
 



1. ประวัติบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียด

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการที่สําคัญ ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้เรียกร้อง พิจารณา และ

การชดใช้เงินตามสัญญาประกนัชีวติ  

 

1.1 ประวตัิบริษัท               

แมนูไลฟ์ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2430 หรือกว่า 130 ปี โดยมีเซอร์ จอห์น แม็คโดแนลด ์

(นายกรัฐมนตรีคนแรกของแคนาดา) ดาํรงตาํแหน่งประธานบริษทัคนแรก ของแมนูไลฟ์ โดยปัจจุบนัดาํเนินการ

ในแคนาดาและเอเชียภายใตช่ื้อ “แมนูไลฟ์” และ ภายใตช่ื้อ “จอห์น แฮนคอค” ในสหรัฐอเมริกา 

แมนูไลฟ์ไดเ้ร่ิมเขา้มามีบทบาทการดาํเนินธุรกิจในเอเชียคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2440 ท่ีฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้ใน

ฐานะบริษทัชั้นนาํท่ีดาํเนินธุรกิจให้บริการความคุม้ครองทางการเงินในภูมิภาคเอเชียเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 

120 ปี แมนูไลฟ์ ไดข้ยายการให้บริการผลิตภณัฑ์ทางการเงิน ให้ครอบคลุมความตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลาย

ทั้งประกนัชีวติและสุขภาพ 

บริษทั แมนูไลฟ์ ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) หรือ “บริษทัฯ” เป็นท่ีรู้จกักนัเป็นอย่างดี

ก่อนหน้าน้ีในนามของ อินเตอร์ไลฟ์ จอห์น แฮนคอค เป็นบริษทัประกนัชีวิตในช่ือใหม่ท่ีเกิดจากการควบรวม

กิจการระดบัโลกระหว่าง แมนูไลฟ์ ไฟแนลเชียล คอร์ป ประเทศแคนาดา และ จอห์น แฮนคอค เซอร์วิส อิงค ์

ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการควบรวมกิจการดงักล่าว ส่งผลให้ อินเตอร์ไลฟ์ จอห์น แฮนคอค ประเทศไทย ได้

เปล่ียนช่ือใหม่เป็น บริษทั แมนูไลฟ์ ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) นบัตั้งแต่มิถุนายน 2548 เป็นตน้

มา นอกจากน้ี ในเดือนตุลาคม 2549  แมนูไลฟ์ ประเทศไทย ไดป้ระกาศเปิดตวั บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพื่อประกอบการธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทจดัการกองทุนรวมและกองทุนส่วน

บุคคลอีกดว้ย  

กวา่ 130 ปีท่ีแมนูไลฟ์ ใหบ้ริการทางดา้นการเงิน ก่อใหเ้กิดความเช่ือมนัท่ีเขม้แข็ง ดว้ยความมัน่คง ซ่ือตรง 

และแนวคิดท่ีกา้วหนา้ในการให้บริการทางดา้นการเงินท่ีดีท่ีสุดเพื่อลูกคา้ทุกคน โดยมุ่งเนน้ในการมอบคาํแนะนาํ

และผลิตภณัฑ์ท่ีดี และเหมาะสมเพื่อให้ลูกคา้บรรลุตามความฝันและความปรารถนาของพวกเขาทั้งดา้นการเงิน 

สุขภาพ และความมัง่คัง่ เพื่ออนาคตท่ีดีท่ีสุดสาํหรับลูกคา้ 

 

 

 

 

 

 



1.2 นโยบาย วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกจิ  

บริษทั แมนูไลฟ์ ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มุ่งเนน้การสร้างความเช่ือมัน่ของลูกคา้ บน

พื้นฐานความมัน่คง ความมีเสถียรภาพ และโดดเด่นในศกัยภาพทางการเงิน ดว้ยกลยทุธ์การกระจายการลงทุนเพื่อ

ลดความเส่ียง การจดัการดา้นบริหารความเส่ียงท่ีเป็นเลิศ อีกทั้งความมัน่คงและแข็งแกร่งของเงินทุนสํารองท่ีมี

คุณภาพของแมนูไลฟ์ แสดงใหเ้ห็นถึงความโดดเด่นในฐานะผูใ้หบ้ริการทางการเงินชั้นนาํระดบัโลก ส่งผลให้แมนู

ไลฟ์ ไฟแนนเชียล ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัท่ีแข็งแกร่งจากสถาบนัการ จดัอนัดับความ

น่าเช่ือถือชั้นนาํต่างๆ ของโลก อาทิเช่น A.M. Best, DBRS, Fitch, Moody’s and Standard & Poor’s (13 กุมภาพนัธ์ 

2557) 

 

1.3 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  

บริษทั แมนูไลฟ์ ช่วยให้ผูค้นบรรลุตามความฝันและความปรารถนาของพวกเขา โดยให้ความสาํคญักบั

ความตอ้งการของลูกคา้เป็นอนัดบัแรก พร้อมทั้งให้คาํแนะนาํ ปรึกษา และทางแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้ง บริษทัฯ จึง

มุ่งเนน้ธุรกิจกบัลูกคา้ในรูปแบบดิจิทลัและโดยตรง เป็นช่องทางสาํคญัหลกั ซ่ึงจะช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถลดความ

ซบัซอ้นของการดาํเนินงาน ทั้งยงัสามารถควบคุมความเส่ียงในการดาํเนินงานผา่นกระบวนการดิจิทลั รวมถึงการ

ลดกระบวนการท่ีไม่สําคญัลง เพื่อท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นผูน้าํในดา้นการพฒันา การประกนัชีวิต

ช่องทางดิจิทลัและโดยตรง 

เก่ียวกบักลยุทธ์ดิจิทลัและโดยตรงน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหม่ ท่ีมุ่งเนน้ดา้นการประกนัสุขภาพ

แบบเต็มรูปแบบ, ออมทรัพยเ์พื่อสะสมความมัง่คัง่ และผลิตภณัฑ์เพื่อการเกษียณอายุ นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดส้ร้าง

ช่องทางท่ีสะดวกสําหรับรองรับการบริการและการชาํระเงินแบบออนไลน์ ท่ีปลอดภยั โดยแมนูไลฟ์ เป็นหน่ึงใน

บริษทัประกนัชีวติ อนัดบัตน้ๆในประเทศไทย ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากสํานกัคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยัหรือ คปภ. ในการใหค้วามคุม้ครองในรูปแบบประกนัชีวติแบบออนไลน์ 

