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ปผช. 1 รายไตรมาส
1. ความเพียงพอของเงินกองทุนบริษทั
บริ ษทั แมนูไลฟ์ ประกันชีวติ มีนโยบายในการดํารงเงินกองทุนตามประกาศของคปภ. เรืE อง กําหนดประเภทและ
ชนิดของเงินกองทุนรวมทัGงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงืEอนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันชีวติ โดย
มีการกําหนดอัตราส่ วนความเพียงพอขัGนตํEาของเงินกองทุน (Internal Minimum Target) ซึE งเป็ นมุมมองภายใน
ของบริ ษทั มากกว่าทีEกฎหมายกําหนด (มากกว่า 140%) เพืEอเป็ นการเพิEมขีดความสามารถในการปฏิบตั ิตามพันธะ
สัญญาทีE มีต่อผูถ้ ื อกรมธรรม์ในกรณี ทีEเกิ ดความเสี ยหายทีE อาจสู งกว่าทีE คาดการณ์ ไว้ และเป็ นสัญญาเตื อนภัย
ล่วงหน้าเมืEอระดับความเพียงพอของเงินกองทุนตํEาลง เพืEอทีEบริ ษทั จะดําเนิ นมาตรการแก้ไขทีEจาํ เป็ นได้อย่าง
รวดเร็ ว
บริ ษทั แมนู ไลฟ์ ประกันชี วิต มีการตรวจสอบ (Monitor) และพยากรณ์ระดับความเพียงพอของเงินกองทุนทุก
เดือน รวมถึงมีการทบทวนและรับรองการประเมินประสิ ทธิ ภาพการบริ หารความเสีE ยงและความเพียงพอของ
เงิ นกองทุ นเป็ นประจําทุ กปี เพืE อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของบริ ษทั ฯ โดยมี เป้ าหมายในการรั กษาสถานะ
เงินกองทุนของบริ ษทั ให้อยูใ่ นระดับทีEมนEั คงและเพียงพอทีEจะรองรับการดําเนิ นธุรกิจทัGงในปั จจุบนั และอนาคต
อย่างเหมาะสม
เปิ ดเผย ณ วันทีE 29 สิ งหาคม พ.ศ. 2562
ไตรมาส 1
รายการ
อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน
(ร้อยละ)
เงินกองทุนทีEสามารถนํามาใช้ได้ทG งั หมด
เงินกองทุนทีEตอ้ งดํารงตามกฎหมาย

ไตรมาส 2

2562

2561

2562

2561

482.66%
1,067.38
221.15

207.93%
414.77
199.48

432.83%
1,021.39
235.98

401.68%
765.43
190.56

หน่วย : ล้านบาท
ไตรมาส 3
2562
2561
-

411.78%
751.22
182.43

หมายเหตุ : - ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทัGงหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงืEอนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันชีวติ กําหนดให้นายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการทีEจาํ เป็ นในการกํากับดูแลบริ ษทั ทีEมี
อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุนตํEากว่าร้อยละหนึEงร้อยสีE สิบได้
- เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคา
ทรัพย์สินและหนีGสินของบริ ษทั ประกันชีวติ
- ไตรมาสทีE 2 หมายถึงผลการดําเนินงานสะสม 6 เดือน และไตรมาสทีE 3 หมายถึงผลการดําเนินงานสะสม 9 เดือน

2 . รายงานทางการเงิน
งบการเงิน รายไตรมาสทีEผสู ้ อบบัญชีได้สอบทานแล้ว
งบการเงิ นระหว่างกาลนีG จดั ทําขึG นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับทีE 34 เรืE อง การรายงานทางการเงิ น
ระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้แสดงรายการใน
งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลีEยนแปลงส่ วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด
ในรู ปแบบเช่ น เดี ย วกับ งบการเงิ น ประจํา ปี และเป็ นไปตามรู ปแบบงบการเงิ น ทีE ก ํา หนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (“คปภ.”) เรืE อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงืEอนไขและ
ระยะเวลาในการจัดทําและยืนE งบการเงินและรายงานเกีEยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประกันชีวิต ลงวันทีE 4
มีนาคม 2559
งบการเงิ นระหว่างกาลนีG จดั ทําขึGนเพืEอให้ขอ้ มูลเพิEมเติ มจากงบการเงิ นประจําปี ทีE นาํ เสนอครัG งล่าสุ ด
ดังนัGนงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกีEยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพืEอไม่ให้
ข้อมูลทีEนาํ เสนอซํGาซ้อนกับข้อมูลทีEได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนีG ควบคู่ไป
กับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
ไตรมาสทีE 1 ปี พ.ศ. 2562 คลิกทีEนีE
ไตรมาสทีE 2 ปี พ.ศ. 2562 คลิกทีEนีE

