
  

 
 

คําสั่งนายทะเบียน 
ที่         1 /2552 

เร่ือง ใหบริษัทเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทประกันชีวิต 

--------------------- 
 

         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 46/1 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2551 ฉบับลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2551          
นายทะเบียนจึงออกคําสั่ง  ไวดังน้ี 
 
 ขอ 1 คําสั่งน้ีเรียกวา “คําสั่งนายทะเบียนที่      1/2552 เร่ือง ใหบริษัทเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทประกันชีวิต” 
 
  ขอ 2 คําสั่งน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป 
 
  ขอ 3 ในคําสั่งน้ี  

       “บริษัท” หมายความวา บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต 
         
           ขอ 4 ใหบริษัทเปดเผยขอมูล ตามแบบ ปผช.1 แนบทายคําส่ังน้ี โดยใหมีรายละเอียด ดังน้ี 

        4.1 ฐานะการเงิน โดยใหเปดเผยฐานะการเงินรายปที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา และฐานะการเงินรายไตรมาสที่ผานการสอบทานจาก
ผูสอบบัญชี โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา 

             ทั้งน้ีในขณะที่บริษัทยังไมมีการนําสงงบการเงินรายไตรมาสที่ผานการสอบทานจาก
ผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามความในมาตรา 43 (1)        
แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
ใหบริษัทเปดเผยรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประจําเดือน มีนาคม มิถุนายน และ
กันยายน แทน 

    การเปดเผยขอมูลฐานะการเงินใหมีรายละเอียด ดังน้ี 
    4.1.1 งบดุล และสถานะเงินกองทุน ประกอบดวย  

      (1) สินทรัพย 
(2) หน้ีสิน 
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  (3) สวนของผูถือหุน 

(4) เงินกองทุน 
  (5) เงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย 
  (6) อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย 

 4.1.2 อัตราสวนทางการเงิน ไดแก อัตราสวนสินทรัพยลงทุนตอเงินสํารองประกันภัย 

     4.2 ผลการดําเนินงานรายป และผลการดําเนินงานสะสมรายไตรมาส โดยใหมีรายละเอียด ดังน้ี 
      4.2.1 งบกําไรขาดทุน ประกอบดวย  
    (1) รายได 
    (2) รายจาย 
    (3) กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

    4.2.2 งบกระแสเงินสด ประกอบดวย 
   (1) กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 
   (2) กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน 
   (3) กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 
            (4) เงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 

                          4.2.3 สดัสวนรอยละของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงแยกตามประเภทของการรับประกันภัย 
  4.3 การรับประกันภัย การจายคาสินไหมทดแทน หรือผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย

และวิธีการติดตอกับบริษัท โดยใหมีรายละเอียด ดังน้ี 
  4.3.1 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอเอาประกันภัย 
 4.3.2 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับคาสินไหมทดแทน หรือผลประโยชน
ตามกรมธรรมประกันภัย 

4.3.3 วิธีการติดตอบริษัท และหนวยงานที่เก่ียวของ กรณีมีขอพิพาทหรือเร่ือง
รองเรียน 
 

ขอ 5 ใหบริษัทเปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรายไตรมาส ภายในสี่สิบหาวัน    
นับจากวันสิ้นไตรมาสนั้น  

       ใหบริษัทเปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรายป ภายในหาเดือน นับแต
วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี  

       ในกรณีที่บริษัทมีอัตราสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย ต่ํากวารอยละ 
รอย ระหวางไตรมาส ใหบริษัทเปดเผยขอมูลดังกลาวตลอดระยะเวลาที่อัตราสวนดังกลาวต่ํากวารอยละรอย         
ตามแบบ ปผช.2 แนบทายคําสั่งน้ี ทั้งน้ีบริษัทตองปรับปรุงขอมูลดังกลาวอยางนอยทุกส้ินเดือน 

  

ขอ 6 ใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลที่เปดเผย 
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ขอ 7 ใหบริษัทเปดเผยขอมูล ผานทางเว็บไซต (website) ของบริษัท และปดประกาศไวในที่เปดเผย 
ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของบริษัท พรอมทั้งแจงตัวชี้แหลงในอินเทอรเน็ต (Universal resource 
locator : URL) ที่เปนปจจุบันของขอมูลดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 
     สั่ง ณ วันที่    16  ม.ค.  2552                           

    
                (นางจันทรา บูรณฤกษ) 
                                   เลขาธิการ 
                                                   นายทะเบียน 
 
 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลที่ออกคําสั่งฉบับน้ี เน่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทที่นาเชื่อถือ และเปนปจจุบัน สูสาธารณะ เพ่ือใหธุรกิจประกันภัยของไทยสามารถแขงขัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเปนประโยชนตอการตัดสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมประกันภัยของผูเอาประกันภัย 
 
   

รัชนีวิภา/ราง/พิมพ 
                 /ทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บริษัทประกันชีวิต 