 

1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่สําคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยก   ตาม

ประเภทของการรับประกนัภัย    

บริษทั แมนูไลฟ์ ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีรองรับลกัษณะการ

ทาํงานในรูปแบบดิจิตอล โดยท่ีเรามีแบบประกนัทั้งหมด 2 แบบ คือ ประกนัสะสมทรัพย ์และประกนัสุขภาพ  

  

 

 



ตารางสัดส่วนร้อยละของเบีย้ประกนัภัยแยกตามประเภทของการรับประกนัภัยประจําปี 2562 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ การประกนัภัยประเภทสามัญ (Ordinary) 
การ

ประกนัภัย

ประเภท

อุตสาหกรรม

(Industrial) 

การ

ประกนัภัย

อุบัติเหตุ

ส่วนบุคคล 

(Personal 

Accident) 

การ

ประกนัภัย

ประเภท 

กลุ่ม  

(Group) 

รวม   
ตลอด

ชีพ 

สะสม

ทรัพย ์
เฉพาะกาล     อ่ืนๆ รวม 

           

 จาํนวน

เบ้ีย

ประกนัภยั

รับ

โดยตรง 

56 176  -    67 299  -    2 - 301 

 จาํนวน

เบ้ีย

ประกนัภยั

รับสุทธิ 

56 168  -    67 291  -    2 - 293 

                    

 สัดส่วน

ของเบ้ีย

ประกนัภยั 

19 57 0 23 99 0 1 0 100 

                   
 

1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท และวธีิการเรียกร้องการชดใช้เงินตามสัญญาประกนัชีวติ 

ช่องทางการติดต่อของ บริษทั แมนูไลฟ์ ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) คลิกท่ีน่ี 

o โรงพยาบาลในเครือ 

o วธีิการชาํระเบ้ียประกนั 

o เรียกร้องค่าสินไหม 

o การเปล่ียนแปลงกรมธรรม ์

o การต่ออายกุรมธรรม ์

o การขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรมแ์ละอ่ืนๆ 

o ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

o คาํถามพบบ่อย 

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/


2. กรอบการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการดําเนินการ

ตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว 

 

2.1 กรอบการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ีและกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท       

 

บริษทัฯ ยดึมัน่ในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและเป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งการดาํเนินธุรกิจซ่ึง

มุ่งเน้นความซ่ือสัตย ์และความถูกตอ้ง เพื่อเป็นหลกัในการตดัสินใจและเสริมสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลูกคา้นับ

ลา้นคน ทั้งน้ีบริษทัฯ ได้รับช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับเร่ือยมาในการเป็นสถาบนัการเงินท่ีลูกคา้ไวว้างใจ และ

บริษทัฯ ก็รักษาช่ือเสียงเหล่าน้ีโดยการปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามกฎระเบียบวา่ดว้ยจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจซ่ึง

วางหลกัการและวตัถุประสงคใ์หพ้นกังานทุกคน และคู่คา้ปฏิบติัตาม โดยกฎระเบียบวา่ดว้ยจริยธรรมน้ีถือเป็นเขม็

ทิศในการนาํพาบริษทัฯ ไปสู่การเป็นผูน้าํดา้นการเงินท่ีไดรั้บความไวว้างใจ โดยกฎระเบียบดงักล่าวไดว้างหลกั

ปฏิบติัในส่ิงท่ีตอ้งกระทาํพร้อมกบัจรรยาท่ีดี และกรอบการกาํกบัดูและกิจการท่ีดี อีกทั้งยงัระบุสถานการณ์ท่ีควร

หลีกเล่ียง หรือตอ้งรายงาน เพื่อการรักษาจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

 

นอกจากการดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นไปตามจริยธรรมอนัดีแลว้ บริษทัฯ ยงัมีกรอบการทาํงานเพื่อการตรวจสอบ

กระบวนการควบคุมภายในอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของกระบวนการบริหารงานในดา้นต่างๆ ให้มี

ความสอดคลอ้งกบัทั้งกฎหมาย กฎระเบียบภายใน รวมถึงจริยธรรมอนัดีท่ียดึมัน่เสมอมา 

 

2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท 

 

 

 

 

 



2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท 

   
 

2.4 คณะกรรมการชุดย่อย 

2.4.1 คณะกรรมการบริหาร 

2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2.4.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

2.4.4 คณะกรรมการลงทุน 

2.4.5 คณะกรรมกา]รจริยธรรมทางธุรกิจ 

 

2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอสิระ และผู้บริหาร 

เพื่อให้การสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทนดาํเนินการไปอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม ประกอบกบัเพื่อให้

การบริหารและดาํเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมัน่คงและย ัง่ยืน การสรรหาจึงตอ้งมีการพิจารณาทบทวนโครงสร้าง

องคก์รและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลง โดยคาํนึกถึงองคค์วามรู้ของบุคคลท่ีสามารถถ่ายทอดและ

สร้างสรรค ์ใหก้ารดาํเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด  ซ่ึงการสรรหาไดเ้ปิดโอกาส

ใหก้บับุคลคลท่ีมีความรู้ความสามารถทั้งทางดา้นระดบัการศึกษา, ประสบการณ์ในดา้นต่างๆ ตลอดจนบุคคลท่ีมี

คุณสมบติัเฉพาะ เขา้มามีบทบาทและส่วนร่วมในการสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจ 

 

2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)   

ค่าตอบแทนนั้นมีการพิจารณาโดยคาํนึงถึงภาระหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวโนม้การเติบโต

ทางธุรกิจ โดยค่าตอบแทนกรรมการนั้นประกอบดว้ยเบ้ียประชุมและค่าบาํเหน็จ ซ่ึงอตัราการจ่ายค่าตอบแทนนั้น

เหมาะสมเพียงพอและจูงใจเพื่อรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพ 

 

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


3. การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์  และ

หนีสิ้น (Asset Liability Management : ALM)  

 

3.1 การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)            

นโยบายความเส่ียงขององค์กร แสดงถึงกรอบการบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk 

Management: "ERM") ท่ีครอบคลุมกิจกรรมการบริหารความเส่ียง และการบริหารความเส่ียงทั้งหมดของบริษทั 

แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) กรอบการบริหารความเส่ียง ได้จัดให้มีแนวทางท่ีมี

