1. ประวัติบริ ษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดําเนินธุ รกิจ ลักษณะการประกอบธุ รกิจ รายละเอียด
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริ การที่สําคัญ ช่ องทางการติดต่ อบริ ษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ เรียกร้ อง พิจารณา และ
การชดใช้ เงินตามสั ญญาประกันชี วติ

1.1 ประวัติบริษัท
แมนู ไ ลฟ์ ก่ อตั้งขึ้นเมื่ อวันที่ 23 มิ ถุ นายน 2430 หรื อกว่า 130 ปี โดยมี เซอร์ จอห์น แม็คโดแนลด์
(นายกรัฐมนตรี คนแรกของแคนาดา) ดํารงตําแหน่งประธานบริ ษทั คนแรก ของแมนูไลฟ์ โดยปั จจุบนั ดําเนิ นการ
ในแคนาดาและเอเชียภายใต้ชื่อ “แมนูไลฟ์ ” และ ภายใต้ชื่อ “จอห์น แฮนคอค” ในสหรัฐอเมริ กา
แมนูไลฟ์ ได้เริ่ มเข้ามามีบทบาทการดําเนินธุ รกิจในเอเชี ยครั้งแรกในปี พ.ศ. 2440 ที่ฮ่องกงและเซี่ ยงไฮ้ ใน
ฐานะบริ ษทั ชั้นนําที่ดาํ เนิ นธุ รกิ จให้บริ การความคุม้ ครองทางการเงินในภูมิภาคเอเชี ยเป็ นระยะเวลายาวนานกว่า
120 ปี แมนูไลฟ์ ได้ขยายการให้บริ การผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
ทั้งประกันชีวติ และสุ ขภาพ
บริ ษทั แมนูไลฟ์ ประกันชี วิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรื อ “บริ ษทั ฯ” เป็ นที่รู้จกั กันเป็ นอย่างดี
ก่อนหน้านี้ ในนามของ อิ นเตอร์ ไลฟ์ จอห์ น แฮนคอค เป็ นบริ ษทั ประกันชี วิตในชื่ อใหม่ที่เกิดจากการควบรวม
กิ จการระดับโลกระหว่าง แมนู ไลฟ์ ไฟแนลเชี ยล คอร์ ป ประเทศแคนาดา และ จอห์ น แฮนคอค เซอร์ วิส อิ งค์
ประเทศสหรัฐอเมริ กา จากการควบรวมกิจการดังกล่าว ส่ งผลให้ อินเตอร์ ไลฟ์ จอห์น แฮนคอค ประเทศไทย ได้
เปลี่ยนชื่ อใหม่เป็ น บริ ษทั แมนูไลฟ์ ประกันชี วิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) นับตั้งแต่มิถุนายน 2548 เป็ นต้น
มา นอกจากนี้ ในเดือนตุลาคม 2549 แมนู ไลฟ์ ประเทศไทย ได้ประกาศเปิ ดตัว บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
แมนู ไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อประกอบการธุ รกิ จหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุ นรวมและกองทุนส่ วน
บุคคลอีกด้วย
กว่า 130 ปี ที่แมนูไลฟ์ ให้บริ การทางด้านการเงิน ก่อให้เกิดความเชื่อมันที่เข้มแข็ง ด้วยความมัน่ คง ซื่ อตรง
และแนวคิดที่กา้ วหน้าในการให้บริ การทางด้านการเงินที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้าทุกคน โดยมุ่งเน้นในการมอบคําแนะนํา
และผลิ ตภัณฑ์ที่ดี และเหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าบรรลุตามความฝันและความปรารถนาของพวกเขาทั้งด้านการเงิน
สุ ขภาพ และความมัง่ คัง่ เพื่ออนาคตที่ดีที่สุดสําหรับลูกค้า

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษทั แมนูไลฟ์ ประกันชี วิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มุ่งเน้นการสร้างความเชื่ อมัน่ ของลูกค้า บน
พื้นฐานความมัน่ คง ความมีเสถียรภาพ และโดดเด่นในศักยภาพทางการเงิน ด้วยกลยุทธ์การกระจายการลงทุนเพื่อ
ลดความเสี่ ยง การจัดการด้านบริ หารความเสี่ ยงที่เป็ นเลิศ อีกทั้งความมัน่ คงและแข็งแกร่ งของเงินทุนสํารองที่มี
คุณภาพของแมนูไลฟ์ แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นในฐานะผูใ้ ห้บริ การทางการเงินชั้นนําระดับโลก ส่ งผลให้แมนู
ไลฟ์ ไฟแนนเชี ยล ได้รับการจัดอันดับความน่ า เชื่ อถื ออยู่ในระดับที่ แข็งแกร่ งจากสถาบันการ จัดอันดับความ
น่าเชื่อถือชั้นนําต่างๆ ของโลก อาทิเช่น A.M. Best, DBRS, Fitch, Moody’s and Standard & Poor’s (13 กุมภาพันธ์
2557)

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั แมนู ไลฟ์ ช่ วยให้ผคู ้ นบรรลุตามความฝันและความปรารถนาของพวกเขา โดยให้ความสําคัญกับ
ความต้องการของลู กค้าเป็ นอันดับแรก พร้ อมทั้งให้คาํ แนะนํา ปรึ กษา และทางแก้ปัญหาที่ถูกต้อง บริ ษทั ฯ จึ ง
มุ่งเน้นธุ รกิจกับลูกค้าในรู ปแบบดิจิทลั และโดยตรง เป็ นช่องทางสําคัญหลัก ซึ่ งจะช่วยให้บริ ษทั ฯ สามารถลดความ
ซับซ้อนของการดําเนิ นงาน ทั้งยังสามารถควบคุมความเสี่ ยงในการดําเนินงานผ่านกระบวนการดิจิทลั รวมถึงการ
ลดกระบวนการที่ไม่สําคัญลง เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการเป็ นผูน้ าํ ในด้านการพัฒนา การประกันชี วิต
ช่องทางดิจิทลั และโดยตรง
เกี่ยวกับกลยุทธ์ดิจิทลั และโดยตรงนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มุ่งเน้นด้านการประกันสุ ขภาพ
แบบเต็มรู ปแบบ, ออมทรัพย์เพื่อสะสมความมัง่ คัง่ และผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษียณอายุ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้สร้าง
ช่องทางที่สะดวกสําหรับรองรับการบริ การและการชําระเงินแบบออนไลน์ ที่ปลอดภัย โดยแมนูไลฟ์ เป็ นหนึ่ งใน
บริ ษทั ประกันชี วติ อันดับต้นๆในประเทศไทย ที่ได้รับการอนุ มตั ิจากสํานักคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ รกิจประกันภัยหรื อ คปภ. ในการให้ความคุม้ ครองในรู ปแบบประกันชีวติ แบบออนไลน์

