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แบบ ปผช. 1 รายไตรมาส

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

แบบรายการเปิ ดเผยข้อมูล
บริ ษทั แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

บริษทั ได้สอบทานข้อมูลทีเ่ ปิดเผย ด้วยความระมัดระวัง และบริษทั ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ และ
ขอรับรอง ความถูกต้องของข้อมูลทีไ่ ด้เปิดเผยทุกรายการของบริษทั

ลงนาม ....................................................................
ชื่อ นายไมเคิล จอห์น พาร์คเกอร์
ตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การ

ลงนาม ....................................................................
ชื่อ นายชุน เวย์ ไช
ตาแหน่ง กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ข้อมูลประจาไตรมาสที่ 1 , 2 และ 3 ปี พ.ศ. 2561
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1. ความเพียงพอของเงิ นกองทุนบริ ษทั
บริษทั แมนูไลฟ์ ประกันชีวติ มีนโยบายในการดารงเงินกองทุนตามประกาศของคปภ. เรือ่ ง
กาหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุนรวมทัง้ หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขในการคานวณเงินกองทุน
ของบริษทั ประกันชีวติ
โดยมีการกาหนดอัตราส่วนความเพียงพอขัน้ ต่าของเงินกองทุน (Internal
Minimum Target) ซึง่ เป็นมุมมองภายในของบริษทั มากกว่าทีก่ ฎหมายกาหนด (มากกว่า 140%) เพื่อ
เป็นการเพิม่ ขีดความสามารถในการปฏิบตั ติ ามพันธะสัญญาทีม่ ตี ่อผูถ้ อื กรมธรรม์ในกรณีทเ่ี กิดความ
เสียหายทีอ่ าจสูงกว่าทีค่ าดการณ์ไว้
และเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเมือ่ ระดับความเพียงพอของ
เงินกองทุนต่าลง เพื่อทีบ่ ริษทั จะดาเนินมาตรการแก้ไขทีจ่ าเป็ นได้อย่างรวดเร็ว
บริษทั แมนูไลฟ์ ประกันชีวติ มีการตรวจสอบ (Monitor) และพยากรณ์ระดับความเพียงพอของ
เงินกองทุนทุกเดือน รวมถึงมีการทบทวนและรับรองการประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสีย่ งและ
ความเพียงพอของเงินกองทุนเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษทั ฯ โดยมีเป้าหมาย
ในการรักษาสถานะเงินกองทุนของบริษทั ให้อยูใ่ นระดับทีม่ นคงและเพี
ั่
ยงพอทีจ่ ะรองรับการดาเนินธุรกิจ
ทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคตอย่างเหมาะสม
เปิดเผย ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
รายการ
อัตราส่วนความ
เพียงพอของ
เงินกองทุน (ร้อยละ)
เงินกองทุนที่สามารถ
นามาใช้ได้ทงั ้ หมด
เ งิ น ก อ ง ทุ น ที่ ต้ อ ง
ดารงตามกฎหมาย

ไตรมาส 1

หน่วย : ล้านบาท
ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

2561

2560

2561

2560

2561

2560

207.93

324.13

401.68

232.64

411.78

353.98

414.77

497.12

765.43

359.22

751.22

566.91

199.48

153.37

190.56

154.41

182.43

160.15

หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกาหนดประเภท
และชนิดของเงินกองทุน รวมทัง้ หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริษัท
ประกันชีวติ กาหนดให้นายทะเบียนอาจกาหนดมาตรการทีจ่ าเป็ นในการกากับดูแลบริษทั ทีม่ อี ตั ราส่วน
ความเพียงพอของเงินกองทุนต่ากว่าร้อยละหนึ่งร้อยสีส่ บิ ได้
- เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของบริษทั ประกันชีวติ
- ไตรมาสที่ 2 หมายถึงผลการดาเนินงานสะสม 6 เดือน และไตรมาสที่ 3 หมายถึงผลการดาเนินงานสะสม
9 เดือน
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2. รายงานทางการเงิ น
งบการเงิน รายไตรมาสทีผ่ สู้ อบบัญชีได้สอบทานแล้ว
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรือ่ ง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล โดยบริษทั ฯเลือกนาเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของ
เจ้าของ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี และเป็นไปตามรูปแบบงบ
การเงินทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(“คปภ.”)
เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขและระยะเวลาในการจัดทาและยื่นงบการเงินและรายงานเกีย่ วกับผล
การดาเนินงานของบริษทั ประกันชีวติ ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทาขึน้ เพื่อให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมจากงบการเงินประจาปีทน่ี าเสนอครัง้
ล่าสุด ดังนัน้ งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์
ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลทีน่ าเสนอซ้าซ้อนกับข้อมูลทีไ่ ด้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจาปีล่าสุด
ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 คลิกทีน่ ่ี
ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2561 คลิกทีน่ ่ี
ไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2561 คลิกทีน่ ่ี