โครงสร้างในการดาํเนินกิจกรรมความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงในระดบัองค์กร โดยมีการส่ือสารผ่าน

นโยบาย และมาตรฐานความเส่ียงท่ีให้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ การออกแบบและการดาํเนินกลยุทธ์ทัว่

ทั้งองค์กร มีความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ตามระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ขององค์กร โดยมาตรฐานการ

ปฏิบติังานเหล่าน้ีครอบคลุมถึงส่ิงเหล่าน้ี: 

•  บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ: การกาํหนดความรับผิดชอบและการมอบอาํนาจในการกาํกบัดูแล

ความเส่ียง และการบริหารความเส่ียงในระดบัต่างๆภายในบริษทัฯ ตลอดจนหลกัเกณฑค์วามรับผดิชอบ 

•  ธรรมาภิบาลและยุทธศาสตร์:  ประเภทและระดบัความเส่ียงท่ี บริษทั แสวงหาเพื่อจดัทาํแผนกลยุทธ์ 

สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ร และระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดท่ี้อาจส่งผลต่อความเส่ียงและ

นโยบาย 

•  การดําเนินการ: การระบุความเส่ียง การวดั การประเมินผล และการบรรเทาผลกระทบโดยให้มี

ผูรั้บผดิชอบในการจดัการและติดตามความเส่ียง 

•  การประเมินผล: การตรวจสอบความถูกตอ้ง การทดสอบยอ้นกลบั และการกาํกบัดูแลท่ีเป็นอิสระ เพื่อ

ยืนยนัว่า บริษัทได้สร้างข้อมูลความเส่ียงตามท่ีตั้ งใจไว้ และทาํการวิเคราะห์สาเหตุหลักของการ

เปล่ียนแปลงท่ีสามารถเห็นไดช้ดัเจน 

นโยบายความเส่ียงน้ียงัมีส่วนประกอบท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิบติัตามประกาศของ คปภ. ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การบริหารความเส่ียงขององคก์ร 

บริษทั แมนูไลฟ์ ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็น บริษทัย่อยของสถาบนัการเงินระดบั

โลกท่ีใหบ้ริการดา้นการประกนัชีวติ การจดัการทรัพยสิ์น และบริการทางการเงินอ่ืน ๆ เราช่วยใหลู้กคา้บรรลุความ

ฝัน และความปรารถนาของตนเองโดยการใส่ใจความตอ้งการของลูกคา้เป็นอนัดบัแรก และให้คาํแนะนาํ และ

แนวทางท่ีถูกตอ้ง กิจกรรมทั้งหมดน้ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของการเป็นผูรั้บความเส่ียง วตัถุประสงคเ์พื่อให้เกิด

ความสมดุลระหวา่ง ระดบัความเส่ียงของบริษทั ผูถื้อกรมธรรม ์เจา้หน้ี และผูถื้อหุ้น เพื่อท่ีจะนาํเสนอผลลพัธ์แบบ

ครบวงจรแก่ ลูกคา้  และในขณะเดียวกนัเพื่อให้ประสบผลสําเร็จอยา่งสมํ่าเสมอและย ัง่ยืนในระยะยาว โดยเม่ือมี

การตดัสินใจเก่ียวกบัการรับความเส่ียง และการจดัการความเส่ียง บริษทัให้ความสําคญักบัวตัถุประสงค์ในการ

บริหารความเส่ียงดงัต่อไปน้ี: 

 

 

 



• เพือ่รักษาคาํมัน่สัญญา และความคาดหวงัของลูกคา้ เจา้หน้ี ผูถื้อหุน้ และพนกังาน; 

• เพื่อสนบัสนุนความสาํเร็จท่ีไดมุ้่งหวงัและการส่งมอบผลลพัธ์ท่ีดีสาํหรับลูกคา้; 

• เพื่อใช้เงินลงทุนของผูถื้อหุ้น อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพโดยมีความเส่ียงและ

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม; 

• เพื่อปกป้องและ/หรือเพิ่ม ช่ือเสียงและแบรนดข์อง บริษทัฯ; และ 

• เพื่อช่วยกลุ่ม บริษทั ในการรักษาระดบัความแขง็แกร่งทางการเงิน 

 

3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนีสิ้น (Asset Liability Management : ALM)      

สําหรับการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน คณะกรรมการบริหารหน้ีสินและทรัพยสิ์น (Asset Liability 

Committee) ของบริษทั ฯ มีแนวทางหลกัในการบริหารจดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ดงัน้ี 

 

- กาํหนดกรอบการลงทุนในสินทรัพยแ์ต่ละประเภทเพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกบัลกัษณะของหน้ีสิน 

- จดัทาํการทดสอบสินทรัพยส์ภาพคล่องขั้นตํ่า (The Minimum Liquid Asset test – “MLAT”) เพื่อให้

มัน่ใจวา่ บริษทัฯ มีสภาพคล่องเพียงพอเพื่อใหเ้ป็นไปตามภาระหนา้ท่ีหลกัในการดาํเนินงาน 

-  

คณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจะประชุมเป็นรายไตรมาสเพื่อประเมินและตรวจสอบการ

ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทั ฯ  

 

ทั้งน้ี ทุก ๆ สองปี บริษทั ฯ จะมีการทบทวนกลยุทธ์การจดัสัดส่วนของสินทรัพยล์งทุน (Strategic Asset 

Allocation) และจะมีการทบทวน Duration Target ของสินทรัพย ์เพื่อให้มีความสอดคลอ้งกบั Duration ของภาระ

หน้ีสินของบริษทั ฯ  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 Duration ของสินทรัพยน์อ้ยกวา่ Duration ของหน้ีสิน 2.1 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ความเส่ียงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสําคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของ

บริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเช่ือมโยงของเงินกองทุนและความเส่ียงภัย และการกระจุกตัวของภัย 

 

ในการตดัสินใจเลือกประเภท ระดบัของการประกนัภยัต่อท่ีเหมาะสม และ สอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ี

ยอมรับไดข้องบริษทั  บริษทัจะพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี: 