1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริ การที่สําคัญของบริ ษัท และสั ดส่ วนร้ อยละของเบี้ยประกันภัยแยก ตาม
ประเภทของการรับประกันภัย
บริ ษทั แมนู ไลฟ์ ประกันชี วิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ออกแบบผลิ ตภัณฑ์ที่รองรับลักษณะการ
ทํางานในรู ปแบบดิจิตอล โดยที่เรามีแบบประกันทั้งหมด 2 แบบ คือ ประกันสะสมทรัพย์ และประกันสุ ขภาพ

ตารางสั ดส่ วนร้ อยละของเบีย้ ประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัยประจําปี 2562
หน่วย : ล้านบาท
การ
การ
รายการ
การประกันภัยประเภทสามัญ (Ordinary)
ประกันภัย ประกันภัย
ประเภท
อุบัติเหตุ
ตลอด
สะสม
เฉพาะกาล อื่นๆ รวม
อุตสาหกรรม ส่ วนบุคคล
ชีพ
ทรัพย์
(Industrial) (Personal
Accident)
จํานวน
เบี้ย
ประกันภัย 56
176
67
299
2
รับ
โดยตรง
จํานวน
เบี้ย
56
168
67
291
2
ประกันภัย
รับสุ ทธิ
สัดส่ วน
ของเบี้ย 19
ประกันภัย

57

0

23

99

0

1

1.5 ช่ องทางการติดต่ อบริษัท และวิธีการเรียกร้ องการชดใช้ เงินตามสั ญญาประกันชีวติ
ช่องทางการติดต่อของ บริ ษทั แมนูไลฟ์ ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) คลิกที่นี่
o โรงพยาบาลในเครื อ

o วิธีการชําระเบี้ยประกัน
o เรี ยกร้องค่าสิ นไหม

o การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
o การต่ออายุกรมธรรม์

o การขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และอื่นๆ
o ดาวน์โหลดแบบฟอร์ ม
o คําถามพบบ่อย

การ
ประกันภัย
ประเภท
รวม
กลุ่ม
(Group)

-

301

-

293

0

100

2. กรอบการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการดําเนินการ
ตามกรอบและกระบวนการดังกล่ าว

2.1 กรอบการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ในการดําเนินธุ รกิจด้วยความโปร่ งใสและเป็ นไปตามจรรยาบรรณแห่ งการดําเนิ นธุ รกิจซึ่ ง
มุ่งเน้นความซื่ อสัตย์ และความถูกต้อง เพื่อเป็ นหลักในการตัดสิ นใจและเสริ มสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ลูกค้านับ
ล้านคน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้รับชื่ อเสี ยงและเป็ นที่ยอมรับเรื่ อยมาในการเป็ นสถาบันการเงิ นที่ ลูกค้าไว้วางใจ และ
บริ ษทั ฯ ก็รักษาชื่อเสี ยงเหล่านี้โดยการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตามกฎระเบียบว่าด้วยจริ ยธรรมในการดําเนิ นธุ รกิจซึ่ ง
วางหลักการและวัตถุประสงค์ให้พนักงานทุกคน และคู่คา้ ปฏิบตั ิตาม โดยกฎระเบียบว่าด้วยจริ ยธรรมนี้ถือเป็ นเข็ม
ทิศในการนําพาบริ ษทั ฯ ไปสู่ การเป็ นผูน้ าํ ด้านการเงินที่ได้รับความไว้วางใจ โดยกฎระเบียบดังกล่าวได้วางหลัก
ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ตอ้ งกระทําพร้อมกับจรรยาที่ดี และกรอบการกํากับดูและกิจการที่ดี อีกทั้งยังระบุสถานการณ์ที่ควร
หลีกเลี่ยง หรื อต้องรายงาน เพื่อการรักษาจริ ยธรรมในการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
นอกจากการดําเนินธุ รกิจที่เป็ นไปตามจริ ยธรรมอันดีแล้ว บริ ษทั ฯ ยังมีกรอบการทํางานเพื่อการตรวจสอบ
กระบวนการควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ งของกระบวนการบริ หารงานในด้านต่างๆ ให้มี
ความสอดคล้องกับทั้งกฎหมาย กฎระเบียบภายใน รวมถึงจริ ยธรรมอันดีที่ยดึ มัน่ เสมอมา

2.2 โครงสร้ างองค์ กรของบริษัท

2.3 โครงสร้ างการจัดการของบริษัท

2.4 คณะกรรมการชุ ดย่อย
2.4.1 คณะกรรมการบริ หาร
2.4.2 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2.4.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
2.4.4 คณะกรรมการลงทุน
2.4.5 คณะกรรมกา]รจริ ยธรรมทางธุ รกิจ

2.5 การสรรหาและการแต่ งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
เพื่อให้การสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทนดําเนิ นการไปอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรม ประกอบกับเพื่อให้
การบริ หารและดําเนิ นธุ รกิ จเป็ นไปอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน การสรรหาจึ งต้องมี การพิจารณาทบทวนโครงสร้ า ง
องค์กรและสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยคํานึกถึงองค์ความรู ้ของบุคคลที่สามารถถ่ายทอดและ
สร้างสรรค์ ให้การดําเนินธุ รกิจเป็ นไปตามเป้ าหมายและบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนด ซึ่ งการสรรหาได้เปิ ดโอกาส
ให้กบั บุคลคลที่มีความรู ้ความสามารถทั้งทางด้านระดับการศึกษา, ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนบุคคลที่มี
คุณสมบัติเฉพาะ เข้ามามีบทบาทและส่ วนร่ วมในการสนับสนุนการดําเนินธุ รกิจ

2.6 นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทน (Remuneration policy)
ค่าตอบแทนนั้นมีการพิจารณาโดยคํานึงถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวโน้มการเติบโต
ทางธุ รกิจ โดยค่าตอบแทนกรรมการนั้นประกอบด้วยเบี้ยประชุ มและค่าบําเหน็จ ซึ่ งอัตราการจ่ายค่าตอบแทนนั้น
เหมาะสมเพียงพอและจูงใจเพื่อรักษากรรมการที่มีคุณภาพ

3. การบริหารความเสี่ ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสิ นทรัพย์ และ
หนีส้ ิ น (Asset Liability Management : ALM)

3.1 การบริหารความเสี่ ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM)

