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ปผช. 1 รายไตรมาส 

1. ความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัท

บริษทั แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต มีนโยบายในการด ารงเงินกองทุนตามประกาศของคปภ. เร่ือง ก าหนดประเภท
และชนิดของเงินกองทุนรวมทั้งหลกัเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษทัประกนัชีวิต 
โดยมีการก าหนดอตัราส่วนความเพียงพอขั้นต ่าของเงินกองทุน (Internal Minimum Target) ซ่ึงเป็นมุมมอง
ภายในของบริษทัมากกว่าที่กฎหมายก าหนด (มากกว่า 140%) เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ตามพันธะสัญญาที่มีต่อผูถื้อกรมธรรม์ในกรณีที่เกิดความเสียหายที่อาจสูงกว่าที่คาดการณ์ไว ้และเป็นสัญญา
เตือนภยัล่วงหนา้เมื่อระดับความเพียงพอของเงินกองทุนต ่าลง เพื่อที่บริษทัจะด าเนินมาตรการแก้ไขที่จ  าเป็นได้
อย่างรวดเร็ว 

บริษทั แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต มีการตรวจสอบ (Monitor) และพยากรณ์ระดบัความเพียงพอของเงินกองทุนทุก
เดือน รวมถึงมีการทบทวนและรับรองการประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงและความเพียงพอของ
เงินกองทุนเป็นประจ าทุกปี  เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายในการรักษาสถานะ
เงินกองทุนของบริษทัให้อยู่ในระดับที่มัน่คงและเพียงพอที่จะรองรับการด าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบนัและอนาคต
อย่างเหมาะสม 

เปิดเผย ณ วนัที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

2562 2561 2562 2561 2562 2561 
อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน 
 (ร้อยละ) 482.66% 207.93% 432.83% 401.68% 388.72% 411.78% 
เงินกองทุนที่สามารถน ามาใชไ้ดท้ั้งหมด 1,067.38 414.77 1,021.39 765.43 905.30 751.22 
เงินกองทุนที่ตอ้งด ารงตามกฎหมาย 221.15 199.48 235.98 190.56 232.89 182.43 

หมายเหตุ : -  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษทัประกนัชีวิต ก าหนดให้นายทะเบียนอาจก าหนดมาตรการที่จ าเป็นในการก ากบัดูแลบริษทัที่ มี
อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต ่ากว่าร้อยละหน่ึงร้อยส่ีสิบได้ 

- เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคา
ทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวิต

- ไตรมาสที่ 2 หมายถึงผลการด าเนินงานสะสม 6 เดือน และไตรมาสที่ 3 หมายถึงผลการด าเนินงานสะสม 9 เดือน



2 . รายงานทางการเงิน 

งบการเงิน รายไตรมาสที่ผูส้อบบญัชีไดส้อบทานแลว้ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการใน
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสด
ในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจ าปี  และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (“คปภ.”) เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและ
ระยะเวลาในการจดัท าและยื่นงบการเงินและรายงานเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษทัประกนัชีวิต ลงวนัที่ 4 
มีนาคม 2559  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีที่น าเสนอครั้ งล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลที่น าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลที่ได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไป
กบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2562 คลิกที่น่ี 
ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2562 คลิกที่น่ี 
ไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 คลิกที่น่ี 

https://mfcatomov01dsea.blob.core.windows.net/mlthwp/2019/08/MIT_2019_Q1_Thai_Singed_Director.pdf
https://mfcatomov01dsea.blob.core.windows.net/mlthwp/2019/08/MIT_2019_Q2_Thai_Singed_Director.pdf
https://mfcatomov01dsea.blob.core.windows.net/mlthwp/2019/11/MIT_2019_Q3_Thai_Singed-Directors-.pdf
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