• ความจาํเป็นในการถ่ายโอนความเส่ียงจากการรับประกนัภยัต่อ 

• ความผนัผวนของสินไหมทดแทน เม่ือเทียบกบัสถานะเงินกองทุน และ เงินกองทุนส่วนเกิน

ของบริษทั 

• ผลกระทบท่ีมีต่อกาํไร ถึงแมว้่าการประกนัภยัต่อจะสามารถลดผลกระทบต่อเงินกองทุน

ส่วนเกินของบริษทั อนัเน่ืองมาจากความผนัผวนของสินไหมทดแทน แต่การประกนัภยัต่อ

ก็สามารถลดผลกาํไรลงไดเ้ช่นกนั  อยา่งไรก็ตาม  หากอตัราเบ้ียประกนัภยัของการประกนั

ต่ออยู่ในระดับท่ีเหมาะสมแล้ว  เป็นไปได้ว่า การประกันต่ออาจช่วยเพิ่มผลกาํไร และ

เงินกองทุนส่วนเกินไดเ้ช่นกนั 

• ลกัษณะและขนาดความเส่ียงท่ีบริษทัรับประกนั – โดยทัว่ไปแลว้ ความเส่ียงจากอตัรามรณะ

ถือว่าเป็นความเส่ียงท่ีดีกว่าความเส่ียงประเภทอ่ืน ๆ เน่ืองจากอตัรามรณะมีอตัราท่ีลดลง

ตลอดมา  ซ่ึงทาํให้สามารถพิจารณาเพิ่มระดบัการรับเส่ียงภยัไวเ้อง (retention limit) แต่

อยา่งไรก็ตาม หากธุรกิจท่ีดาํเนินการนั้น มีปริมาณนอ้ย และมีจาํนวนความเส่ียงภยัสูง จะทาํ

ให้มีโอกาสเกิดความผนัผวนของสินไหมทดแทนสูง และตอ้งการการประกนัต่อมากข้ึน 

นอกจากน้ี หากบริษทัไดท้าํการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัไม่มีประสบการณ์มาก่อน หรือ

ประสบการณ์ในอดีตไม่สามารถรับรองส่ิงท่ีคาดหมายในอนาคตได ้ บริษทัก็จาํเป็นจะตอ้งมี

การประกันต่อ เห็นได้ว่า การประกันต่อสามารถช่วยในการพฒันาผลิตภัณฑ์ การรับ

ประกนัภยั และการจ่ายค่าสินไหมทดแทน  

• ตน้ทุน และ การหาการประกนัต่อท่ีเหมาะสม – ในบางกรณี อตัราเบ้ียประกนัต่อท่ีดีสามารถ

หาไดใ้นตลาดการประกนัต่อท่ีมีการแข่งขนักนัสูง 

• สถานะเงินกองทุน หรือ อตัราเงินทุนต่อระดบัความเส่ียง (RBC ratio)  -  หากบริษทัมี

สถานะเงินกองทุนตํ่า จะทาํให้มีความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนท่ีมีขนาดใหญ่

ลดลง และมีความจําเป็นต้องมีการประกันต่อมากข้ึน  อย่างไรก็ตาม การได้รับการ

สนบัสนุนดา้นเงินทุนจากบริษทัแม่อยา่งทนัที ก็สามารถลดความเส่ียงน้ีลงได ้ 

• นโยบายการลงทุน – มีความเป็นไปไดว้า่ การประกนัต่อสามารถช่วยให้บริษทักระจายการ

ลงทุนได ้ เช่น ถา้การประกนัต่อนั้นเป็นแบบการประกนัร่วม (coinsurance) 

 

 

 

 



การกาํหนดระดบัการรับเส่ียงภยัไวเ้องของแต่ละธุรกิจ จะพิจารณาจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี : 

• ลกัษณะของความเส่ียง – โดยทัว่ไป ระดบัการรับเส่ียงภยัไวเ้องจะตํ่า หากบริษทัเสนอขาย

ผลิตภณัฑ ์หรือ สายงานธุรกิจท่ีบริษทัไม่มีประสบการณ์เพียงพอ หรือ สถิติของความเส่ียงท่ี

ใชใ้นการกาํหนดเบ้ียประกนัภยันั้น ขาดความน่าเช่ือถือ 

• สมดุลระหวา่งความเส่ียง และ กาํไรของผลิตภณัฑ์ – ระดบัการรับเส่ียงภยัไวเ้องท่ีตํ่าเกินไป 

อาจจะเป็นการโอนผลกาํไรของผลิตภณัฑไ์ปใหผู้รั้บประกนัต่อ 

• อตัราเงินทุนต่อระดบัความเส่ียง (RBC ratio)  - ระดบัเงินกองทุนเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีใชใ้นการ

พิจารณาว่า ความผนัผวนของสินไหมทดแทนในระดบัใดท่ีบริษทัสามารถรับได้  ระดบั

อตัราเงินทุนต่อระดบัความเส่ียงท่ีแข็งแกร่งจะช่วยให้บริษทัสามารถกาํหนดระดบัการรับ

เส่ียงภยัไวเ้องท่ีสูงข้ึน เพื่อรักษาผลกาํไรไวก้บับริษทั  

• ประเภทของสัญญาประกนัภยัต่อ – สัญญาประกนัภยัต่อแบบส่วนเกิน (surplus treaty)  

โดยทัว่ไปจะกาํหนดให้มีค่านายหนา้จากผลกาํไร (profit commission) ซ่ึงจะทาํให้สัญญามี

ความน่าสนใจ และสามารถกาํหนดระดบัรับเส่ียงภยัไวเ้องท่ีตํ่าลงได ้

 

ระดบัการรับเส่ียงภยัไวเ้องน้ี จะตอ้งไดรั้บการทบทวนเป็นประจาํทุกปี ถือเป็นส่วนหน่ึงของการทบทวน

กลยุทธ์การบริหารการประกนัภยัต่อ หัวหน้านกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการเสนอระดบัการ

รับเส่ียงภยัไวเ้องของแต่ละผลิตภณัฑ ์

กลยทุธ์การบริหารการประกนัภยัต่อ ถือเป็นส่วนหน่ึงของการบรรเทาความเส่ียงดา้นการประกนัภยั ซ่ึงอยู่

ในกลยทุธ์การบริหารความเส่ียงของบริษทั 

ถึงแมว้า่ การประกนัภยัต่อ สามารถช่วยลดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากอตัรามรณะ หรือ อตัราการเจ็บป่วยลง

ได้ แต่การประกันภยัต่อก็ได้ก่อให้เกิดความเส่ียงด้านความน่าเช่ือถือแก่บริษทั ความเส่ียงท่ีเกิดจากคู่สัญญา

