แบบ ปผว. 1 รายไตรมาส

แบบรายการเปิ ดเผยข้ อมูล (แนบท้ ายคาสั่งนายทะเบียน ที่ 48/2561)
เรื่ อง ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2561
ส่ วนที่ 1 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลที่เปิ ดเผย

บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลที่เปิ ดเผย ด้ วยความระมัดระวัง และบริ ษัทขอรั บรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน
ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ ูอ่ืนสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูล ทีค่ วรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ และขอรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลที่
ได้ เปิ ดเผยทุกรายการของบริ ษัท

ลงนาม
ชื่อ นายชาติชาย พานิชชีวะ
ตาแหน่ง กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริ ษัท

ลงนาม
ชื่อ นายการัน โชปรา (Mr.Karan Chopra)
ตาแหน่ง กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เปิ ดเผยข้ อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ข้ อมูลประจาไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2561
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1. ความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัท
นโยบาย วัตถุประสงค์
บริ ษัทฯ ดารงเงินกองทุนไว้ ในเกณฑ์สงู กว่าที่สานักงาน คปภ. กาหนด เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ เู อาประกันใน
เรื่ อ งของความสามารถในการจ่ า ยค่า สิน ไหมทดแทนซึ่ง ถื อ เป็ นสิ่ง ที่ ผ้ ูเ อาประกัน ภัย ให้ ค วามสาคัญ เป็ นลาดับ แรก
โดยเฉพาะในส่วนของอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio (CAR)) ถือเป็ นดัชนีชีว้ ดั ที่มี
ประสิทธิผลและสามารถสะท้ อนให้ เห็นความมัน่ คงทางการเงินของบริ ษัทฯ ได้ เป็ นอย่างดี
กระบวนการบริหารจัดการเงินกองทุน และการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน
บริ ษัทฯ มีเป้าหมายที่จะดารงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio (CAR)) ไว้ สงู
กว่าที่สานักงาน คปภ. กาหนด จึงต้ องมีการบริ หารเงินกองทุนที่บริ ษัทฯ มีอยู่ กับ เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ ให้ อยูใ่ นสัดส่วน
ที่เหมาะสม โดยบริ ษัทฯ มีเงินกองทุนอยูใ่ นเกณฑ์สงู เนื่องจากมีทรัพย์สินมากกว่าหนี ้สินอยู่คอ่ นข้ างมาก และบริ ษัทฯ ทา
การบริ หารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับเงิน กองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital) อย่างเคร่ งครัดเพื่อให้
เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ส่งผลให้ อตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy
Ratio (CAR)) ให้ อยูใ่ นสัดส่วนที่เป็ นไปตามเป้าหมาย
นอกจากนี ้จากการที่บริ ษัทฯ ได้ ทาการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ตามสถานการณ์ ที่สานักงาน คปภ.
กาหนด โดยกาหนดสถานการณ์เชิงลบที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อ CAR อย่างมีนยั สาคัญแล้ วพบว่า บริ ษัทฯ ยังคงมี
อัตราส่วนดังกล่าวสูงกว่าที่สานักงาน คปภ. กาหนด และบริ ษัทฯ ยังได้ กาหนดแนวทางในการรักษาฐานะทางการเงินและ
เสริ มสร้ างสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการเผชิญภาวะวิกฤตดังเช่น เหตุการณ์อทุ กภัยครัง้ ใหญ่และบริ ษัทรับประกันภัยต่อถูก
ปรับลดความน่าเชื่อถือไว้ แล้ วเช่นกัน
เปิ ดเผย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
หน่วย : ล้ านบาท
ไตรมาส 1

รายการ

2561

2560

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้ อยละ)

345%

376%

เงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ ได้ ทงหมด
ั้

2,117

1,916

614

509

เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย
หมายเหตุ

- ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการกาหนดประเภทและ
ชนิดของเงินกองทุน รวมทังหลั
้ กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริ ษัทประกัน วินาศ
ภัย กาหนดให้ นายทะเบียนอาจกาหนดมาตรการที่จาเป็ นในการกากับดูแลบริ ษัทที่มีอตั ราส่วนความเพียงพอ
ของเงินกองทุนต่ากว่าร้ อยละหนึง่ ร้ อยสีส่ บิ ได้
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- เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สนิ และหนี ้สินของบริ ษัทประกันวินาศภัย
- ไตรมาสที่ 2 หมายถึงผลการดาเนินงานสะสม 6 เดือน และไตรมาสที่ 3 หมายถึงผลการดาเนินงานสะสม 9
เดือน
2. รายงานทางการเงิน
งบการเงิน รายไตรมาสที่ผ้ สู อบบัญชีได้ สอบทานแล้ ว
- บริ ษัทฯ แสดงงบการเงินไตรมาสที่ 1/2561ที่ผ้ สู อบบัญชีได้ สอบทานแล้ ว ไว้ ที่
https://www.thaisri.com/disclosure/9-2-2018Q1TH.pdf
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