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1. ประวัติ บ ริ ษัท นโยบาย วัต ถุป ระสงค์ และกลยุท ธ์ใ นการด าเนิ นธุร กิ จ ลัก ษณะการ
ประกอบธุรกิ จ รายละเอี ยดลักษณะผลิ ตภัณฑ์ และบริ การที่ สาคัญ ช่ องทางการติ ดต่ อ
บริ ษทั วิ ธีการและระยะเวลาที่ ใช้ เรียกร้อง พิ จารณา และการชดใช้ เงิ นตามสัญญาประกัน
ชีวิต
1.1 ประวัติบริ ษทั
แมนูไลฟ์ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 23 มิถุนายน 2430 หรือกว่า 130 ปี โดยมีเซอร์ จอห์น แม็คโดแนลด์
(นายกรัฐมนตรีคนแรกของแคนาดา) ดารงตาแหน่ งประธานบริษทั คนแรก ของแมนูไลฟ์ โดยปจั จุบนั
ดาเนินการในแคนาดาและเอเชียภายใต้ช่อื “แมนูไลฟ์” และ ภายใต้ช่อื “จอห์น แฮนคอค” ในสหรัฐอเมริกา
แมนูไลฟ์ได้เริม่ เข้ามามีบทบาทการดาเนินธุรกิจในเอเชียครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2440 ทีฮ่ ่องกงและเซีย่ ง
ไฮ้
ในฐานะบริษทั ชัน้ นาทีด่ าเนินธุรกิจให้บริการความคุม้ ครองทางการเงินในภูมภิ าคเอเชียเป็นระยะเวลา
ยาวนานกว่า 120 ปี แมนู ไลฟ์ ได้ขยายการให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ให้ครอบคลุมความต้องการของ
ลูกค้าทีห่ ลากหลายทัง้ ประกันชีวติ และสุขภาพ
บริษทั แมนูไลฟ์ ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือ “บริษทั ฯ” เป็นทีร่ จู้ กั กันเป็นอย่างดี
ก่อนหน้านี้ในนามของ อินเตอร์ไลฟ์ จอห์น แฮนคอค เป็ นบริษทั ประกันชีวติ ในชื่อใหม่ทเ่ี กิดจากการควบรวม
กิจการระดับโลกระหว่าง แมนูไลฟ์ ไฟแนลเชียล คอร์ป ประเทศแคนาดา และ จอห์น แฮนคอค เซอร์วสิ อิงค์
ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการควบรวมกิจการดังกล่าว ส่งผลให้ อินเตอร์ไลฟ์ จอห์น แฮนคอค ประเทศไทย
ได้เปลีย่ นชื่อใหม่เป็ น บริษทั แมนูไลฟ์ ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) นับตัง้ แต่มถิ ุนายน 2548
เป็นต้นมา นอกจากนี้ ในเดือนตุลาคม 2549 แมนูไลฟ์ ประเทศไทย ได้ประกาศเปิดตัว บริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม
และกองทุนส่วนบุคคลอีกด้วย
กว่า 130 ปีทแ่ี มนูไลฟ์ ให้บริการทางด้านการเงิน ก่อให้เกิดความเชื่อมันทีเ่ ข้มแข็ง ด้วยความมันคง
่
ซื่อตรง และแนวคิดทีก่ ้าวหน้าในการให้บริการทางด้านการเงินทีด่ ที ส่ี ุดเพื่อลูกค้าทุกคน โดยมุง่ เน้นในการมอบ
คาแนะนาและผลิตภัณฑ์ทด่ี ี และเหมาะสมเพื่อให้ลกู ค้าบรรลุตามความฝนั และความปรารถนาของพวกเขาทัง้
ด้านการเงิน สุขภาพ และความมังคั
่ ง่ เพื่ออนาคตทีด่ ที ส่ี ุดสาหรับลูกค้า
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1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุรกิ จ
บริษทั แมนูไลฟ์ ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) มุง่ เน้นการสร้างความเชื่อมันของลู
่
กค้า
บนพืน้ ฐานความมันคง
่ ความมีเสถียรภาพ และโดดเด่นในศักยภาพทางการเงิน ด้วยกลยุทธ์การกระจายการ
ลงทุนเพื่อลดความเสีย่ ง การจัดการด้านบริหารความเสีย่ งทีเ่ ป็ นเลิศ อีกทัง้ ความมันคงและแข็
่
งแกร่งของ
เงินทุนสารองทีม่ คี ุณภาพของแมนูไลฟ์
แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นในฐานะผูใ้ ห้บริการทางการเงินชัน้ นา
ระดับโลก ส่งผลให้แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับทีแ่ ข็งแกร่งจาก
สถาบันการ จัดอันดับความน่าเชื่อถือชัน้ นาต่างๆ ของโลก อาทิเช่น A.M. Best, DBRS, Fitch, Moody’s and
Standard & Poor’s (13 กุมภาพันธ์ 2557)

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
บริษทั แมนู ไลฟ์ ช่วยให้ผคู้ นบรรลุตามความฝนั และความปรารถนาของพวกเขา โดยให้ความสาคัญ
กับความต้องการของลูกค้าเป็ นอันดับแรก พร้อมทัง้ ให้คาแนะนา ปรึกษา และทางแก้ปญั หาทีถ่ ูกต้อง บริษทั ฯ
จึงมุง่ เน้นธุรกิจกับลูกค้าในรูปแบบดิจทิ ลั และโดยตรง เป็นช่องทางสาคัญหลัก ซึง่ จะช่วยให้บริษทั ฯ สามารถลด
ความซับซ้อนของการดาเนินงาน ทัง้ ยังสามารถควบคุมความเสี่ยงในการดาเนินงานผ่านกระบวนการดิจทิ ลั
รวมถึงการลดกระบวนการทีไ่ ม่สาคัญลง เพื่อที่จะเพิม่ ขีดความสามารถในการเป็ นผูน้ าในด้านการพัฒนา การ
ประกันชีวติ ช่องทางดิจทิ ลั และโดยตรง
เกี่ยวกับกลยุ ทธ์ดิจทิ ลั และโดยตรงนี้ บริษัท ฯ ได้เ ปิ ดตัว ผลิต ภัณ ฑ์ใ หม่ ที่มุ่งเน้ น ด้านการประกัน
สุขภาพแบบเต็มรูปแบบ, ออมทรัพ ย์เพื่อสะสมความมังคั
่ ง่ และผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษียณอายุ นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้สร้างช่องทางที่สะดวกสาหรับรองรับการบริการและการชาระเงิน แบบออนไลน์ ที่ปลอดภัย โดย
แมนูไลฟ์ เป็ นหนึ่งในบริษทั ประกันชีวติ อันดับต้นๆในประเทศไทย ทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั จิ ากสานักคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือ คปภ. ในการให้ความคุม้ ครองในรูปแบบประกันชีวติ แบบ
ออนไลน์