นโยบายความเสี่ ย งขององค์ก ร แสดงถึ ง กรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ก ร (Enterprise Risk
Management: "ERM") ที่ครอบคลุมกิจกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และการบริ หารความเสี่ ยงทั้งหมดของบริ ษทั
แมนู ไ ลฟ์ ประกัน ชี วิต (ประเทศไทย) จํา กัด (มหาชน) กรอบการบริ ห ารความเสี่ ย ง ได้จ ัดให้มี แ นวทางที่ มี
โครงสร้ างในการดํา เนิ นกิ จกรรมความเสี่ ยงและการบริ หารความเสี่ ย งในระดับองค์กร โดยมี ก ารสื่ อสารผ่า น
นโยบาย และมาตรฐานความเสี่ ยงที่ให้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า การออกแบบและการดําเนิ นกลยุทธ์ทวั่
ทั้งองค์กร มี ค วามสอดคล้องกับ วัตถุ ประสงค์ตามระดับความเสี่ ยงที่ยอมรั บได้ขององค์ก ร โดยมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานเหล่านี้ครอบคลุมถึงสิ่ งเหล่านี้:
• บทบาทและหน้ าที่ความรั บผิดชอบ: การกําหนดความรับผิดชอบและการมอบอํานาจในการกํากับดูแล
ความเสี่ ยง และการบริ หารความเสี่ ยงในระดับต่างๆภายในบริ ษทั ฯ ตลอดจนหลักเกณฑ์ความรับผิดชอบ
• ธรรมาภิบาลและยุทธศาสตร์ : ประเภทและระดับ ความเสี่ ยงที่ บริ ษทั แสวงหาเพื่อจัดทําแผนกลยุท ธ์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร และระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ที่อาจส่ งผลต่อความเสี่ ยงและ
นโยบาย
• การดํ า เนิ น การ: การระบุ ค วามเสี่ ย ง การวัด การประเมิ น ผล และการบรรเทาผลกระทบโดยให้ มี
ผูร้ ับผิดชอบในการจัดการและติดตามความเสี่ ยง
• การประเมินผล: การตรวจสอบความถูกต้อง การทดสอบย้อนกลับ และการกํากับดูแลที่เป็ นอิสระ เพื่อ
ยื น ยัน ว่า บริ ษ ัท ได้ส ร้ า งข้อ มู ล ความเสี่ ย งตามที่ ต้ ัง ใจไว้ และทํา การวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ห ลัก ของการ
เปลี่ยนแปลงที่สามารถเห็นได้ชดั เจน
นโยบายความเสี่ ยงนี้ยงั มีส่วนประกอบที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิบตั ิตามประกาศของ คปภ. ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร
บริ ษทั แมนู ไลฟ์ ประกันชี วิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป็ น บริ ษทั ย่อยของสถาบันการเงิ นระดับ
โลกที่ให้บริ การด้านการประกันชีวติ การจัดการทรัพย์สิน และบริ การทางการเงินอื่น ๆ เราช่วยให้ลูกค้าบรรลุความ
ฝั น และความปรารถนาของตนเองโดยการใส่ ใจความต้องการของลู กค้าเป็ นอันดับแรก และให้คาํ แนะนํา และ
แนวทางที่ถูกต้อง กิจกรรมทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยง วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด
ความสมดุลระหว่าง ระดับความเสี่ ยงของบริ ษทั ผูถ้ ือกรมธรรม์ เจ้าหนี้ และผูถ้ ือหุ ้น เพื่อที่จะนําเสนอผลลัพธ์แบบ
ครบวงจรแก่ ลูกค้า และในขณะเดียวกันเพื่อให้ประสบผลสําเร็ จอย่างสมํ่าเสมอและยัง่ ยืนในระยะยาว โดยเมื่อมี
การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการรับความเสี่ ยง และการจัดการความเสี่ ยง บริ ษทั ให้ความสําคัญกับวัตถุประสงค์ในการ
บริ หารความเสี่ ยงดังต่อไปนี้:

•
•
•
•
•

เพือ่ รักษาคํามัน่ สัญญา และความคาดหวังของลูกค้า เจ้าหนี้ ผูถ้ ือหุ น้ และพนักงาน;
เพื่อสนับสนุนความสําเร็ จที่ได้มุ่งหวังและการส่ งมอบผลลัพธ์ที่ดีสาํ หรับลูกค้า;
เพื่ อ ใช้เ งิ น ลงทุ น ของผูถ้ ื อ หุ ้น อย่า งรอบคอบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยมี ค วามเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม;
เพื่อปกป้ องและ/หรื อเพิม่ ชื่อเสี ยงและแบรนด์ของ บริ ษทั ฯ; และ
เพื่อช่วยกลุ่ม บริ ษทั ในการรักษาระดับความแข็งแกร่ งทางการเงิน

3.2 การบริหารสิ นทรัพย์และหนีส้ ิ น (Asset Liability Management : ALM)

สําหรั บการบริ หารสิ นทรั พย์และหนี้ สิน คณะกรรมการบริ หารหนี้ สินและทรั พย์สิน (Asset Liability
Committee) ของบริ ษทั ฯ มีแนวทางหลักในการบริ หารจัดการสิ นทรัพย์และหนี้สิน ดังนี้
- กําหนดกรอบการลงทุนในสิ นทรัพย์แต่ละประเภทเพื่อให้มีความสอดคล้องกับลักษณะของหนี้สิน
- จัดทําการทดสอบสิ นทรัพย์สภาพคล่องขั้นตํ่า (The Minimum Liquid Asset test – “MLAT”) เพื่อให้
มัน่ ใจว่า บริ ษทั ฯ มีสภาพคล่องเพียงพอเพื่อให้เป็ นไปตามภาระหน้าที่หลักในการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริ หารสิ นทรั พย์และหนี้ สินจะประชุ มเป็ นรายไตรมาสเพื่อประเมิ นและตรวจสอบการ
ดําเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ ทุก ๆ สองปี บริ ษทั ฯ จะมีการทบทวนกลยุทธ์การจัดสัดส่ วนของสิ นทรัพย์ลงทุน (Strategic Asset
Allocation) และจะมีการทบทวน Duration Target ของสิ นทรัพย์ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ Duration ของภาระ
หนี้สินของบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 Duration ของสิ นทรัพย์นอ้ ยกว่า Duration ของหนี้สิน 2.1 ปี

4. ความเสี่ ยงจากการรั บประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ ได้ และมีนัยสํ าคัญอันอาจมีผลกระทบต่ อฐานะการเงินของ
บริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่ อ ความเชื่ อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ ยงภัย และการกระจุกตัวของภัย

