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ส"วนที่ 2 รายละเอียดการเป4ดเผยข7อมูล
1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค9 และกลยุทธ9ในการดำเนินธุรกิจเพื่อใหGบรรลุเปHาหมายในการ
ประกอบธุรกิจตามที่กำหนดไวG รวมถึงแสดงขGอมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะ
ผลิตภัณฑ9และบริการที่สำคัญ ชTองทางการติดตTอกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใชGในการเรียกรGอง
พิจารณา และชดใชGเงินหรือคTาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.1 ประวัติบริษัท
Chubb เป(นบริษัทประกันภัยทรัพย5สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย5รายใหญGที่สุดใน
โลก ดJ ว ยการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ใน 54 ประเทศ Chubb ใหJ บ ริ ก ารดJ า นการประกั น ภั ย สำหรั บ ธุ ร กิ จ การ
ประกันภัยทรัพย5สินและการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยอุบัติเหตุสGวนบุคคล ประกันสุขภาพ ตลอดจน
ใหJบริการประกันภัยตGอ และประกันชีวิตแกGลูกคJาหลากหลายกลุGม บริษัทฯ มีความโดดเดGนในเรื่องผลิตภัณฑ5
ประกันภัยและการใหJบริการ มีชGองทางการจัดจำหนGายที่หลากหลาย โดยเฉพาะอยGางยิ่งความมีเสถียรภาพ
ทางการเงิ น ที่ มั่ น คงและแข็ ง แกรG ง ความเชี่ ย วชาญในการรั บ ประกั น ภั ย และการบริ ห ารจั ด การสิ น ไหม
ทดแทนที่เหนือกวGา รวมถึงการดำเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก โดยบริษัท Chubb Limited ซึ่งเป(น
บริษัทแมG ไดJจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย5นิวยอร5ก (NYSE: CB) และเป(นสGวนหนึ่ง ของดัชนีหลักทรัพย5
S&P 500index ซึ่ง Chubb มีสำนักงานบริหารในเมืองซูริก นิวยอร5ก ลอนดอน รวมทั้งในเมืองอื่นๆ โดยมี
พนักงานทั้งหมดกวGา 31,000 คนทั่วโลก
บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร5ซีส5 อินชัวรันซ5 จำกัด เป(นหนึ่งในกลุGมบริษัท Chubb ที่ดำเนินธุรกิจประกันภัย
ในประเทศไทย และเป(นสาขาของ บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร5ซีส5 อินชัวรันซ5 จำกัด เบอร5มิวดา ที่ไดJรับ
การจั ด อั น ดั บ ความนG า เชื ่ อ ถื อ ทางดJ า นความมั ่ น คงทางการเงิ น ในระดั บ AA- โดย Standard & Poor's
ผลิ ตภั ณฑ5 ประกั นวิ นาศภั ยของ เอซ ไอเอ็ นเอ โอเวอร5ซี ส5 อิ นชั วรั นซ5 จำกั ด ครอบคลุ มการประกั นภั ย
ทรั พย5 สิ น และการประกั นภั ยความรั บผิ ดบางประเภทที่ ลู กคJ า ตJ องการอั นดั บความนG า เชื่ อถื อทางการเงิ น
(Rating)
อGานรายละเอียดเพิ่มเติมไดJที่ www.chubb.com/th
1.2 นโยบาย วัตถุประสงค9 และกลยุทธ9ในการดำเนินธุรกิจ
ภายหลังการโอนยJายกิจการบางสGวนจากบริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร5ซีส5 อินชัวรันซ5 จำกัด สาขาประเทศไทย
(หรือ “บริษัทฯ”) ไปยังบริษัท ชับบ5สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตั้งแตGป… 2560 บริษัทฯ ยังคงมุGงเนJน
ลักษณะงานประกันภัยทรัพย5สินและความรับผิดขนาดใหญG ที่ตJองการมาตรฐานการพิจารณารับประกันภัยใน
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ระดับสากลและศักยภาพการรองรับงานรับประกันภัยที่ทุนประกันภัยสูง โดยการขับเคลื่อนธุรกิจผGานชGองทาง
นายหนJาตัวแทนขนาดใหญGเป(นหลัก
นอกจากการใชJหลักเกณฑ5การพิจารณารับประกันภัยที่เป(นมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความตJองการของลูกคJาที่มี
ความเฉพาะเจาะจง ในระยะเวลาที่เหมาะสม ดJวยบุคลากรผูJเชี่ยวชาญทางดJานงานรับประกันภัยแลJว ทางบริษัท
ฯ ยังใหJความสำคัญกับการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ5กับคูGคJาและลูกคJารายใหญG และการใหJบริการอยGางมือ
อาชีพ เพื่อเป(นการคงไวJซงึ่ ชื่อเสียงที่ดีงามของบริษัทฯ อยGางเสมอมา
1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร5ซีส5 อินชัวรันซ5 จำกัด สาขาประเทศไทย ใหJบริการรับประกันภัยแกGทั้งกลุGมลูกคJา
บุคคล ลูกคJาองค5กรขนาดกลางและขนาดยGอม ตลอดจนถึงลูกคJาองค5กรที่มีเครือขGายธุรกิจอยูGในหลายประเทศ
เรานำเสนอประกันทรัพย5สินและความรับผิดตGาง ๆ การประกันภัยทางวิศวกรรม ประกันภัยการขนสGงสินคJาทาง
ทะเล ประกันภัยทางการเงิน เป(นตJน
บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร5ซีส5 อินชัวรันซ5 จำกัด สาขาประเทศไทย นำเสนอผลิตภัณฑ5และบริการผGานชGอง
ทางการจัดจำหนGายที่หลากหลาย เชGน ธนาคาร สถาบันการเงิน นายหนJา/ตัวแทนประกันวินาศภัย
1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ9 บริการที่สำคัญของบริษัท และสัดสTวนรGอยละของเบี้ยประกันภัย
แยกตามประเภทของการรับประกันภัย
ประเภทของผลิตภัณฑ5และรวมถึงบริการตGางๆ ของบริษัทฯ ทีไ่ ดJจัดจำหนGายอยูG ไดJแกG ประกันภัยทรัพย5สิน
และประกันภัยความรับผิด โดยแบGงเป(นดังนี้
1. ประกันภัยทางทะเลและขนสGง
2. ประกันภัยความรับผิดตGอบุคคลภายนอก
3. ประกันภัยวิศวกรรม
4. ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย5สิน
5. อื่นๆ
ตารางสัดสGวนรJอยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัยป… 2562
หนGวย : ลJานบาท
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หมายเหตุ : ขJอมูลมาจากรายงานประจำป…

1.5 ชTองทางการติดตTอบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใชGในการเรียกรGอง พิจารณา และชดใชGเงินหรือคTาสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับคGาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
คำแนะนำในการเรียกรJองคGาสินไหมทดแทน ประกันภัยทรัพย5สินและเบ็ดเตล็ด
https://www.chubb.com/th-th/claims/property-casualty-customer-claims-guidance.aspx

1.5.2 วิธีการติดตGอบริษัท และหนGวยงานที่เกี่ยวขJอง กรณีมีขJอพิพาทหรือเรื่องรJองเรียน
1. Email : Thailand.complaintcenter@chubb.com
2. Call center หมายเลขโทรศัพท5 02-6114411
2. กรอบการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที ่ ด ี และกระบวนการควบคุ ม ภายในของบริ ษ ั ท รวมถึ ง รายละเอี ย ดใน
การดำเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกลTาว
2.1 กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
บริษัท มีคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เป(นกรรมการอิสระ จำนวน 2 ทGาน ซึ่งเป(นผูJมีความรูJความเชี่ยวชาญใน
ดJานการตรวจสอบและการควบคุมภายใน มีหนGวยงานตรวจสอบภายในที่รายงานตรงตGอคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใตJคำแนะนำจากหนGวยงานตรวจสอบภูมิภาคของชับบ5 การดำเนินการของหนGวยงานตรวจสอบ
ภายใน ไมGวGาจะเป(นเรื่องการวางแผน คัดเลือก วิธีการตรวจสอบ และการนำเสนอ เป(นมาตรฐานเดียวกับชับบ5ใน
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ประเทศอื่นๆ รายงานผลการตรวจสอบขั้นสุดทJายจะถูกสGงใหJผูJบริหารที่เกี่ยวขJองทั้งในประเทศ ภูมิภาค และ
สำนักงานใหญG

2.2 โครงสรGางองค9กรของบริษัท
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2.3 โครงสรGางการจัดการของบริษัท
คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบดJวย
1. นางสาวปŽยวรรณ ชูจันทร5
2. นางสาวศรัญญา จันทร5เดGนแสง
3. นายณัฐพล เกศวการุณย5

ตำแหนGง
ตำแหนGง
ตำแหนGง

ผูJจัดการสาขาประเทศไทย
กรรมการ
กรรมการ

2.4 คณะกรรมการชุดยTอย
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดJวย
1. นายนิลันจัน เรย5
2. นางวิไล ตปนียางกูร
3. นางสาวสมนึก วิวัฒนะ

ตำแหนGง
ตำแหนGง
ตำแหนGง

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขตอํานาจและหน้าที1ของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงั ต่อไปนี?

1) สอบทานใหJบริษัทมีการรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ5 ถูกตJอง และเป(นไปตามมาตรฐานบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไป
2) สอบทานและประเมินผลใหJบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดอำนาจหนJาที่และ
ความรับผิดชอบของหนGวยงานตรวจสอบภายใน (ถJามี)
3) สอบทานใหJบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและขJอกำหนดที่เกี่ยวขJองกับธุรกิจของบริษัท
4) คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผูJที่เกี่ยวขJองหรือผูJรับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวขJองกับวาระการประชุม
เขJารGวมประชุมดJวย
5) รับรายงานผลการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานของบริษัท
รวมถึงรายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6) สอบทานกรณีที่ปรากฏเหตุที่มีการปฏิบัติไมGเป(นไปตามกฎหมายหรือขJอกำหนดจากหนGวยงานกำกับ
ดูแล และแนวทางแกJไข รวมทั้งรายงานใหJคณะกรรมการบริหารทราบ
7) พิจารณาคัดเลือกและนำเสนอแตGงตั้งผูJสอบบัญชีตGอคณะกรรมการบริหารใหJเป(นไปตามนโยบายของ
เอซ
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8) คณะกรรมการตรวจสอบประชุมรGวมกับผูJสอบบัญชีโดยไมGมีผูJบริหารเขJารGวมประชุมดJวยอยGางนJอยป…ละ
1 ครั้ง
9) รายงานและใหJขJอเสนอแนะแกGคณะกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการปรับปรุงแกJไขในกรณีที่พบ
รายการที่เกิดความขัดแยJงทางผลประโยชน5 การทุจริต สิ่งผิดปกติ หรือการฝ•าฝ–นกฎหมายที่เกี่ยวขJอง
กับธุรกิจของบริษทั ในกรณีที่ไมGมีการดำเนินการใหJมีการปรับปรุงแกJไขคณะกรรมการตรวจสอบ
จะตJองรายงานตGอสำนักงาน คปภ. โดยไมGชักชJา
10) รายงานตGอคณะกรรมการบริหารในเรื่องที่สำคัญที่ตรวจพบและเรื่องอื่น ๆ ภายใตJขอบเขตหนJาที่และ
ความรับผิดชอบที่ไดJรับมอบหมาย
11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดJวย
1. นายนิลันจัน เรย5
2. นางสาวปŽยวรรณ ชูจันทร5
3. นางสาวศรัญญา จันทร5เดGนแสง
4. นายณัฐพล เกศวการุณย5
5. นายมนสันต5 มฤคทัต

