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1. ประวติับริษัท นโยบาย วตัถปุระสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจ รายละเอียดลกัษณะผลิตภณัฑ์ และบริการท่ีส าคญั ช่องทางการติดต่อ

บริษทั วิธีการและระยะเวลาท่ีใช้เรียกร้อง พิจารณา และการชดใช้เงินตามสญัญาประกนั

ชีวิต  

1.1 ประวติับริษทั               

แมนูไลฟ์ก่อตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่ 23 มถุินายน 2430 หรอืกว่า 130 ปี โดยมเีซอร ์ จอหน์ แมค็โดแนลด ์

(นายกรฐัมนตรคีนแรกของแคนาดา) ด ารงต าแหน่งประธานบรษิทัคนแรก ของแมนูไลฟ์ โดยปจัจบุนั

ด าเนินการในแคนาดาและเอเชยีภายใตช้ื่อ “แมนูไลฟ์” และ ภายใตช้ื่อ “จอหน์ แฮนคอค” ในสหรฐัอเมรกิา 

แมนูไลฟ์ไดเ้ริม่เขา้มามบีทบาทการด าเนินธุรกจิในเอเชยีครัง้แรกในปี พ.ศ. 2440 ทีฮ่่องกงและเซีย่ง

ไฮ ้ ในฐานะบรษิทัชัน้น าทีด่ าเนินธุรกจิใหบ้รกิารความคุม้ครองทางการเงนิในภมูภิาคเอเชยีเป็นระยะเวลา

ยาวนานกว่า 120 ปี แมนูไลฟ์ ไดข้ยายการใหบ้รกิารผลติภณัฑท์างการเงนิ ใหค้รอบคลุมความตอ้งการของ

ลกูคา้ทีห่ลากหลายทัง้ประกนัชวีติและสุขภาพ 

บรษิทั แมนูไลฟ์ ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอื “บรษิทัฯ” เป็นทีรู่จ้กักนัเป็นอยา่งดี

ก่อนหน้าน้ีในนามของ อนิเตอรไ์ลฟ์ จอหน์ แฮนคอค เป็นบรษิทัประกนัชวีติในชื่อใหมท่ีเ่กดิจากการควบรวม

กจิการระดบัโลกระหว่าง แมนูไลฟ์ ไฟแนลเชยีล คอรป์ ประเทศแคนาดา และ จอหน์ แฮนคอค เซอรว์สิ องิค ์

ประเทศสหรฐัอเมรกิา จากการควบรวมกจิการดงักล่าว ส่งผลให ้ อนิเตอรไ์ลฟ์ จอหน์ แฮนคอค ประเทศไทย 

ไดเ้ปลีย่นชื่อใหมเ่ป็น บรษิทั แมนูไลฟ์ ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) นบัตัง้แต่มถุินายน 2548 

เป็นตน้มา นอกจากนี้ ในเดอืนตุลาคม 2549  แมนูไลฟ์ ประเทศไทย ไดป้ระกาศเปิดตวั บรษิทัหลกัทรพัย์

จดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อประกอบการธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทจดัการกองทุนรวม

และกองทุนส่วนบุคคลอกีดว้ย  

กว่า 130 ปีทีแ่มนูไลฟ์ ใหบ้รกิารทางดา้นการเงนิ ก่อใหเ้กดิความเชื่อมนัทีเ่ขม้แขง็ ดว้ยความมัน่คง 

ซื่อตรง และแนวคดิทีก่้าวหน้าในการใหบ้รกิารทางดา้นการเงนิทีด่ทีีสุ่ดเพื่อลกูคา้ทุกคน โดยมุง่เน้นในการมอบ

ค าแนะน าและผลติภณัฑท์ีด่ ี และเหมาะสมเพื่อใหล้กูคา้บรรลุตามความฝนัและความปรารถนาของพวกเขาทัง้

ดา้นการเงนิ สุขภาพ และความมัง่คัง่ เพื่ออนาคตทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัลูกคา้ 
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1.2 นโยบาย วตัถปุระสงค ์และกลยทุธใ์นการด าเนินธรุกิจ  
บรษิทั แมนูไลฟ์ ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มุง่เน้นการสรา้งความเชื่อมัน่ของลกูคา้ 

บนพืน้ฐานความมัน่คง ความมเีสถยีรภาพ และโดดเด่นในศกัยภาพทางการเงนิ ดว้ยกลยทุธก์ารกระจายการ

ลงทุนเพื่อลดความเสีย่ง การจดัการดา้นบรหิารความเสีย่งทีเ่ป็นเลศิ อกีทัง้ความมัน่คงและแขง็แกรง่ของ

เงนิทุนส ารองทีม่คีุณภาพของแมนูไลฟ์ แสดงใหเ้หน็ถงึความโดดเด่นในฐานะผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิชัน้น า

ระดบัโลก ส่งผลใหแ้มนูไลฟ์ ไฟแนนเชยีล ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นระดบัทีแ่ขง็แกรง่จาก

สถาบนัการ จดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืชัน้น าต่างๆ ของโลก อาทเิช่น A.M. Best, DBRS, Fitch, Moody’s and 

Standard & Poor’s (13 กุมภาพนัธ ์2557) 

 

 

1.3 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  
บรษิทั แมนูไลฟ์ ช่วยให้ผูค้นบรรลุตามความฝนัและความปรารถนาของพวกเขา โดยใหค้วามส าคญั

กบัความตอ้งการของลูกคา้เป็นอนัดบัแรก พรอ้มทัง้ใหค้ าแนะน า ปรกึษา และทางแก้ปญัหาทีถู่กต้อง บรษิทัฯ 

จงึมุง่เน้นธุรกจิกบัลกูคา้ในรปูแบบดจิทิลัและโดยตรง เป็นช่องทางส าคญัหลกั ซึง่จะช่วยใหบ้รษิทัฯ สามารถลด

ความซบัซ้อนของการด าเนินงาน ทัง้ยงัสามารถควบคุมความเสี่ยงในการด าเนินงานผ่านกระบวนการดจิทิลั 

รวมถงึการลดกระบวนการทีไ่ม่ส าคญัลง เพื่อที่จะเพิม่ขดีความสามารถในการเป็นผูน้ าในดา้นการพฒันา การ

ประกนัชวีติช่องทางดจิทิลัและโดยตรง 

เกี่ยวกับกลยุทธ์ดิจทิลัและโดยตรงนี้  บรษิัทฯ ได้เปิดตัวผลิตภณัฑ์ใหม่ ที่มุ่งเน้นด้านการประกัน

สุขภาพแบบเต็มรูปแบบ, ออมทรพัย์เพื่อสะสมความมัง่คัง่ และผลติภณัฑ์เพื่อการเกษียณอายุ นอกจากนี้

บรษิัทฯ ได้สร้างช่องทางที่สะดวกส าหรบัรองรบัการบรกิารและการช าระเงนิแบบออนไลน์ ที่ปลอดภยั โดย

แมนูไลฟ์ เป็นหน่ึงในบรษิทัประกนัชวีติ อนัดบัต้นๆในประเทศไทย ทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากส านักคณะกรรมการ

ก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัหรอื คปภ. ในการใหค้วามคุม้ครองในรปูแบบประกนัชวีติแบบ

ออนไลน์ 

 

 

1.4 รายละเอียดลกัษณะผลิตภณัฑ ์บริการท่ีส าคญัของบริษทั และสดัส่วนร้อยละของเบีย้

ประกนัภยัแยก   ตามประเภทของการรบัประกนัภยั    
บรษิทั แมนูไลฟ์ ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ออกแบบผลติภณัฑท์ีร่องรบัลกัษณะการ

ท างานในรปูแบบดจิติอล โดยทีเ่รามแีบบประกนัทัง้หมด 3 แบบ คอื ประกนัสะสมทรพัย ์ประกนัสุขภาพ และ

