 
24 24.01% 15.58% 
25 23.29% 14.84% 
26 22.59% 14.14% 
27 21.91% 13.47% 
28 21.25% 12.83% 
29 20.61% 12.22% 

มากกวาหรือเทากับ 30 20.61% 12.22% 
 

6. เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดจากอัตราแลกเปลี่ยน เทากับ คาที่
มากกวาระหวาง 6.1 หรือ 6.2 คูณดวย คาความเสี่ยงรอยละ 8 

6.1 คาสัมบูรณ (absolute) ของผลรวมของสถานะขายสุทธิ (net short position) 
ของแตละสกุลเงินตางประเทศซึ่งแปลงเปนสกุลเงินบาทดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันประเมิน 

6.2 คาสัมบูรณ (absolute) ของผลรวมของสถานะซื้อสุทธิ (net long position) 
ของแตละสกุลเงินตางประเทศซึ่งแปลงเปนสกลุเงินบาทดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันประเมิน  

ดังสมการ : Fx Risk Capital = {Max (|Net Short Position|, |Net Long Position|)} x 8% 
 

7. เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดจากราคาสินคาโภคภัณฑ เทากับ 
ผลรวมของ 7.1 7.2 และ 7.3 ดังตอไปน้ี 

7.1 รอยละ 3 ของผลรวมของสถานะซื้อ (long position) ในแตละประเภทสินคา 
7.2 รอยละ 3 ของผลรวมของสถานะขาย (short position) ในแตละประเภท

สินคา 
7.3 รอยละ 15 ของผลรวมของสถานะสุทธิ  (net position) ในแตละประเภทสินคา 
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  โดยที่ สถานะสุทธิ หมายถึง ผลตางของสถานะซื้อและขายสําหรับสินคาโภค
ภัณฑแตละประเภท เชน ทองคําแทง 99% มีสถานะซื้อรวมทั้งสิ้น 100 บาท และมีสถานะขายรวม
ทั้งสิ้น 120 บาท ดังน้ัน สถานะสุทธิของทองคําแทงในกรณีน้ีเทากับ 20 บาท 

 
8. เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดจากราคาหนวยลงทุน เทากับ ผลรวม

ของผลคูณระหวาง 8.1 8.2 และ 8.3 ของแตละประเภทการลงทุน 
8.1 มูลคาหนวยลงทุน (Net Asset Value : NAV) ณ วันประเมิน  
8.2 สัดสวนของประเภทการลงทุน ตามที่กําหนดในรายงานประจําปลาสุดของ

กองทุน หรือหากไมมีรายงานประจําปใหใชสัดสวนของประเภทการลงทุนตามที่กําหนดใน
นโยบายการลงทุนของกองทุน โดยแบงเปนตราสารทุน อสังหาริมทรัพย สินคาโภคภัณฑ เงิน
ฝาก ตราสารหนี้ และอ่ืนๆ 
   8.3 คาความเสี่ยงตามประเภทการลงทุน  
  8.3.1 ตราสารทุน ใชคาความเสี่ยงตามตาราง 2.1 หากมีคาความเสี่ยงหลาย
ระดับใหคํานวณโดยใชคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามสัดสวนการลงทุน กรณีที่บริษัทไมสามารถแยก
ประเภทยอยได ใหใชคาความเสี่ยงเทากับรอยละ 20 
  8.3.2 อสังหาริมทรัพย ใชคาความเสี่ยงตามตาราง 2.3 หากมีคาความเสี่ยง
หลายระดับใหคํานวณโดยใชคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามสัดสวนการลงทุน กรณีที่บริษัทไมสามารถ
แยกประเภทยอยได ใหใชคาความเสี่ยงเทากับรอยละ 16 
  8.3.3 สินคาโภคภัณฑ ใหใชคาความเสี่ยงตาม 7. กรณีที่บริษัทไมสามารถ
แยกประเภทยอยได ใหใชคาความเสี่ยงเทากับรอยละ 18 
  8.3.4 อ่ืนๆ นอกจาก 8.3.1 8.3.2 และ 8.3.3 ที่ไมใชเงินฝากและตราสารหนี้ 
ใหใชคาความเสี่ยงเทากับรอยละ 20  

ทั้งน้ี ในการคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดจากราคาหนวย
ลงทุน ใหพิจารณาเพิ่มเติมในประเด็น ตอไปน้ี 
  1) มูลคาของหนวยลงทุนในสวนที่เปนการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากกับ
สถาบันการเงิน ใบรับฝากเงิน และบัตรเงินฝาก ใหนําสวนดังกลาวแยกออกไปรวมไวในการ
คํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดจากอัตราดอกเบี้ยตาม 5. และในการคํานวณ
เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตโดยใหถือวาระยะเวลาของกระแสเงินสดของสินทรัพย
ดังกลาวเทากับระยะเวลาคงเหลือของหนวยลงทุน 
  2) กรณี หนวยลงทุนที่มีการลงทุนในสินทรัพยที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ 
นอกจากคํานวณเงินกองทุนตาม 8.3.1 – 8.3.4 ตามแตกรณีแลวน้ัน ใหนํามูลคาของสินทรัพย
ดังกลาวมารวมในการคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดจากอัตราแลกเปลี่ยนตาม 
6. ดวย 
  3) กรณี หนวยลงทุนที่ไปลงทุนในหนวยลงทุนซึ่งไมสามารถแยกความเสี่ยง
ตามประเภทการลงทุนได ใหใชคาความเสี่ยงเทากับรอยละ 20   
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9. ผลของการกระจายความเสี่ยง (diversification effect) ภายในความเสี่ยงดาน
ตลาด เทากับ ผลตางระหวาง 9.1 และ 9.2  

9.1 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงรวมดานตลาดกอนการกระจายความเสี่ยง 
(total market risk capital before diversification) ที่คํานวณจากผลรวมของเงินกองทุนตาม 3. 
4. 5. 6. 7. และ 8. 