1.4 รายละเอียดลักษณะผลิ ตภัณฑ์ บริ การที่สาคัญของบริ ษทั และสัดส่วนร้อยละของเบีย้
ประกันภัยแยก ตามประเภทของการรับประกันภัย
บริษทั แมนูไลฟ์ ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ออกแบบผลิตภัณฑ์ทร่ี องรับลักษณะการ
ทางานในรูปแบบดิจติ อล โดยทีเ่ รามีแบบประกันทัง้ หมด 3 แบบ คือ ประกันสะสมทรัพย์ ประกันสุขภาพ และ
ประกันอุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
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ตารางสัดส่ วนร้ อยละของเบีย้ ประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัยประจาปี 2561
รายการ

การประกันภัยประเภทสามัญ (Ordinary)

หน่วย : ล้านบาท
การ
การ
การ
ประกันภัย ประกันภัย ประกันภัย
ประเภท
อุบัตเิ หตุ ประเภท
อุตสาหกรรม
ส่ วน
กลุ่ม
รวม
(Industrial) บุคคล
(Group)
(Personal
Accident)

ตลอด
ชีพ

สะสม
ทรัพย์

เฉพาะ
กาล

อื่นๆ

รวม

จานวนเบี้ยประกันภัย
รับโดยตรง

63

184

-

72

319

-

4

-

323

จานวนเบี้ยประกันภัย
รับสุทธิ

63

169

-

72

304

-

4

-

308

สัดส่วนของเบี้ย
ประกันภัย

20

57

0

22

99

0

1

0

100

1.5 ช่องทางการติ ดต่อบริ ษทั และวิ ธีการเรียกร้องการชดใช้เงิ นตามสัญญาประกันชีวิต
ช่องทางการติดต่อของ บริษทั แมนูไลฟ์ ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) คลิกทีน่ ่ี
o โรงพยาบาลในเครือ
o วิธกี ารชาระเบีย้ ประกัน
o เรียกร้องค่าสินไหม
o การเปลีย่ นแปลงกรมธรรม์
o การต่ออายุกรมธรรม์
o การขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และอื่นๆ
o ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
o คาถามพบบ่อย

5

2. กรอบการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี และกระบวนการควบคุม ภายในของบริ ษัท รวมถึ ง
รายละเอียดในการดาเนิ นการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว
2.1 กรอบการกากับดูแลกิ จการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริ ษทั
บริษทั ฯ ยึดมันในการด
่
าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งการดาเนินธุรกิจ
ซึง่ มุง่ เน้นความซื่อสัตย์ และความถูกต้อง เพื่อเป็นหลักในการตัดสินใจและเสริมสร้างความเชื่อมันให้
่ แก่ลกู ค้า
นับล้านคน ทัง้ นี้บริษทั ฯ ได้รบั ชื่อเสียงและเป็ นทีย่ อมรับเรือ่ ยมาในการเป็ นสถาบันการเงินทีล่ กู ค้าไว้วางใจ
และบริษทั ฯ ก็รกั ษาชื่อเสียงเหล่านี้โดยการปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตามกฎระเบียบว่าด้วยจริยธรรมในการดาเนิน
ธุรกิจซึง่ วางหลักการและวัตถุประสงค์ให้พนักงานทุกคน และคู่คา้ ปฏิบตั ติ าม โดยกฎระเบียบว่าด้วยจริยธรรม
นี้ถอื เป็นเข็มทิศในการนาพาบริษทั ฯ ไปสู่การเป็ นผูน้ าด้านการเงินทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจ โดยกฎระเบียบ
ดังกล่าวได้วางหลักปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีต่ อ้ งกระทาพร้อมกับจรรยาทีด่ ี และกรอบการกากับดูและกิจการทีด่ ี อีกทัง้ ยัง
ระบุสถานการณ์ทค่ี วรหลีกเลีย่ ง หรือต้องรายงาน เพื่อการรักษาจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
นอกจากการดาเนินธุรกิจทีเ่ ป็นไปตามจริยธรรมอันดีแล้ว บริษทั ฯ ยังมีกรอบการทางานเพื่อการ
ตรวจสอบกระบวนการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ เพื่อเพิม่ ความแข็งแกร่งของกระบวนการบริหารงานใน
ด้านต่างๆ ให้มคี วามสอดคล้องกับทัง้ กฎหมาย กฎระเบียบภายใน รวมถึงจริยธรรมอันดีทย่ี ดึ มันเสมอมา
่

2.2 โครงสร้างองค์กรของบริ ษทั
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2.3 โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั

2.4 คณะกรรมการชุดย่อย
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการจริยธรรมทางธุรกิจ

2.5 การสรรหาและการแต่งตัง้ กรรมการ กรรมการอิ สระ และผูบ้ ริ หาร
เพื่อให้การสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทนดาเนินการไปอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม ประกอบกับเพื่อให้
การบริหารและดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น การสรรหาจึงต้องมีการพิจารณาทบทวนโครงสร้าง
องค์กรและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง โดยคานึกถึงองค์ความรูข้ องบุคคลทีส่ ามารถถ่ายทอด
และสร้างสรรค์ ให้การดาเนินธุรกิจเป็ นไปตามเป้าหมายและบรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี าหนด ซึง่ การสรรหาได้เปิด
โอกาสให้กบั บุคลคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถทัง้ ทางด้านระดับการศึกษา, ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจน
บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ ฉพาะ เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ

2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)
ค่าตอบแทนนัน้ มีการพิจารณาโดยคานึงถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวโน้มการ
เติบโตทางธุรกิจ โดยค่าตอบแทนกรรมการนัน้ ประกอบด้วยเบีย้ ประชุมและค่าบาเหน็จ ซึง่ อัตราการจ่าย
ค่าตอบแทนนัน้ เหมาะสมเพียงพอและจูงใจเพื่อรักษากรรมการทีม่ คี ุณภาพ
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3. การบริ หารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการ
บริ หารสิ นทรัพย์ และหนี้ สิน (Asset Liability Management : ALM)
3.1 การบริ หารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)
นโยบายความเสีย่ งขององค์กร แสดงถึงกรอบการบริหารความเสีย่ งขององค์กร (Enterprise Risk
Management: "ERM") ทีค่ รอบคลุมกิจกรรมการบริหารความเสีย่ ง และการบริหารความเสีย่ งทัง้ หมดของ
บริษทั แมนูไลฟ์ ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กรอบการบริหารความเสีย่ ง ได้จดั ให้มแี นวทางที่
มีโครงสร้างในการดาเนินกิจกรรมความเสีย่ งและการบริหารความเสีย่ งในระดับองค์กร โดยมีการสื่อสารผ่าน
นโยบาย และมาตรฐานความเสีย่ งทีใ่ ห้ความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผลว่า การออกแบบและการดาเนินกลยุทธ์
ทัวทั
่ ง้ องค์กร มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ขององค์กร โดยมาตรฐานการ
ปฏิบตั งิ านเหล่านี้ครอบคลุมถึงสิง่ เหล่านี้:
• บทบาทและหน้ าที่ความรับผิดชอบ: การกาหนดความรับผิดชอบและการมอบอานาจในการกากับ
ดูแลความเสีย่ ง และการบริหารความเสีย่ งในระดับต่างๆภายในบริษทั ฯ ตลอดจนหลักเกณฑ์ความ
รับผิดชอบ
• ธรรมาภิ บาลและยุทธศาสตร์: ประเภทและระดับความเสีย่ งที่ บริษทั ฯ แสวงหาเพื่อจัดทาแผนกล
ยุทธ์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร และระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ทอ่ี าจส่งผลต่อความ
เสีย่ งและนโยบาย
• การดาเนิ นการ: การระบุความเสีย่ ง การวัด การประเมินผล และการบรรเทาผลกระทบโดยให้ม ี
ผูร้ บั ผิดชอบในการจัดการและติดตามความเสีย่ ง
• การประเมิ นผล: การตรวจสอบความถูกต้อง การทดสอบย้อนกลับ และการกากับดูแลที่เป็ นอิสระ
เพื่อยืนยันว่า บริษทั ได้สร้างข้อมูลความเสีย่ งตามทีต่ งั ้ ใจไว้ และทาการวิเคราะห์สาเหตุหลักของการ
เปลีย่ นแปลงทีส่ ามารถเห็นได้ชดั เจน
นโยบายความเสีย่ งนี้ยงั มีส่วนประกอบทีม่ จี ดุ มุง่ หมายเพื่อปฏิบตั ติ ามประกาศของ คปภ. ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริหารความเสีย่ งขององค์กร
บริษทั แมนูไลฟ์ ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เป็น บริษทั ย่อยของสถาบันการเงิน
ระดับโลกทีใ่ ห้บริการด้านการประกันชีวติ การจัดการทรัพย์สนิ และบริการทางการเงินอื่น ๆ เราช่วยให้ลกู ค้า
บรรลุความฝนั และความปรารถนาของตนเองโดยการใส่ใจความต้องการของลูกค้าเป็ นอันดับแรก และให้
คาแนะนา และแนวทางทีถ่ ูกต้อง กิจกรรมทัง้ หมดนี้เกีย่ วข้องกับองค์ประกอบของการเป็ นผูร้ บั ความเสีย่ ง
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง ระดับความเสีย่ งของบริษทั ผูถ้ อื กรมธรรม์ เจ้าหนี้ และผูถ้ อื หุน้
เพื่อทีจ่ ะนาเสนอผลลัพธ์แบบครบวงจรแก่ ลูกค้า และในขณะเดียวกันเพื่อให้ประสบผลสาเร็จอย่างสม่าเสมอ
และยังยื
่ นในระยะยาว โดยเมือ่ มีการตัดสินใจเกีย่ วกับการรับความเสีย่ ง และการจัดการความเสีย่ ง บริษทั ให้
ความสาคัญกับวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสีย่ งดังต่อไปนี้:
•
เพื่อรักษาคามันสั
่ ญญา และความคาดหวังของลูกค้า เจ้าหนี้ ผูถ้ อื หุน้ และพนักงาน;
•
เพื่อสนับสนุนความสาเร็จทีไ่ ด้มงุ่ หวังและการส่งมอบผลลัพธ์ทด่ี สี าหรับลูกค้า ;
•
เพื่อใช้เงินลงทุนของผูถ้ อื หุน้
อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพโดยมีความเสีย่ งและ
ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม;
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•
•

เพื่อปกป้องและ/หรือเพิม่ ชื่อเสียงและแบรนด์ของ บริษทั ฯ; และ
เพื่อช่วยกลุ่ม บริษทั ในการรักษาระดับความแข็งแกร่งทางการเงิน