ประกนัอุบตัเิหตุส่วนบุคคล  
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ตารางสัดส่วนร้อยละของเบีย้ประกนัภัยแยกตามประเภทของการรับประกนัภัยประจ าปี 2561 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ การประกนัภัยประเภทสามญั (Ordinary) 
การ

ประกนัภัย
ประเภท

อุตสาหกรรม
(Industrial) 

การ
ประกนัภัย
อุบัตเิหตุ
ส่วน
บุคคล 

(Personal 
Accident) 

การ
ประกนัภัย
ประเภท 
กลุ่ม  

(Group) 
รวม 

  
ตลอด
ชีพ 

สะสม
ทรัพย ์

เฉพาะ
กาล  

   อ่ืนๆ รวม 

           

 จ านวนเบ้ียประกนัภยั
รับโดยตรง 

63 184  -    72 319  -    4 - 323 

                    
 จ านวนเบ้ียประกนัภยั

รับสุทธิ 
63 169  -    72 304  -    4 - 308 

                    
 สดัส่วนของเบ้ีย

ประกนัภยั 
20 57 0 22 99 0 1 0 100 

                    
 

1.5 ช่องทางการติดต่อบริษทั และวิธีการเรียกร้องการชดใช้เงินตามสญัญาประกนัชีวิต 
ช่องทางการตดิต่อของ บรษิทั แมนูไลฟ์ ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) คลกิทีน่ี่ 

o โรงพยาบาลในเครอื 

o วธิกีารช าระเบีย้ประกนั 

o เรยีกรอ้งค่าสนิไหม 

o การเปลีย่นแปลงกรมธรรม ์

o การต่ออายกุรมธรรม ์

o การขอรบัเงนิผลประโยชน์ตามกรมธรรมแ์ละอื่นๆ 

o ดาวน์โหลดแบบฟอรม์ 

o ค าถามพบบ่อย 

 

 

 

 

 

https://www.manulife.co.th/services/
https://www.manulife.co.th/our-hospital-network/
https://www.manulife.co.th/how-to-pay/
https://www.manulife.co.th/make-a-claim/
https://www.manulife.co.th/update-my-information/
https://www.manulife.co.th/renew-my-policy/
https://www.manulife.co.th/policy-maturity/
https://www.manulife.co.th/forms/
https://www.manulife.co.th/faq/
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2. กรอบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึง
รายละเอียดในการด าเนินการตามกรอบและกระบวนการดงักล่าว 
2.1 กรอบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคมุภายในของบริษทั       

บรษิทัฯ ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิดว้ยความโปรง่ใสและเป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งการด าเนินธุรกจิ
ซึง่มุง่เน้นความซื่อสตัย ์ และความถูกตอ้ง เพื่อเป็นหลกัในการตดัสนิใจและเสรมิสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ลกูคา้
นบัลา้นคน ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดร้บัชื่อเสยีงและเป็นทีย่อมรบัเรือ่ยมาในการเป็นสถาบนัการเงนิทีล่กูคา้ไวว้างใจ 
และบรษิทัฯ กร็กัษาชื่อเสยีงเหล่านี้โดยการปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดัตามกฎระเบยีบว่าดว้ยจรยิธรรมในการด าเนิน
ธุรกจิซึง่วางหลกัการและวตัถุประสงคใ์หพ้นกังานทุกคน และคู่คา้ปฏบิตัติาม โดยกฎระเบยีบว่าดว้ยจรยิธรรม
นี้ถอืเป็นเขม็ทศิในการน าพาบรษิทัฯ ไปสู่การเป็นผูน้ าดา้นการเงนิทีไ่ดร้บัความไวว้างใจ โดยกฎระเบยีบ
ดงักล่าวไดว้างหลกัปฏบิตัใินสิง่ทีต่อ้งกระท าพรอ้มกบัจรรยาทีด่ ี และกรอบการก ากบัดแูละกจิการทีด่ ี อกีทัง้ยงั
ระบุสถานการณ์ทีค่วรหลกีเลีย่ง หรอืตอ้งรายงาน เพื่อการรกัษาจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

 
นอกจากการด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นไปตามจรยิธรรมอนัดแีลว้ บรษิทัฯ ยงัมกีรอบการท างานเพื่อการ

ตรวจสอบกระบวนการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเพิม่ความแขง็แกรง่ของกระบวนการบรหิารงานใน
ดา้นต่างๆ ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัทัง้กฎหมาย กฎระเบยีบภายใน รวมถงึจรยิธรรมอนัดทีีย่ดึมัน่เสมอมา 

 

2.2 โครงสร้างองคก์รของบริษทั 
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2.3 โครงสร้างการจดัการของบริษทั 

   

 

2.4 คณะกรรมการชดุย่อย 
2.4.1 คณะกรรมการบรหิาร 
2.4.2 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2.4.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 
2.4.4 คณะกรรมการลงทุน 
2.4.5 คณะกรรมการจรยิธรรมทางธุรกจิ 

 

2.5 การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการ กรรมการอิสระ และผูบ้ริหาร 
เพื่อใหก้ารสรรหาและการจา่ยค่าตอบแทนด าเนินการไปอยา่งโปรง่ใสและเป็นธรรม ประกอบกบัเพื่อให้

การบรหิารและด าเนินธุรกจิเป็นไปอย่างมัน่คงและยัง่ยนื การสรรหาจงึตอ้งมกีารพจิารณาทบทวนโครงสรา้ง
องคก์รและสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยค านึกถงึองคค์วามรูข้องบุคคลทีส่ามารถถ่ายทอด
และสรา้งสรรค ์ ใหก้ารด าเนินธุรกจิเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด  ซึง่การสรรหาไดเ้ปิด
โอกาสใหก้บับุคลคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถทัง้ทางดา้นระดบัการศกึษา, ประสบการณ์ในดา้นต่างๆ ตลอดจน
บุคคลทีม่คีุณสมบตัเิฉพาะ เขา้มามบีทบาทและส่วนรว่มในการสนบัสนุนการด าเนินธุรกจิ 

 

2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)   

ค่าตอบแทนนัน้มกีารพจิารณาโดยค านึงถงึภาระหน้าที ่ และความรบัผดิชอบ ตลอดจนแนวโน้มการ
เตบิโตทางธุรกจิ โดยค่าตอบแทนกรรมการนัน้ประกอบดว้ยเบีย้ประชุมและค่าบ าเหน็จ ซึง่อตัราการจา่ย
ค่าตอบแทนนัน้เหมาะสมเพยีงพอและจงูใจเพื่อรกัษากรรมการทีม่คีุณภาพ 

 

https://mfcatomov01dsea.blob.core.windows.net/mlthwp/2018/11/Board-of-Director-mandate.pdf
https://mfcatomov01dsea.blob.core.windows.net/mlthwp/2018/11/Risk-Management-Committee.pdf
https://mfcatomov01dsea.blob.core.windows.net/mlthwp/2018/11/Audit-Committee.pdf
https://mfcatomov01dsea.blob.core.windows.net/mlthwp/2018/11/Investment-Committee.pdf
https://mfcatomov01dsea.blob.core.windows.net/mlthwp/2018/11/CRC-Committee.pdf
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3. การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการ
บริหารสินทรพัย ์ และหน้ีสิน (Asset Liability Management : ALM)  
3.1 การบริหารความเส่ียงขององคก์ร (Enterprise Risk Management : ERM)            

นโยบายความเสีย่งขององคก์ร แสดงถงึกรอบการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร (Enterprise Risk 
Management: "ERM") ทีค่รอบคลุมกจิกรรมการบรหิารความเสีย่ง และการบรหิารความเสีย่งทัง้หมดของ
บรษิทั แมนูไลฟ์ ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) กรอบการบรหิารความเสีย่ง ไดจ้ดัใหม้แีนวทางที่
มโีครงสรา้งในการด าเนินกจิกรรมความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่งในระดบัองคก์ร โดยมกีารสื่อสารผ่าน
นโยบาย และมาตรฐานความเสีย่งทีใ่หค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า การออกแบบและการด าเนินกลยทุธ์
ทัว่ทัง้องคก์ร มคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคต์ามระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้ององค์กร โดยมาตรฐานการ
ปฏบิตังิานเหล่านี้ครอบคลุมถงึสิง่เหล่านี้: 