สามารถเกิดข้ึนได ้หากผูรั้บประกนัภยัต่อ ไม่สามารถชาํระค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกนัภยัต่อเม่ือถึงเวลา

ท่ีกาํหนด  อตัราความน่าเช่ือถือของคู่สัญญาจึงเป็นส่ิงท่ีสําคญัอย่างหน่ึง  และโดยทัว่ไปแลว้ การประกนัภยัต่อ

มกัจะถูกทาํกบัคู่สัญญาท่ีมีสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งเท่านั้น  ดงันั้น อตัราความน่าเช่ือถือของคู่สัญญาจึงเป็น

ปัจจยัสาํคญัในการพิจารณาทาํประกนัภยัต่อ  

 

นโยบายของบริษทั แมนูไลฟ์ ขอ้หน่ึงคือการลดความเส่ียงดา้นความน่าเช่ือถือให้อยู่ในระดบัท่ีตํ่าท่ีสุด

เท่าท่ีจะทาํได ้ โดยแนะนาํใหใ้ชก้ฎต่อไปน้ีกบัการประกนัภยัต่อของบริษทั: 

• ดาํเนินการทาํธุรกรรมกบัคู่สัญญาท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือ A- หรือสูงกวา่ 

• พยายามให้ธุรกรรมการประกนัต่อนั้น มีความเส่ียงด้านความน่าเช่ือถือท่ีตํ่าท่ีสุด เม่ือไรก็

ตามท่ีเป็นไปได ้

• หากเป็นไปได ้ ให้กระจายการประกนัภยัต่อกบัคู่สัญญาอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการจาํกดัการกระจุก

ตวัของความเส่ียงดา้นความน่าเช่ือถือ โดยพิจารณาขนาดของธุรกิจท่ีทาํประกนัต่อควบคู่ไป

ดว้ย 



 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงท่ีผูรั้บประกนัต่อ ไม่สามารถชาํระค่าสินไหมทดแทนจาก

การประกนัต่อไดต้รงเวลา  เป็นหนา้ท่ีของบริษทัประกนัภยัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้อาประกนัภยัตาม

กาํหนด โดยไม่คาํนึงถึงวา่ ผูรั้บประกนัต่อจะตอ้งชาํระค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัต่อก่อนหรือไม่  ความ

เส่ียงดา้นสภาพคล่องน้ี สามารถเกิดข้ึนไดจ้ากสาเหตุดงัต่อไปน้ี: 

• ผูรั้บประกนัต่อมีปัญหาเร่ืองสภาพคล่อง 

• ผูรั้บประกนัต่อปฏิเสธท่ีจะชาํระค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัต่อ 

• ผูรั้บประกนัต่อตกลงท่ีจะชาํระค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัต่อ แต่การชาํระเงินเกิด

การล่าชา้ 

 

เพื่อเป็นการบรรเทาความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  บริษทัจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี: 

• ทาํธุรกรรมกบัผูรั้บประกนัต่อท่ีมีสถานะทางการเงินแขง็แกร่ง 

• ทาํให้แน่ใจวา่เง่ือนไขในสัญญาประกนัต่อมีความชดัเจนเก่ียวกบั กรณีของการชาํระล่าชา้ / 

ไม่สมารถชาํระเงิน (เช่น ลม้ละลายจากการดอ้ยค่าทางการเงิน หรือ ปฏิเสธท่ีจะจ่ายเงิน) 

• รักษาระดบัสภาพคล่องของบริษทัเองให้อยู่ในระดบัสูง เพื่อท่ีว่า บริษทัจะสามารถจ่ายค่า

สินไหมทดแทนใหแ้ก่ลูกคา้ก่อน และเรียกร้องจากผูรั้บประกนัต่อในภายหลงั 

• รักษาระดบัอตัราเงินกองทุนต่อความเส่ียง (RBC ratio)ให้สูงกว่าระดบัเป้าหมาย เพื่อให้

ระดบัเงินกองทุนของบริษทั อยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยั 

การประกนัต่อทางการเงิน (Financial Reinsurance) / การประกนัต่อแบบจํากัด (Finite Reinsurance) / ผลิตภัณฑ์

การโอนความเส่ียงทางเลอืก (Alternative Risk Transfer Products) 

เพื่อให้เป็นการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน คปภ  บริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะทาํการประกนัต่อทาง

การเงิน หรือ การประกนัต่อแบบจาํกดั หรือ ผลิตภณัฑก์ารโอนความเส่ียงทางเลือก  

 

5. มูลค่า วธีิการ และสมมติฐานในการประเมินหนีสิ้นจากสัญญาประกันภัย    

วธีิการประเมินหนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย 

1. สาํรองประกนัภัยสาํหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 

บริษทัฯคาํนวณเงินสํารองประกนัชีวิตเป็นไปตามวิธีของคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด

ไวใ้นประกาศ คปภ. เร่ืองการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวิต  

สมมติฐานท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าสาํรองประกนัภยัสาํหรับสัญญาระยะยาว แสดงอยูใ่นงบการเงินของ

บริษทัฯ ประจาํปี 2560 หนา้ 33 (งบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2560 คลิกท่ีน่ี)  

 

2. สาํรองประกนัภัยสาํหรับสัญญาประกันภัยระยะส้ัน 

 (ก)  สาํรองค่าสินไหมทดแทน 

https://mfcatomov01dsea.blob.core.windows.net/mlthwp/2018/10/MIT-2017-YE-FS-Singed.pdf


 สาํรองค่าสินไหมทดแทนประกอบดว้ยค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้และค่าสินไหมทดแทน

ท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน  

 ค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ สําหรับค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายจะบนัทึกตามจาํนวนท่ีจะ

จ่ายจริง ส่วนสํารองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเม่ือได้รับการแจง้คาํเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อา

ประกนัภยัตามจาํนวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณ

การสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 บริษทัฯไดต้ั้งสาํรองเพิ่มเติมสาํหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่บริษทัฯยงัไม่ไดรั้บรายงาน (IBNR) 

ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามประกาศของ คปภ. เร่ือง กาํหนดประเภทและ

ชนิดของเงินกองทุนรวมทั้งหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการคาํนวณเงินกองทุนของบริษทั

ประกนัชีวติ 

 