ตำแหนGง
ตำแหนGง
ตำแหนGง
ตำแหนGง
ตำแหนGง

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขตอํานาจและหน้าที1ของคณะกรรมการบริ หารความเสี1 ยงมีดงั ต่อไปนี?
1) ทำใหJมั่นใจวGาบริษัทมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่เขJมแข็ง รวมไปถึงการทำตัวเป(นแบบอยGาง
(tone at the top) อยGางเหมาะสม โดยการสื่อสารแนวปฏิบัติสำหรับการระบุ บริหาร และควบคุม
ความเสี่ยง อยGางตGอเนื่อง
2) สื่อสารนโยบายบริษัท และจัดใหJมีระบบงาน เพื่อการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ
3) ใหJความเห็นตGอคณะกรรมการบริหาร เพื่อการอนุมัติกรอบการบริหารความเสี่ยง
4) ติดตามการนำกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในปฏิบัติ
5) ทำใหJมั่นใจวGาบริษัทมีการระบุ และทบทวน ความเสี่ยงดJานกลยุทธ5 ดJานปฏิบัติการ ดJานการรับ
ประกันภัย และดJานการเงินที่เผชิญอยูG และการปรับปรุงใหJเป(นป˜จจุบันอยGางสม่ำเสมอ พรJอมทั้ง
ประเมินความเหมาะสมของขั้นตอนที่ผูJบริหารใชJในการจัดการความเสี่ยง
6) ทบทวนแนวโนJมของความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท รายงานความเสี่ยงบางสGวนพรJอมทั้งสถานะของ
ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
7) ติดตามผลการทำงานของผูJบริหารในการดำเนินการการตอบสนองตGอความเสี่ยงและกิจกรรมการ
ปรับปรุงแกJไขกระบวนการควบคุมภายใน และทำใหJมั่นใจวGามีระบบงานที่เหมาะสมในการระบุ และ
การตรวจสอบความเสี่ยง และดำเนินงานตามเป™าหมาย
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8) จัดทำและดำรงไวJซึ่งกรอบการบริหารความเสี่ยงซึ่งชGวยใหJหนGวยงานสามารถวิเคราะห5ความเสี่ยงที่
เกี ่ ยวขJ องกั บโอกาสใหมG ทางธุ รกิ จไดJ อยG างถู กตJ อง และใหJ คำแนะนำและขJ อเสนอแนะตG อคณะ
กรรมการบริหารในประเด็นความเสี่ยงตGางๆ
9) ทำใหJมั่นใจวGามีการอบรมแกGบุคลากรทางการบริหารความเสี่ยงอยGางเพียงพอ
10) ประเมินความเสี่ยงกGอนการควบคุมของความเสี่ยงที่สำคัญ อันเกิดจากป˜จจัยภายนอก ภายใน และ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และประเมินความเพียงพอของการควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงที่
เหลืออยูGหลังการควบคุม
11) รับทราบรายงานที่เป(นป˜จจุบันอยGางสม่ำเสมอจากฝ•ายบริหาร ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และหนGวยงาน
กำกับการปฏิบัติงาน ในเรื่องของ การไมGปฏิบัติตามกฎหมายม กฎเกณฑ5 จรรยาบรรณของบริษัท
รวมไปถึง นโยบาย และ ระเบียบปฏิบัติภายในบริษัททั้งหมด และสืบหาความเสี่ยงที่สGงผลกระทบตGอ
บริษัท
12) ทบทวนแผนธุรกิจป…ละครั้งหรือเมื่อใดก็ตามที่มีแกJไขปรับปรุงแผนธุรกิจ และใหJขJอเสนอแนะที่
เกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญตGอคณะกรรมการบริหาร
13) เก็บรักษาฐานขJอมูลหรือระบบทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
14) ทบทวนและอนุมัติสถานะความเสี่ยงป˜จจุบันของบริษัท รวมไปถึงทะเบียนความเสี่ยง (Risk register)
และรายงานตGอไปยังคณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบ
15) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ไดJแกGรายงานการติดตามการปฏิบัติตามกรอบ
การบริหารความเสี่ยง กGอนที่จะรายงานตGอไปยังคณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบ
16) พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
17) ประเมินความเพียงพอของมาตรการการบริหารความเสี่ยงรวม ประสิทธิภาพของการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัท
18) ทบทวนและอนุมัติ ความเสี่ยงที่ยอมรับไดJ ความเสี่ยงสูงสุดที่ยอมรับไดJ และมาตราการการแกJไขใน
กรณีที่ระดับความเสี่ยงเกินกวGาขีดจำกัดดังกลGาว
19) ในเรื่องที่เกี่ยวขJองกับกรอบการบริหารความเสี่ยง:
• ทบทวน พิจารณา และใหJขJอเสนอแนะเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงของกรอบการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อการอนุมัติแกGคณะกรรมการบริหาร
• ใหJขJอเสนอแนะในการอนุมัติเป(นกรณีพิเศษสำหรับประเด็นตGางๆที่ไมGเป(นไปตามกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหาร
20) รับทราบรายงานจากฝ•ายบริหารในเรื่องที่เกี่ยวขJองกับ ความเสี่ยงป˜จจุบัน ประเด็นความเสี่ยงที่
สำคัญ และตัวชี้วัดความเสี่ยง เพื่อที่จะประเมินระดับความเสี่ยงตามความเสี่ยงที่ยอมรับไดJ และ
ความเสี่ยงสูงสุดที่ยอมรับไดJ
21) นำเสนอใหJคณะกรรมการบริหารอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวขJองกับความเสี่ยงดJานการลงทุนดังตGอไปนี:้
• การแตGงตั้งคณะกรรมการลงทุนซึ่งมีหนJาที่ในการตรวจสอบกิจกรรมการลงทุนใหJเป(นไปตามนโยบาย
การลงทุน กระบวนการบริหารความเสี่ยงดJานการลงทุน และระเบียบการลงทุน
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• วิธีการที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมทางการลงทุนของบริษัท
• การวGาจJางบุคคลภายนอกใหJดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการลงทุน
22) นำเสนอใหJคณะกรรมการบริหารอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวขJองกับความเสี่ยงดJานการประกันภัยตGอ
ดังตGอไปนี้:
• แผนการประกันภัยตGอประจำป…ของบริษัท
• กรอบการบริหารการประกันภัยตGอ
• การขออนุมัติเป(นกรณีพิเศษในรายการที่ไมGเป(นไปตามกรอบการบริหารการประกันภัยตGอ หรือไมG
เป(นไปตามระเบียบภายในของบริษัท
23) เพื่อใหJสอดคลJองกับนโยบายบริหารความเสี่ยงดJานฉJอฉล คณะกรรมการมีความรับผิดชอบดังตGอไปนี้
• สนับสนุนคณะกรรมการบริหารในการดำเนินการใหJมีการจัดทำและดำเนินการควบคุมความเสี่ยง
ดJานการฉJอฉลอยGางเพียงพอ
• ติดตามและทำใหJมั่นใจวGามีการดำเนินการตามแผนการควบคุมและรายงานสถานะการบรรเทาผล
จากการฉJอฉล
• พิจารณาผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงดJานฉJอฉลผGานการจัดทำสรุปรายงานการปฏิบัติตาม
มาตรการบริหารความเสี่ยงไตรมาสละหนึ่งครั้ง
• ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงดJานฉJอฉลอยGางนJอยป…ละหนึ่งครั้งและอาจมีการทบทวนเป(น
กรณีพิเศษเมื่อจำเป(น
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน ประกอบดJวย
1. นายนิลันจัน เรย5
2. นางสาวปŽยวรรณ ชูจันทร5
3. นายมนสันต5 มฤคทัต