•  บทบาทและหน้าท่ีความรบัผิดชอบ: การก าหนดความรบัผดิชอบและการมอบอ านาจในการก ากบั
ดแูลความเสีย่ง และการบรหิารความเสีย่งในระดบัต่างๆภายในบรษิทัฯ ตลอดจนหลกัเกณฑค์วาม
รบัผดิชอบ 

•  ธรรมาภิบาลและยทุธศาสตร:์ ประเภทและระดบัความเสีย่งที ่ บรษิทัฯ แสวงหาเพื่อจดัท าแผนกล
ยทุธ ์ สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ร และระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดท้ีอ่าจส่งผลต่อความ
เสีย่งและนโยบาย 

•  การด าเนินการ: การระบุความเสีย่ง การวดั การประเมนิผล และการบรรเทาผลกระทบโดยใหม้ี
ผูร้บัผดิชอบในการจดัการและตดิตามความเสีย่ง 

•  การประเมินผล: การตรวจสอบความถูกตอ้ง การทดสอบยอ้นกลบั และการก ากบัดแูลที่เป็นอสิระ 
เพื่อยนืยนัว่า บรษิทัไดส้รา้งขอ้มลูความเสีย่งตามทีต่ ัง้ใจไว ้ และท าการวเิคราะหส์าเหตุหลกัของการ
เปลีย่นแปลงทีส่ามารถเหน็ไดช้ดัเจน 
นโยบายความเสีย่งนี้ยงัมสี่วนประกอบทีม่จีดุมุง่หมายเพื่อปฏบิตัติามประกาศของ คปภ. ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 

บรษิทั แมนูไลฟ์ ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็น บรษิทัยอ่ยของสถาบนัการเงนิ
ระดบัโลกทีใ่หบ้รกิารดา้นการประกนัชวีติ การจดัการทรพัยส์นิ และบรกิารทางการเงนิอื่น ๆ เราช่วยใหล้กูคา้
บรรลุความฝนั และความปรารถนาของตนเองโดยการใส่ใจความตอ้งการของลกูคา้เป็นอนัดบัแรก และให้
ค าแนะน า และแนวทางทีถู่กตอ้ง กจิกรรมทัง้หมดนี้เกีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบของการเป็นผูร้บัความเสีย่ง 
วตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กดิความสมดุลระหว่าง ระดบัความเสีย่งของบรษิทั ผูถ้อืกรมธรรม ์ เจา้หนี้ และผูถ้อืหุน้ 
เพื่อทีจ่ะน าเสนอผลลพัธแ์บบครบวงจรแก่ ลกูคา้  และในขณะเดยีวกนัเพื่อใหป้ระสบผลส าเรจ็อยา่งสม ่าเสมอ
และยัง่ยนืในระยะยาว โดยเมือ่มกีารตดัสนิใจเกีย่วกบัการรบัความเสีย่ง และการจดัการความเสีย่ง บรษิทัให้
ความส าคญักบัวตัถุประสงคใ์นการบรหิารความเสีย่งดงัต่อไปนี้: 

• เพื่อรกัษาค ามัน่สญัญา และความคาดหวงัของลกูคา้ เจา้หนี้ ผูถ้อืหุน้ และพนกังาน; 
• เพื่อสนบัสนุนความส าเรจ็ทีไ่ดมุ้ง่หวงัและการส่งมอบผลลพัธท์ีด่สี าหรบัลกูคา้; 
• เพื่อใชเ้งนิลงทุนของผูถ้อืหุน้ อยา่งรอบคอบและมปีระสทิธภิาพโดยมคีวามเสีย่งและ

ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม; 
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• เพื่อปกป้องและ/หรอืเพิม่ ชื่อเสยีงและแบรนดข์อง บรษิทัฯ; และ 
• เพื่อช่วยกลุ่ม บรษิทั ในการรกัษาระดบัความแขง็แกรง่ทางการเงนิ 

 
       

3.2 การบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (Asset Liability Management : ALM)      

ส าหรบัการบรหิารสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ คณะกรรมการบรหิารหน้ีสนิและทรพัยส์นิ (Asset Liability 

Committee) ของบรษิทั ฯ มแีนวทางหลกัในการบรหิารจดัการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ดงันี้ 

- ก าหนดกรอบการลงทุนในสนิทรพัยแ์ต่ละประเภทเพื่อใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัลกัษณะของหนี้สนิ 
- ก าหนด Duration Target ของสนิทรพัย ์ และ ก าหนด Duration Gap Limit ของสนิทรพัย ์ เพื่อ

บรหิารความเสีย่งในกรณทีีอ่ตัราดอกเบีย้เกดิความผนัผวน   
- จดัท าการทดสอบสนิทรพัยส์ภาพคล่องขัน้ต ่า (The Minimum Liquid Asset test – “MLAT”) เพื่อให้

มัน่ใจว่า บรษิทัฯ มสีภาพคล่องเพยีงพอเพื่อใหเ้ป็นไปตามภาระหน้าทีห่ลกัในการด าเนินงาน 

คณะกรรมการบรหิารสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิจะประชุมเป็นรายไตรมาสเพื่อประเมนิและตรวจสอบการ

ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิทั ฯ  

  ทัง้นี้ ทุก ๆ สองปี บรษิทั ฯ จะมกีารทบทวนกลยุทธ์การจดัสดัส่วนของสนิทรพัยล์งทุน (Strategic 
Asset Allocation) และจะมกีารทบทวน Duration Target ของสนิทรพัย ์เพื่อใหม้คีวามสอดคลอ้งกบั Duration 
ของภาระหนี้สนิของบรษิทั ฯ 
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4. ความเส่ียงจากการรับประกันภัยท่ีสามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคัญอันอาจมี
ผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทั การบริหารจดัการประกนัภยัต่อ ความเช่ือมโยงของ
เงินกองทนุและความเส่ียงภยั และการกระจกุตวัของภยั 

ในการตดัสนิใจเลอืกประเภท ระดบัของการประกนัภยัต่อทีเ่หมาะสม และ สอดคลอ้งกบัความเสีย่งที่

ยอมรบัไดข้องบรษิทั  บรษิทัจะพจิารณาจากปจัจยัต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี: 

• ความจ าเป็นในการถ่ายโอนความเสีย่งจากการรบัประกนัภยัต่อ 
• ความผนัผวนของสนิไหมทดแทน เมือ่เทยีบกบัสถานะเงนิกองทุน และ เงนิกองทนุ

ส่วนเกนิของบรษิทั 
• ผลกระทบทีม่ต่ีอก าไร – ถงึแมว้่าการประกนัภยัต่อจะสามารถลดผลกระทบต่อ

เงนิกองทุนส่วนเกนิของบรษิทั อนัเน่ืองมาจากความผนัผวนของสนิไหมทดแทน แต่การ
ประกนัภยัต่อกส็ามารถลดผลก าไรลงไดเ้ช่นกนั  อยา่งไรกต็าม  หากอตัราเบีย้
ประกนัภยัของการประกนัต่ออยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมแลว้  เป็นไปไดว้่า การประกนัต่อ
อาจช่วยเพิม่ผลก าไร และเงนิกองทุนส่วนเกนิไดเ้ช่นกนั 

• ลกัษณะและขนาดความเสีย่งทีบ่รษิทัรบัประกนั – โดยทัว่ไปแลว้ ความเสีย่งจากอตัรา
มรณะถอืว่าเป็นความเสีย่งทีด่กีว่าความเสีย่งประเภทอื่น ๆ เนื่องจากอตัรามรณะมอีตัรา
ทีล่ดลงตลอดมา  ซึง่ท าใหส้ามารถพจิารณาเพิม่ระดบัการรบัเสีย่งภยัไวเ้อง (retention 
limit) แต่อยา่งไรกต็าม หากธุรกจิทีด่ าเนินการนัน้ มปีรมิาณน้อย และมจี านวนความ
เสีย่งภยัสงู จะท าใหม้โีอกาสเกดิความผนัผวนของสนิไหมทดแทนสงู และตอ้งการการ
ประกนัต่อมากขึน้ 