ในการตัดสิ นใจเลื อกประเภท ระดับของการประกันภัยต่อที่เหมาะสม และ สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่
ยอมรับได้ของบริ ษทั บริ ษทั จะพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:
• ความจําเป็ นในการถ่ายโอนความเสี่ ยงจากการรับประกันภัยต่อ
• ความผันผวนของสิ นไหมทดแทน เมื่อเทียบกับสถานะเงินกองทุน และ เงินกองทุนส่ วนเกิน
ของบริ ษทั
• ผลกระทบที่มีต่อกําไร ถึ งแม้ว่าการประกันภัยต่อจะสามารถลดผลกระทบต่อเงิ นกองทุน
ส่ วนเกินของบริ ษทั อันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ นไหมทดแทน แต่การประกันภัยต่อ
ก็สามารถลดผลกําไรลงได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากอัตราเบี้ยประกันภัยของการประกัน
ต่ออยู่ใ นระดับ ที่ เหมาะสมแล้ว เป็ นไปได้ว่า การประกันต่ ออาจช่ วยเพิ่ม ผลกํา ไร และ
เงินกองทุนส่ วนเกินได้เช่นกัน
• ลักษณะและขนาดความเสี่ ยงที่บริ ษทั รับประกัน – โดยทัว่ ไปแล้ว ความเสี่ ยงจากอัตรามรณะ
ถื อว่าเป็ นความเสี่ ยงที่ดีกว่าความเสี่ ยงประเภทอื่น ๆ เนื่ องจากอัตรามรณะมีอตั ราที่ลดลง
ตลอดมา ซึ่ งทําให้สามารถพิจารณาเพิ่มระดับการรั บเสี่ ยงภัยไว้เอง (retention limit) แต่
อย่างไรก็ตาม หากธุ รกิจที่ดาํ เนินการนั้น มีปริ มาณน้อย และมีจาํ นวนความเสี่ ยงภัยสู ง จะทํา
ให้มีโอกาสเกิดความผันผวนของสิ นไหมทดแทนสู ง และต้องการการประกันต่อมากขึ้น
นอกจากนี้ หากบริ ษทั ได้ทาํ การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ที่บริ ษทั ไม่มีประสบการณ์ มาก่อน หรื อ
ประสบการณ์ในอดีตไม่สามารถรับรองสิ่ งที่คาดหมายในอนาคตได้ บริ ษทั ก็จาํ เป็ นจะต้องมี
การประกัน ต่อ เห็ น ได้ว่า การประกัน ต่ อ สามารถช่ ว ยในการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ การรั บ
ประกันภัย และการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน
• ต้นทุน และ การหาการประกันต่อที่เหมาะสม – ในบางกรณี อัตราเบี้ยประกันต่อที่ดีสามารถ
หาได้ในตลาดการประกันต่อที่มีการแข่งขันกันสู ง
• สถานะเงิ นกองทุน หรื อ อัตราเงิ นทุนต่อระดับความเสี่ ยง (RBC ratio) - หากบริ ษทั มี
สถานะเงินกองทุนตํ่า จะทําให้มีความสามารถในการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนที่มีขนาดใหญ่
ลดลง และมี ค วามจํา เป็ นต้อ งมี ก ารประกัน ต่ อ มากขึ้ น อย่ า งไรก็ ต าม การได้รั บ การ
สนับสนุนด้านเงินทุนจากบริ ษทั แม่อย่างทันที ก็สามารถลดความเสี่ ยงนี้ลงได้
• นโยบายการลงทุน – มีความเป็ นไปได้วา่ การประกันต่อสามารถช่วยให้บริ ษทั กระจายการ
ลงทุนได้ เช่น ถ้าการประกันต่อนั้นเป็ นแบบการประกันร่ วม (coinsurance)

การกําหนดระดับการรับเสี่ ยงภัยไว้เองของแต่ละธุ รกิจ จะพิจารณาจากปั จจัยดังต่อไปนี้ :
• ลักษณะของความเสี่ ยง – โดยทัว่ ไป ระดับการรับเสี่ ยงภัยไว้เองจะตํ่า หากบริ ษทั เสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ หรื อ สายงานธุ รกิจที่บริ ษทั ไม่มีประสบการณ์เพียงพอ หรื อ สถิติของความเสี่ ยงที่
ใช้ในการกําหนดเบี้ยประกันภัยนั้น ขาดความน่าเชื่อถือ
• สมดุลระหว่างความเสี่ ยง และ กําไรของผลิตภัณฑ์ – ระดับการรับเสี่ ยงภัยไว้เองที่ต่าํ เกินไป
อาจจะเป็ นการโอนผลกําไรของผลิตภัณฑ์ไปให้ผรู ้ ับประกันต่อ
• อัตราเงินทุนต่อระดับความเสี่ ยง (RBC ratio) - ระดับเงินกองทุนเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ใช้ในการ
พิจารณาว่า ความผันผวนของสิ นไหมทดแทนในระดับใดที่บริ ษทั สามารถรั บได้ ระดับ
อัตราเงินทุนต่อระดับความเสี่ ยงที่แข็งแกร่ งจะช่ วยให้บริ ษทั สามารถกําหนดระดับการรับ
เสี่ ยงภัยไว้เองที่สูงขึ้น เพื่อรักษาผลกําไรไว้กบั บริ ษทั
• ประเภทของสัญญาประกันภัย ต่อ – สัญญาประกันภัย ต่อแบบส่ วนเกิ น (surplus treaty)
โดยทัว่ ไปจะกําหนดให้มีค่านายหน้าจากผลกําไร (profit commission) ซึ่ งจะทําให้สัญญามี
ความน่าสนใจ และสามารถกําหนดระดับรับเสี่ ยงภัยไว้เองที่ต่าํ ลงได้
ระดับการรับเสี่ ยงภัยไว้เองนี้ จะต้องได้รับการทบทวนเป็ นประจําทุกปี ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของการทบทวน
กลยุทธ์การบริ หารการประกันภัยต่อ หัวหน้านักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยมีหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอระดับการ
รับเสี่ ยงภัยไว้เองของแต่ละผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์การบริ หารการประกันภัยต่อ ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของการบรรเทาความเสี่ ยงด้านการประกันภัย ซึ่ งอยู่
ในกลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
ถึงแม้วา่ การประกันภัยต่อ สามารถช่วยลดความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากอัตรามรณะ หรื อ อัตราการเจ็บป่ วยลง
ได้ แต่ก ารประกันภัย ต่ อก็ไ ด้ก่ อให้เกิ ดความเสี่ ย งด้า นความน่ า เชื่ อถื อแก่ บ ริ ษทั ความเสี่ ย งที่ เกิ ดจากคู่สั ญญา
สามารถเกิดขึ้นได้ หากผูร้ ับประกันภัยต่อ ไม่สามารถชําระค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยต่อเมื่อถึงเวลา
ที่กาํ หนด อัตราความน่ าเชื่ อถื อของคู่สัญญาจึงเป็ นสิ่ งที่สําคัญอย่างหนึ่ ง และโดยทัว่ ไปแล้ว การประกันภัยต่อ
มักจะถูกทํากับคู่สัญญาที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ งเท่านั้น ดังนั้น อัตราความน่ าเชื่ อถื อของคู่สัญญาจึงเป็ น
ปั จจัยสําคัญในการพิจารณาทําประกันภัยต่อ
นโยบายของบริ ษทั แมนู ไลฟ์ ข้อหนึ่ งคือการลดความเสี่ ยงด้านความน่ าเชื่ อถื อให้อยู่ในระดับที่ต่าํ ที่สุด
เท่าที่จะทําได้ โดยแนะนําให้ใช้กฎต่อไปนี้กบั การประกันภัยต่อของบริ ษทั :
• ดําเนินการทําธุ รกรรมกับคู่สัญญาที่มีระดับความน่าเชื่ อถือ A- หรื อสู งกว่า
• พยายามให้ธุรกรรมการประกันต่อนั้น มีความเสี่ ยงด้านความน่ าเชื่ อถื อที่ต่ าํ ที่สุด เมื่ อไรก็
ตามที่เป็ นไปได้
• หากเป็ นไปได้ ให้กระจายการประกันภัยต่อกับคู่สัญญาอื่น ๆ เพื่อเป็ นการจํากัดการกระจุก
ตัวของความเสี่ ยงด้านความน่าเชื่ อถือ โดยพิจารณาขนาดของธุ รกิจที่ทาํ ประกันต่อควบคู่ไป
ด้วย

ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ ยงที่ผรู ้ ับประกันต่อ ไม่สามารถชําระค่าสิ นไหมทดแทนจาก
การประกันต่อได้ตรงเวลา เป็ นหน้าที่ของบริ ษทั ประกันภัยที่จะต้องจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผเู ้ อาประกันภัยตาม
กําหนด โดยไม่คาํ นึ งถึงว่า ผูร้ ับประกันต่อจะต้องชําระค่าสิ นไหมทดแทนจากการประกันต่อก่อนหรื อไม่ ความ
เสี่ ยงด้านสภาพคล่องนี้ สามารถเกิดขึ้นได้จากสาเหตุดงั ต่อไปนี้:
• ผูร้ ับประกันต่อมีปัญหาเรื่ องสภาพคล่อง
• ผูร้ ับประกันต่อปฏิเสธที่จะชําระค่าสิ นไหมทดแทนจากการประกันต่อ
• ผูร้ ับประกันต่อตกลงที่จะชําระค่าสิ นไหมทดแทนจากการประกันต่อ แต่การชําระเงิ นเกิ ด
การล่าช้า
เพื่อเป็ นการบรรเทาความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง บริ ษทั จะดําเนินการดังต่อไปนี้:
• ทําธุ รกรรมกับผูร้ ับประกันต่อที่มีสถานะทางการเงินแข็งแกร่ ง
• ทําให้แน่ใจว่าเงื่อนไขในสัญญาประกันต่อมีความชัดเจนเกี่ยวกับ กรณี ของการชําระล่าช้า /
ไม่สมารถชําระเงิน (เช่น ล้มละลายจากการด้อยค่าทางการเงิน หรื อ ปฏิเสธที่จะจ่ายเงิน)
• รักษาระดับสภาพคล่องของบริ ษทั เองให้อยู่ในระดับสู ง เพื่อที่ว่า บริ ษทั จะสามารถจ่ายค่า
สิ นไหมทดแทนให้แก่ลูกค้าก่อน และเรี ยกร้องจากผูร้ ับประกันต่อในภายหลัง
• รักษาระดับอัตราเงินกองทุ นต่อความเสี่ ยง (RBC ratio)ให้สูงกว่าระดับเป้ าหมาย เพื่อให้
ระดับเงินกองทุนของบริ ษทั อยูใ่ นระดับที่ปลอดภัย
การประกันต่ อทางการเงิน (Financial Reinsurance) / การประกันต่ อแบบจํากัด (Finite Reinsurance) / ผลิตภัณฑ์
การโอนความเสี่ ยงทางเลือก (Alternative Risk Transfer Products)
เพื่อให้เป็ นการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของสํานักงาน คปภ บริ ษทั ไม่มีนโยบายที่จะทําการประกันต่อทาง
การเงิน หรื อ การประกันต่อแบบจํากัด หรื อ ผลิตภัณฑ์การโอนความเสี่ ยงทางเลือก
5. มูลค่ า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีส้ ิ นจากสั ญญาประกันภัย
วิธีการประเมินหนีส้ ิ นจากสั ญญาประกันภัย
1. สํารองประกันภัยสําหรั บสั ญญาประกันภัยระยะยาว
บริ ษทั ฯคํานวณเงิ นสํารองประกันชี วิตเป็ นไปตามวิธีของคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
ไว้ในประกาศ คปภ. เรื่ องการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันชีวิต
สมมติฐานที่สาํ คัญที่ใช้ในการวัดมูลค่าสํารองประกันภัยสําหรับสัญญาระยะยาว แสดงอยูใ่ นงบการเงินของ
บริ ษทั ฯ ประจําปี 2560 หน้า 33 (งบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2560 คลิกที่นี่)
2. สํารองประกันภัยสําหรั บสั ญญาประกันภัยระยะสั้ น
(ก) สํารองค่าสิ นไหมทดแทน