3.2 การบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน (Asset Liability Management : ALM)
สาหรับการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ คณะกรรมการบริหารหนี้สนิ และทรัพย์สนิ (Asset Liability
Committee) ของบริษทั ฯ มีแนวทางหลักในการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สนิ ดังนี้
- กาหนดกรอบการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทเพื่อให้มคี วามสอดคล้องกับลักษณะของหนี้สนิ
- กาหนด Duration Target ของสินทรัพย์ และ กาหนด Duration Gap Limit ของสินทรัพย์ เพื่อ
บริหารความเสีย่ งในกรณีทอ่ี ตั ราดอกเบีย้ เกิดความผันผวน
- จัดทาการทดสอบสินทรัพย์สภาพคล่องขัน้ ต่ า (The Minimum Liquid Asset test – “MLAT”) เพื่อให้
มันใจว่
่ า บริษทั ฯ มีสภาพคล่องเพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามภาระหน้าทีห่ ลักในการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ จะประชุมเป็ นรายไตรมาสเพื่อประเมินและตรวจสอบการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ทุก ๆ สองปี บริษทั ฯ จะมีการทบทวนกลยุทธ์การจัดสัดส่วนของสินทรัพย์ลงทุน (Strategic
Asset Allocation) และจะมีการทบทวน Duration Target ของสินทรัพย์ เพื่อให้มคี วามสอดคล้องกับ Duration
ของภาระหนี้สนิ ของบริษทั ฯ
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4. ความเสี่ ยงจากการรับประกัน ภัยที่ สามารถคาดการณ์ ไ ด้ และมี นั ยส าคัญ อัน อาจมี
ผลกระทบต่อฐานะการเงิ นของบริ ษทั การบริ หารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของ
เงิ นกองทุนและความเสี่ยงภัย และการกระจุกตัวของภัย
ในการตัดสินใจเลือกประเภท ระดับของการประกันภัยต่อทีเ่ หมาะสม และ สอดคล้องกับความเสีย่ งที่
ยอมรับได้ของบริษทั บริษทั จะพิจารณาจากปจั จัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:
• ความจาเป็ นในการถ่ายโอนความเสีย่ งจากการรับประกันภัยต่อ
• ความผันผวนของสินไหมทดแทน เมือ่ เทียบกับสถานะเงินกองทุน และ เงินกองทุน
ส่วนเกินของบริษทั
• ผลกระทบทีม่ ตี ่อกาไร
–
ถึงแม้ว่าการประกันภัยต่อจะสามารถลดผลกระทบต่อ
เงินกองทุนส่วนเกินของบริษทั อันเนื่องมาจากความผันผวนของสินไหมทดแทน แต่การ
ประกันภัยต่อก็สามารถลดผลกาไรลงได้เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม
หากอัตราเบีย้
ประกันภัยของการประกันต่ออยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมแล้ว เป็นไปได้ว่า การประกันต่อ
อาจช่วยเพิม่ ผลกาไร และเงินกองทุนส่วนเกินได้เช่นกัน
• ลักษณะและขนาดความเสีย่ งทีบ่ ริษทั รับประกัน – โดยทัวไปแล้
่
ว ความเสีย่ งจากอัตรา
มรณะถือว่าเป็นความเสีย่ งทีด่ กี ว่าความเสีย่ งประเภทอื่น ๆ เนื่องจากอัตรามรณะมีอตั รา
ทีล่ ดลงตลอดมา ซึง่ ทาให้สามารถพิจารณาเพิม่ ระดับการรับเสีย่ งภัยไว้เอง (retention
limit) แต่อย่างไรก็ตาม หากธุรกิจทีด่ าเนินการนัน้ มีปริมาณน้อย และมีจานวนความ
เสีย่ งภัยสูง จะทาให้มโี อกาสเกิดความผันผวนของสินไหมทดแทนสูง และต้องการการ
ประกันต่อมากขึน้
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ - หากบริษทั ได้ทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่บี ริษทั ไม่มปี ระสบการณ์
มาก่อน หรือประสบการณ์ในอดีตไม่สามารถรับรองสิง่ ทีค่ าดหมายในอนาคตได้ บริษทั ก็
จาเป็ นจะต้องมีการประกันต่อ เห็นได้ว่า การประกันต่อสามารถช่วยในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การรับประกันภัย และการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
• บริษทั ฯ
ควรขอใบเสนอราคาจากบริษทั ประกันภัยต่อหลายแห่งและการคัดเลือกขัน้
สุดท้ายจะขึน้ อยูก่ บั เกณฑ์หลายประการ รวมถึงราคา การบริการ ความแข็งแกร่งทาง
การเงินและการให้บริการ อาจมีบางสถานการณ์ เช่นการสนับสนุนด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เมือ่ บริษทั ฯ จะทางานร่วมกับบริษทั ประกันภัยต่อหนึ่งรายเท่านัน้
• อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ (Local solvency ratio) - การประกันภัยต่ออาจ
ให้ความคุม้ ครองแก่บริษทั ฯ จากผลกระทบของการเรียกร้องค่าชดเชยจานวนมากหรือ
บ่อยครัง้
• นโยบายการลงทุน – มีความเป็ นไปได้ว่า การประกันต่อสามารถช่วยให้บริษทั กระจาย
การลงทุนได้ โดยเฉพาะถ้าการประกันต่อนัน้ เป็นแบบ original terms หรือ การประกัน
ร่วม (coinsurance)
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การกาหนดระดับการรับเสีย่ งภัยไว้เองของแต่ละธุรกิจ จะพิจารณาจากปจั จัยดังต่อไปนี้ :
• ลักษณะของความเสีย่ ง – โดยทัวไป
่ ระดับการรับเสีย่ งภัยไว้เองจะต่ า หากบริษทั เสนอ
ขายผลิตภัณฑ์ หรือ สายงานธุรกิจทีบ่ ริษทั ไม่มปี ระสบการณ์เพียงพอ หรือ สถิตขิ อง
ความเสีย่ งทีใ่ ช้ในการกาหนดเบีย้ ประกันภัยนัน้ ขาดความน่าเชื่อถือ
• สมดุลระหว่างความเสีย่ ง และ กาไรของผลิตภัณฑ์ – ระดับการรับเสีย่ งภัยไว้เองทีต่ ่า
เกินไป อาจจะเป็ นการโอนผลกาไรของผลิตภัณฑ์ไปให้ผรู้ บั ประกันต่อ
• อัตราเงินทุนต่อระดับความเสีย่ ง (RBC ratio) - ระดับเงินกองทุนเป็ นปจั จัยหนึ่งทีใ่ ช้ใน
การพิจารณาว่า
ความผันผวนของสินไหมทดแทนในระดับใดทีบ่ ริษทั สามารถรับได้
ระดับอัตราเงินทุนต่อระดับความเสีย่ งทีแ่ ข็งแกร่งจะช่วยให้บริษทั สามารถกาหนดระดับ
การรับเสีย่ งภัยไว้เองทีส่ งู ขึน้ เพื่อรักษาผลกาไรไว้กบั บริษทั
• ประเภทของสัญญาประกันภัยต่อ – สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน (surplus treaty)
โดยทัวไปจะก
่
าหนดให้มคี ่านายหน้าจากผลกาไร (profit commission) ซึง่ จะทาให้
สัญญามีความน่ าสนใจ และสามารถกาหนดระดับรับเสีย่ งภัยไว้เองทีต่ ่าลงได้
ระดับการรับเสีย่ งภัยไว้เองนี้ จะต้องได้รบั การทบทวนเป็นประจาทุกปี ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการ
ทบทวนกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัยมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบใน
การเสนอระดับการรับเสีย่ งภัยไว้เองของแต่ละผลิตภัณฑ์
กรอบการบริหารการประกันภัยต่อ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาความเสีย่ งด้านการประกันภัย ซึง่
อยูใ่ นนโยบายการบริหารความเสีย่ งของบริษทั
ถึงแม้ว่า การประกันภัยต่อ สามารถช่วยลดความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากอัตรามรณะ หรือ อัตราการ
เจ็บปว่ ยลงได้ แต่การประกันภัยต่อก็ได้ก่อให้เกิดความเสีย่ งด้านความน่ าเชื่อถือแก่บริษทั ความเสีย่ งทีเ่ กิดจาก
คู่สญ
ั ญาสามารถเกิดขึน้ ได้ หากผูร้ บั ประกันภัยต่อ ไม่สามารถชาระค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
ต่อเมือ่ ถึงเวลาทีก่ าหนด อัตราความน่าเชื่อถือของคู่สญ
ั ญาจึงเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญอย่างหนึ่ง และโดยทัวไปแล้
่
ว
การประกันภัยต่อมักจะถูกทากับคู่สญ
ั ญาทีม่ สี ถานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่งเท่านัน้
ดังนัน้ อัตราความ
น่ าเชื่อถือของคู่สญ
ั ญาจึงเป็ นปจั จัยสาคัญในการพิจารณาทาประกันภัยต่อ
ทีมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะทาการตรวจสอบและรายงานต่อทีมงานกากับการปฏิบตั งิ านการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษทั ประกันภัยต่อทุกไตรมาส สิง่ นี้จะถูกตรวจสอบกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ในข้อบังคับของสานักงาน คปภ. และกรอบการบริหารการประกันภัยต่อของบริษทั
กฎระเบียบของสานักงาน คปภ. ช่วยให้ผรู้ บั ประกันภัยจัดการความเสีย่ งด้านความน่าเชื่อถือโดยเลือก
บริษทั ประกันภัยต่อดังนี้
การประกันภัยต่อกับบริษทั ประกันภัยต่อทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายการ
ประกันภัย และต้องเป็นไปตามกรอบการบริหารการประกันภัยต่อตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
การประกันภัยต่อกับบริษทั ประกันภัยต่อต่างประเทศจะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
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(1) ในกรณีของการประกันภัยต่อแบบ treaty reinsurance บริษทั อาจทาการประกันภัยต่อกับ
บริษทั ประกันภัยต่อทีม่ กี ารจัดอันดับแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้ ในสัดส่วนทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับกรอบ
การบริหารการประกันภัยต่อ