9.2 คารากที่สองของยอดรวมผลของการกระจายความเสี่ยงในแตละคู (square 
of sum) โดยผลของการกระจายความเสี่ยงในแตละคู ใหคํานวณจากผลคูณของคา 9.2.1 9.2.2 
และ 9.2.3 ดังตอไปน้ี 

9.2.1 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดประเภทที่ i (market risk capitali )  
9.2.2 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดประเภทที่ j (market risk capitalj )  
9.2.3 คาสหสัมพันธระหวางความเสี่ยงดานตลาดแตละประเภท (ρij)       
ตามตาราง 2.5 

ทั้งนี้ เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดประเภทที่ i และ j สามารถเปน
ความเสี่ยงดานตลาดประเภทเดียวกันได ดังสมการตอไปน้ี 

Diversification Effect = Total Market Risk Capital before Diversification - Square of Sum  

Square of Sum = { ∑∑
==

6

1

6

1 ji
( Market Risk Capitali x Market Risk Capitalj x ρij)}1/2  

 

ตาราง 2.5 คาสหสัมพันธระหวางความเสี่ยงดานตลาดแตละประเภท 

ประเภทของ
ความเสี่ยงดาน

ตลาด 

อัตรา
ดอกเบี้ย 
(j = 1) 

ตราสาร
ทุน 

(j = 2) 

อสังหาริม
-ทรัพย 
(j = 3) 

สินคา
โภค-
ภัณฑ 
(j = 4) 

อัตรา
แลกเปลีย่น 

(j = 5) 

หนวย
ลงทุน 
(j = 6) 

อัตราดอกเบี้ย 
(i = 1) 

100% 0% 50% 75% 25% 100% 

ตราสารทุน 
(i = 2) 

0% 100% 75% 75% 25% 100% 

อสังหาริมทรัพย 
(i = 3) 

50% 75% 100% 75% 25% 100% 

สินคาโภคภัณฑ 
(i = 4) 

75% 75% 75% 100% 50% 100% 

อัตราแลกเปลีย่น 
(i = 5) 

25% 25% 25% 50% 100% 100% 

หนวยลงทุน 
(i = 6) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 



       เอกสารแนบ 3 
 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต 
 

1. เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต มีวัตถุประสงคเพ่ือรองรับความเสี่ยงจาก
การที่คูสัญญาของบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลงหรือภาระผูกพันที่ระบุไวในสัญญา หรือ
จากการที่คูสัญญาถูกปรับลดอันดับความนาเชื่อถือ 

2. เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต เทากับ ผลรวมของเงินกองทุนดังตอไปน้ี  
2.1 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการลงทุนในตราสารหนี้ 
2.2 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการลงทุนในเงินใหกูยืมโดยมี

อสังหาริมทรัพยจํานองเปนประกัน 
2.3 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการลงทุนในเงินใหกูยืมอ่ืน

นอกจากเงินใหกูยืมโดยมีอสังหาริมทรัพยจํานองเปนประกัน  
2.4 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการประกันภัยตอ  
2.5 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากสินทรัพยอ่ืนๆ ยกเวนตราสาร

อนุพันธ 
2.6 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ 

3. เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการลงทุนในตราสารหนี้ เทากับ 
ผลรวมของเงินกองทุนดังกลาวสําหรับตราสารหนี้แตละประเภทโดยมีหลักเกณฑการพิจารณาตาม
ขั้นตอนดังตอไปน้ี 
                3.1 ใหจําแนกประเภทตราสารหนี้ออกเปนตราสารหนี้ระยะสั้น หรือตราสารหนี้ระยะยาว    
โดย 

3.1.1 ตราสารหนี้ระยะสั้น หมายถึง ตราสารหนี้ที่มีอายุเม่ือออก นอยกวาหรือ
เทากับ 1 ป 

3.1.2 ตราสารหนี้ระยะยาว หมายถึง ตราสารหนี้ที่มีอายุเม่ือออก มากกวา 1 ป 
3.2 สําหรับตราสารหนี้ระยะสั้นใหกําหนดระดับความเสี่ยงตามตาราง 3.1 และ

สําหรับตราสารหนี้ระยะยาวใหกําหนดระดับความเสี่ยงตามตาราง 3.2 โดยใชหลักเกณฑการ
พิจารณาอันดับความนาเชื่อถือดังตอไปน้ี 

3.2.1 ในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้เปนนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย ใหใช
อันดับความนาเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเทศไทยในการพิจารณาอันดับ
ความนาเชื่อถือตาม 3.2.3 หรือ 3.2.4 แลวแตกรณี หากไมมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือใน  
ประเทศไทย ใหใชอันดับความนาเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือตางประเทศในการ
พิจารณาอันดับความนาเชื่อถือตาม 3.2.3 หรือ 3.2.4 แทน แลวแตกรณี 