สํารองค่าสิ นไหมทดแทนประกอบด้วยค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้วและค่าสิ นไหมทดแทน
ที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
ค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว สําหรับค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายจะบันทึกตามจํานวนที่จะ
จ่ายจริ ง ส่ วนสํารองค่าสิ นไหมทดแทนจะบันทึ กเมื่ อได้รับการแจ้งคําเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายจากผูเ้ อา
ประกันภัยตามจํานวนที่ผเู ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ ายบริ หาร มูลค่าประมาณ
การสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯได้ต้งั สํารองเพิ่มเติมสําหรับความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่บริ ษทั ฯยังไม่ได้รับรายงาน (IBNR)
ซึ่ งคํานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยตามประกาศของ คปภ. เรื่ อง กําหนดประเภทและ
ชนิ ดของเงิ นกองทุ นรวมทั้ง หลัก เกณฑ์ วิธี ก ารและเงื่ อนไขในการคํานวณเงิ นกองทุ นของบริ ษ ทั
ประกันชีวติ
(ข) สํารองเบี้ยประกันภัย
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน หากมูลค่าของสํารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดสู งกว่าสํารองเบี้ย
ประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ บริ ษทั ฯจะรับรู ้ส่วนต่างและแสดงรายการสํารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่
สิ้ นสุ ดในงบการเงิน
สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้คาํ นวณจากเบี้ยประกันรับโดยวิธีเฉลี่ยรายวัน
สํารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดเป็ นจํานวนเงินที่บริ ษทั ฯสํารองไว้เพื่อชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตสําหรับการประกันภัยที่ยงั มีผลบังคับอยู่ ซึ่ งคํานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย บริ ษทั ฯใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลา
เอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
3. เงินที่ ต้องจ่ ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ประกันภัยและหนีส้ ิ นอื่ นตามกรมธรรม์ ประกันภัย
เงิ นที่ตอ้ งจ่ายตามเงื่ อนไขกรมธรรม์ประกันภัยที่ยงั มิ ได้ชาํ ระให้แก่ผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์
บันทึกเมื่อได้รับแจ้งหรื อเมื่อเข้าเงื่อนไขในกรมธรรม์
หนี้ สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย คือ หมายถึ ง เงิ นค่าเบี้ยประกันภัยที่รับล่วงหน้าจากผูเ้ อาประกันภัย
และเงินที่บริ ษทั ต้องจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยตามสัญญานอกเหนือจากเงินที่ตอ้ งจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัย บันทึก ณ วันที่เกิดรายการ

รายการ

หน่ วย : ล้ านบาท

ปี 2560
ราคาบัญชี
สํ า รองประกั น ภั ย สํ า หรั บ สั ญ ญาประกั น ภั ย 4,170.22
ระยะยาว (long-term technical reserves)
สํ า รองประกั น ภั ย สํ า หรั บ สั ญ ญาประกั น ภั ย 24.40

ปี 2559
ราคาประเมิน ราคาบัญชี
4,170.22
3,323.26

ราคาประเมิน
3,323.26

20.88

29.08

29.08

ระยะสั้น (short-term technical reserves)
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์คา้ งจ่าย
(Unpaid policy benefits)
หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย
(Due to insured)

1.10

1.10

0.40

0.40

116.64

116.64

127.92

127.92

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึ ง มู ลค่าหนี้ สิ นจากสัญญาประกันภัย ที่ป ระเมิ นตามมาตรฐานการบัญชี มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นกั ลงทุนผูว้ เิ คราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของหนี้ สิน
จากสัญญาประกันภัยที่เป็ นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่ งมูลค่าดังกล่าวจะต้อง
ผ่านการรับรองจากผูส้ อบบัญชีอนุญาตแล้ว
- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
และส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัยว่าด้วยการประเมิ นราคาทรัพย์สินและหนี้ สินของบริ ษทั
ประกันชี วิต เพื่อวัตถุ ประสงค์หลักในการกํากับความมัน่ คงทางการเงิ นของบริ ษทั ประกันภัยและ
เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่
ผูเ้ อาประกันภัยซึ่ งจะต้องประเมินโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้รับใบอนุ ญาตจากนายทะเบียน
ตามหลักการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ สมมติฐานที่ใช้ในการประเมิ นจะต้อง
สอดคล้องกับประสบการณ์ จริ งหรื อในกรณี ที่บริ ษทั มีขอ้ มูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์
ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ ตการรับประกันภัยของบริ ษทั นั้น
นอกจากนี้ มูลค่าสํารองประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื่อความผันผวน (Provision of Adverse
Deviation : PAD) ซึ่ งให้เป็ นไปตามที่สาํ นักงาน คปภ. กําหนด
ข้ อสั งเกต ในบางช่ วงเวลาของการรายงานทางการเงิ น มูลค่าหนี้ สินจากสัญญาประกันภัยอาจมี ความแตกต่าง
ระหว่างราคาบัญชี และราคาประเมินของ อย่างมีนยั สําคัญ อันเนื่ องมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกัน
ในการประเมินตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น ทั้งนี้ ผทู ้ ี่จะนําข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทําความเข้าใจถึ งวัตถุประสงค์แนว
ทางการประเมินราคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยทั้งสองให้ถี่ถว้ นก่อนตัดสิ นใจ

6. การลงทุนของบริษัท
นโยบายการลงทุนของบริ ษทั แมนู ไลฟ์ ประกันชี วิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ) คือ จะดําเนิ น
กิจกรรมการลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนทางการลงทุนที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเสี่ ยงที่จะก่อให้เกิด
ความสู ญเสี ย
วัต ถุ ประสงค์ หลัก ของกิจ กรรมการลงทุ นของบริ ษั ทฯ คื อ การบริ หารจัดการและการควบคุ ม ความเสี่ ย งที่
เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ลงทุน เนื่ องจากบริ ษทั ฯมีภาระผูกพันตามที่สัญญาไว้กบั ลูกค้า พนักงาน และคู่คา้ ดังนั้น
บริ ษทั ฯจึงดําเนินกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งเน้นการเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาว เพื่อให้สามารถชําระผลประโยชน์
ของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยงั มีผลบังคับใช้ตามที่ได้ประมาณการไว้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังมีวตั ถุ ประสงค์ที่จะ
เพิม่ มูลค่าเงินกองทุนส่ วนเกินเพื่อการรักษาเสถียรภาพของเงินกองทุนอย่างสมํ่าเสมอ และรักษาความสามารถใน
การชําระผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัย อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มความแข็งแกร่ งและความสามารถในการ
แสวงหาโอกาสใหม่ทางธุ รกิจ
กระบวนการการลงทุนของบริ ษัทฯ คือ คณะกรรมการการลงทุนประชุมเป็ นประจําเพื่อติดตามการปฏิบตั ิตาม
นโยบายการลงทุนที่ได้รับการอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการการลงทุนจะประชุ มเป็ นรายไตรมาสเพื่อติดตามผลการลงทุนของบริ ษทั ฯโดยได้จดั จ้างให้บริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัดซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ทําการบริ หารจัดการลงทุน(Private
fund)ตามนโยบายการลงทุนโดยยึดหลักการ Fiduciary Duty และ Prudent Expert Rule รวมถึงหลักธรรมาภิบาล
(I-Code) นอกจากนี้คณะกรรมการการลงทุนพิจารณาจะเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนภายใต้นโยบายนี้ ใน
กรณี ท่ีมีประเด็นเร่ งด่วนที่ตอ้ งการการพิจารณาจากคณะกรรมการการลงทุน การประชุ มสามารถจัดขึ้นได้ตาม
ต้องการ
การประเมินมูลค่ าสิ นทรัพย์ ลงทุนใช้ ในการจัดทํารายงานทางการเงินโดยทัว่ ไปตามมาตรฐานบัญชี คือ
บริ ษทั ฯ วัดมูลค่าเงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์เพื่อค้า และเงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์เผื่อขายตามมูลค่ายุติธรรม เงิ น
ลงทุนที่จะถื อจนครบกําหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุ นตัดจําหน่ าย เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความ
ต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่า ยุติธ รรมของหลักทรั พย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้ อหลัง สุ ด ณ สิ้ นวันทําการ
สุ ดท้ายของปี ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ส่ วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ คาํ นวณโดยใช้อตั รา
ผลตอบแทนที่ ป ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไ ทย มู ลค่ า ยุติธ รรมของหน่ วยลงทุ นคํา นวณจากมู ล ค่ า
สิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุน

ราคาประเมินของสิ นทรัพย์ ลงทุนในรายงานความเพียงพอของเงินกองทุน ประเมินตามประกาศคณะกรรมการ
กับกับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย เรื่ อง การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้ สินของบริ ษทั ประกัน
ชีวติ พ.ศ. 2554
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทสิ นทรัพย์ ลงทุน

เงินฝากสถาบันการเงินและบัตรเงินฝากสถาบันการเงิน

มูลค่ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2562
ปี 2561
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
บัญชี
ประเมิน
บัญชี
ประเมิน
174.29

174.29

222.75

ตราสารหนี้ (พันธบัตร,หุ ้นกู,้ ตัว๋ สัญญาใช้เงิน, ตัว๋ แลกเงิน
,หุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ และสลากออมทรัพย์)
3,729.23 3,729.23
3,854.00
ตราสารทุ น (ไม่ ร วมเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อยและบริ ษ ัท
ร่ วม)
0.30
1.68
0.30
หน่วยลงทุน
293.72 293.72
284.77
เงินให้กยู้ มื โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน
169.52 169.52
179.13
เงินให้กูย้ ืม และเงินให้เช่ าซื้ อรถ และให้เช่าทรัพย์สินแบบ
ลิสซิ่ง
1.14
0.00
1.14
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ การซื้อหุ น้ หุน้ กู้ หน่วยลงทุน
0.00
0.00
0.00
ตราสารอนุพนั ธ์
0.00
0.00
0.00
เงินลงทุนอื่น
0.00
0.00
0.00
รวมสิ นทรัพย์ลงทุน
4,368.20 4,368.44
4,542.09
ราคาบัญชี หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

222.75
3,854.00
1.57
284.77
179.13
0.00
0.00
0.00
0.00
4,542.22

ราคาประเมิน หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้ สินของบริ ษทั ประกันภัยชี วิต เพื่อวัตถุประสงค์หลักใน
การกํา กับ ความมัน่ คงทางการเงิ นของบริ ษ ทั ประกันภัย และเพื่ อให้ม นั่ ใจว่าบริ ษ ทั มีค วามสามารถในการจ่า ย
ผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู ้ อาประกันภัย

7. ผลการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์ และอัตราส่ วนต่ างๆทีเ่ กีย่ วข้ อง
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
เบี้ยประกันภัยรวม
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ (สุ ทธิ )
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม (ลด)
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

2562
301.94
296.79
133.93
106.49
393.80
(457.71)

2561
323.07
311.69
133.26
(368.69)
497.02
(71.30)

ผลขาดทุนสุ ทธิ สําหรับปี 2562 มีจาํ นวน 458 ล้านบาท สู งขึ้น 387 ล้านบาท หรื อร้อยละ 546 เมื่อเทียบกับปี 2561
สาเหตุหลักเนื่ องมาจากการสํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่มขึ้นจํานวน 106 ล้านบาทในปี
2562 เทียบกับการลดลงของสํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวจํานวน 369 ล้านบาทในปี 2561
รวมเป็ นผลกระทบสุ ทธิ ทาํ ให้จาํ นวนเงินสํารองเพิ่มขึ้น 475 ล้านบาทระหว่างปี ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ในอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในปี 2562
ในขณะเดียวกันผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ จากการรับประกันภัยต่อมีจาํ นวน 394
ล้านบาทเทียบกับ 497 ล้านบาทในปี 2561 ลดลง 103 ล้านบาทหรื อ 21% ส่ งผลให้จาํ นวนเงินสํารองลดลงจํานวน
102 ล้านบาทในปี 2562 ตามผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าสิ นไหมทดแทน
ผลขาดทุนจากเงินลงทุนสําหรับปี เท่ากับ 84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43 ล้านบาทเมื่อเทียบกับผลขาดทุนจากการลงทุน
จํานวน 41 ล้านบาทในปี 2561 เนื่ องจากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในปี 2562 ซึ่ งสู งกว่า
ในปี 2561
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ สําหรับปี 2562 มีจาํ นวน 297 ล้านบาท ซึ่ งลดลง 15 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2561 คิดเป็ น
อัตราการลดลง 5% จากปี 2561 สาเหตุหลักมาจากค่าเบี้ยประกันภัยรับปี ต่อที่ลดลง อย่างไรก็ตามผลกระทบถู ก
ชดเชยบางส่ วนโดยเบี้ยประกันรับปี แรกที่สูงขึ้นในปี 2562
ในขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานมีจาํ นวน 314 ล้านบาท ซึ่ งลดลง 15 ล้านบาทเมื่อเทียบกับจํานวน 329
ล้านบาทในปี 2561 คิ ดเป็ น 5% นี้ มีสาเหตุ หลักมาจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาที่ ลดลงในปี 2562 เนื่ องจากการ
มุ่งเน้นการเติบโตแบบ Organic และเจาะจงเฉพาะกลุ่ม (Niche Marketing) ตลอดปี 2562 ภาพรวมของจํานวน
ค่าใช้จ่ายที่ลดลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงการร่ วมมือกันในการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องตามกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ที่
ได้มุ่งเน้นไปที่การดําเนินธุ รกิจแบบดิจิตอลและการขายตรงกับลูกค้า

กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสําหรับปี มีจาํ นวน 13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31 ล้านบาทเมื่อเทียบกับผลขาดทุนจาก
การปรับมูลค่ายุติธรรมจํานวน 18 ล้านบาทในปี 2561 กําไรดังกล่าวเป็ นผลจากการเปลี่ ยนแปลงของมูลค่าหน่วย
ลงทุนตามตลาด โดยในปี 2562 ดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวดีข้ ึนเล็กน้อยในขณะที่ในปี 2561 เกิ ดการชะลอตัว
เป็ นผลทําให้มีกาํ ไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งของหน่วยลงทุน 10 ล้านบาทในปี 2562 เทียบกับจํานวนผลขาดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ งจํานวน 24 ล้านบาทในปี 2561 (ดัชนี ราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย: + 1% ในระหว่างปี
2562 เทียบกับ -11% ในระหว่างปี 2561)
หน่วย : ร้อยละ
รายการ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยปี แรก : เบี้ยประกันภัยสุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยปี ต่อ : เบี้ยประกันภัยสุ ทธิ
อัตราส่ วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุ น้ (Return on equity ratio)
อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (Return on assets ratio)
- อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวมทั้งหมด
- อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ที่ ไม่รวมกรมธรรม์ประกันชี วิต
แบบ Unit Linked และ Universal life
อัตราส่ วนผลตอบแทนจากการลงทุน ( Return on Investment Ratio)
- อัตราส่ วนผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทั้งหมด
- อัตราส่ วนผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่รวมการลงทุนจากกรมธรรม์
ประกันชีวติ แบบUnit Linked และ Universal life
อัตราส่ วนสิ นทรัพย์ลงทุนต่อเงินสํารองประกันภัย (ราคาประเมิน)

2562
54.19
56.90
(73.29)

2561
53.29
53.27
(14.73)

(9.61)

(1.46)

(9.69)

(1.47)

2.90

2.92

2.94
113.55

3.06
119.79

หมายเหตุ - ราคาประเมิ น หมายถึ ง สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ ป ระเมิ น ตาม ประกาศ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้ สินของ
บริ ษทั ประกันภัยชี วิต เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกํากับความมัน่ คงทางการเงินของบริ ษทั ประกันภัยและเพื่อให้
มัน่ ใจว่าบริ ษทั มีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู ้ อาประกันภัย
- กรมธรรม์ประกันชี วิตควบการลงทุน (Unit Linked) เป็ นการประกันชี วิตที่ให้ท้ งั ความคุม้ ครองชี วิตและ
การลงทุนในกองทุนรวม โดยมูลค่ากรมธรรม์ข้ ึนอยู่กบั มูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้สินทรัพย์ในกองทุนเป็ นของผูเ้ อา
ประกันมิได้เป็ นของบริ ษทั
- กรมธรรม์ประกันชี วิตแบบ Universal life เป็ นการประกันชี วิตที่แยกส่ วนความคุม้ ครองชีวิต และส่ วน
การลงทุนอย่างชัดเจน โดยผลตอบแทนจากการลงทุนขึ้นอยูก่ บั ผลการลงทุนของบริ ษทั แต่ไม่ต่าํ กว่า ผลตอบแทน
ขั้นตํ่าที่ได้รับรองไว้

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการดํารงเงินกองทุนตามประกาศของ คปภ. เรื่ อง กําหนดประเภทและชนิ ดของ
เงิ นกองทุ นรวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่ อนไขในการคํานวณเงิ นกองทุ นของบริ ษทั ประกันชี วิต โดยมี การ
กําหนดอัตราส่ วนความเพียงพอขั้นตํ่าของเงินกองทุน (Internal Minimum Target) ซึ่งเป็ นมุมมองภายในของบริ ษทั
มากกว่าที่กฎหมายกําหนด (มากกว่า 140%) เพื่อเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบตั ิตามพันธะสัญญาที่มีต่อ
ผูถ้ ื อกรมธรรม์ในกรณี ที่เกิดความเสี ยหายที่อาจสู งกว่าที่คาดการณ์ไว้ และเป็ นสัญญาเตือนภัยล่วงหน้าเมื่อระดับ
ความเพียงพอของเงินกองทุนตํ่าลง เพื่อที่บริ ษทั จะดําเนินมาตรการแก้ไขที่จาํ เป็ นได้อย่างรวดเร็ ว
บริ ษทั ฯ มีการตรวจสอบ (Monitor) และพยากรณ์ระดับความเพียงพอของเงินกองทุนทุกเดือน รวมถึงมี
การทบทวนและรั บรองการประเมินประสิ ทธิ ภาพการบริ หารความเสี่ ยงและความเพียงพอของเงิ นกองทุ นเป็ น
ประจําทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ โดยมีเป้ าหมายในการรักษาสถานะเงินกองทุนของบริ ษทั ให้
อยูใ่ นระดับที่มนั่ คงและเพียงพอที่จะรองรับการดําเนินธุ รกิจทั้งในปั จจุบนั และอนาคตอย่างเหมาะสม
หน่ วย : ล้ านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
สิ นทรัพย์รวม
5,157.45
หนี้สินรวม
4,166.55
- หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
4,029.56
- หนี้สินอื่น
136.99
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
990.90
อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน 379.59
(ร้อยละ)
เงิ นกองทุ น ที่ ส ามารถนํ า มาใช้ ไ ด้ 942.07
ทั้งหมด
เงินกองทุนที่ตอ้ งดํารงตามกฎหมาย
248.19
รายการ

2561
5,428.06
4,192.98
3,928.04
264.94
1,235.08
597.46
1,102.32
184.50

หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยการกําหนดประเภทและ
ชนิ ดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริ ษทั ประกัน
ชี วิต กําหนดให้นายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการที่ จาํ เป็ นในการกํากับดู แลบริ ษทั ที่มีอตั ราส่ วนความ
เพียงพอของเงินกองทุนตํ่ากว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่ สิบได้
- เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันชีวิต

- รายการข้างต้นคํานวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันชีวิต
9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรั บรอบปี ปฏิทินที่ล่วงมาที่ผ้ ูสอบบัญชี ตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ ว
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ.
2547 และจัดทําขึ้นตามวิธีการบัญชี เกี่ยวกับการประกันชี วิตในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่ งกําหนด
โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (“คปภ.”) และเป็ นไปตามรู ปแบบงบ
การเงินที่กาํ หนดในประกาศ คปภ. เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาใน การจัดทําและยื่นงบการเงิน
และรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ประกันชี วิต พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 งบการเงินฉบับ
ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบ
การเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยนี้ งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิ ดเผยเป็ นอย่าง
อื่นในนโยบายการบัญชี (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่)