ตำแหนGง
ตำแหนGง
ตำแหนGง

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

2.5 การสรรหาและการแตTงตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผูGบริหาร
บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและแตGงตั้งกรรมการ ดังนี้
1. บริษัทฯ พิจารณาหาผูJมีคุณสมบัติเหมาะสมในบื้องตJน
2. บริษัทฯ พิจารณาและตรวจสอบขJอมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ5ทำงาน และตรวจสอบคุณสมบัติตาม
กฎหมายของกรรมการอิสระและกรรมการ ของผูJไดJรับการเสนอชื่อใหJดำรงตำแหนGงกรรมการหรือกรรมการ
อิสระ
3. พิจารณาความเหมาะสมโดยการสัมภาษณ5ผูJไดJรับการเสนอชื่อใหJดำรงตำแหนGงกรรมการหรือกรรมการ
อิสระ โดยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจJาหนJาที่บริหาร
4. นำเสนอขJอมูลคุณสมบัติตGาง ๆ ของผูJไดJรับการเสนอชื่อใหJดำรงตำแหนGงกรรมการหรือกรรมการอิสระ ใหJ
บริษัทแมGในภูมิภาคเอเซียแปซิฟŽคพิจารณา
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5. นำเสนอรายชื่อตGอคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติแตGงตั้งใหJดำรงตำแหนGงกรรมการหรือกรรมการ
อิสระ
2.6 นโยบายการจTายคTาตอบแทน (Remuneration policy)
การจGายคGาตอบแทนจะพิจารณาอนุมัตโิ ดยคณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและเป(น
ธรรม
3. การบริหารความเสี่ยงขององค9กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย9
และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)
3.1 การบริหารความเสี่ยงขององค9กร (Enterprise Risk Management : ERM)
บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร5ซีส5 อินชัวรันซ5 จำกัด สาขาประเทศไทย ไดJตระหนักถึงความสำคัญในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงขององค5กรในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งเป(นสภาบันการเงินประเภทหนึ่งซึ่งมีหนJาที่ใน
การบรรเทาความเสียหายทางดJานการเงินใหJแกGประชาชนทั่วไป โดยทางบริษัทไดJยึดแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยงตามมาตราฐานของกลุGมบริษัทชับบ5 และมาตราฐานการบริหารความเสี่ยงระดับสากล (ISO 31000, ICP 8 &
16, ComFrame, COSO) รวมไปถึงการปฏิบัติตามมาตราฐานขั้นต่ำในการบริหารของของสำนักงานคปภ .
ขอบเขตในการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงประกอบไปดJวยประเภทดัตGอไปนี้
1 ความเสี่ยงดGานการรับประกันภัย (Insurance Risk) คือ ความเสี่ยงจากการพิจารณารับประกันภัยรวมถึง
ผลการรับประกันภัยของบริษัทต่ำกวGาเกณฑ5ที่บริษัทยอมรับไดJ หรือต่ำกวGาแผนที่ตั้งไวJ และจากการกระจุก
ตัวของเบี้ยรับประกันภัยจากผูJเอาประกัน อุตสาหกรรม หรือคูGคJานJอยราย
2 ความเสี่ยงดGานเงินสำรอง(Reserve Risk) คือ ความเสี่ยงจากความไมGเพียงพอของการสำรองเงินสำหรับ
ภาระผูกพันทางการเงินที่คาดวGาจะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใตJความผันผวนที่เกินกวGาเกณฑ5ปกติของบริษัท
3 ความเสี่ยงดGานการตลาด(Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่พอร5ตการลงทุน มีความผันผวนจากราคาตลาด
(เชGน ความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงในราคาตราสารทุน และความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน)
4 ความเสี่ยงดGานเครดิต(Credit Risk) คือ ความเสี่ยงจากการสูญเสียตัวเงินที่เกิดจากคูGสัญญาผิดนัดชำระ
หนี้ (หรือเกิดความคลาดเคลื่อนในการทำธุรกรรม/สัญญาทางการเงินกับบริษัท) หรือการลดลงของอันดับ
ความนGาเชื่อถือ(Credit Rating) ของบริษัทคูGสัญญาหรือผูJออกสินทรัพย5ลงทุน
5 ความเสี่ยงดGานสภาพคลTอง(Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่บริษัท มีกระแสเงินสด (รวมถึงวงเงินกูJ
ฉุกเฉิน) ไมGเพียงพอตGอการชำระหนี้ตามกำหนด
6 ความเสี่ยงดGานการบริหารจัดการสินทรัพย9และหนี้สิน(Asset/Liability Management Risk) คือ
