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บริษัท กรุ งเทพประกันชีวติ จํากัด
(มหาชน)

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูล
ไตรมาส 1 2563
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แบบ ปผช. 1 รายไตรมาส

ส่ วนที่ 2 รายละเอียดการเปิ ดเผยข้ อมูล
1. ความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัท
นโยบาย และวัตถุประสงค์ ในการบริหารจัดการเงินกองทุน
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าเงินกองทุนอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายในการประเมิน
และทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ภายใต้ แนวทางการประเมินความมัน่ คงและความเสี่ยงของบริ ษัท
(ORSA) และจัดทําแผนบริ หารเงินกองทุนควบคูไ่ ปกับระบบการประเมินและติดตามการบริหารความเสี่ยง
ด้ วยระบบการเตือนภัยล่วงหน้ า (Early Warning System) สําหรับกิจกรรมหลักและปั จจัยเสี่ยงที่สําคัญ
กระบวนการบริหารเงินกองทุน
เพื่อติดตามและทบทวนความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ โดย
กํ าหนดมาตรการต่างๆ ภายใต้ สมมติฐานว่าเงินกองทุนจะต้ องไม่ตํ่ากว่าอัตราที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกํ ากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย จากการทดสอบปั จจัยเสี่ยงหลัก ได้ แก่
ภาวะอัต ราดอกเบี ย้ ภาวะตลาดทุนและภาวะเศรษฐกิ จในสถานการณ์ ต่างๆ ด้ วยค่าความเสี่ ย ง VaR
(Value at Risk)
การดํ าเนิ น การในแต่ละตามสถานการณ์ บริ ษั ท จะได้ ป ระเมิ น ติดตามและทดสอบภาวะอ่อนไหว
(Sensitivity Test) และ ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) จากปั จจัยเสี่ยงดังกล่าวข้ างต้ น เพื่ อการตอบ
สนองความเสี่ ย งตามแผนบริ ห ารเงิน กองทุน การสรรหาแหล่งเงิน ทุน และมาตรการที่ กํ า หนดได้ อ ย่า ง
เหมาะสมและทันท่วงที และได้ กําหนดบทบาทหน้ าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องพร้ อมจัดทําแผนบริ หารความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้ สอดคล้ องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของบริ ษัท รวมทังการรายงานต่
้
อผู้บริ หาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท และสื่อสารให้ พนักงานได้ รับทราบ
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เปิ ดเผย ณ วันที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
หน่วย : ล้ านบาท
รายการ
อัตราส่วนความ
เพียงพอของเงินกองทุน
(ร้ อยละ)
เงิ น กองทุ น ที่ ส ามารถ
นํามาใช้ ได้ ทงหมด
ั้
เงิ น กองทุน ที่ ต้ อ งดํ า รง
ตามกฎหมาย

ไตรมาส 1

2562

ไตรมาส 2

2561

2562

ไตรมาส 3

2561

2562

2561

266.12

269.89

289.17

307.95

42,263.48

49,025.42

53,632.52

61,965.17

15,881.64

18,165.00

18,547.18

20,121.61

หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการกําหนดประเภทและ
ชนิดของเงินกองทุน รวมทังหลั
้ กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริ ษัทประกันชีวิต
กําหนดให้ นายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการที่จําเป็ นในการกํากับดูแลบริ ษัทที่มีอตั ราส่วนความเพียงพอ
ของเงินกองทุนตํ่ากว่าร้ อยละหนึง่ ร้ อยสี่สบิ ได้
- เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สนิ และหนี ้สินของบริษัทประกันชีวิต
- ไตรมาสที่ 2 หมายถึงผลการดําเนินงานสะสม 6 เดือน และไตรมาสที่ 3 หมายถึงผลการดําเนินงานสะสม 9
เดือน

2. รายงานทางการเงิน
งบการเงิน รายไตรมาสที่ผ้ สู อบบัญชีได้ สอบทานแล้ ว สามารถดูรายละเอียดได้ ที่
https://www.bangkoklife.com/th/Investor/FinanceInfo/17