(2) ในกรณีของการประกันภัยต่อแบบ facultative reinsurance บริษทั อาจทาการประกันภัยต่อ
กับ บริษทั ประกันภัยต่อทีม่ กี ารจัดอันดับตาม (1) ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับกรอบการบริหาร
การประกันภัยต่อ
ปรัชญาของบริษทั ฯ คือ การลดความเสีย่ งด้านความน่าเชื่อถือให้อยูใ่ นระดับทีต่ ่ าทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้
โดยแนะนาให้ใช้กฎต่อไปนี้กบั การประกันภัยต่อของบริษทั
• ดาเนินการทาธุรกรรมกับคู่สญ
ั ญาทีม่ รี ะดับความน่ าเชื่อถือ A- หรือสูงกว่า (เช่นระดับ 1 3 ในตารางด้านบน)
• พยายามให้ธุรกรรมการประกันต่อนัน้ มีความเสีย่ งด้านความน่ าเชื่อถือทีต่ ่าทีส่ ุด เมื่อไรก็
ตามทีเ่ ป็นไปได้
• หากเป็นไปได้ ให้กระจายการประกันภัยต่อกับคู่สญ
ั ญาอื่นๆ เพื่อเป็นการจากัดการ
กระจุกตัวของความเสีย่ งด้านความน่าเชื่อถือ โดยพิจารณาขนาดของธุรกิจทีท่ าประกัน
ต่อควบคู่ไปด้วย
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสีย่ งทีผ่ รู้ บั ประกันต่อ ไม่สามารถชาระค่าสินไหมทดแทน
จากการประกันต่อได้ตรงเวลา
เป็นหน้าทีข่ องบริษทั ประกันภัยทีจ่ ะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผเู้ อา
ประกันภัยตามกาหนด โดยไม่คานึงถึงว่า ผูร้ บั ประกันต่อจะต้องชาระค่าสินไหมทดแทนจากการประกันต่อก่อน
หรือไม่ ความเสีย่ งด้านสภาพคล่องนี้ สามารถเกิดขึน้ ได้จากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
• ผูร้ บั ประกันต่อมีปญั หาเรือ่ งสภาพคล่อง
• ผูร้ บั ประกันต่อปฏิเสธทีจ่ ะชาระค่าสินไหมทดแทนจากการประกันต่อ
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• ผูร้ บั ประกันต่อตกลงทีจ่ ะชาระค่าสินไหมทดแทนจากการประกันต่อ แต่การชาระเงินเกิด
การล่าช้า
เพื่อเป็นการบรรเทาความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง บริษทั จะดาเนินการดังต่อไปนี้
• ทาธุรกรรมกับผูร้ บั ประกันต่อทีม่ สี ถานะทางการเงินแข็งแกร่ง
• ทาให้แน่ใจว่าเงือ่ นไขในสัญญาประกันต่อมีความชัดเจนเกีย่ วกับ กรณีของการชาระล่าช้า
/ ไม่สามารถชาระเงิน (เช่น ล้มละลายจากการด้อยค่าทางการเงิน หรือ ปฏิเสธทีจ่ ะ
จ่ายเงิน)
• รักษาระดับสภาพคล่องของบริษทั เองให้อยูใ่ นระดับสูง เพื่อทีว่ ่า บริษทั จะสามารถจ่ายค่า
สินไหมทดแทนให้แก่ลกู ค้าก่อน และเรียกร้องจากผูร้ บั ประกันต่อในภายหลัง
• การจัดการความเสีย่ งด้านสภาพคล่องเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
ของบริษทั
• รักษาระดับอัตราเงินกองทุนต่อความเสีย่ ง (RBC ratio) ทีเ่ ป้าหมายร้อยละ 200 (สูงกว่า
ข้อกาหนดขัน้ ต่าร้อยละ 140 เพื่อลดความเสีย่ งจากสภาพคล่องให้ดขี น้ึ )
การประกันต่อทางการเงิ น (Financial Reinsurance) / การประกันต่อแบบจากัด (Finite
Reinsurance) / ผลิ ตภัณฑ์การโอนความเสี่ยงทางเลือก (Alternative Risk Transfer Products)
เพื่อให้เป็นการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของสานักงาน คปภ บริษทั ไม่มนี โยบายทีจ่ ะทาการประกันต่อ
ทางการเงิน หรือ การประกันต่อแบบจากัด หรือ ผลิตภัณฑ์การโอนความเสีย่ งทางเลือก