ความเสี่ยงที่สินทรัพย5ของบริษัทไมGเพียงพอหรือไมGสามารถรองรับหนี้สินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดJ ทั้งในแงG
อัตราแลกเปลี่ยนและ/หรือดJานอายุเฉลี่ยของสินทรัพย5
7 ความเสี่ยงดGานกฎหมายและการกำกับการปฎิบัติงาน(Legal & Compliance Risk):
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- ความเสี่ยงดGานกฎหมาย(Legal Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวขJองกับขJอกฎหมาย, สัญญาขJอผูกพัน
หรือผลเสียหายจากการแพJคดีความ
- ความเสี่ยงดGานกำกับการปฎิบัติงาน(Compliance Risk) คือ โอกาสที่จะเกิดความเสียหายตGอ
ลูกคJา จากการคว่ำบาตร การถูกปรับ การลงโทษ หรือเสียชื่อเสียงจากการไมGปฎิบัติตามกฎหมาย
และขJอบังคับทั้งในและระหวGางประเทศ นอกจากนี้ยังรวมถึงความลJมเหลวในการปฎิบัติตาม
ระเบียบวินัย/จรรยาบรรณของพนักงาน นโยบาย และขั้นตอนปฎิบัติงานตGางๆ
8 ความเสี่ยงดGานปฎิบัติการ(Operational Risk)
- คือ ความเสี่ยงอันเกิดจากความไมGเพียงพอ หรือความลJมเหลวของกระบวนการปฎิบัติงานภายใน
บุคคลากร ระบบ หรือเหตุการณ5ภายนอก
- เหตุการณ5ความเสี่ยงดJานปฎิบัติการ นั้นสGงผลกระทบที่สำคัญตGอความสามารถในการดำเนินธุรกิจ
รวมถึงมูลคGาของธุรกิจของบริษัท
9 ความเสี่ยงดGานกลยุทธ9(Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่บริษัทไมGสามารถบรรลุหรือปฏิบัติตามกลยุทธ5ที่
กำหนดไวJในแผนธุรกิจ
10 ความเสี่ยงดGานชื่อเสียง(Reputational Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดภาพลักษณ5ดJานลบตGอบริษัท ที่
เกิดขึ้นจากผูJมีสGวนไดJสGวนเสียหลัก (เชGน ลูกคJา, คูGคJา, พนักงาน, ผูJตรวจสอบ) ซึ่งสGงผลกระทบสำคัญตGอ
ความสามารถในการบริหารจัดการกลยุทธ5 ไมGวGาเรื่องเหลGานั้นจะเป(นจริงหรือไมG ความเสี่ยงนี้จะสGงผลทำใหJ
ฐานลูกคJาลดลง มีคGาใชJจGายทางกฎหมาย หรือรายไดJของบริษัทลดลง
11 ความเสี่ยงดGานเงินกองทุน(Capital Risk )คือ ความเสี่ยงที่บริษัทมีเงินกองทุนไมGเพียงพอตามกฎหมาย
และขJอกำหนดของบริษัทจัดอันดับเครดิต ไมGเพียงพอตGอการจGายสินไหมทดแทนในระยะสั้น/ระยะยาว
ปกป™องสGวนของผูJถือหุJน หรือพรJอมรองรับกรณีเกิดภัยพิบัติครั้งใหญG
12 ความเสี่ยงภายในกลุTมบริษัท(Group Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัท ในฐานะสมาชิก
ของกลุGมบริษัทชับบ5 อาจจะไดJรับผลกระทบในแงGลบซึ่งเป(นผลมาจากการกระทำของบริษัทแมGหรือบริษัท
อื่นๆที่อยูGภายใตJกลุGมบริษัทชับบ5
13 ความเสี่ยงดGานการดำเนินธุรกิจ(Conduct Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจกGอใหJเกิดความเสียหายตGอลูกคJา
(ที่ไมGไดJรับการปฏิบัติอยGางเป(นธรรม) และตGอชื่อเสียงของบริษัท/คูGคJา ซึ่งเป(นผลมาจากจากการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท
14 ความเสี่ยงดGานการประกันภัยตTอ (Reinsurance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการทำประกันภัยตGอไมG
เพียงพอทั้งในดJานตัวเงิน ดJานประเภทความคุJมครอง และดJานระยะเวลาและเงื่อนไข
ทางบริษัทไดJมีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดJ และตัวชี้วัดความเสี่ยง พรJอมทั้งมีการระบุ ประเมิน ควบคุม
และติดตามความเสี่ยงในแตGละดJาน อยGางสม่ำเสมอเพื่อใหJสอดคลJองกับการดำเนินธุรกิจ
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3.2 การบริหารสินทรัพย9และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)
คณะกรรมการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเป(นผูJกำหนดสัดสGวนการลงทุนใน
สินทรัพย5แตGละประเภท (Table of Limit) ตามกรอบที่กำหนดไวJและมีการทบทวนการจัดสรรเงินลงทุนอยGางนJอยป…
ละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสัดสGวนสินทรัพย5นJอยกวGาหนี้สินอยGางมีนัยสำคัญในแตGละสัดสGวนการลงทุน
สำหรับข+อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้
หนGวย : ลJานบาท