(ข) สาํรองเบ้ียประกนัภยั 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน หากมูลค่าของสํารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดสูงกว่าสํารองเบ้ีย

ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้บริษทัฯจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการสํารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่

ส้ินสุดในงบการเงิน 

 สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดค้าํนวณจากเบ้ียประกนัรับโดยวธีิเฉล่ียรายวนั 

 สํารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดเป็นจาํนวนเงินท่ีบริษทัฯสํารองไวเ้พื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนท่ี

อาจเกิดข้ึนในอนาคตสําหรับการประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัอยู ่ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์

ประกนัภยั บริษทัฯใชก้ารประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในระยะเวลา

เอาประกนัท่ีเหลืออยู ่โดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต 

 

3. เงินท่ีต้องจ่ายตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยและหนีสิ้นอ่ืนตามกรมธรรม์ประกันภัย 

เงินท่ีตอ้งจ่ายตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภยัท่ียงัมิได้ชาํระให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์

บนัทึกเม่ือไดรั้บแจง้หรือเม่ือเขา้เง่ือนไขในกรมธรรม ์

หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรม์ประกนัภยั คือ หมายถึง เงินค่าเบ้ียประกนัภยัท่ีรับล่วงหน้าจากผูเ้อาประกนัภยั 

และเงินท่ีบริษทัตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัตามสัญญานอกเหนือจากเงินท่ีตอ้งจ่ายตามเง่ือนไขกรมธรรม์

ประกนัภยั บนัทึก ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

               หน่วย : ล้านบาท     

รายการ ปี 2560 ปี 2559 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 

สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัย             

ระยะยาว (long-term technical reserves) 

4,170.22 4,170.22 3,323.26 3,323.26 

สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัย               24.40 20.88 29.08 29.08 



 

หมายเหตุ  - ราคาบญัชี หมายถึง มูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกันภยั ท่ีประเมินตามมาตรฐานการบญัชี มี

วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อใหน้กัลงทุนผูว้เิคราะห์ทางการเงินเขา้ใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหน้ีสิน

จากสัญญาประกนัภยัท่ีเป็นท่ียอมรับตามหลกัการทางบญัชีในประเทศไทย ซ่ึงมูลค่าดงักล่าวจะตอ้ง

ผา่นการรับรองจากผูส้อบบญัชีอนุญาตแลว้  

- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั ท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทั

ประกนัชีวิต เพื่อวตัถุประสงค์หลกัในการกาํกบัความมัน่คงทางการเงินของบริษทัประกนัภยัและ

เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษทัความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่

ผูเ้อาประกนัภยัซ่ึงจะตอ้งประเมินโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียน

ตามหลกัการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บการยอมรับ สมมติฐานท่ีใช้ในการประเมินจะตอ้ง

สอดคลอ้งกบัประสบการณ์จริงหรือในกรณีท่ีบริษทัมีขอ้มูลไม่เพียงพออาจอา้งอิงจากประสบการณ์

ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกนัภยัของบริษทันั้น 

นอกจากน้ี มูลค่าสํารองประกนัภยัดงักล่าวจะตอ้งรวมถึงค่าเผื่อความผนัผวน (Provision of Adverse 

Deviation : PAD) ซ่ึงใหเ้ป็นไปตามท่ีสาํนกังาน คปภ. กาํหนด  

 

ข้อสังเกต  ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัอาจมีความแตกต่าง

ระหวา่งราคาบญัชีและราคาประเมินของ อยา่งมีนยัสําคญั อนัเน่ืองมากจากวตัถุประสงคแ์ละวธีิการท่ีแตกต่างกนั

ในการประเมินตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ทั้งน้ีผูท่ี้จะนาํขอ้มูลไปใช้ควรศึกษาและทาํความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์นว

ทางการประเมินราคาหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัทั้งสองใหถ่ี้ถว้นก่อนตดัสินใจ  

 

ระยะสั้น (short-term technical reserves) 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย  

 (Unpaid policy benefits) 

1.10 1.10 0.40 0.40 

หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั  

 (Due to insured) 

116.64 116.64 127.92 127.92 



6. การลงทุนของบริษัท  

 

นโยบายการลงทุนของบริษทั แมนูไลฟ์ ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ) คือ จะดาํเนิน

กิจกรรมการลงทุนเพื่อให้ไดรั้บผลตอบแทนทางการลงทุนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิด

ความสูญเสีย  

 

วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมการลงทุนของบริษัทฯ คือ  การบริหารจดัการและการควบคุมความเส่ียงท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยล์งทุน เน่ืองจากบริษทัฯมีภาระผกูพนัตามท่ีสัญญาไวก้บัลูกคา้ พนกังาน และคู่คา้ ดงันั้น

บริษทัฯจึงดาํเนินกลยุทธ์การลงทุนท่ีมุ่งเนน้การเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาว เพื่อให้สามารถชาํระผลประโยชน์

ของกรมธรรม์ประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัใช้ตามท่ีไดป้ระมาณการไว ้ นอกจากน้ีบริษทัฯยงัมีวตัถุประสงค์ท่ีจะ

เพิ่มมูลค่าเงินกองทุนส่วนเกินเพื่อการรักษาเสถียรภาพของเงินกองทุนอยา่งสมํ่าเสมอ และรักษาความสามารถใน

การชาํระผลประโยชน์ของกรมธรรมป์ระกนัภยั อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งและความสามารถในการ

แสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ  

 

กระบวนการการลงทุนของบริษัทฯ คือ  คณะกรรมการการลงทุนประชุมเป็นประจาํเพื่อติดตามการปฏิบติัตาม

นโยบายการลงทุนท่ีไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

คณะกรรมการการลงทุนจะประชุมเป็นรายไตรมาสเพื่อติดตามผลการลงทุนของบริษทัฯโดยไดจ้ดัจา้งให้บริษทั

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดัซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ทาํการบริหารจดัการลงทุน(Private 

fund)ตามนโยบายการลงทุนโดยยึดหลกัการ Fiduciary Duty และ Prudent Expert Rule รวมถึงหลกัธรรมาภิบาล 

(I-Code)   นอกจากน้ีคณะกรรมการการลงทุนพิจารณาจะเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนภายใตน้โยบายน้ี ใน

กรณีท่ีมีประเด็นเร่งด่วนท่ีตอ้งการการพิจารณาจากคณะกรรมการการลงทุน การประชุมสามารถจดัข้ึนไดต้าม