3.2.2 ในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้เปนนิติบุคคลจดทะเบียนในตางประเทศ ใหใช
อันดับความนาเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือตางประเทศ ในการพิจารณาอันดับ
ความนาเชื่อถือตาม 3.2.3 หรือ 3.2.4 แลวแตกรณี หากไมมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือใน 
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ตางประเทศ ใหใชอันดับความนาเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเทศในการ
พิจารณาอันดับความนาเชื่อถือตาม 3.2.3 หรือ 3.2.4 แทน แลวแตกรณี 

3.2.3 ในกรณีที่มีอันดับความนาเชื่อถือสําหรับตราสารหนี้ใดโดยเฉพาะ (issue 
rating) ใหใชอันดับความนาเชื่อถือน้ัน 

3.2.4 ในกรณีที่ไมมีอันดับความนาเชื่อถือสําหรับตราสารหนี้ใดโดยเฉพาะ ให
ใชอันดับความนาเชื่อถือโดยรวมของคูสัญญา (issuer rating) 

3.2.5 ในกรณีมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือมากกวา 1 อันดับ ใหใชอันดับ
ความนาเชื่อถือที่ดีที่สุดลําดับที่ 2 (the second best rating) 

3.3 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการลงทุนในตราสารหนี้แตละ
ประเภทมีคาเทากับมูลคาของตราสารหนี้ คูณดวย คาความเสี่ยงดานเครดิตจากการลงทุนใน
ตราสารหนี้ซ่ึงพิจารณาจาก ประเภทคูสัญญา สกุลเงินตรา ประเภทของตราสารนี้ (ระยะสั้น/
ระยะยาว) และระดับความเสี่ยงของตราสารหนี้ ตามตาราง 3.3  

ทั้งนี้ กรณีตราสารหนี้สวนที่มาจากหนวยลงทุน หากบริษัทไมสามารถแยกประเภท
ยอยของคาความเสี่ยงไดตามตาราง 3.3 ใหใชคาความเสี่ยงเทากับรอยละ 8 

 
ตาราง 3.1 ระดับความเสีย่งของตราสารหนี้ระยะสัน้ตามอันดับความนาเชื่อถือ*** 

ระดับ 

สถาบันจัดอันดับฯ ใน 
ประเทศไทย (Thai rating) 

สถาบันจัดอันดับฯ ในตางประเทศ 
(offshore rating) 

TRIS 
Fitch  

(ประเทศไทย) 
S&P Moody’s Fitch A.M.Best 

1 
T1+ 
T1 

F1+ (THA) 
F1 (THA) 

A-1+ 
A-1 

P-1 F1+ 
F1 

AMB-1+ 
AMB-1 

2 T2 F2 (THA) A-2 P-2 F2 AMB-2 
3 T3 F3 (THA) A-3 P-3 F3 AMB-3 

4 
ไมมีการจัด
อันดับความ
นาเชื่อถือ 

ไมมีการจัด
อันดับความ
นาเชื่อถือ 

ไมมีการ
จัดอันดับ
ความ

นาเชื่อถือ 

ไมมีการ
จัดอันดับ
ความ

นาเชื่อถือ 

ไมมีการ
จัดอันดับ
ความ

นาเชื่อถือ 

AMB-4 
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ตาราง 3.2 ระดับความเสีย่งของตราสารหนี้ระยะยาวตามอันดับความนาเชือ่ถือ*** 

ระดับ 

สถาบันจัดอันดับฯ ใน
ประเทศไทย (Thai rating) 

สถาบันจัดอันดับฯ ในตางประเทศ 
(offshore rating) 

TRIS 
Fitch  

(ประเทศไทย) 
S&P Moody’s Fitch A.M.Best 

1 

AAA 
AA+ 
AA 
AA- 

AAA (THA) 
AA+ (THA) 
AA (THA) 
AA- (THA) 

AAA 
AA+ 
AA 
AA- 

Aaa 
Aa1 
Aa2 
Aa3 

AAA 
AA+ 
AA 
AA- 

A++ 
A+ 

2 
A+ 
A 
A- 

A+ (THA) 
A (THA) 
A- (THA) 

A+ 
A 
A- 

A1 
A2 
A3 

A+ 
A 
A- 

A 
A- 

3 
BBB+ 
BBB 
BBB- 

BBB+ (THA) 
BBB (THA) 
BBB- (THA) 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

B++ 
B+ 

4 - - 
BB+ 
BB 
BB- 

Ba1 
Ba2 
Ba3 

BB+ 
BB 
BB- 

B 
B- 

5 
BB+ 
BB 
BB- 

BB+ (THA) 
BB (THA) 
BB- (THA) 

B+ 
B 
B- 

B1 
B2 
B3 

B+ 
B 
B- 

C++ 

6 

B+ 
B 
B- 

CCC+ 
CCC 
CCC- 
CC 
C 
D 

B+ (THA) 
B (THA) 
B- (THA) 

CCC+ (THA) 
CCC (THA) 
CCC- (THA) 
CC (THA) 
C (THA) 

DDD (THA) 
DD (THA) 
D (THA) 

