6. การลงทุนของบริ ษัทฯ
ธุรกิจการลงทุน (Investment)
การดําเนินนโยบายในการลงทุนของบริ ษัทฯ เน้ นให้ ความสําคัญกับการลงทุนในสินทรัพย์ ที่ให้ ผลตอบแทนที่แน่นอน (Fixed
Income) ซึ่งประกอบไปด้ วยการลงทุนในพันธบัต รรัฐบาล พันธบัตร หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจที่ มีชื่อเสีย ง และมีความมั่น คงสูง
รวมทั ้งการลงทุนในหุ้นกู้ที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ตํ่ากว่า BBB- หรื อเทียบเท่า โดยสถาบันการจัดอันดับที่
ได้ รับการยอมรับ และเป็ นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือในการดําเนินธุรกิจ รวมทั ้งมีสถานะทางการเงิน
ที่แข็งแกร่ง
บริษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการนําเบี ้ยประกันภัยที่ได้ รับไปลงทุนให้ เกิดผลตอบแทนที่มนั่ คงและปลอดภัย เพื่อให้ บริษัทฯ
มีกระแสเงินสดอย่างเพียงพอในการจ่ายผลประโยชน์ตามภาระผูกพันตามกรมธรรม์ ทั ้งนี ้ในการลงทุนจะต้ องสอดคล้ องกับ
หลักเกณฑ์การลงทุนที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กําหนด
แนวทางการลงทุน
ฝ่ ายลงทุนของบริษัทฯ จะเสนอแนวทางบริหารเงินลงทุนที่ตกลงร่วมกันให้ คณะกรรมการลงทุนเห็นชอบ ก่อนที่จะบังคับใช้
กับผู้จดั การลงทุนซึง่ แนวทางดังกล่าวใช้ วิธีการบริหารเงินลงทุนที่มีความระมัดระวังตามนโยบายการลงทุนและเป็ นไปตาม
กฎหมายที่บงั คับ แนวทางดังกล่าวจะมีหวั ข้ อที่สาํ คัญ ประกอบด้ วย เป้าหมายของการลงทุน แนวทางการลงทุน (ประเภท
และขอบเขตของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะลงทุนและข้ อจํากัดการลงทุนเพิ่มเติม ซึง่ เคร่งครัดกว่าข้ อกําหนดขั ้นตํ่าของสํานักงาน
คปภ.) และข้ อจํากัดการลงทุนตามกฎหมายเรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิตที่ออกโดยสํานักงาน คปภ.
ทั ้งนี ้ บริษัทฯ ว่าจ้ างบริษัท Eastspring Investments (Singapore) Limited ให้ ทําหน้ าที่ช่วยบริหารจัดการการลงทุนตาม
นโยบายลงทุนที่บริษัทฯ กําหนด
สมมติฐาน วิธีการประเมินมูลค่ าสินทรั พย์ ลงทุน
บริษัทฯ ใช้ วิธีประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ลงทุน ดังต่อไปนี ้
• สําหรับการจัดทํารายงานทางการเงินโดยทัว่ ไป
บริษัทฯ จัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ประกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”)
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินให้ ก้ ยู ืมโดยมีกรมธรรม์ ประกันภัยเป็ นประกัน ใช้ ยอดเงินต้ น
หักค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ซึง่ มีมลู ค่าใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
• ตราสารหนี ้ใช้ ราคา (Clean price) ณ สิ ้นวันสุดท้ ายของงวดที่เผยแพร่ ในสมาคมตลาดตราสารหนี ไ้ ทย
และตราสารหนี ้ออกโดยบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่างประเทศใช้ ราคาอ้ างอิงจากนายหน้ า
• เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ ในความต้ องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจาก
การด้ อยค่า

• หน่วยลงทุนใช้ ราคาเสนอซื ้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือ หนี ้สิน
อย่างเดียวกันหรือมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ ณ สิ ้นวันทําการสุดท้ ายของงวดที่เผยแพร่ โดยบริษัทจัดการกองทุน
• ตัว๋ สัญญาใช้ เงินด้ วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึง่ ใช้ กระแสเงินสดตามสัญญาและอัตราคิดลดโดยเทียบเคียง
จากอัตราอ้ างอิงในตลาด
• ตราสารอนุพนั ธ์ ที่ซื ้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ อ้ างอิงราคาจากนายหน้ า
• สําหรับการจัดทํารายงานความเพียงพอของเงินกองทุน
บริษัทฯ ใช้ ราคาประเมินสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภั ยว่า
ด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สนิ และหนี ้สินของบริษัทประกันภัยชีวิต
• สินทรัพย์ลงทุนทุกประเภทใช้ วดั มูลค่าวิธีเดียวกันกับการจัดทํารายงานทางการเงินโดยทั่วไป ยกเว้ น
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ ในความต้ องการของตลาดแสดงมูลค่าตามจํานวนเท่าของ
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีของบริษัทที่ลงทุน

หน่วย : ล้ านบาท
มูลค่ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ประเภทสินทรั พย์ ลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินและ
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารหนี ้ (พันธบัตร, หุ้นกู้,
ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน, ตัว๋ แลกเงิน,
หุ้นกู้แปลงสภาพ และสลาก
ออมทรัพย์)
ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
หน่วยลงทุน
เงินให้ ก้ ยู ืมโดยมีกรมธรรม์
ประกันภัยเป็ นประกัน
เงินให้ ก้ ยู ืม และเงินให้ เช่าซื ้อรถ
และให้ เช่าทรัพย์ สนิ แบบลิสซิ่ง
ใบสําคัญแสดงสิทธิการซื ้อหุ้น
หุ้นกู้ หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพนั ธุ์
เงินลงทุนอื่น
รวมสินทรั พย์ ลงทุน
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หมายเหตุ
- ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี ้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี ้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ ว ยการ
ประเมินราคาทรัพย์ สินและหนี ้สินของบริษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์ หลักในการกํ ากับความมัน่ คงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและ
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้ อย่างครบถ้ วนแก่ผ้ เู อาประกันภัย