• การพฒันาผลติภณัฑ ์ - หากบรษิทัไดท้ าการพฒันาผลติภณัฑท์ี่บรษิทัไม่มปีระสบการณ์
มาก่อน หรอืประสบการณ์ในอดตีไมส่ามารถรบัรองสิง่ทีค่าดหมายในอนาคตได ้ บรษิทัก็
จ าเป็นจะตอ้งมกีารประกนัต่อ เหน็ไดว้่า การประกนัต่อสามารถช่วยในการพฒันา
ผลติภณัฑ ์การรบัประกนัภยั และการจา่ยค่าสนิไหมทดแทน 

• บรษิทัฯ ควรขอใบเสนอราคาจากบรษิทัประกนัภยัต่อหลายแห่งและการคดัเลอืกขัน้
สุดทา้ยจะขึน้อยูก่บัเกณฑห์ลายประการ รวมถงึราคา การบรกิาร ความแขง็แกรง่ทาง
การเงนิและการใหบ้รกิาร อาจมบีางสถานการณ์ เช่นการสนบัสนุนดา้นการพฒันา
ผลติภณัฑเ์มือ่บรษิทัฯ จะท างานรว่มกบับรษิทัประกนัภยัต่อหนึ่งรายเท่านัน้ 

• อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (Local solvency ratio) - การประกนัภยัต่ออาจ
ใหค้วามคุม้ครองแก่บรษิทัฯ จากผลกระทบของการเรยีกรอ้งค่าชดเชยจ านวนมากหรอื
บ่อยครัง้ 

• นโยบายการลงทุน – มคีวามเป็นไปไดว้่า การประกนัต่อสามารถช่วยใหบ้รษิทักระจาย
การลงทุนได ้ โดยเฉพาะถา้การประกนัต่อนัน้เป็นแบบ original terms หรอื การประกนั
รว่ม (coinsurance) 
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การก าหนดระดบัการรบัเสีย่งภยัไวเ้องของแต่ละธุรกจิ จะพจิารณาจากปจัจยัดงัต่อไปน้ี : 

• ลกัษณะของความเสีย่ง – โดยทัว่ไป ระดบัการรบัเสีย่งภยัไวเ้องจะต ่า หากบรษิทัเสนอ
ขายผลติภณัฑ ์ หรอื สายงานธุรกจิทีบ่รษิทัไมม่ปีระสบการณ์เพยีงพอ หรอื สถติขิอง
ความเสีย่งทีใ่ชใ้นการก าหนดเบีย้ประกนัภยันัน้ ขาดความน่าเชื่อถอื 

• สมดุลระหว่างความเสีย่ง และ ก าไรของผลติภณัฑ ์ – ระดบัการรบัเสีย่งภยัไวเ้องทีต่ ่า
เกนิไป อาจจะเป็นการโอนผลก าไรของผลติภณัฑไ์ปใหผู้ร้บัประกนัต่อ 

• อตัราเงนิทุนต่อระดบัความเสีย่ง (RBC ratio)  - ระดบัเงนิกองทุนเป็นปจัจยัหน่ึงทีใ่ชใ้น
การพจิารณาว่า ความผนัผวนของสนิไหมทดแทนในระดบัใดทีบ่รษิทัสามารถรบัได ้ 
ระดบัอตัราเงนิทุนต่อระดบัความเสีย่งทีแ่ขง็แกร่งจะช่วยใหบ้รษิทัสามารถก าหนดระดบั
การรบัเสีย่งภยัไวเ้องทีส่งูขึน้ เพื่อรกัษาผลก าไรไวก้บับรษิทั  

• ประเภทของสญัญาประกนัภยัต่อ – สญัญาประกนัภยัต่อแบบส่วนเกนิ (surplus treaty)  
โดยทัว่ไปจะก าหนดใหม้คี่านายหน้าจากผลก าไร (profit commission) ซึง่จะท าให้
สญัญามคีวามน่าสนใจ และสามารถก าหนดระดบัรบัเสีย่งภยัไวเ้องทีต่ ่าลงได้ 
 

ระดบัการรบัเสีย่งภยัไวเ้องนี้ จะตอ้งไดร้บัการทบทวนเป็นประจ าทุกปี ถือเป็นส่วนหนึ่งของการ

ทบทวนกรอบการบรหิารการประกนัภยัต่อ ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายคณติศาสตรป์ระกนัภยัมหีน้าทีร่บัผดิชอบใน

การเสนอระดบัการรบัเสีย่งภยัไวเ้องของแต่ละผลติภณัฑ ์

กรอบการบรหิารการประกนัภยัต่อ ถอืเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาความเสีย่งดา้นการประกนัภยั ซึง่

อยูใ่นนโยบายการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 

ถงึแมว้่า การประกนัภยัต่อ สามารถช่วยลดความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากอตัรามรณะ หรอื อตัราการ

เจบ็ปว่ยลงได ้แต่การประกนัภยัต่อกไ็ดก่้อใหเ้กดิความเสีย่งดา้นความน่าเชื่อถอืแก่บรษิทั ความเสีย่งทีเ่กดิจาก

คู่สญัญาสามารถเกดิขึน้ได ้ หากผูร้บัประกนัภยัต่อ ไมส่ามารถช าระค่าสนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั

ต่อเมือ่ถงึเวลาทีก่ าหนด  อตัราความน่าเชื่อถอืของคู่สญัญาจงึเป็นสิง่ทีส่ าคญัอยา่งหนึ่ง  และโดยทัว่ไปแลว้ 

การประกนัภยัต่อมกัจะถูกท ากบัคู่สญัญาทีม่สีถานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกรง่เท่านัน้  ดงันัน้ อตัราความ

น่าเชื่อถอืของคู่สญัญาจงึเป็นปจัจยัส าคญัในการพจิารณาท าประกนัภยัต่อ  

ทมีนกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัจะท าการตรวจสอบและรายงานต่อทมีงานก ากบัการปฏบิตังิานการจดั

อนัดบัความน่าเชื่อถอืของบรษิทัประกนัภยัต่อทุกไตรมาส สิง่นี้จะถูกตรวจสอบกบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื

ในขอ้บงัคบัของส านกังาน คปภ. และกรอบการบรหิารการประกนัภยัต่อของบรษิทั 

กฎระเบยีบของส านกังาน คปภ. ช่วยใหผู้ร้บัประกนัภยัจดัการความเสีย่งดา้นความน่าเชื่อถอืโดยเลอืก 

บรษิทัประกนัภยัต่อดงันี้ 

การประกนัภยัต่อกบับรษิทัประกนัภยัต่อทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิภายใตก้ฎหมายการ

ประกนัภยั และตอ้งเป็นไปตามกรอบการบรหิารการประกนัภยัต่อตามสดัส่วนทีเ่หมาะสม 

การประกนัภยัต่อกบับรษิทัประกนัภยัต่อต่างประเทศจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
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(1) ในกรณขีองการประกนัภยัต่อแบบ treaty reinsurance บรษิทัอาจท าการประกนัภยัต่อกบั

บรษิทั ประกนัภยัต่อทีม่กีารจดัอนัดบัแสดงไวใ้นตารางต่อไปนี้ ในสดัส่วนทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบักรอบ

การบรหิารการประกนัภยัต่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ในกรณขีองการประกนัภยัต่อแบบ facultative reinsurance บรษิทัอาจท าการประกนัภยัต่อ

กบั บรษิทัประกนัภยัต่อทีม่กีารจดัอนัดบัตาม (1) ตามสดัส่วนทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบักรอบการบรหิาร

การประกนัภยัต่อ 

ปรชัญาของบรษิทัฯ คอื การลดความเสีย่งดา้นความน่าเชื่อถอืใหอ้ยูใ่นระดบัทีต่ ่าทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้ 

โดยแนะน าใหใ้ชก้ฎต่อไปนี้กบัการประกนัภยัต่อของบรษิทั 

• ด าเนินการท าธุรกรรมกบัคู่สญัญาทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอื A- หรอืสงูกว่า (เช่นระดบั 1 - 
3 ในตารางดา้นบน) 

• พยายามใหธุ้รกรรมการประกนัต่อนัน้ มคีวามเสีย่งดา้นความน่าเชื่อถอืทีต่ ่าทีสุ่ด เมื่อไรก็
ตามทีเ่ป็นไปได ้

• หากเป็นไปได ้  ใหก้ระจายการประกนัภยัต่อกบัคู่สญัญาอื่นๆ เพื่อเป็นการจ ากดัการ
กระจกุตวัของความเสีย่งดา้นความน่าเชื่อถอื โดยพจิารณาขนาดของธุรกจิทีท่ าประกนั
ต่อควบคู่ไปดว้ย 

 
ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง หมายถงึ ความเสีย่งทีผู่ร้บัประกนัต่อ ไมส่ามารถช าระค่าสนิไหมทดแทน

จากการประกนัต่อไดต้รงเวลา เป็นหน้าทีข่องบรษิทัประกนัภยัทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าสนิไหมทดแทนแก่ผูเ้อา

ประกนัภยัตามก าหนด โดยไมค่ านึงถงึว่า ผูร้บัประกนัต่อจะตอ้งช าระค่าสนิไหมทดแทนจากการประกนัต่อก่อน

หรอืไม ่ ความเสีย่งดา้นสภาพคล่องนี้ สามารถเกดิขึน้ไดจ้ากสาเหตุดงัต่อไปนี้ 

• ผูร้บัประกนัต่อมปีญัหาเรือ่งสภาพคล่อง 
• ผูร้บัประกนัต่อปฏเิสธทีจ่ะช าระค่าสนิไหมทดแทนจากการประกนัต่อ 
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• ผูร้บัประกนัต่อตกลงทีจ่ะช าระค่าสนิไหมทดแทนจากการประกนัต่อ แต่การช าระเงนิเกดิ
การล่าชา้ 

 
เพื่อเป็นการบรรเทาความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง  บรษิทัจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

• ท าธุรกรรมกบัผูร้บัประกนัต่อทีม่สีถานะทางการเงนิแขง็แกรง่ 
• ท าใหแ้น่ใจว่าเงือ่นไขในสญัญาประกนัต่อมคีวามชดัเจนเกีย่วกบั กรณขีองการช าระล่าชา้ 

/ ไมส่ามารถช าระเงนิ (เช่น ลม้ละลายจากการดอ้ยค่าทางการเงนิ หรอื ปฏเิสธทีจ่ะ
จา่ยเงนิ) 

• รกัษาระดบัสภาพคล่องของบรษิทัเองใหอ้ยูใ่นระดบัสงู เพื่อทีว่่า บรษิทัจะสามารถจ่ายค่า
สนิไหมทดแทนใหแ้ก่ลกูคา้ก่อน และเรยีกรอ้งจากผูร้บัประกนัต่อในภายหลงั 

• การจดัการความเสีย่งดา้นสภาพคล่องเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบรหิารความเสีย่ง
ของบรษิทั 

• รกัษาระดบัอตัราเงนิกองทุนต่อความเสีย่ง (RBC ratio) ทีเ่ป้าหมายรอ้ยละ 200 (สงูกว่า
ขอ้ก าหนดขัน้ต ่ารอ้ยละ 140 เพื่อลดความเสีย่งจากสภาพคล่องใหด้ขีึน้) 

การประกนัต่อทางการเงิน (Financial Reinsurance) / การประกนัต่อแบบจ ากดั (Finite 
Reinsurance) / ผลิตภณัฑก์ารโอนความเส่ียงทางเลือก (Alternative Risk Transfer Products) 

เพื่อใหเ้ป็นการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของส านกังาน คปภ  บรษิทัไมม่นีโยบายทีจ่ะท าการประกนัต่อ

ทางการเงนิ หรอื การประกนัต่อแบบจ ากดั หรอื ผลติภณัฑก์ารโอนความเสีย่งทางเลอืก  

5. มลูค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั    

วิธีการประเมินหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 

1. ส ำรองประกนัภยัส ำหรบัสญัญำประกนัภยัระยะยำว 

บรษิัทฯค านวณเงนิส ารองประกันชีวิตเป็นไปตามวิธีของคณิตศาสตร์ประกันภยัตามหลกัเกณฑ์ที่

ก าหนดไวใ้นประกาศ คปภ. เรือ่งการประเมนิราคาทรพัยส์นิและหน้ีสนิของบรษิทัประกนัชวีติ  

สมมตฐิานที่ส าคญัทีใ่ช้ในการวดัมูลค่าส ารองประกนัภยัส าหรบัสญัญาระยะยาว แสดงอยู่ในงบการเงนิ

ของบรษิทัฯ ประจ าปี 2561 หน้า 36 (งบการเงนิของบรษิทัฯ ประจ าปี 2561 คลกิทีน่ี่) 

2. ส ำรองประกนัภยัส ำหรบัสญัญำประกนัภยัระยะสัน้ 

 (ก)  ส ารองค่าสนิไหมทดแทน 

 ส ารองค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วยค่าสินไหมทดแทนที่ได้รบัรายงานแล้วและค่าสินไหม

ทดแทนทีเ่กดิขึน้แต่ยงัไมไ่ดร้บัรายงาน  

 ค่าสนิไหมทดแทนทีไ่ดร้บัรายงานแลว้ ส าหรบัค่าสนิไหมทดแทนคา้งจ่ายจะบนัทกึตามจ านวนทีจ่ะ

จา่ยจรงิ ส่วนส ารองค่าสนิไหมทดแทนจะบนัทกึเมื่อไดร้บัการแจง้ค าเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากผูเ้อา

https://mfcatomov01dsea.blob.core.windows.net/mlthwp/2019/04/MIT_2018_YE_Tha_Singed_Directors.pdf
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ประกนัภยัตามจ านวนที่ผู้เอาประกนัภยัแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบรหิาร มูลค่า

ประมาณการสนิไหมทดแทนสงูสุดจะไมเ่กนิทุนประกนัของกรมธรรมท์ีเ่กี่ยวขอ้ง 

 บรษิัทฯได้ตัง้ส ารองเพิ่มเติมส าหรบัความเสยีหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่บรษิัทฯยงัไม่ได้ รบัรายงาน 

(IBNR) ซึ่งค านวณโดยวธิกีารทางคณิตศาสตรป์ระกนัภยัตามประกาศของ คปภ. เรื่อง ก าหนด

ประเภทและชนิดของเงนิกองทุนรวมทัง้หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื่อนไขในการค านวณเงนิกองทุน

ของบรษิทัประกนัชวีติ 

(ข) ส ารองเบีย้ประกนัภยั 

 ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน หากมลูค่าของส ารองความเสีย่งภยัทีย่งัไมส่ิน้สุดสูงกว่าส ารองเบีย้

ประกนัภยัทีย่งัไมถ่อืเป็นรายได ้บรษิทัฯจะรบัรูส้่วนต่างและแสดงรายการส ารองความเสีย่งภยัทีย่งั

ไมส่ิน้สุดในงบการเงนิ 

 ส ารองเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไมถ่อืเป็นรายไดค้ านวณจากเบีย้ประกนัรบัโดยวธิเีฉลีย่รายวนั 

 ส ารองความเสีย่งภยัทีย่งัไมส่ิน้สุดเป็นจ านวนเงนิทีบ่รษิทัฯส ารองไวเ้พื่อชดใชค้่าสนิไหมทดแทนที่