ตอ้งการ 

 

การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ลงทุนใช้ในการจัดทาํรายงานทางการเงินโดยทัว่ไปตามมาตรฐานบัญชี คือ 

บริษทัฯ วดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายตามมูลค่ายุติธรรม เงิน

ลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความ

ตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการ

สุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณโดยใช้อตัรา

ผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่า

สินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 



ราคาประเมินของสินทรัพย์ลงทุนในรายงานความเพียงพอของเงินกองทุน  ประเมินตามประกาศคณะกรรมการ

กบักบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง การประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนั

ชีวติ พ.ศ. 2554 

หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทสินทรัพย์ลงทุน มูลค่า ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

ปี 2562 ปี 2561 

ราคา

บัญชี 

ราคา

ประเมิน 

ราคา

บัญชี 

ราคา

ประเมิน 

เงินฝากสถาบนัการเงินและบตัรเงินฝากสถาบนัการเงิน 174.29 174.29 222.75 222.75 

ตราสารหน้ี (พนัธบตัร,หุ้นกู,้ ตัว๋สัญญาใชเ้งิน, ตัว๋แลกเงิน

,หุน้กูแ้ปลงสภาพ และสลากออมทรัพย)์ 3,729.23  3,729.23 3,854.00  3,854.00  

ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัท

ร่วม) 0.30  1.68  0.30  1.57  

หน่วยลงทุน 293.72  293.72  284.77  284.77  

เงินใหกู้ย้มืโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั 169.52  169.52  179.13  179.13  

เงินให้กูย้ืม และเงินให้เช่าซ้ือรถ และให้เช่าทรัพยสิ์นแบบ

ลิสซ่ิง 1.14  0.00 1.14  0.00  

ใบสาํคญัแสดงสิทธิการซ้ือหุน้ หุน้กู ้หน่วยลงทุน 0.00  0.00  0.00  0.00  

ตราสารอนุพนัธ์ 0.00  0.00  0.00  0.00  

เงินลงทุนอ่ืน 0.00  0.00  0.00  0.00  

รวมสินทรัพยล์งทุน 4,368.20  4,368.44  4,542.09  4,542.22  

ราคาบญัชี หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ท่ีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัภยัชีวิต เพื่อวตัถุประสงคห์ลกัใน

การกาํกบัความมัน่คงทางการเงินของบริษทัประกนัภยัและเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัมีความสามารถในการจ่าย

ผลประโยชน์ตามสัญญาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

 

 

 

 

 



 

7. ผลการดําเนินงานของบริษัทประกนัภัย รวมถึงผลการวเิคราะห์และอตัราส่วนต่างๆทีเ่กีย่วข้อง 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2562 2561 

เบ้ียประกนัภยัรวม 301.94 323.07 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้(สุทธิ) 296.79 311.69 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 133.93 133.26 

สาํรองประกนัภยัสาํหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวเพิ่ม (ลด)     106.49 (368.69) 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมแ์ละค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 393.80 497.02 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (457.71) (71.30) 

 

ผลขาดทุนสุทธิสําหรับปี 2562 มีจาํนวน 458 ลา้นบาท สูงข้ึน 387 ลา้นบาท หรือร้อยละ 546 เม่ือเทียบกบัปี 2561

สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากการสํารองประกนัภยัสําหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวเพิ่มข้ึนจาํนวน 106 ลา้นบาทในปี 

2562 เทียบกบัการลดลงของสํารองประกนัภยัสําหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวจาํนวน 369 ลา้นบาทในปี 2561 

รวมเป็นผลกระทบสุทธิทาํให้จาํนวนเงินสํารองเพิ่มข้ึน 475 ลา้นบาทระหวา่งปี ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลง

ในอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากการลดลงของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรในปี 2562 

 

ในขณะเดียวกนัผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมแ์ละค่าสินไหมทดแทนสุทธิจากการรับประกนัภยัต่อมีจาํนวน 394 

ลา้นบาทเทียบกบั 497 ลา้นบาทในปี 2561 ลดลง 103 ลา้นบาทหรือ 21% ส่งผลให้จาํนวนเงินสํารองลดลงจาํนวน 

102 ลา้นบาทในปี 2562 ตามผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมแ์ละค่าสินไหมทดแทน 

 

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนสาํหรับปีเท่ากบั 84 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 43 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัผลขาดทุนจากการลงทุน 

จาํนวน 41 ลา้นบาทในปี 2561 เน่ืองจากการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในปี 2562 ซ่ึงสูงกว่า

ในปี 2561 

 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิสําหรับปี 2562 มีจาํนวน 297 ลา้นบาท ซ่ึงลดลง 15 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปี 2561 คิดเป็น

อตัราการลดลง 5% จากปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากค่าเบ้ียประกนัภยัรับปีต่อท่ีลดลง อย่างไรก็ตามผลกระทบถูก

ชดเชยบางส่วนโดยเบ้ียประกนัรับปีแรกท่ีสูงข้ึนในปี 2562 

ในขณะเดียวกนั ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานมีจาํนวน 314 ลา้นบาท ซ่ึงลดลง 15 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัจาํนวน 329 

ลา้นบาทในปี 2561 คิดเป็น 5% น้ีมีสาเหตุหลกัมาจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาท่ีลดลงในปี 2562 เน่ืองจากการ

มุ่งเน้นการเติบโตแบบ Organic และเจาะจงเฉพาะกลุ่ม (Niche Marketing) ตลอดปี 2562 ภาพรวมของจาํนวน

ค่าใชจ่้ายท่ีลดลงน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการร่วมมือกนัในการควบคุมค่าใชจ่้ายอยา่งต่อเน่ืองตามกลยุทธ์ของบริษทัฯ ท่ี

ไดมุ้่งเนน้ไปท่ีการดาํเนินธุรกิจแบบดิจิตอลและการขายตรงกบัลูกคา้ 



กาํไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสําหรับปีมีจาํนวน 13 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 31 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัผลขาดทุนจาก

การปรับมูลค่ายุติธรรมจาํนวน 18 ลา้นบาทในปี 2561 กาํไรดงักล่าวเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่าหน่วย

ลงทุนตามตลาด โดยในปี 2562 ดชันีตลาดหลกัทรัพยป์รับตวัดีข้ึนเล็กน้อยในขณะท่ีในปี 2561 เกิดการชะลอตวั 