CCC+ 
CCC 
CCC- 
CC 
C 
D 

Caa1 
Caa2 
Caa3 
Ca 
C 
 

CCC+ 
CCC 
CCC- 
CC 
C 
D 

C- 
D 

 
***หมายเหตุ: กรณีที่สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือมีการเปลี่ยนแปลงการกําหนดอันดับความนาเชื่อถือให
ใชอันดับความนาเชื่อถือใหมที่เทียบเคียงกับอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนดไวในตาราง 3.1 และ ตาราง 3.2 
ในการพิจารณาระดับความเสี่ยงของตราสารหนี้  
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ตาราง 3.3 คาความเสี่ยงดานเครดิตจากการลงทุนในตราสารหนี้ 
 

ประเภทของ
คูสัญญา 

สกุลเงินตรา 
ประเภท
ของตรา
สารหนี้ 

คาความเสี่ยง (รอยละ) 

ระดับ(1) 
1 

ระดับ(1) 
2 

ระดับ(1) 
3 

ระดับ(1) 
4 

ระดับ(1) 
5 

ระดับ(1) 
6 

ไมมีการ
จัดอันดับ
ความ

นาเชื่อถือ 
1. รัฐบาลหรือ
ธนาคารกลาง 
(รวมถึงรัฐบาล
ไทย/ ธปท./
รัฐวิสาหกิจไทย/
องคการของรัฐ(2) 
โดยมี
กระทรวงการคลัง
ค้ําประกัน) 
 

บาท  
ระยะสั้น
และระยะ
ยาว 

0.0 

สกุลเงินตรา
ตางประเทศ 

ระยะ
ยาว 

0.0 1.6 4.0 8.0 8.0 12.0 12.0 

ระยะสั้น 0.0 1.6 4.0 8.0    

2. รัฐวิสาหกิจ/ 
องคการของรัฐ
(2)/องคกร
ปกครอง 
สวนทองถิ่น ของ
ประเทศไทยที่ไม
ค้ําประกันโดย
กระทรวงการคลัง 

บาท 
ระยะสั้น
และระยะ
ยาว 

0.8 

สกุลเงินตรา
ตางประเทศ 

ระยะ
ยาว 

1.6 4.0 8.0 8.0 8.0 12.0 12.0 

ระยะสั้น 0.8 1.6 4.0 8.0    

3. รัฐวิสาหกิจ
ตางประเทศ 

สกุลเงินตรา
ใดๆ 

ระยะ
ยาว 

1.6 4.0 8.0 8.0 8.0 12.0 12.0 

ระยะสั้น 0.8 1.6 4.0 8.0  
 
 

 

4. ธนาคารเพือ่
การพัฒนาซึ่ง
รวมกอตั้งโดย
หลายประเทศ(3) 
 
 

สกุลเงินตรา
ใดๆ 

ระยะ
ยาว 

1.6 4.0 4.0 8.0 8.0 12.0 12.0 

ระยะสั้น 1.6 4.0 4.0 8.0    
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ประเภทของ
คูสัญญา 

สกุลเงินตรา 
ประเภท
ของตรา
สารหนี้ 

คาความเสี่ยง (รอยละ) 

ระดับ(1) 
1 

ระดับ(1) 
2 

ระดับ(1) 
3 

ระดับ(1) 
4 

ระดับ(1) 
5 

ระดับ(1) 
6 

ไมมีการ
จัดอันดับ
ความ

นาเชื่อถือ 
5. สถาบัน
การเงิน / บริษัท
หลักทรัพย / 
บริษัทประกันภัย 

สกุลเงินตรา
ใดๆ 

ระยะ
ยาว 

1.6 4.0 8.0 8.0 8.0 12.0 12.0 

ระยะสั้น 1.6 4.0 8.0 8.0    

6. บริษัท และ 
อ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1. 
ถึง 5. 

สกุลเงินตรา
ใดๆ 

ระยะ
ยาว 

1.6 4.0 8.0 8.0 12.0 12.0 12.0 

ระยะสั้น 1.6 4.0 8.0 8.0    

(1) การพิจารณาระดับความเสี่ยงของตราสารหนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑใน 3.2 
(2) หมายความรวมถึงองคกรที่จัดตั้งโดยกฎหมายพิเศษ 
(3) องคกรหรือหนวยงานที่สามารถจําแนกประเภทเปนธนาคารเพื่อการพัฒนามีดังตอไปนี้ 

1)  ธนาคารพัฒนาภูมิภาคแอฟริกา (The African Development Bank) 
2)  ธนาคารพัฒนาภูมิภาคเอเชีย (The Asian Development Bank) 
3)  ธนาคารเพื่อการชําระหนี้ระหวางประเทศ (The Bank for International Settlement) 
4)  ธนาคารเพื่อการฟนฟูและพัฒนาภูมิภาคยุโรป (The European Bank for Reconstruction and  

Development)  
5) ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (The European Economic Community) 
6)   ธนาคารเพื่อการลงทุนยุโรป (The European Investment Bank) 
7)   ธนาคารพฒันาระหวางอเมริกา (The Inter-American Development Bank) 
8)   ธนาคารเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระหวางประเทศ (The International Bank for Reconstruction   

and Development หรือ The World Bank) 
9)   บรรษัทเงินทุนระหวางประเทศ (The International Finance Corporation) 
10)  กองทุนการเงินระหวางประเทศ (The International Monetary Fund) 

 

4. เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการลงทุนในเงินใหกูยืมโดยมี
อสังหาริมทรัพยจํานองเปนประกัน เทากับ ผลรวมของผลคูณระหวาง มูลคาเงินใหกูยืมดังกลาว
ซ่ึงหักดวยสํารองที่กันไวโดยเฉพาะสําหรับเงินใหกูยืม (specific provision) (ถามี) สําหรับแตละ
ประเภทของอสังหาริมทรัพยจํานอง กับ คาความเสี่ยงตามตาราง 3.4 
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ตาราง 3.4 คาความเสี่ยงดานเครดิตจากการลงทุนในเงินใหกูยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย

จํานองเปนประกัน 
ประเภทของ

อสังหาริมทรัพย
จํานอง 

อัตราสวนเงินใหกูยืมตอมูลคาหลักประกนั 
คาความเสี่ยง 

(รอยละ) 

1. อสังหาริมทรัพย
ที่ใชเปนที่อยูอาศัย 

นอยกวารอยละ 70 2.8 
ตั้งแตรอยละ 70 แตไมเกินรอยละ 90 6.0 
เงินใหกูยืมดอยคุณภาพ(4) 8.0 

2. อสังหาริมทรัพย
อ่ืน นอกจาก 1. 

นอยกวารอยละ 70 6.4 
ตั้งแตรอยละ 70 แตไมเกินรอยละ 90 8.0 
เงินใหกูยืมดอยคุณภาพ(4) 12.0 

(4) 
เงินใหกูยืมดอยคุณภาพ หมายความวา เงินใหกูยืมที่คางชําระมาแลวไมนอยกวา 90 วัน รวมถึงเงินใหกูยืม

ที่มีอัตราสวนเงินใหกูยืมตอมูลคาหลักประกันมากกวารอยละ 90 
 
5. เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการลงทุนในเงินใหกูยืมนอกเหนือจาก

เงินใหกูยืมโดยมีอสังหาริมทรัพยจํานองเปนประกัน เทากับ ผลรวมของผลคูณระหวาง มูลคา
ของเงินใหกูยืมแตละประเภท กับ คาความเสี่ยงตามตาราง 3.5 

 
ตาราง 3.5 คาความเสี่ยงดานเครดิตจากการลงทุนเงินใหกูยืมอ่ืนนอกจาก เงินใหกูยืม

โดยมีอสังหาริมทรัพยจํานองเปนประกัน 
 

ประเภทเงินใหกูยืม 
คาความเสี่ยง 

(รอยละ) 
1. เงินลงทุนใหเชาทรัพยสนิแบบสิสซิ่งประเภทสัญญาเชาการเงิน /    
เงินลงทุนใหเชาซื้อ 

8.0 

2. เงินใหกูยืมแกพนักงานและตวัแทนของบริษัท 4.0 
3. เงินใหกูยืมแกบุคคลอื่น (ยกเวน เงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรม
ประกันภัยเปนประกัน) 

8.0 

4. เงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน 0.0 
5. เงินใหกูยืมอ่ืน นอกจาก 1. ถึง 4. 8.0 
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6. เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการประกันภัยตอ เทากับ ผลรวมของ 
6.1 กับ 6.2  

6.1 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากสัญญาประกันภัยตอที่ไมใชสัญญา
ประกันภัยตอทางการเงิน เทากับ ผลรวมของผลคูณระหวางสินทรัพยจากการประกันภัยตอสุทธิ
ที่มีกับผูรับประกันภัยตอแตละราย กับคาความเสี่ยงตามตาราง 3.6 หรือตาราง 3.7 แลวแตกรณี 

6.2 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากสัญญาประกันภัยตอทางการเงิน เทากับรอย
ละหนึ่งรอยของสินทรัพยจากการประกันภัยตอสุทธิของสัญญาประกันภัยตอทางการเงิน และ/
หรือสัญญาประกันภัยตอที่เขาขายตองขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนตามที่กําหนดไวใน
ประกาศ คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประกันภัยตอ
ของบริษัทประกันชีวิต และไมไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

6.3 สินทรัพยจากการประกันภัยตอสุทธิตาม 6.1 และ 6.2 เทากับ สินทรัพยจาก
การประกันภัยตอ หักดวย หน้ีสินจากการประกันภัยตอ โดย  

6.3.1 สินทรัพยจากการประกันภัยตอ เทากับ ผลรวมของ ก)  ข) และ ค)  
ก) เงินวางไวจากการประกันภัยตอ (amount deposit on reinsurance treaties)  
ข) เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ (due from reinsurers) 
ค) สํารองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากการประกันภัยตอที่ยังไมรวมคา

เผื่อความผันผวน (reinsurance recoveries on technical reserve without PAD) 
       6.3.2 หน้ีสินจากการประกันภัยตอ เทากับ ผลรวมของ ง) จ) ฉ) และ ช)  

       ง) ลูกหนี้ประกันภัยตออ่ืน (other reinsurance receivables) 
       จ) เงินถือไวจากการประกันภัยตอ (amount withheld on reinsurance treaties) 
       ฉ) เงินคางจายเกี่ยวกับการประกันภัยตอ (due to reinsurers) 
       ช) เจาหนี้ประกันภัยตออ่ืน (other reinsurance payables) 

      
ตาราง 3.6 คาความเสี่ยงดานเครดิตจากการประกันภัยตอกรณีผูรับประกันภัยตอที่ไดรับ

อนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันภัย 

อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน(5)ของผูรับประกันภัยตอ 
คาความเสี่ยง 