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย5และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย5และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและสGงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยวGาดJวยการประเมินราคาทรัพย5สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อ
วัตถุประสงค5หลักในการกำกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และเพื่อใหJมั่นใจวGาบริษัทมี
ความสามารถในการจGายผลประโยชน5ตามสัญญาประกันภัยไดJอยGางครบถJวนแกGผูJเอาประกันภัย

4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ9ไดGและมีนัยสำคัญอันอาจมีผลกระทบตTอฐานะการเงินของ
บริษัท การบริหารจัดการประกันภัยตTอ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และ
การกระจุกตัวจากการรับประกันภัย
บริษัทจัดทำสัญญาการประกันภัยตGอของป…ป˜จจุบันโดยใหJมีความสอดคลJองกับธุรกิจเป(นป˜จจัยหลัก โดย
รายละเอียดของสัญญาประกันภัยตGอแตGละประเภทจะพิจารณาจากขนาด ประเภท และความซับซJอนของธุรกิจ
การรับประกันภัยทุกประเภทธุรกิจ บริษัทจะใชJความระมัดระวังในการพิจารณาจำนวนเงินที่บริษัทจะรับเสี่ยง
ภัยไวJเอง บริษัทมีการพิจารณาการเอาประกันภัยตGอในระดับที่เหมาะสมกับการคาดการณ5ความเสี่ยงของพอร5ตโพลิ
โอในการเกิดความเสียหายทั้งตGอภัยแตGตGอเหตุการณ5 ตามเกณฑ5ที่ระบุไวJในกรอบบริหารประกันภัยตGอนี้ โดยผGานการ
ทำสัญญาประกันภัย และการเอาประกันภัยตGอเฉพาะรายที่เหมาะสม
ภัยที่รับเสี่ยงและเหตุการณ9ที่รับเสี่ยงไวGเองสูงสุด
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• สGวนที่บริษัทรับเสี่ยงภัยไวJเองสุทธิแตGละเหตุการณ5ทั้งหมดในทุกประเภทธุรกิจ ซึ่งไดJแกG การประกันภัย
ทรัพย5สินและเบ็ดเตล็ด (Property and Casualty : P&C) การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Accident
and Health: A&H) และ การประกันภัยทรัพย5สินสGวนบุคคล (International Personal Line: IPL) โดย
เมื่อรวมกันจะตJองไมGเกินกวGารJอยละ 5 ของสินทรัพย5สุทธิของบริษัท
• ภัยสGวนที่บริษัทจะรับเสี่ยงไวJเองสูงสุดแตGละภัย กำหนดใหJเทGากับความเสียหายประมาณการสุทธิสูงสุด แตG
รวมเบี้ยประกันภัยเพื่อการจัดทดแทน (reinstatement premium) ดJวย
• บริษัทกำหนดระดับความเป(นไปไดJสูงสุดของการประเมินความเสียหายที่ 99.5 เปอร5เซ็นไทล5 หรือโอกาส
ของการเกิด 1 ครั้งใน 200 ป…
• บริษัทจะรักษาจำนวนจำกัดความรับผิด และ/หรือ จำนวนการจัดทดแทน (number of reinstatements)
เพื่อเป(นการป™องกันสัญญาประกันภัยตGอใหJอยูGในระดับพอเพียงตลอดเวลา เพื่อใหJสามารถรับผิดชอบภัยที่
รับความเสี่ยงสูงสุดและภัยตGอเหตุการณ5ที่รับเสี่ยง ตามกรอบกลยุทธ5การบริหารการประกันภัยตGอนี้
สำหรับความเสี่ยงจากประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ โอกาสเกิดภัยสูงสุดคือ การประเมินความเสียหายบน
เหตุการณ5สมมติ
เกณฑ9และความสามารถในการรับความเสี่ยง
บริษัทไดJกำหนดเกณฑ5เบื้องตJนในการรับความเสี่ยงภัยไวJ ดังตGอไปนี้
• ภัยที่รับเสี่ยงไวJเองสุทธิสำหรับความเสี่ยงภัยแตGละภัย จะตJองไมGเกินกวGารJอยละ 2.5 ของสินทรัพย5สุทธิของ
บริษัท ณ เวลาใด ๆ
• สำหรับความคุJมครองมหันตภัย บริษัทจะตJองมีความคุJมครองมหันตภัยจากสัญญาประกันภัยตGอในระดับที่
พอเพียง โดยใชJเกณฑ5ความนGาจะเป(นในการเกิดเหตุที่ไมGนJอยกวGา 1 เหตุการณ5ใน 200 ป…
• ผูJพิจารณารับประกันภัยของบริษัทตJองมั่นใจวGาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (หักดJวยการเอาประกันภัยตGอ
เฉพาะราย) จะไมGเกินกวGาขีดสูงสุดของสัญญาเฉพาะประเภทนั้น
ระดับเงินกองทุน
ระดับเงินกองทุนเป™าหมาย ของบริษัท (Preferred Target Capital: PTC) คือ การดำรงรักษาคGาอัตราสGวน
ความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ไวJในระดับตามที่กฏหมายกำหนด คือไมGต่ำกวGา 120%
การคัดเลือกผูGรับประกันภัยตTอและนายหนGาประกันภัยตTอ
• ผูJรับประกันภัยตGอ
o บริษัทสามารถเอาประกันภัยตGอ กับบริษัทประกันภัยตGอตามแนวทางปฏิบัติที่ตั้งไวJโดย คณะกรรมการ
ประกันภัยตGอ (Reinsurance Security Committee “RSC”) เทGานั้น
o การคัดเลือกผูJรับประกันภัยตGอแตGละรายขึ้นอยูGกับอันดับความแข็งแกรGงทางการเงินของบริษัท
ประกันภัยตGอ ที่จัดอันดับโดยสถาบัน AM Best หรือ Standard & Poor’sโดยตJองมีอันดับความ
นGาเชื่อถือต่ำสุดคือ A-
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o สำหรับการติดตามความมั่นคงและความเหมาะสมของผูJรับประกันภัยตGอ บริษัทใชJขJอมูลที่มีการกำหนด
ไวJใหJในระบบเครือขGายภายในบริษัท ซึ่งเป(นขJอมูลที่คณะกรรมการประกันภัยตGอ (Reinsurance
Security Committee “RSC”)ไดJจัดใหJมีกระบวนการติดตามอันดับความนGาเชื่อถือ ฐานะการเงิน
ความเพียงพอของเงินกองทุนของผูJรับประกันภัยตGอ และความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพันใหJ
เป(นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไวJ
• นายหนJาประกันภัยตGอ
o รายชื ่ อ บริ ษ ั ท นายหนJ า ประกั น ภั ย ตG อ จะตJ อ งไดJ ร ั บ อนุ ม ั ต ิ แ ลJ ว จากคณะกรรมการประกั น ภั ย ตG อ
(Reinsurance Security Committee “RSC”) เทG า นั ้ น ซึ ่ ง หลั ก เกณฑ5 ใ นการคั ด เลื อ กนายหนJ า
ประกันภัยตGอนั้น คณะกรรมการประกันภัยตGอ ไดJคำนึงถึงประสบการณ5 การกำกับดูแลของหนGวยงาน
กำกับที่กำกับดูแลนายหนJาประกันภัยตGอ ความเชี่ยวชาญ และการใหJบริการ
การจัดการความเสี่ยงดGานการกระจุกตัวตTอคูTสัญญาประกันภัยตTอ
การบริหารความเสี่ยงนี้ทำโดยการเขJาทำสัญญา Fund Withheld ระหวGางเอซ ประเทศไทยและ ACE
Property and Casualty เพื่อที่จะกำจัดเงินกองทุนที่บริษัทตJองดำรงเพิ่มเติมจากความเสี่ยงดJานการ
กระจุกตัวเพื่อที่จะรักษาระดับเงินกองทุนไวJไมGต่ำกวGารJอยละ 120