อาจเกิดขึ้นในอนาคตส าหรับการประกันภัยที่ย ังมีผลบังคับอยู่ ซึ่งค านวณโดยวิธีการทาง

คณิตศาสตร์ประกันภยั บรษิัทฯใช้การประมาณการที่ดทีี่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะ

เกดิขึน้ในระยะเวลาเอาประกนัทีเ่หลอือยู ่โดยอา้งองิจากขอ้มลูในอดตี 

3. เงนิทีต่อ้งจำ่ยตำมเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยัและหนี้สนิอืน่ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั 

เงนิทีต่้องจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกนัภยัที่ยงัมไิดช้ าระให้แก่ผู้เอาประกนัภยั หรอืผูร้บัประโยชน์

บนัทกึเมือ่ไดร้บัแจง้หรอืเมือ่เขา้เงือ่นไขในกรมธรรม์ 

หนี้สนิอื่นตามกรมธรรมป์ระกนัภยั คอื หมายถงึ เงนิค่าเบีย้ประกนัภยัทีร่บัล่วงหน้าจากผูเ้อาประกนัภยั 

และเงนิที่บรษิัทต้องจ่ายให้แก่ผู้เอาประกนัภยัตามสญัญานอกเหนือจากเงนิที่ต้องจ่ายตามเงื่อ นไข

กรมธรรมป์ระกนัภยั บนัทกึ ณ วนัทีเ่กดิรายการ 

   

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2560 

ราคาบญัช ี ราคาประเมนิ ราคาบญัช ี ราคาประเมนิ 
ส ารองประกนัภยัส าหรบัสญัญาประกนัภยั 
ระยะยาว (long-term technical reserves) 

            
3,801.53  

            
3,801.53  

            
4,170.22  

            
4,170.22  

ส ารองประกนัภยัส าหรบัสญัญาประกนัภยั 
ระยะสัน้ (short-term technical reserves) 

                  
22.26  

                  
19.33  

                  
24.40  

                  
20.88  

ผลประโยชน์ตามกมธรรมค์า้งจา้ย 
(Unpaid policy benefits) 

                    
3.32  

                    
3.32  

                    
1.10  

                    
1.10  
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หนี้สนิอื่นตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
(Due to insured) 

                
103.85  

                
103.85  

                
116.64  

                
116.64  

 

หมายเหต ุ - ราคาบญัช ีหมายถงึ มูลค่าหนี้สนิจากสญัญาประกนัภยั ทีป่ระเมนิตามมาตรฐานการบญัช ีมวีตัถุประสงคห์ลกั
เพื่อใหน้กัลงทุนผูว้เิคราะหท์างการเงนิเขา้ใจถงึมลูค่าทางเศรษฐศาสตรข์องหนี้สนิจากสญัญาประกนัภยัทีเ่ป็นที่
ยอมรบัตามหลกัการทางบญัชใีนประเทศไทย ซึง่มูลค่าดงักล่าวจะต้องผ่านการรบัรองจากผูส้อบบญัชอีนุญาต
แลว้  

- ราคาประเมนิ หมายถงึ มลูค่าหนี้สนิจากสญัญาประกนัภยั ทีป่ระเมนิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและ

ส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัว่าดว้ยการประเมนิราคาทรพัย์สนิและหนี้สนิของบรษิทัประกนัชวีติ เพื่อ

วัตถุประสงค์หลักในการก ากับความมัน่คงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัท

ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกนัภัยซึ่งจะต้อง

ประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร์

ประกนัภยัทีไ่ดร้บัการยอมรบั สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประเมนิจะต้องสอดคลอ้งกบัประสบการณ์จรงิหรอืในกรณีที่

บรษิทัมขีอ้มลูไม่เพยีงพออาจอา้งองิจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรบัใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะ

ของพอรต์การรบัประกนัภยัของบรษิทันัน้ นอกจากนี้ มลูค่าส ารองประกนัภยัดงักล่าวจะต้องรวมถงึค่าเผื่อความ

ผนัผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึง่ใหเ้ป็นไปตามทีส่ านกังาน คปภ. ก าหนด  

 

ข้อสงัเกต  ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงนิ มลูค่าหนี้สนิจากสญัญาประกนัภยัอาจมคีวามแตกต่างระหว่างราคา

บญัชแีละราคาประเมนิของ อย่างมนียัส าคญั อนัเนื่องมากจากวตัถุประสงคแ์ละวธิกีารทีแ่ตกต่างกนัในการประเมนิตามทีก่ล่าว

ไวข้า้งตน้ ทัง้นี้ผูท้ีจ่ะน าขอ้มลูไปใชค้วรศกึษาและท าความเขา้ใจถงึวตัถุประสงคแ์นวทางการประเมนิราคาหนี้สนิจากสญัญา

ประกนัภยัทัง้สองใหถ้ีถ่ว้นก่อนตดัสนิใจ  
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6. การลงทนุของบริษทั  
 

นโยบายการลงทุนของบรษิทั แมนูไลฟ์ ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ) คอื 
จะด าเนินกจิกรรมการลงทุนเพื่อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนทางการลงทุนทีเ่หมาะสม โดยพจิารณาถงึความ
เสีย่งทีจ่ะก่อใหเ้กดิความสญูเสยี  
 
วตัถปุระสงคห์ลกัของกิจกรรมการลงทุนของบริษทัฯ คือ  การบรหิารจดัการและการควบคุมความ
เสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสนิทรพัยล์งทุน เนื่องจากบรษิทัฯมภีาระผูกพนัตามทีส่ญัญาไวก้บัลูกค้า พนักงาน 
และคู่ค้า ดงันัน้บรษิทัฯจงึด าเนินกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งเน้นการเพิม่ผลตอบแทนในระยะยาว เพื่อให้
สามารถช าระผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัยที่ย ังมีผลบังคับใช้ตามที่ได้ประมาณการไว ้ 
นอกจากนี้บรษิทัฯยงัมวีตัถุประสงค์ที่จะเพิม่มูลค่าเงนิกองทุนส่วนเกนิเพื่อการรกัษาเสถยีรภาพของ
เงนิกองทุนอย่างสม ่าเสมอ และรกัษาความสามารถในการช าระผลประโยชน์ของกรมธรรมป์ระกนัภยั 
อกีทัง้ยงัเป็นการเพิม่ความแขง็แกรง่และความสามารถในการแสวงหาโอกาสใหมท่างธุรกจิ  
 
กระบวนการการลงทุนของบริษทัฯ คือ  คณะกรรมการการลงทุนประชุมเป็นประจ าเพื่อตดิตามการ
ปฏบิตัติามนโยบายการลงทุนทีไ่ดร้บัการอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทัฯ 
คณะกรรมการการลงทุนจะประชุมเป็นรายไตรมาสเพื่อตดิตามผลการลงทุนของบรษิทัฯโดยไดจ้ดัจา้ง
ให้บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดัซึง่เป็นบรษิทัย่อย ท าการบรหิาร
จดัการลงทุน(Private fund)ตามนโยบายการลงทุนโดยยดึหลกัการ Fiduciary Duty และ Prudent 
Expert Rule รวมถงึหลกัธรรมาภบิาล (I-Code)   นอกจากนี้คณะกรรมการการลงทุนพจิารณาจะเรื่อง
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนภายใตน้โยบายน้ี ในกรณีทีม่ปีระเดน็เร่งด่วนทีต่้องการการพจิารณาจาก
คณะกรรมการการลงทุน การประชุมสามารถจดัขึน้ไดต้ามตอ้งการ 
 