(รอยละ) 
1. ตั้งแตรอยละ 300 ขึ้นไป 1.6 

2. ตั้งแตรอยละ 200 แตไมถึงรอยละ 300 2.8 

3. ตั้งแตรอยละ 150 แตไมถึงรอยละ 200 4.0 

4. นอยกวารอยละ 150 8.0 
(5) 

ใชอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนจากรายงานการดํารงเงินกองทุนประจําไตรมาสลาสุดกอนวัน
ประเมิน 
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ตาราง 3.7 คาความเสี่ยงดานเครดิตจากการประกันภัยตอกรณีผูรับประกันภัยตอตางประเทศ 
อันดับความความนาเชื่อถือของผูรับประกันภัยตอ(6) และ (6/1) 

คาความ
เสี่ยง  

(รอยละ) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

S&P Moody’s Fitch A.M.Best 

1 AAA Aaa AAA A++ 1.6 

2 
AA+ 
AA 
AA- 

Aa1 
Aa2 
Aa3 

AA+ 
AA 
AA- 

A+ 
2.8 

3 
A+ 
A 
A- 

A1 
A2 
A3 

A+ 
A 
A- 

A 
A- 4.0 

4 
BBB+ 
BBB 
BBB- 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

B++ 
B+ 8.0 

5 
BB+  

หรือต่ํากวา 
Ba1  

หรือต่ํากวา 
BB+  

หรือต่ํากวา 
B  

หรือต่ํากวา 
12.0 

(6)  กรณีที่ผูรับประกันภัยตอตางประเทศมีอันดับความนาเชื่อถือมากกวา 1 อันดับใหใชอันดับความนาเชื่อถือ
ที่ดีที่สุดลําดับที่ 2  

   (6/1) กรณีที่สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือมีการเปล่ียนแปลงการกําหนดอันดับความนาเชื่อถือใหใชอันดับ
ความนาเชื่อถือใหมที่เทียบเทียงกับอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนดไวในตาราง 3.7 ในการพิจารณาระดับ
ความเสี่ยงของผูรับประกันภัยตอตางประเทศ 
 

7. เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากสินทรัพยอ่ืนๆ เทากับ ผลรวมของผล
คูณระหวาง มูลคาของสินทรัพยแตละประเภท กับ คาความเสี่ยงตามตาราง 3.8 

ทั้งน้ี กรณีเงินฝากสถาบันการเงิน ใบรับฝากเงิน และบัตรเงินฝาก ที่มาจากหนวย
ลงทุน หากบริษัทไมสามารถแยกประเภทยอยของคาความเสี่ยงไดตามตาราง 3.8 ใหใชคาความ
เสี่ยงเทากับรอยละ 4 

ตาราง 3.8 คาความเสี่ยงดานเครดิตจากสินทรัพยอ่ืนๆ จําแนกตามประเภทของ
สินทรัพย 

ประเภท 
คาความเสี่ยง  

(รอยละ) 
1. เงินสด 0.0 
2. เงินฝากสถาบัน
การเงิน/ ใบรับฝาก
เงิน/ บตัรเงินฝาก  

แบงตามระยะเวลาคงเหลือกอนครบกําหนดไถถอน  
ระยะเวลาไมเกิน 1 เดือน 0.0 
ระยะเวลามากกวา 1 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน 0.25 
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ประเภท 
คาความเสี่ยง  

(รอยละ) 
( เฉพาะจํานวนเงิน
ที่ไมการันตี(7))  

ระยะเวลามากกวา 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน 0.5 
ระยะเวลามากกวา 12 เดือน (ระดับความเสี่ยง 1)(8) 1.6 

ระยะเวลามากกวา 12 เดือน (ระดับความเสี่ยง 2)(8) 4.0 

ระยะเวลามากกวา 12 เดือน (ระดับความเสี่ยง 3)(8) 8.0 

ระยะเวลามากกวา 12 เดือน (ระดับความเสี่ยง 4)(8) 8.0 

ระยะเวลามากกวา 12 เดือน (ระดับความเสี่ยง 5)(8) 8.0 

ระยะเวลามากกวา 12 เดือน (ระดับความเสี่ยง 6)(8) 12.0 

ระยะเวลามากกวา 12 เดือน 
(ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ) 

12.0 

3. บัญชีเดินสะพัดสํานักงานใหญ  0.0 
4. สินทรัพยภาษีเงินไดรอตดับัญช ี 0.0 
5. คาใชจายจายลวงหนา 0.0 
6. เบี้ยประกันภัยคางรับสําหรับกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุ ที่คางชําระ
เกินกวา 60 วนั นับแตวันเริม่คุมครองตามสัญญา 

12.0 

7. รายไดจากการ
ลงทุนคางรับ 

คางรับจาก รัฐบาล / รัฐวิสาหกิจตามประเภทของ
ตราสารหนี้ / เงินฝากสถาบนัการเงิน(9) / เงินปนผล
ที่ประกาศแลวของหลักทรพัยที่จดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย / เงินใหกูยืมโดยมี
กรมธรรมประกันภัยเปนประกัน 

0.0 

อ่ืนๆ  1.6 
8. สินทรัพยทีต่ิดภาระผูกพนั 0.0 

(7) จํานวนเงินที่ไมการันตี หมายถึง จํานวนเงินที่เกินกวาจํานวนเงินที่กําหนดในกฎหมายวาดวยสถาบัน
คุมครองเงินฝาก ทั้งนี้ เงินฝากกับธนาคารตอไปนี้ใหใชคาความเสี่ยงเทากับรอยละ 0  

