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แบบรายการเปิ ดเผยข้ อมูล (แนบท้ายคาสั่งนายทะเบียนที่ 48/2561)
เรื่อง ให้เปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562

.....................................

ส่ วนที่ 1 การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูลที่เปิ ดเผย
บริษัทได้ สอบทานข้ อมูลที่เปิ ดเผย ด้ วยความระมัดระวัง และบริ ษั ทขอรั บรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง
ครบถ้ วน ไม่เ ป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้ อมูล ที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ และขอรับรอง
ความถูกต้ องของข้อมูลที่ได้ เปิ ดเผยทุกรายการของบริษัท
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(นายอรรณพ พรธิติ)
กรรมการผู้มอี านาจ

ลงนาม
(นายรัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุ ล)
กรรมการผู้มอี านาจ

เปิ ดเผยข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลประจาไตรมาสที่ 1 ปี 2562
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1. ความเพียงพอของเงินกองทุนบริ ษทั
บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง และมีการกาหนดกรอบระดับ ความ
เสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Framework “RAF”) ทั ้งในภาพรวมองค์กรและระดับความเสีย่ งหลัก พร้ อม
ทั ้งระดับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio “CAR”) เป็ นเกณฑ์ภายในของ
บริษัทฯ ที่สงู กว่าเกณฑ์ในระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ าของสานักงาน คปภ. ซึ่งบริษัทฯ ใช้ เป็ นแนวทางใน
การรั กษาระดับ เงินกองทุนของบริ ษั ทฯ ตลอดระยะเวลาที่ด าเนินงาน และใช้ ติด ตามพิจ ารณาด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กาหนดไว้ในแผนการบริหารเงินกองทุน (Capital Management Plan “CMP”) หาก
ค่า CAR ต่ากว่าระดับ ที่บ ริ ษั ทฯ ตัง้ ไว้ รวมถึง มีการทบทวนประเมิน RAF, CMP และเกณฑ์ ค่า CAR โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็ นรายปี (หรือเมือ่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญที่มีผลกระทบสูงต่อ
เงินกองทุนของบริษัทฯ) เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิ
บริ ษั ทฯ มีการจัด ทาประมาณการค่า CAR ในอนาคต สอดคล้ องไปกับ ระยะเวลาในการจัด ทาแผน
ธุ ร กิ จ พร้ อมกั บ พิจ ารณาการทดสอบภาวะวิก ฤติแ ละการวิเ คราะห์ ค วามอ่ อ นไหว ( Stress Test and
Sensitivity Analysis) สาหรั บ เหตุการณ์ ที่มีโอกาสเกิดขึ ้นและส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการด าเนินงาน
และเงินกองทุนของบริษัทฯ เช่น ความเสียหายมหันตภัย อัตราค่าสินไหมสูงกว่าสมมติฐ านในแผน หรือการ
ขาดทุนจากการลงทุน เป็ นต้ น เพือ่ ให้ มนั่ ใจว่าบริษัทฯ จะมีเงินกองทุนเพียงพอต่อการดาเนินธุร กิจตามแ ผนที่
วางไว้และสามารถทนทานต่อสถานการณ์เชิงลบที่อาจเกิด ขึ ้นได้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ร้อยละ 352.76 ลดลง
จากร้ อยละ 417.47 ณ สิ ้นปี 2562 เป็ นผลจากการปรับ สัด ส่วนสินทรั พย์ ลงทุนตามนโยบายการลงทุ น ในปี
2562 และผลกาไรจากการรับประกันภัยในไตรมาสนี ้ที่ยังต่ากว่าเป้าหมายตามแผนธุรกิจ ของบริษัทฯ อย่างไร
ก็ตาม ยังสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานในระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ าของสานักงาน คปภ. ที่ร้อยละ 140
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เปิ ดเผย ณ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
หน่วย : ล้ านบาท
รายการ

ไตรมาส 1
2562
2561

อัตราส่วนความเพียงพอของ
352.76
เงินกองทุน (ร้ อยละ)
เงินกองทุนที่สามารถนามาใช้
1,046.85
ได้ ทั ้งหมด
เงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
296.76
กฎหมาย

ไตรมาส 2
2562
2561

ไตรมาส 3
2562
2561

406.56

362.94

398.12

1,099.11

1,021.62

1,076.00

270.35

281.49

270.27

หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกับกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการกาหนด
ประเภทและชนิด ของเงินกองทุน รวมทัง้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการค านวณ
เงินกองทุนของบริ ษัทประกันวินาศภัย กาหนดให้ นายทะเบียนอาจกาหนดมาตรการที่จ าเป็ น
ในการกากับดูแลบริษัทที่มอี ัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ากว่าร้ อยละหนึ่งร้ อยสี่สิบ
ได้
- เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับ และส่งเสริ ม
การประกอบธุร กิจประกันภัยว่าด้ วยการประเมินราคาทรั พย์ สินและหนีส้ ินของบริษั ทประกัน
วินาศภัย
- ไตรมาสที่ 2 หมายถึงผลการด าเนินงานสะสม 6 เดือน และไตรมาสที่ 3 หมายถึงผลการ
ดาเนินงานสะสม 9 เดือน

2. รายงานทางการเงิน
งบการเงิน รายไตรมาสที่ผ้ สู อบบัญชีได้ สอบทานแล้ว โปรดดูรายละเอียดงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ได้ จากเวปไซต์บริษัทฯ ตามลิงค์ URL: https://www.msig-thai.com/aboutus#FinancialReports