5. มูลค่า วิ ธีการ และสมมติ ฐานในการประเมิ นหนี้ สินจากสัญญาประกันภัย
วิ ธีการประเมิ นหนี้ สินจากสัญญาประกันภัย
1. สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว
บริษัทฯค านวณเงินส ารองประกันชีว ิต เป็ นไปตามวิธ ีของคณิต ศาสตร์ประกันภัยตามหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนดไว้ในประกาศ คปภ. เรือ่ งการประเมินราคาทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของบริษทั ประกันชีวติ
สมมติฐานที่สาคัญทีใ่ ช้ในการวัดมูลค่าสารองประกันภัยสาหรับสัญญาระยะยาว แสดงอยู่ในงบการเงิน
ของบริษทั ฯ ประจาปี 2561 หน้า 36 (งบการเงินของบริษทั ฯ ประจาปี 2561 คลิกทีน่ ่)ี
2. สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะสัน้
(ก) สารองค่าสินไหมทดแทน
ส ารองค่ า สิน ไหมทดแทนประกอบด้ว ยค่ าสิน ไหมทดแทนที่ไ ด้ร บั รายงานแล้ว และค่ า สิน ไหม
ทดแทนทีเ่ กิดขึน้ แต่ยงั ไม่ได้รบั รายงาน
ค่าสินไหมทดแทนทีไ่ ด้รบั รายงานแล้ว สาหรับค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจะบันทึกตามจานวนทีจ่ ะ
จ่ายจริง ส่วนสารองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รบั การแจ้งคาเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้ อา
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ประกันภัยตามจานวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่า
ประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ทเ่ี กี่ยวข้อง
บริษัทฯได้ต งั ้ สารองเพิ่มเติมสาหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ บริษัทฯยังไม่ได้ รบั รายงาน
(IBNR) ซึ่งคานวณโดยวิธกี ารทางคณิตศาสตร์ประกันภัยตามประกาศของ คปภ. เรื่อง กาหนด
ประเภทและชนิดของเงินกองทุนรวมทัง้ หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุน
ของบริษทั ประกันชีวติ
(ข) สารองเบีย้ ประกันภัย
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน หากมูลค่าของสารองความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สน้ิ สุดสูงกว่าสารองเบีย้
ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้ บริษทั ฯจะรับรูส้ ่วนต่างและแสดงรายการสารองความเสีย่ งภัยทีย่ งั
ไม่สน้ิ สุดในงบการเงิน
สารองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้คานวณจากเบีย้ ประกันรับโดยวิธเี ฉลีย่ รายวัน
สารองความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สน้ิ สุดเป็นจานวนเงินทีบ่ ริษทั ฯสารองไว้เพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่
อาจเกิด ขึ้น ในอนาคตส าหรับ การประกัน ภัย ที่ย ัง มีผ ลบัง คับ อยู่ ซึ่ง ค านวณโดยวิธ ีก ารทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทฯใช้การประมาณการที่ดที ่สี ุดของค่าสินไหมทดแทนที่ค าดว่าจะ
เกิดขึน้ ในระยะเวลาเอาประกันทีเ่ หลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
3. เงินทีต่ อ้ งจ่ำยตำมเงือ่ นไขกรมธรรม์ประกันภัยและหนี้สนิ อืน่ ตำมกรมธรรม์ประกันภัย
เงินทีต่ ้องจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยที่ยงั มิได้ชาระให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผูร้ บั ประโยชน์
บันทึกเมือ่ ได้รบั แจ้งหรือเมือ่ เข้าเงือ่ นไขในกรมธรรม์
หนี้สนิ อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย คือ หมายถึง เงินค่าเบีย้ ประกันภัยทีร่ บั ล่วงหน้าจากผูเ้ อาประกันภัย
และเงินที่บริษัทต้อ งจ่ายให้แ ก่ผู้เ อาประกันภัยตามสัญญานอกเหนือจากเงินที่ต้อ งจ่ายตามเงื่อ นไข
กรมธรรม์ประกันภัย บันทึก ณ วันทีเ่ กิดรายการ

รายการ
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัย
ระยะยาว (long-term technical reserves)
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัย
ระยะสัน้ (short-term technical reserves)
ผลประโยชน์ตามกมธรรม์คา้ งจ้าย
(Unpaid policy benefits)

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2561
ปี 2560
ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน
3,801.53

3,801.53

4,170.22

4,170.22

22.26

19.33

24.40

20.88

3.32

3.32

1.10

1.10
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หนี้สนิ อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย
(Due to insured)

103.85

103.85

116.64

116.64

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัย ทีป่ ระเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวตั ถุประสงค์หลัก
เพื่อให้นกั ลงทุนผูว้ เิ คราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัยทีเ่ ป็ นที่
ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึง่ มูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผูส้ อบบัญชีอนุ ญาต
แล้ว
- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัย ทีป่ ระเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของบริษทั ประกันชีวติ เพื่อ
วัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก ในการก ากับ ความมัน่ คงทางการเงิน ของบริษั ท ประกัน ภัย และเพื่อ ให้ม ัน่ ใจว่ า บริษั ท
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งจะต้อง
ประเมิน โดยนัก คณิ ต ศาสตร์ป ระกัน ภัย ที่ไ ด้ร ับ ใบอนุ ญ าตจากนายทะเบีย นตามหลัก การทางคณิ ต ศาสตร์
ประกันภัยทีไ่ ด้รบั การยอมรับ สมมติฐานทีใ่ ช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์จริงหรือในกรณีท่ี
บริษทั มีขอ้ มูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ
ของพอร์ตการรับประกันภัยของบริษทั นัน้ นอกจากนี้ มูลค่าสารองประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื่อความ
ผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึง่ ให้เป็ นไปตามทีส่ านักงาน คปภ. กาหนด
ข้อสังเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่างราคา
บัญชีและราคาประเมินของ อย่างมีนยั สาคัญ อันเนื่องมากจากวัตถุประสงค์และวิธกี ารทีแ่ ตกต่างกันในการประเมินตามทีก่ ล่าว
ไว้ขา้ งต้น ทัง้ นี้ผทู้ จ่ี ะนาข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทาความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคาหนี้สนิ จากสัญญา
ประกันภัยทัง้ สองให้ถถ่ี ว้ นก่อนตัดสินใจ
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6. การลงทุนของบริ ษทั
นโยบายการลงทุนของบริษทั แมนู ไลฟ์ ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ) คือ
จะดาเนินกิจกรรมการลงทุนเพื่อให้ได้รบั ผลตอบแทนทางการลงทุนทีเ่ หมาะสม โดยพิจารณาถึงความ
เสีย่ งทีจ่ ะก่อให้เกิดความสูญเสีย
วัตถุประสงค์หลักของกิ จกรรมการลงทุนของบริ ษทั ฯ คือ การบริหารจัดการและการควบคุมความ
เสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับสินทรัพย์ลงทุน เนื่องจากบริษทั ฯมีภาระผูกพันตามทีส่ ญ
ั ญาไว้กบั ลูกค้า พนักงาน
และคู่ค้า ดังนัน้ บริษทั ฯจึงดาเนินกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งเน้นการเพิม่ ผลตอบแทนในระยะยาว เพื่อให้
สามารถช าระผลประโยชน์ ข องกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ที่ย ัง มีผ ลบัง คับ ใช้ต ามที่ไ ด้ป ระมาณการไว้
นอกจากนี้บริษทั ฯยังมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะเพิม่ มูลค่าเงินกองทุนส่วนเกินเพื่อการรักษาเสถียรภาพของ
เงินกองทุนอย่างสม่าเสมอ และรักษาความสามารถในการชาระผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัย
อีกทัง้ ยังเป็นการเพิม่ ความแข็งแกร่งและความสามารถในการแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
กระบวนการการลงทุนของบริ ษทั ฯ คือ คณะกรรมการการลงทุนประชุมเป็ นประจาเพื่อติดตามการ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายการลงทุนทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการการลงทุนจะประชุมเป็ นรายไตรมาสเพื่อติดตามผลการลงทุนของบริษทั ฯโดยได้จดั จ้าง
ให้บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนู ไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัดซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย ทาการบริหาร
จัดการลงทุน(Private fund)ตามนโยบายการลงทุนโดยยึดหลักการ Fiduciary Duty และ Prudent
Expert Rule รวมถึงหลักธรรมาภิบาล (I-Code) นอกจากนี้คณะกรรมการการลงทุนพิจารณาจะเรื่อง
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนภายใต้นโยบายนี้ ในกรณีทม่ี ปี ระเด็นเร่งด่วนทีต่ ้องการการพิจารณาจาก
คณะกรรมการการลงทุน การประชุมสามารถจัดขึน้ ได้ตามต้องการ
การประเมิ นมูลค่าสิ นทรัพย์ลงทุนใช้ ในการจัดทารายงานทางการเงิ นโดยทัวไปตามมาตรฐาน
่
บัญชี คือ
บริษทั ฯ วัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า และเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายตามมูลค่ายุตธิ รรม
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดแสดงมูลค่าตามวิธรี าคาทุนตัดจาหน่ าย เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่
อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัวไป
่ ซึง่ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า
(ถ้ามี)
มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคานวณจากราคาเสนอซือ้ หลังสุด ณ สิน้ วันทา
การสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารหนี้คานวณโดย
ใช้อ ัต ราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูล ค่ ายุติธ รรมของหน่ ว ยลงทุ น
คานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
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ราคาประเมิ น ของสิ น ทรัพ ย์ล งทุ น ในรายงานความเพี ย งพอของเงิ นกองทุ น ประเมิน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกับ กับ และส่ ง เสริม การประกอบธุ ร กิจ ประกัน ภัย เรื่อ ง การประเมิน ราคา
ทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของบริษทั ประกันชีวติ พ.ศ. 2554
ประเภทสินทรัพย์ลงทุน

เงินฝากสถาบันการเงินและบัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารหนี้ (พันธบัตร,หุน้ กู,้ ตัว๋ สัญญาใช้เงิน, ตัว๋ แลกเงิน,หุน้ กู้
แปลงสภาพ และสลากออมทรัพย์)
ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม)

หน่วย : ล้านบาท
มูลค่ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2561
ปี 2560
ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน
443.81
443.81
222.75
222.75
3,854.00

3,854.00

0.30
1.57
หน่วยลงทุน
284.77
284.77
เงินให้กยู้ มื โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน
179.13
179.13
เงินให้กยู้ มื และเงินให้เช่าซื้อรถ และให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง
1.14
0.00
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิการซื้อหุน้ หุน้ กู้ หน่วยลงทุน
0.00
0.00
ตราสารอนุพนั ธ์
0.00
0.00
เงินลงทุนอื่น
0.00
0.00
รวมสิ นทรัพย์ลงทุน
4,542.09
4,542.22
ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สนิ ทีป่ ระเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

3,279.81
0.30

3,279.81
1.63

304.93
187.64
1.30
0.00
0.00
0.00
4,217.79

304.93
187.64
0.16
0.00
0.00
0.00
4,217.98

ราคาประเมิน หมายถึง สิน ทรัพ ย์แ ละหนี้สินที่ป ระเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม การประกอบธุ รกิจ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของบริษทั ประกันภัยชีวติ เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกากับความ
มันคงทางการเงิ
่
นของบริษทั ประกันภัยและเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั มีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย
ได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู้ อาประกันภัย
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7.ผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทประกัน ภัย รวมถึ งผลการวิ เ คราะห์แ ละอัต ราส่ ว น
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
รายการ
เบีย้ ประกันภัยรวม
เบีย้ ประกันภัยทีถ่ อื เป็นรายได้ (สุทธิ)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิม่ (ลด)
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

2561
323.07
311.69
133.26
(368.69)
497.02
(71.30)

หน่วย : ล้านบาท
2560
396.89
392.10
133.28
846.96
471.74
(850.12)

เบีย้ ประกันภัยทีถ่ อื เป็ นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อมีจานวน 312 ล้านบาท ลดลงจาก 80 ล้านบาทในปี
2560 โดยลดลงคิดเป็ นร้อยละ 20.5 จากปี 2560 อันเนื่องมาจากการปิดช่องทางตัวแทนและช่องทางการขาย
ผ่านทางโทรศัพท์ในช่วงปลายปี 2560 ส่งผลให้เบีย้ ประกันภัยรับลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2561 เป็ นจานวน 74
ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็ นร้อยละ 18.6 และมีการเพิม่ ขึน้ ของเบีย้ ประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
จานวน 8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 136.0 โดยผลกระทบนี้บางส่วนได้ถูกหักกลบโดยสารองเบีย้ ประกันภัย
ทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้ลดลงจากปีก่อนจานวน 2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 130.8
ผลขาดทุนสุทธิสาหรับปี 2561 มีจานวน 71 ล้านบาท โดยลดลงจานวน 796 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ
90.5 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยสาเหตุหลักจากการที่ในปี 2560 บริษทั ฯได้บนั ทึกสารองเผื่อฉุ ก เฉิน
(contingency reserve) และได้มกี ารปรับลดลงบางส่วนในปี 2561 ทาให้ผลกระทบของค่าใช้จ่ายในงบกาไร
ขาดทุนของบริษทั ลดลงเป็นจานวน 1,216 ล้านบาทเมือ่ เทียบกับปีก่อน โดยผลกระทบนี้บางส่วนได้ถูกหักกลบ
จากกาไรจากการยกหนี้ให้โดยบริษทั ในเครือจานวน 270 ล้านบาทในปี 2560 แต่ในปีน้ีไม่มรี ายการดังกล่าวทา
ให้รายได้ลดลง
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าสินไหมทดแทนสุทธิจากทีไ่ ด้รบั คืนจากการประกันภัยต่อ มีจานวน 497
ล้านบาท เทียบกับจานวน 472 ล้านบาทในปี 2560 หรือเพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 5.4
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ มีจานวน 1 ล้านบาท เทียบกับ 22 ล้านบาทในปี 2560 หรือลดลงคิดเป็ นร้อยละ 95.7
เมือ่ เทียบกับปี 2560 ค่าจ้างและค่าบาเหน็จทีล่ ดลงสืบเนื่องจากเบีย้ ประกันภัยรับลดลง ส่งผลให้ค่าจ้างและค่า
บาเหน็จลดลงตามไปด้วย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น มีจานวน 10 ล้านบาท ลดลงเทียบกับ 22 ล้านบาทในปี 2560ค่าใช้จ่ายที่
ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 53.3 นี้ สืบเนื่องมาจากการประหยัดต้นทุนจากการปิดช่องทางตัวแทนและช่องทางการ
ขายผ่านทางโทรศัพท์
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บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานจานวน 329 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 ซึง่ มีจานวน 343 ล้าน
บาท การลดลงส่ วนใหญ่ เ กิดจากโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับกลยุทธ์หลักที่มุ่งเน้ น
ดิจติ อลและเป็นกลยุทธ์ทเ่ี กิดขึน้ ในช่วงปลายปี 2560 โดยผลกระทบนี้ บางส่วนได้ถูกหักกลบจากการลงทุนใน
ระบบงานดิจติ อลและการตลาดทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2561
ขาดทุนจากเงินลงทุนสาหรับปี เท่ากับ 41 ล้านบาท โดยเพิม่ ขึน้ 35 ล้านบาทเมื่อเทียบกับขาดทุนจากการ
ลงทุน 6 ล้านบาทในปี 2560 สาเหตุหลักเกิดจากการตัง้ ค่าเผื่อการด้อยค่าของบริษทั ย่อยในปี 2561
บริษทั ฯ มีขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมจานวน 18 ล้านบาท ลดลงจานวน 80 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ
กาไรจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมในปี 2560 จานวน 62 ล้านบาท หลักๆ เนื่องมาจากการลดลงของกาไรจาก
การปรับมูลค่ายุตธิ รรมในเงินลงทุนในหน่วยลงทุนจากกาไรจานวน 38 ล้านบาทในปี 2560 เป็ นขาดทุนจานวน
24 ล้านบาท ในปี 2561 ทาให้กาไรจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมลดลง 62 ล้านบาท อันเนื่องมาจากสภาวะของ
ตลาดทีผ่ นั ผวน
บริษทั ฯ มีการเพิม่ ทุน 2 ครัง้ ในระหว่างปี 2561 จานวน 265 ล้านบาท และ 485 ล้านบาท ตามลาดับ รวม
จานวนเงินทัง้ สิน้ 750 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดาเนินงานภายในกิจการและสนับสนุ นกลยุทธ์ของบริษทั ฯ ที่
มุ่งเน้ นไปที่ช่องทางดิจติ อลและการสร้างสัมพันธ์กบั ลูกค้าโดยตรงเป็ นเป้าหมายหลัก โดยเฉพาะการพัฒนา
ระบบการบริหารงาน