เป็นผลทาํให้มีกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของหน่วยลงทุน 10 ลา้นบาทในปี 2562 เทียบกบัจาํนวนผลขาดทุนท่ียงัไม่

เกิดข้ึนจริงจาํนวน 24 ลา้นบาทในปี 2561 (ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: + 1% ในระหว่างปี 

2562 เทียบกบั -11% ในระหวา่งปี 2561) 

 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 2562 2561 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัปีแรก : เบ้ียประกนัภยัสุทธิ 54.19 53.29 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัปีต่อ : เบ้ียประกนัภยัสุทธิ 56.90 53.27 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return on equity ratio) (73.29) (14.73) 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(Return on assets ratio)   

     - อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมทั้งหมด (9.61) (1.46) 

     - อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยท่ี์ไม่รวมกรมธรรม์ประกนัชีวิต

แบบ Unit Linked และ Universal life 

 

(9.69) 

 

(1.47) 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน ( Return on Investment Ratio)   

     - อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทั้งหมด 2.90 2.92 

     - อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไม่รวมการลงทุนจากกรมธรรม์

ประกนัชีวติแบบUnit Linked และ Universal life 

 

2.94 

 

3.06 

อตัราส่วนสินทรัพยล์งทุนต่อเงินสาํรองประกนัภยั (ราคาประเมิน) 113.55 119.79 

 

หมายเหตุ - ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีประเมินตาม ประกาศ ตามประกาศ

คณะกรรมการกากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของ

บริษทัประกนัภยัชีวิต เพื่อวตัถุประสงคห์ลกัในการกาํกบัความมัน่คงทางการเงินของบริษทัประกนัภยัและเพื่อให้

มัน่ใจวา่บริษทัมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

- กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) เป็นการประกนัชีวิตท่ีให้ทั้งความคุม้ครองชีวิตและ

การลงทุนในกองทุนรวม โดยมูลค่ากรมธรรม์ข้ึนอยู่กบัมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งน้ีสินทรัพยใ์นกองทุนเป็นของผูเ้อา

ประกนัมิไดเ้ป็นของบริษทั 

 - กรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบ Universal life เป็นการประกนัชีวิตท่ีแยกส่วนความคุม้ครองชีวิต และส่วน 

การลงทุนอยา่งชดัเจน โดยผลตอบแทนจากการลงทุนข้ึนอยูก่บัผลการลงทุนของบริษทั แต่ไม่ตํ่ากวา่ ผลตอบแทน

ขั้นตํ่าท่ีไดรั้บรองไว ้



 

8. ความเพยีงพอของเงินกองทุน  

บริษทั ฯ มีนโยบายในการดาํรงเงินกองทุนตามประกาศของ คปภ. เร่ือง กาํหนดประเภทและชนิดของ

เงินกองทุนรวมทั้งหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการคาํนวณเงินกองทุนของบริษทัประกนัชีวิต โดยมีการ

กาํหนดอตัราส่วนความเพียงพอขั้นตํ่าของเงินกองทุน (Internal Minimum Target) ซ่ึงเป็นมุมมองภายในของบริษทั

มากกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนด (มากกวา่ 140%) เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบติัตามพนัธะสัญญาท่ีมีต่อ

ผูถื้อกรมธรรม์ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายท่ีอาจสูงกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้และเป็นสัญญาเตือนภยัล่วงหน้าเม่ือระดบั

ความเพียงพอของเงินกองทุนตํ่าลง เพื่อท่ีบริษทัจะดาํเนินมาตรการแกไ้ขท่ีจาํเป็นไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

บริษทั ฯ มีการตรวจสอบ (Monitor) และพยากรณ์ระดบัความเพียงพอของเงินกองทุนทุกเดือน รวมถึงมี

การทบทวนและรับรองการประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงและความเพียงพอของเงินกองทุนเป็น

ประจาํทุกปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทัฯ โดยมีเป้าหมายในการรักษาสถานะเงินกองทุนของบริษทัให้

อยูใ่นระดบัท่ีมัน่คงและเพียงพอท่ีจะรองรับการดาํเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบนัและอนาคตอยา่งเหมาะสม 

 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
 ณ วนัที ่31  ธันวาคม  

2562 2561 

สินทรัพยร์วม 5,157.45 5,428.06 

หน้ีสินรวม   4,166.55 4,192.98 

- หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั  4,029.56 3,928.04 

   - หน้ีสินอ่ืน  136.99 264.94 

ส่วนของผูถื้อหุน้  990.90 1,235.08 

อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน 

(ร้อยละ) 

379.59 597.46 

เ งิ น ก อ ง ทุ น ท่ี ส า ม า ร ถ นํา ม า ใ ช้ไ ด้

ทั้งหมด  

942.07 1,102.32 

เงินกองทุนท่ีตอ้งดาํรงตามกฎหมาย  248.19 184.50 

 

หมายเหตุ  - ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการกาํหนดประเภทและ

ชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการคาํนวณเงินกองทุนของบริษทัประกนั

ชีวิต กาํหนดให้นายทะเบียนอาจกาํหนดมาตรการท่ีจาํเป็นในการกาํกบัดูแลบริษทัท่ีมีอตัราส่วนความ

เพียงพอของเงินกองทุนตํ่ากวา่ร้อยละหน่ึงร้อยส่ีสิบได ้

- เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวิต  



- รายการขา้งตน้คาํนวณโดยใชร้าคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวิต  

 

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง

ความเห็นแล้ว 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 

2547 และจดัทาํข้ึนตามวิธีการบญัชีเก่ียวกบัการประกนัชีวิตในประเทศไทยและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงกาํหนด

โดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) และเป็นไปตามรูปแบบงบ

การเงินท่ีกาํหนดในประกาศ คปภ. เร่ือง หลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไขและระยะเวลาใน  การจดัทาํและยื่นงบการเงิน

และรายงานเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัประกนัชีวิต พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 งบการเงินฉบบั

ภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบ

การเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยน้ี งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะเปิดเผยเป็นอยา่ง

อ่ืนในนโยบายการบญัชี  (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกท่ีน่ี)  

https://mfcatomov01dsea.blob.core.windows.net/mlthwp/2020/05/2019_YE_MIT-TH-directors-signed-m.pdf
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