เปดเผย ณ วันท่ี....... เดือน..............พ.ศ. 25x2 
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน           

                                                               หนวย : ลานบาท 
รายการ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3 

25x2 25x1 25x2 25x1 25x2 25x1 

สินทรัพย  
หนี้สิน 
สวนของผูถือหุน 
เงินกองทุน 
เงินกองทุนท่ีตองดํารงตามกฎหมาย 

      

อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนท่ีตองดํารงตามกฎหมาย (รอยละ)       
รายได 
รายจาย 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

      

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน 
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 

      

หมายเหตุ : 1. กฎหมายกําหนดใหสัดสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนท่ีตองดํารงตามกฎหมาย ตองไมตํ่ากวารอยละ 100 
                2. เงินกองทุน เปนเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของ
บริษัท  ซึ่งไมอยูในขอบเขตการสอบทานของผูสอบบัญชี     

 3. ไตรมาสท่ี 2 หมายถึง ผลการดําเนินงานสะสม 6 เดือน  และ ไตรมาสท่ี 3 หมายถึง ผลการดําเนินงานสะสม 9 เดือน  
 4. รายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมแตละประเภท ใหหมายถึงกระแสเงินสดไดมา (ใชไป) ท่ีจัดทําโดยวิธีทางตรงหรือทางออม                

                                                                                                                      หนวย : ลานบาท  
รายการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  

25x1 25x0 

สินทรัพย  
หนี้สิน 
สวนของผูถือหุน 
เงินกองทุน 
เงินกองทุนท่ีตองดํารงตามกฎหมาย 

  

อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนท่ีตองดํารงตามกฎหมาย (รอยละ)   
รายได 
รายจาย 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

  

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน 
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 

  

หมายเหตุ : 1. กฎหมายกําหนดใหสัดสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนท่ีตองดํารงตามกฎหมาย ตองไมตํ่ากวารอยละ 100      
               2. เงินกองทุน เปนเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของ
บริษัท ซึ่งไมอยูในขอบเขตการตรวจสอบของผูสอบบัญชี 
 

    ปผช. 1 



 
อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ (รอยละ)  
 

อัตราสวน คามาตรฐาน ป 25x1 ป25x0 

อัตราสวนสินทรัพยลงทุนตอเงินสํารอง
ประกันภัย 

   

 
ตารางสัดสวนรอยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัยประจําป 25X1 
                                                                                                                                         หนวย : ลานบาท 

                                                        

หมายเหตุ : ขอมูลมาจากรายงานประจําป  
-  ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอเอาประกันภัย 
-  ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับคาสินไหมทดแทน หรือผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย 
-  การติดตอบริษัทประกันชีวิต และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ กรณีมีขอพิพาทหรือเรื่องรองเรียน 
-  ขาพเจา.......................ขอรับรองความถูกตองของรายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท้ังหมด........หนา 
                                         
 
                                                                   (ลงชื่อ......................) 
                                                                   (ตําแหนง.................) 
 

 
รายการ 

การประกันภัยประเภทสามัญ (Ordinary) 

การ
ประกันภัย
ประเภท

อุตสาหกรรม
(Industrial) 

การประกันภัย
อุบัติเหตุสวน

บุคคล 
(Personal 
Accident) 

การ
ประกันภัย
ประเภท
กลุม

(Group) 

 
รวม 

ตลอดชีพ 
 

สะสมทรัพย 
  

เฉพาะกาล  อ่ืนๆ รวม 
 

 
   

 จํานวนเบี้ย
ประกันภัย 
รับโดยตรง 

         

 สัดสวนของ 
เบ้ียประกันภัย 

         



  
บริษัท...................... 

 เปดเผย ณ  วันท่ี....... เดือน..............พ.ศ. 25XX 
 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน                                                                                                                                                        
                                                                                                                         หนวย : ลานบาท  

รายการ เดือน .......... 

สินทรัพย  
หนี้สิน 
สวนของผูถือหุน 
เงินกองทุน 
เงินกองทุนท่ีตองดํารงตามกฎหมาย 

 

อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนท่ีตองดํารงตามกฎหมาย (รอยละ)  
รายได 
รายจาย 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน 
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 

 

หมายเหตุ :  1. กฎหมายกําหนดใหสัดสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนท่ีตองดํารงตามกฎหมาย ตองไมตํ่ากวารอยละ 100 
2. เงินกองทุน เปนเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของ

บริษัท ซึ่งไมอยูในขอบเขตการสอบทานหรือตรวจสอบของผูสอบบัญชี      
3. รายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมแตละประเภท ใหหมายถึงกระแสเงินสดไดมา (ใชไป) ท่ีจดัทํา โดยวิธี

ทางตรงหรือทางออม                                                                                                                                                  
                                                                

ขาพเจา.......................ขอรับรองความถูกตองของรายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท้ังหมด........หนา 
 
 
                                                                             (ลงชื่อ.........................)  
                                                                             (ตําแหนง....................) 
  

         ปผช.2 