1) ธนาคารอาคารสงเคราะห 
2) ธนาคารออมสิน 
3) ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
5) ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

(8) เงินฝากสถาบันการเงิน ใบรับฝากเงิน และบัตรเงินฝาก ที่มีระยะเวลาคงเหลือกอนครบกําหนดไถถอน
มากกวา 12 เดือน ใหพิจารณาระดับความเสี่ยงตามอันดับความนาเชื่อถือของสถาบันการเงิน โดยอางอิง
หลักเกณฑตาม 3.2 โดยอนุโลม  

(9) เงินฝากสถาบันการเงิน หมายความรวมถึง ใบรับฝากเงิน และบัตรเงินฝาก 
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8. เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ เทากับ 
ผลรวมของผลคูณระหวาง มูลคายุติธรรมที่มีคาเปนบวกของตราสารอนุพันธแตละประเภท ณ 
วันประเมิน กับคาความเสี่ยงตามตาราง 3.3 

โดยการพิจารณาประเภทตราอนุพันธ (ระยะสั้น/ระยะยาว) และการกําหนดระดับ
ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธใหอางอิงจากหลักเกณฑของตราสารหนี้ตาม 3.1 และ 3.2 
ตามลําดับ โดยอนุโลม 

ทั้งน้ีตราสารอนุพันธที่มีการซื้อขายผานตลาดที่เปนทางการ (organized exchange)   
ไมตองนํามาคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ 



 
เอกสารแนบ 4 

 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการกระจุกตัว 
 

1. เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการกระจุกตัว มีวัตถุประสงคเพ่ือรองรับความเสี่ยง
จากการลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนที่ออกโดยผูออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากเกินไป หรือ
จากการใหกูยืมเงินแกลูกหนี้รายใดรายหนึ่งมากเกินไป หรือจากการถือครองอสังหาริมทรัพยและ
ทรัพยสินดําเนินงานมากเกินไป หรือจากการลงทุนในสินทรัพยลงทุนที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ
มากเกินไป หรือจากการเอาประกันภัยตอกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งมากเกินไป 

2. เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการกระจุกตัว เทากับ ผลรวมของ 
2.1 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการกระจุกตัวในสินทรัพยลงทุน 
2.2 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการกระจุกตัวในอสังหาริมทรัพยและทรัพยสิน

ดําเนินงาน 
2.3 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการกระจุกตัวในสินทรัพยลงทุนที่เปนสกุล

เงินตราตางประเทศ 
2.4 เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการกระจุกตัวจากการเอาประกันภัยตอ 

3. การคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการกระจุกตัวในสินทรัพยลงทุน 
อสังหาริมทรัพยและทรัพยสินดําเนินงาน และสินทรัพยลงทุนที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ เทากับ 
มูลคาสินทรัพยสวนที่เกินจากขีดจํากัดที่กําหนดไว ตามตาราง 4.1  

 
ตาราง 4.1 ขีดจํากัดของการกระจุกตวัในสินทรัพยแตละประเภท ยกเวน กรณกีารเอาประกันภัยตอ 

ประเภท 
ขีดจํากัดของการกระจุกตัว 
(รอยละของสนิทรัพยรวม) 

1. ตราสารหนี้ 
(ตอผูออกตราสารหนี้แต
ละราย) (1) 

มิไดจดทะเบียนซื้อขายในสมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไทย 

5.0 

จดทะเบียนซือ้ขายในสมาคมตลาดตราสาร
หน้ีไทย 

10.0 

สถาบันการเงนิตามกฎหมายวาดวยธุรกิจ
สถาบันการเงนิ รวมถึง บรษิัทรวมหรือ
บริษัทยอยในกลุมสถาบันการเงินนั้น 
 

20.0 

2. ตราสารทุน  
(ตอผูออกตราสารทุนแต
ละราย) (2) 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศ
ไทย ตลาดหลกัทรัพย เอ็ม เอ ไอ หรืออยูใน
ดัชนีราคาหลกัทรัพยตามตาราง 2.2 
(เอกสารแนบ 2) 

15.0 
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ประเภท 
ขีดจํากัดของการกระจุกตัว 
(รอยละของสนิทรัพยรวม) 

มิไดจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหง
ประเทศไทย ตลาดหลักทรพัย เอ็ม เอ ไอ 
หรือมิไดอยูในดัชนีราคาหลักทรัพยตาม
ตาราง 2.2 (เอกสารแนบ 2) 

5.0 

3. หลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน (ตอกองทุน) 10.0 
4. เงินใหกูยืมที่ไมมี
ทรัพยสินเปนประกัน  