ทั้งนี้สำหรับข+อมูลเชิงปริมาณให+มีรายละเอียด ดังนี้

หนGวย : ลJานบาท
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5. มูลคTา วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมTถือเป€นรายไดG (Premium Liabilities)
บริษัทใชJวิธีการคำนวณ UPR แบบเสJนตรง สำหรับแตGละประเภทการประกันภัยโดยสGวนใหญG ยกเวJนการ
ประกันภัยการขนสGงสินคJาทางทะเลเฉพาะเที่ยว, การประกันภัยการขนสGงสินคJาภายในประเภทเฉพาะเที่ยว และการ
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลาคุJมครองไมGเกินหกเดือน ซึ่งสำหรับการประกันภัยประเภทดังกลGาว เบี้ย
ประกันภัยรับจะถูกบันทึกเป(น UPR จนกระทั่งวันสิ้นสุดความคุJมครอง วิธีการเหลGานี้เป(นวิธีทางบัญชีที่สมเหตุสมผล
ที่ไดJรับการยอมรับโดยทั่วไปวGาเป(นการประมาณการสัดสGวนความเสี่ยงที่ยังไมGไดJรับรูJ อยGางไรก็ตาม การคำนวณนี้
ไมGไดJคำนึงถึงตJนทุนการไดJมารอตัดบัญชี (Deferred Acquisition Costs) ซึ่งสอดคลJองกับเบี้ยประกันภัยที่ถือเป(น
รายไดJ ที่ใชJในการคำนวณอัตราสGวนความเสียหายสัมบูรณ5ในอดีต
คGาใชJจGายในการรักษากรมธรรม5 (Policy Maintenance Expense) จะคิดเป(นเปอร5เซ็นต5ของเบี้ยประกันภัย
ที่ยังไมGถือเป(นรายไดJรวม (Gross UPR)
ตJนทุนของการประกันภัยตGอแบบ XOL ของบริษัท จะมีการคำนวณที่แตกตGางกัน โดยขึ้นอยูGกับประเภทการ
ประกันภัย โดยจะคำนวณจากเบี้ยประกันภัยตGอแบบ XOL หารดJวยเบี้ยประกันภัยตGอแบบ XOL รวมกับ เบี้ย
ประกันภัยรับสุทธิ หรือคำนวณจากเบี้ยประกันภัยตGอแบบ XOL หารดJวยเบี้ยประกันภัยตGอแบบ XOL รวมกับ เบี้ย
ประกันภัยที่ถือเป(นรายไดJสุทธิ นอกจากนี้บริษัท ไดJคำนึงถึงประเภทของสัญญาประกันภัยตGอแบบ XOL เป(น
สGวนประกอบในการคำนวณดJวย
อัตราสGวนความเสียหายของความเสี่ยงภัยที่ยังไมGสิ้นสุด (รวม ALAE) ของบริษัท จะคำนวณมาจากคGา
ประสบการณ5จริงในอดีตในแตGละประเภทการประกันภัย โดยนำมาพิจารณาควบคูGกับดุลยพินิจและประสบการณ5
ของนักคณิตศาสตร5ประกันภัย
ULAE ถูกกำหนดเป(นเปอร5เซ็นต5ของคGาสินไหมทดแทนจGายรวม (Gross Paid Claims) โดยขึ้นอยูGกับแตGละ
ประเภทการประกันภัย ซึ่ง ULAE จะถูกรวมอยูGในคGาประมาณการที่ดีที่สุดของภาระผูกพันตามกรมธรรม5ประกันภัย
ใ น อ น า ค ต ร ว ม แ ล ะ ส ุ ท ธ ิ ( Best Estimate of Gross Future Liability and Best Estimate of Net Future
Liability)
โดยสรุปแลJวบริษัท จำเป(นตJองจัดสรร PDR เพิ่มเติมจาก UPR
สำรองคTาสินไหมทดแทน (Claim Liabilities)
บริษัท ไดJวิเคราะห5ความรับผิดคGาสินไหมทดแทน ทั้งยอดรวมกGอนหักการประกันภัยตGอ และสุทธิหลังหัก
การเอาประกันภัยตGอ แยกออกจากกัน โดยมีวิธีการ และสมมติฐานดังนี้
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ความรับผิดคTาสินไหมทดแทนรวม – กTอนหักการประกันภัยตTอ (Gross of Reinsurance)
สำหรับการรับประกันภัยโดยตรงและการรับประกันภัยตGอแบบเฉพาะราย บริษัทใชJวิธีการตGอไปนี้ในการ
ประมาณการความรับผิดคGาสินไหมทดแทน
▪ วิธีพัฒนาการของคGาสินไหมทดแทนที่ไดJเกิดขึ้น (Incurred Claims Development Method)
▪ วิธีพัฒนาการของคGาสินไหมทดแทนจGาย (Paid Claims Development Method)
▪ วิธี Bornhuetter-Ferguson โดยใชJขJอมูลคGาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
▪ วิธี Bornhuetter-Ferguson โดยใชJขJอมูลคGาสินไหมทดแทนจGาย
▪ วิธี Brosius โดยใชJขJอมูลคGาสินไหมทดแทนที่ไดJเกิดขึ้น
▪ วิธี Payment Per Claims Incurred โดยใชJขJอมูลคGาสินไหมทดแทนจGาย
วิธีการขJางตJนนี้ เป(นวิธีการทางคณิตศาสตร5ประกันภัยที่ไดJรับการยอมรับโดยทั่วไป
บริษัท ไมGไดJพิจารณาถึงมูลคGาของเงินที่เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา (Time Value of Money)
ความรับผิดคTาสินไหมทดแทนสุทธิ – หลังหักการประกันภัยตTอ (Net of Reinsurance)
สำหรับการรับประกันภัยตGอแบบสัญญาลGวงหนJา (Inward Treaty Reinsurance) นั้น ไมGมีขJอมูลพัฒนาการ
คGาสินไหมทดแทน
โดยทั่วไปในการคำนวณคGาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแลJวแตGยังไมGไดJรับรายงาน (IBNR) ของการรับประกันภัย
ตGอแบบสัญญาลGวงหนJา (Inward Treaty Reinsurance Business) ซึ่งหากสามารถหาขJอมูลสำหรับคGาสินไหม
ทดแทนที่ไดJรับรายงานแลJวแตGการจGายคGาสินไหมทดแทนยังไมGสิ้นสุดของการประกันภัยตGอแบบสัญญาลGวงหนJาไดJ
(Inward Treaty Case Reserve) บริษัท จะคำนวณเงินสำรอง IBNR สำหรับการประกันภัยตGอแบบสัญญาลGวงหนJา
โดยการตั้งสมมติฐานวGา เงินสำรอง IBNR Reserve และ Case Reserve ของการรับประกันภัยตGอแบบสัญญา
ลGวงหนJา มีความสัมพันธ5เชGนเดียวกับในการรับประกันภัยตรง กลGาวคือ IBNR ของการรับประกันภัยโดยตรงจะถูก
นำมาหารดJวยเงินสำรองสำหรับคGาสินไหมทดแทนที่ไดJรับรายงานแลJวแตGการจGายคGาสินไหมทดแทนยังไมGสิ้นสุดสุทธิ
(Net Case Reserve) ของการรับประกันภัยโดยตรง โดยสัดสGวนดังกลGาวเรียกวGา “ป˜จจัยตัวคูณ IBNR” (the IBNR
Factor) และป˜จจัยตัวคูณ IBNR นี้ จะถูกนำมาคูณกับเงินสำรองสำหรับคGาสินไหมทดแทนที่ไดJรับรายงานแลJวแตGการ
จGายคGาสินไหมทดแทนยังไมGสิ้นสุดสุทธิ (Net Case Reserve) ของการประกันภัยตGอแบบสัญญาลGวงหนJา ผลลัพธ5ที่ไดJ
คือ IBNR สำหรับการรับประกันภัยตGอแบบสัญญาลGวงหนJา
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ในกรณีที่ไมGมีการเก็บขJอมูล Case Reserve ของการประกันภัยตGอแบบสัญญาลGวงหนJา บริษัทจะใชJเบี้ย
ประกันภัยที่ถือเป(นรายไดJสุทธิในการคำนวณแทนการใชJ Case Reserve อยGางไรก็ตามจะเห็นไดJวGาการรายงานคGา
สินไหมทดแทนสำหรับการรับประกันภัยตGอแบบสัญญาลGวงหนJานั้นคGอนขJางลGาชJา เพื่อพิจารณาถึงประเด็นดังกลGาว
บริษัทจึงใชJดุลยพินิจในการตัดสินใจ เพิ่มคGาสGวนเผื่อ(Margin) โดยคิดเป(นเปอร5เซ็นต5บนป˜จจัยตัวคูณIBNRที่ใชJ
ความรับผิดคGาสินไหมทดแทนสุทธิ ไดJมาจากผลลัพธ5ของความรับผิดคGาสินไหมทดแทนรวม และใชJวิธีที่
เทียบสัดสGวนโดยพิจารณาจากเบี้ยประกันภัยที่ถือเป(นรายไดJทั้งรวมและสุทธิ
สำหรับแตGละป…อุบัติเหตุ ในแตGละประเภทการประกันภัย เงินสำรอง IBNR สุทธิ (Net IBNR) สามารถ
คำนวณโดยใชJสูตร ดังนี้
Net IBNR = If (Net Earned Premium > 0, Gross IBNR * Minimum (1, Net Earned
Premium/Gross Earned Premium), Average (Reported Net Incurred Losses of previous 3 quarters) *
IBNR Factor of Gross incurred Claim of BF Method * 2)
สำหรับข+อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้
หนGวย : ลJานบาท

