ปผช. 1 รายไตรมาส
1. ความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัท
บริ ษทั แมนูไลฟ์ ประกันชี วิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีนโยบายในการดํารงเงินกองทุนตามประกาศ
ของคปภ. เรื่ อง กําหนดประเภทและชนิ ดของเงิ นกองทุนรวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคํานวณ
เงิ นกองทุนของบริ ษทั ประกันชี วิต โดยมีการกําหนดอัตราส่ วนความเพียงพอขั้นตํ่าของเงิ นกองทุ น (Internal
Minimum Target) ซึ่ งเป็ นมุมมองภายในของบริ ษทั มากกว่าที่กฎหมายกําหนด (มากกว่า 120%) เพื่อเป็ นการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการปฏิบตั ิตามพันธะสัญญาที่มีต่อผูถ้ ือกรมธรรม์ในกรณี ที่เกิดความเสี ยหายที่อาจสู งกว่าที่
คาดการณ์ ไว้ และเป็ นสัญญาเตือนภัยล่วงหน้าเมื่อระดับความเพียงพอของเงิ นกองทุนตํ่า ลง เพื่อที่ บริ ษทั จะ
ดําเนินมาตรการแก้ไขที่จาํ เป็ นได้อย่างรวดเร็ ว
บริ ษทั แมนูไลฟ์ ประกันชี วิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีการตรวจสอบ (Monitor) และพยากรณ์ระดับ
ความเพียงพอของเงิ นกองทุนทุกเดื อน รวมถึงมีการทบทวนและรับรองการประเมินประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร
ความเสี่ ยงและความเพียงพอของเงิ นกองทุนเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ โดยมี
เป้ าหมายในการรักษาสถานะเงิ นกองทุนของบริ ษทั ให้อยู่ในระดับที่มนั่ คงและเพียงพอที่จะรองรับการดําเนิ น
ธุ รกิจทั้งในปั จจุบนั และอนาคตอย่างเหมาะสม
เปิ ดเผย ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ไตรมาส 1
รายการ
อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน
(ร้อยละ)
เงินกองทุนที่สามารถนํามาใช้ได้ท้งั หมด
เงินกองทุนที่ตอ้ งดํารงตามกฎหมาย

ไตรมาส 2

2563

2562

2563

2562

353.77%
845.90
239.11

482.66%
1,067.38
221.15

324.47
803.94
247.77

432.83%
1,021.39
235.98

หน่วย : ล้านบาท
ไตรมาส 3
2563
2562
310.11%
710.45
229.10

388.72%
905.30
232.89

หมายเหตุ : - ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยการกําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันชีวิต กําหนดให้นายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการที่จาํ เป็ นในการกํากับดูแลบริ ษทั ที่มี
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตํ่ากว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่ สิบได้
- เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคา
ทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันชีวิต
- ไตรมาสที่ 2 หมายถึงผลการดําเนินงานสะสม 6 เดือน และไตรมาสที่ 3 หมายถึงผลการดําเนินงานสะสม 9 เดือน

2 . รายงานทางการเงิน
งบการเงิน รายไตรมาสที่ผสู ้ อบบัญชีได้สอบทานแล้ว
งบการเงิ นระหว่า งกาลนี้ จดั ทํา ขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉ บับ ที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิ น
ระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้แสดงรายการใน
งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด
ในรู ป แบบเช่ น เดี ย วกับ งบการเงิ น ประจํา ปี และเป็ นไปตามรู ป แบบงบการเงิ น ที่ ก ํา หนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (“คปภ.”) เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและ
ระยะเวลาในการจัดทําและยืน่ งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ประกันชี วิต ลงวันที่ 4
มีนาคม 2559
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้ นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติ มจากงบการเงิ นประจําปี ที่ นําเสนอครั้ งล่าสุ ด
ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ข้อมูลที่นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่ไป
กับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่
ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่
ไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่
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