การประเมินมูลค่าสินทรพัยล์งทุนใช้ในการจดัท ารายงานทางการเงินโดยทัว่ไปตามมาตรฐาน
บญัชี คือ 
บรษิทัฯ วดัมลูค่าเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ และเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขายตามมลูค่ายุตธิรรม 
เงนิลงทุนที่จะถอืจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย เงนิลงทุนในตราสารทุนที่ไม่
อยู่ในความต้องการของตลาดถอืเป็นเงนิลงทุนทัว่ไป ซึง่แสดงในราคาทุนสุทธจิากค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
(ถา้ม)ี  
มลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสุด ณ สิน้วนัท า
การสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนมลูค่ายตุธิรรมของตราสารหนี้ค านวณโดย
ใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
ค านวณจากมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธขิองหน่วยลงทุน 
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ราคาประเมินของสินทรพัย์ลงทุนในรายงานความเพียงพอของเงินกองทุน  ประเมินตาม

ประกาศคณะกรรมการกับกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การประเมินราคา

ทรพัยส์นิและหนี้สนิของบรษิทัประกนัชวีติ พ.ศ. 2554 

 หน่วย : ลา้นบาท 
ประเภทสินทรัพย์ลงทุน มูลค่า ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

ปี 2561 ปี 2560 

ราคาบัญชี ราคาประเมนิ ราคาบัญชี ราคาประเมนิ 
เงินฝากสถาบนัการเงินและบตัรเงินฝากสถาบนัการเงิน 222.75  222.75  443.81  443.81  

ตราสารหน้ี (พนัธบตัร,หุน้กู,้ ตัว๋สญัญาใชเ้งิน, ตัว๋แลกเงิน,หุน้กู้
แปลงสภาพ และสลากออมทรัพย)์ 3,854.00  3,854.00  

 
3,279.81  

 
3,279.81  

ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม) 0.30  1.57  0.30  1.63  

หน่วยลงทุน 284.77  284.77  304.93  304.93  
เงินใหกู้ย้มืโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั 179.13  179.13  187.64  187.64  
เงินใหกู้ย้มื และเงินใหเ้ช่าซ้ือรถ และใหเ้ช่าทรัพยสิ์นแบบลิสซ่ิง 1.14  0.00  1.30  0.16  
ใบส าคญัแสดงสิทธิการซ้ือหุน้ หุน้กู ้หน่วยลงทุน 0.00  0.00  0.00  0.00  
ตราสารอนุพนัธ ์ 0.00  0.00  0.00  0.00  
เงินลงทุนอ่ืน 0.00  0.00  0.00 0.00 
รวมสินทรัพยล์งทุน 4,542.09  4,542.22  4,217.79  4,217.98  
ราคาบญัช ีหมายถงึ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ทีป่ระเมนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ราคาประเมิน หมายถึง สนิทรพัย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัว่าดว้ยการประเมนิราคาทรพัย์สนิและหนี้สนิของบรษิทัประกนัภยัชวีติ เพื่อวตัถุประสงค์หลกัในการก ากบัความ

มัน่คงทางการเงนิของบรษิทัประกนัภยัและเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมคีวามสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยั

ไดอ้ย่างครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



17 
 

 

7.ผลการด าเนินงานของบริษัทประกนัภยั รวมถึงผลการวิเคราะห์และอตัราส่วน
ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง  

 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2561 2560 
เบีย้ประกนัภยัรวม 323.07       396.89  
เบีย้ประกนัภยัทีถ่อืเป็นรายได ้(สุทธ)ิ 311.69       392.10  
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ 133.26       133.28  
ส ารองประกนัภยัส าหรบัสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพิม่ (ลด)      (368.69)      846.96  
ผลประโยชน์ตามกรมธรรมแ์ละค่าสนิไหมทดแทนสุทธ ิ 497.02       471.74  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ  (71.30)    (850.12) 
 
เบีย้ประกนัภยัทีถ่อืเป็นรายไดสุ้ทธจิากการประกนัภยัต่อมจี านวน 312 ลา้นบาท ลดลงจาก 80 ลา้นบาทในปี 
2560 โดยลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 20.5 จากปี 2560 อนัเนื่องมาจากการปิดช่องทางตวัแทนและช่องทางการขาย
ผ่านทางโทรศพัทใ์นช่วงปลายปี 2560 ส่งผลใหเ้บีย้ประกนัภยัรบัลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2561 เป็นจ านวน 74 
ลา้นบาท หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 18.6  และมกีารเพิม่ขึน้ของเบีย้ประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ
จ านวน 8 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 136.0 โดยผลกระทบนี้บางส่วนไดถู้กหกักลบโดยส ารองเบีย้ประกันภยั
ทีย่งัไมถ่อืเป็นรายไดล้ดลงจากปีก่อนจ านวน 2 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 130.8 
 
ผลขาดทุนสุทธสิ าหรบัปี 2561 มจี านวน 71 ล้านบาท โดยลดลงจ านวน 796 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
90.5 เมื่อเทยีบกบัปี 2560 โดยสาเหตุหลกัจากการที่ในปี 2560 บรษิทัฯได้บนัทกึส ารองเผื่อฉุกเฉิน 
(contingency reserve) และไดม้กีารปรบัลดลงบางส่วนในปี 2561 ท าใหผ้ลกระทบของค่าใชจ้่ายในงบก าไร
ขาดทุนของบรษิทัลดลงเป็นจ านวน 1,216 ลา้นบาทเมือ่เทยีบกบัปีก่อน โดยผลกระทบนี้บางส่วนไดถู้กหกักลบ
จากก าไรจากการยกหนี้ใหโ้ดยบรษิทัในเครอืจ านวน 270 ลา้นบาทในปี 2560 แต่ในปีนี้ไม่มรีายการดงักล่าวท า
ใหร้ายไดล้ดลง 
 
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมแ์ละค่าสนิไหมทดแทนสุทธจิากทีไ่ดร้บัคนืจากการประกนัภยัต่อ มจี านวน  497 
ลา้นบาท เทยีบกบัจ านวน 472 ลา้นบาทในปี 2560 หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 5.4 
 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ มจี านวน 1 ลา้นบาท เทยีบกบั 22 ลา้นบาทในปี 2560 หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 95.7 
เมือ่เทยีบกบัปี 2560 ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จทีล่ดลงสบืเนื่องจากเบีย้ประกนัภยัรบัลดลง ส่งผลใหค้่าจา้งและค่า
บ าเหน็จลดลงตามไปดว้ย 
ค่าใชจ้่ายในการรบัประกนัภยัอื่น มจี านวน 10 ลา้นบาท ลดลงเทยีบกบั 22 ลา้นบาทในปี 2560ค่าใชจ้่ายที่
ลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 53.3 นี้ สบืเนื่องมาจากการประหยดัต้นทุนจากการปิดช่องทางตวัแทนและช่องทางการ
ขายผ่านทางโทรศพัท ์
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บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการด าเนินงานจ านวน 329 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2560 ซึง่มจี านวน 343 ลา้น
บาท การลดลงส่วนใหญ่เกิดจากโครงสร้างองค์กรของบรษิัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หลกัที่มุ่งเน้น
ดจิติอลและเป็นกลยทุธท์ีเ่กดิขึน้ในช่วงปลายปี 2560 โดยผลกระทบนี้ บางส่วนไดถู้กหกักลบจากการลงทุนใน
ระบบงานดจิติอลและการตลาดทีเ่กดิขึน้ในปี 2561 
 
ขาดทุนจากเงนิลงทุนส าหรบัปีเท่ากบั 41 ล้านบาท โดยเพิม่ขึน้ 35 ล้านบาทเมื่อเทยีบกบัขาดทุนจากการ
ลงทุน 6 ลา้นบาทในปี 2560 สาเหตุหลกัเกดิจากการตัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของบรษิทัยอ่ยในปี 2561 
 บรษิทัฯ มขีาดทุนจากการปรบัมลูค่ายุตธิรรมจ านวน 18 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 80 ลา้นบาทเมื่อเทยีบกบั
ก าไรจากการปรบัมลูค่ายุตธิรรมในปี 2560 จ านวน 62 ลา้นบาท หลกัๆ เนื่องมาจากการลดลงของก าไรจาก
การปรบัมลูค่ายตุธิรรมในเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนจากก าไรจ านวน 38 ลา้นบาทในปี 2560 เป็นขาดทุนจ านวน 
24 ลา้นบาท ในปี 2561 ท าใหก้ าไรจากการปรบัมลูค่ายุตธิรรมลดลง 62 ลา้นบาท อนัเนื่องมาจากสภาวะของ
ตลาดทีผ่นัผวน 
 