รายการ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยปีแรก : เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยปีต่อ : เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (Return on equity ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on assets ratio)
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมทัง้ หมด
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทไ่ี ม่รวมกรมธรรม์ประกันชีวติ
แบบ Unit Linked และ Universal life
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน ( Return on Investment Ratio)
- อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทัง้ หมด
- อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนทีไ่ ม่รวมการลงทุนจาก
กรมธรรม์ประกันชีวติ แบบUnit Linked และ Universal life
อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อเงินสารองประกันภัย (ราคาประเมิน)

หน่วย : ร้อยละ
2561
2560
53.29
49.63
53.27
50.40
(14.73)
(383.90)
(1.46)

(19.06)

(1.47)

(19.20)

2.92

3.17

3.06
119.79

3.43
102.53
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หมายเหตุ - ราคาประเมิน หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ประเมินตาม ประกาศ ตามประกาศคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันภัยชีวติ เพื่อวัตถุประสงค์หลัก
ในการกากับความมัน่ คงทางการเงินของบริ ษทั ประกันภัยและเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตาม
สัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู ้ อาประกันภัย
- กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) เป็ นการประกันชีวิตที่ให้ท้ งั ความคุม้ ครองชีวิตและการลงทุนใน
กองทุนรวม โดยมูลค่ากรมธรรม์ข้ ึนอยูก่ บั มูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้สินทรัพย์ในกองทุนเป็ นของผูเ้ อาประกันมิได้เป็ นของบริ ษทั
- กรมธรรม์ประกันชีวติ แบบ Universal life เป็ นการประกันชีวติ ที่แยกส่วนความคุม้ ครองชีวิต และส่ วน การลงทุนอย่าง
ชัดเจน โดยผลตอบแทนจากการลงทุนขึ้นอยูก่ บั ผลการลงทุนของบริ ษทั แต่ไม่ต่ากว่า ผลตอบแทนขั้นต่าที่ได้รับรองไว้

8. ความเพียงพอของเงิ นกองทุน
บริษทั ฯ มีนโยบายในการดารงเงินกองทุนตามประกาศของ คปภ. เรื่อง กาหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุนรวมทัง้ หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริษทั ประกันชีวติ โดยมีการ
กาหนดอัตราส่วนความเพียงพอขัน้ ต่ าของเงินกองทุน (Internal Minimum Target) ซึง่ เป็ นมุมมองภายในของ
บริษทั มากกว่าทีก่ ฎหมายกาหนด (มากกว่า 140%) เพื่อเป็ นการเพิม่ ขีดความสามารถในการปฏิบตั ติ ามพันธะ
สัญญาที่มตี ่อผู้ถอื กรมธรรม์ในกรณีท่เี กิดความเสียหายที่อาจสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และเป็ นสัญญาเตือนภัย
ล่วงหน้าเมื่อระดับความเพียงพอของเงินกองทุนต่ าลง เพื่อทีบ่ ริษทั จะดาเนินมาตรการแก้ไขที่จาเป็ นได้อย่าง
รวดเร็ว
บริษทั ฯ มีการตรวจสอบ (Monitor) และพยากรณ์ระดับความเพียงพอของเงินกองทุนทุกเดือน รวมถึง
มีการทบทวนและรับรองการประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสีย่ งและความเพียงพอของเงินกองทุนเป็ น
ประจาทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษทั ฯ โดยมีเป้าหมายในการรักษาสถานะเงินกองทุนของบริษทั
ให้อยูใ่ นระดับทีม่ นคงและเพี
ั่
ยงพอทีจ่ ะรองรับการดาเนินธุรกิจทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคตอย่างเหมาะสม

รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
- หนี้สนิ จากสัญญาประกันภัย
- หนี้สนิ อื่น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ)
เงินกองทุนทีส่ ามารถนามาใช้ได้ทงั ้ หมด
เงินกองทุนทีต่ อ้ งดารงตามกฎหมาย

หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
5,428.06
5,149.28
4,192.98
4,490.19
3,928.04
4,308.84
264.95
181.35
1,235.08
659.09
597.46
1,102.32
184.50

202.79
394.35
194.47
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หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกาหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทัง้ หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริษทั ประกันชีวติ กาหนดให้นาย
ทะเบียนอาจกาหนดมาตรการทีจ่ าเป็ นในการกากับดูแลบริษทั ทีม่ อี ตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ ากว่าร้อย
ละหนึ่งร้อยสีส่ บิ ได้
- เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของบริษทั ประกันชีวติ
- รายการข้างต้นคานวณโดยใช้ ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของบริษทั ประกันชีวติ

9. งบการเงิ น และหมายเหตุประกอบงบการเงิ นสาหรับรอบปี ปฏิ ทินที่ล่วงมาที่ผส้ ู อบบัญชี
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
งบการเงินนี้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ าหนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 และจัดทาขึน้ ตามวิธกี ารบัญชีเกีย่ วกับการประกันชีวติ ในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องซึง่
กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) และเป็นไปตาม
รูปแบบงบการเงินทีก่ าหนดในประกาศ คปภ. เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขและระยะเวลาใน การจัดทา
และยืน่ งบการเงินและรายงานเกีย่ วกับผลการดาเนินงานของบริษทั ประกันชีวติ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม
2559
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับทีบ่ ริษทั ฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยนี้ งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคา
ทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี (รายละเอียดเพิ่มเติม)