ลูกหนี้แตละราย 1.0 
รวมลูกหนี้ทุกราย 2.5 

5. อสังหาริมทรัพยและทรพัยสินดําเนินงาน  15.0 
6. สินทรัพยลงทุนที่เปนสกลุเงินตราตางประเทศ (รวมทุกสกุลเงิน) (3) 20.0 
(1) ยกเวนกรณีผูออกตราสารเปนรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย ไมตองนํามูลคาของตราสารหนี้ที่ออก
โดยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจมารวมในการคํานวณ 
 (2) กรณีของตราสารทุน ผลรวมของเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากการกระจุกตัวและเงินกองทุนสําหรับความ
เส่ียงดานตลาดของตราสารทุนใดจะตองมีคาไมเกินมูลคาของตราสารทุนนั้น ทั้งนี้ เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยง
ดานการกระจุกตัวของตราสารทุน  เทากับ a - (a X b) โดยที่ 
 a คือ มูลคาของตราสารทุนที่เกินขีดจํากัดที่กําหนดไวตามตาราง 4.1 
 b คือ คาความเสี่ยงดานตลาดจากราคาตราสารทุนตามตาราง 2.1 (เอกสารแนบ 2) 
(3) หมายถึง มูลคาของผลรวมระหวางสถานะซื้อสุทธิ และสถานะขายสุทธิ ของทุกสกุลที่แปลงคาเปนเงินบาทแลว 
 

4. การคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการกระจุกตัวจากการเอาประกันภัยตอ 
(ไมรวมกรณีการประกันภัยตอทางการเงิน) ประกอบไปดวย 2 สวน ดังตอไปน่ี  

 4.1 ความเสี่ยงดานการกระจุกตัวจากการเอาประกันภัยตอสําหรับผูรับประกันภัยตอ
แตละราย เทากับ มูลคาสํารองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากการประกันภัยตอที่ยังไมรวมคาเผื่อ
ความผันผวนจากผูรับประกันภัยตอรายนั้นที่เกินจากขีดจํากัดของการกระจุกตัวที่กําหนดไวตาม
ตาราง 4.2 หักดวย มูลคาเงินถือไวจากการประกันภัยตอของผูรับประกันภัยตอรายเดียวกัน ทั้งนี้ 
มูลคาสุทธิของเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงในสวนนี้จะตองมีมูลคาไมต่ํากวา 0 

       4.2 ความเสี่ยงดานการกระจุกตัวจากการเอาประกันภัยตอสําหรับความเสี่ยงรวมของ
ผูรับประกันภัยตอในแตละระดับความเสี่ยง (เฉพาะกรณีผูรับประกันภัยตอตางประเทศ) เทากับ 
มูลคาสํารองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากการประกันภัยตอที่ยังไมรวมคาเผื่อความผันผวนของผูรับ
ประกันภัยตอในแตละกลุมตามระดับความเสี่ยงที่เกินจากขีดจํากัดของการกระจุกตัวที่กําหนดไว
ตามตาราง 4.3  

ทั้งน้ี ผลรวมของเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการกระจุกตัวจากการเอาประกันภัย
ตอ (ตาม 4. เอกสารแนบ 4) และ เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการประกันภัยตอ 
(ตาม 6. เอกสารแนบ 3) ของผูรับประกันภัยตอแตละราย ตองมีคาไมเกินมูลคาสํารองประกันภัย
สวนที่เรียกคืนจากการประกันภัยตอที่ยังไมรวมคาเผื่อความผันผวน ของผูรับประกันภัยตอรายนั้น 
หักดวย มูลคาเงินถือไวจากการประกันภัยตอของผูรับประกันภัยตอรายเดียวกัน 
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 ตาราง 4.2 ขีดจํากัดของการกระจุกตวัจากการเอาประกันภัยตอสําหรับผูรับประกันภัยตอแตละราย 

ระดับความเสีย่ง 
ของผูรับประกันภัยตอแตละราย 

ขีดจํากัดของการกระจุกตัว 
(รอยละของผลรวมของสํารอง

ประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากการ
ประกันภัยตอที่ยังไมรวมคาเผื่อความ
ผันผวนจากผูรับประกันภัยตอทุกราย) 

1. ผูรับประกนัภัยตอที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันภัย
ตามพระราชบัญญัติประกันชีวติ 

50 

2. ผูรับประกนัภัยตอตางประเทศที่มีระดับความเสีย่ง 1 ถึง 4 
(ตามตาราง 3.7 เอกสารแนบ 3) 

50 

3. ผูรับประกนัภัยตอตางประเทศที่มีระดับความเสีย่ง 5 และผูรับ
ประกันภัยตอตางประเทศทีไ่มไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
(ตามตาราง 3.7 เอกสารแนบ 3) 

25 

 
ตาราง 4.3 ขีดจํากัดของการกระจุกตวัจากการเอาประกันภัยตอสําหรับความเสี่ยงรวมของ

ผูรับประกันภัยตอในแตละระดับความเสี่ยง (เฉพาะกรณีผูรับประกันภัยตอ
ตางประเทศ) 

กลุมของผูรับประกันภัยตอตางประเทศ 
ตามระดับความเสี่ยง*** 

ขีดจํากัดของการกระจุกตัว 
(รอยละของผลรวมของสํารอง

ประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากการ
ประกันภัยตอที่ยังไมรวมคาเผื่อความ
ผันผวนจากผูรับประกันภัยตอทุกราย) 

1. กลุมระดับความเสี่ยง 1 ถึง 3 ไมมี 
2. กลุมระดับความเสี่ยง 4 50 
3. กลุมระดับความเสี่ยง 5 และกลุมที่ไมไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือ 

25 

 
*** การพิจารณาระดับความเสี่ยงของผูรับประกันภัยตอตางประเทศใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในตาราง 
3.7 เอกสารแนบ 3  

 
 

 
 
 