บรษิทัฯ มกีารเพิม่ทุน 2 ครัง้ในระหว่างปี 2561 จ านวน 265 ลา้นบาท และ 485 ล้านบาท ตามล าดบั รวม
จ านวนเงนิทัง้สิน้ 750 ล้านบาท เพื่อใช้ในการด าเนินงานภายในกจิการและสนับสนุนกลยุทธ์ของบรษิทัฯ ที่
มุ่งเน้นไปที่ช่องทางดจิติอลและการสร้างสมัพนัธ์กบัลูกค้าโดยตรงเป็นเป้าหมายหลกั โดยเฉพาะการพฒันา
ระบบการบรหิารงาน 
 
  หน่วย : รอ้ยละ 
รายการ 2561 2560 
ค่าใชจ้่ายในการรบัประกนัภยัปีแรก : เบีย้ประกนัภยัสุทธ ิ 53.29 49.63 
ค่าใชจ้่ายในการรบัประกนัภยัปีต่อ : เบีย้ประกนัภยัสุทธ ิ 53.27 50.40 
อตัราส่วนผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (Return on equity ratio) (14.73) (383.90) 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(Return on assets ratio)   
     - อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วมทัง้หมด (1.46) (19.06) 
     - อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัยท์ีไ่ม่รวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติ
แบบ Unit Linked และ Universal life 

 
(1.47) 

 
(19.20) 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน ( Return on Investment Ratio)   
     - อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทัง้หมด 2.92 3.17 
     - อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนทีไ่มร่วมการลงทุนจาก
กรมธรรมป์ระกนัชวีติแบบUnit Linked และ Universal life 

 
3.06 

 
3.43 

อตัราส่วนสนิทรพัยล์งทุนต่อเงนิส ารองประกนัภยั (ราคาประเมนิ) 119.79 102.53 
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หมายเหตุ - ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีประเมินตาม ประกาศ ตามประกาศคณะกรรมการกากบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัภยัชีวติ เพ่ือวตัถุประสงคห์ลกั
ในการกากบัความมัน่คงทางการเงินของบริษทัประกนัภยัและเพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษทัมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตาม
สญัญาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

- กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) เป็นการประกนัชีวิตท่ีให้ทั้งความคุม้ครองชีวิตและการลงทุนใน
กองทุนรวม โดยมูลค่ากรมธรรมข้ึ์นอยูก่บัมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งน้ีสินทรัพยใ์นกองทุนเป็นของผูเ้อาประกนัมิไดเ้ป็นของบริษทั 

 - กรมธรรมป์ระกนัชีวติแบบ Universal life เป็นการประกนัชีวติท่ีแยกส่วนความคุม้ครองชีวิต และส่วน การลงทุนอยา่ง
ชดัเจน โดยผลตอบแทนจากการลงทุนข้ึนอยูก่บัผลการลงทุนของบริษทั แต่ไม่ต ่ากวา่ ผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีไดรั้บรองไว ้

 

8. ความเพียงพอของเงินกองทนุ  

บรษิทั ฯ มนีโยบายในการด ารงเงนิกองทุนตามประกาศของ คปภ. เรื่อง ก าหนดประเภทและชนิดของ

เงนิกองทุนรวมทัง้หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื่อนไขในการค านวณเงนิกองทุนของบรษิทัประกนัชวีติ โดยมกีาร

ก าหนดอตัราส่วนความเพยีงพอขัน้ต ่าของเงนิกองทุน (Internal Minimum Target) ซึง่เป็นมุมมองภายในของ

บรษิทัมากกว่าทีก่ฎหมายก าหนด (มากกว่า 140%) เพื่อเป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการปฏบิตัติามพนัธะ

สญัญาที่มต่ีอผู้ถอืกรมธรรมใ์นกรณีที่เกดิความเสยีหายที่อาจสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และเป็นสญัญาเตอืนภยั

ล่วงหน้าเมื่อระดบัความเพยีงพอของเงนิกองทุนต ่าลง เพื่อทีบ่รษิทัจะด าเนินมาตรการแก้ไขที่จ าเป็นไดอ้ย่าง

รวดเรว็ 

บรษิทั ฯ มกีารตรวจสอบ (Monitor) และพยากรณ์ระดบัความเพยีงพอของเงนิกองทุนทุกเดอืน รวมถงึ

มกีารทบทวนและรบัรองการประเมนิประสทิธภิาพการบรหิารความเสีย่งและความเพยีงพอของเงนิกองทุนเป็น

ประจ าทุกปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธข์องบรษิทัฯ โดยมเีป้าหมายในการรกัษาสถานะเงนิกองทุนของบรษิทั

ใหอ้ยูใ่นระดบัทีม่ ัน่คงและเพยีงพอทีจ่ะรองรบัการด าเนินธุรกจิทัง้ในปจัจุบนัและอนาคตอยา่งเหมาะสม 

  

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2560 
สนิทรพัยร์วม 5,428.06 5,149.28 
หนี้สนิรวม 4,192.98 4,490.19 
     - หนี้สนิจากสญัญาประกนัภยั 3,928.04 4,308.84 
     - หนี้สนิอื่น 264.95 181.35 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,235.08 659.09 

อตัราส่วนความเพยีงพอของเงนิกองทุน (รอ้ยละ) 597.46 202.79 
เงนิกองทุนทีส่ามารถนามาใชไ้ดท้ัง้หมด 1,102.32 394.35 
เงนิกองทุนทีต่อ้งดารงตามกฎหมาย 184.50 194.47 
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หมายเหต ุ - ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัว่าดว้ยการก าหนดประเภทและชนิดของ
เงนิกองทุน รวมทัง้หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการค านวณเงนิกองทุนของบรษิทัประกนัชวีติ ก าหนดใหน้าย
ทะเบยีนอาจก าหนดมาตรการทีจ่ าเป็นในการก ากบัดแูลบรษิทัทีม่อีตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทุนต ่ากว่ารอ้ย
ละหนึ่งรอ้ยสีส่บิได ้

- เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมนิ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยัว่าดว้ยการประเมนิราคาทรพัยส์นิและหนี้สนิของบรษิทัประกนัชวีติ  

- รายการข้างต้นค านวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยัว่าดว้ยการประเมนิราคาทรพัยส์นิและหนี้สนิของบรษิทัประกนัชวีติ  

 

9. งบการเงิน และหมายเหตปุระกอบงบการเงินส าหรบัรอบปีปฏิทินท่ีล่วงมาท่ีผูส้อบบญัชี
ตรวจสอบและแสดงความเหน็แล้ว 
 

งบการเงนิน้ีจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดในพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ี
พ.ศ. 2547 และจดัท าขึน้ตามวธิกีารบญัชเีกีย่วกบัการประกนัชวีติในประเทศไทยและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งซึง่
ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (“คปภ.”) และเป็นไปตาม
รปูแบบงบการเงนิทีก่ าหนดในประกาศ คปภ. เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไขและระยะเวลาใน  การจดัท า
และยืน่งบการเงนิและรายงานเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัประกนัชวีติ พ.ศ. 2559 ลงวนัที ่4 มนีาคม 
2559  

งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบบัทีบ่รษิทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยน้ี งบการเงนิน้ีไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคา
ทุนเดมิเวน้แต่จะเปิดเผยเป็นอยา่งอื่นในนโยบายการบญัช ี(รายละเอียดเพ่ิมเติม) 

https://mfcatomov01dsea.blob.core.windows.net/mlthwp/2019/04/MIT_2018_YE_Tha_Singed_Directors.pdf