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลคGาหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงค5
หลักเพื่อใหJนักลงทุนผูJวิเคราะห5ทางการเงินเขJาใจถึงมูลคGาทางเศรษฐศาสตร5ของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่
เป(นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลคGาดังกลGาวจะตJองผGานการรับรองจากผูJสอบบัญชี
อนุญาตแลJว
- ราคาประเมิน หมายถึง มูลคGาหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกำกับและ
สGงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวGาดJวยการประเมินราคาทรัพย5สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย
เพื่อวัตถุประสงค5หลักในการกำกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อใหJมั่นใจวGาบริษัท
ความสามารถในการจGายผลประโยชน5ตามสัญญาประกันภัยไดJอยGางครบถJวนแกGผูJเอาประกันภัยซึ่งจะตJอง
ประเมินโดยนักคณิตศาสตร5ประกันภัยที่ไดJรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร5
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ประกันภัยที่ไดJรับการยอมรับ สมมติฐานที่ใชJในการประเมินจะตJองสอดคลJองกับประสบการณ5จริงหรือในกรณี
ที่บริษัทมีขJอมูลไมGเพียงพออาจอJางอิงจากประสบการณ5ของอุตสาหกรรมและปรับใหJเหมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะของพอร5ตการรับประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลคGาสำรองประกันภัยดังกลGาวจะตJอง
รวมถึงคGาเผื่อความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ่งใหJเป(นไปตามที่สำนักงาน คปภ.
กำหนด
ขGอสังเกต ในบางชGวงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลคGาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกตGางระหวGาง
ราคาบัญชีและราคาประเมินของ อยGางมีนัยสำคัญ อันเนื่องมากจากวัตถุประสงค5และวิธีการที่แตกตGางกันในการ
ประเมินตามที่กลGาวไวJขJางตJน ทั้งนี้ผูJที่จะนำขJอมูลไปใชJควรศึกษาและทำความเขJาใจถึงวัตถุประสงค5แนวทางการ
ประเมินราคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยทั้งสองใหJถี่ถJวนกGอนตัดสินใจ

6. การลงทุนของบริษัท
บริษัทดำเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสGงแสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย บริษัทไดJจัดประเภทเงินลงทุน เป(น 3 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนที่ถือไวJจนครบ
กำหนด 2. เงินลงทุนเผื่อขาย และ 3. เงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยูGกับวัตถุประสงค5และจุดมุGงหมาย
ขณะลงทุน ฝ•ายบริหารจะเป(นผูJกำหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสำหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวน
การจัดประเภทอยGางสม่ำเสมอ
วิธีการประเมินมูลคGาของสินทรัพย5ลงทุนที่ใชJในการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชี
-

รับรูJมูลคGาเริ่มแรกดJวยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลคGายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ใหJไปเพื่อใหJไดJมาซึ่งเงินลงทุน
นั้น
รวมทั้งคGาใชJจGายในการทำรายการ

-

เงินลงทุนในหลักทรัพย5เผื่อขายแสดงตามมูลคGายุติธรรม และบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคGาหลักทรัพย5
ดังกลGาวไปยังกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลคGาตามวิธีราคาทุนตัดจำหนGาย

-

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมGอยูGในความตJองการของตลาดถือเป(นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงตามราคาทุน
สุทธิจาก

คGาเผื่อการดJอยคGา (ถJามี)
วิธีการประเมินมูลคGาของสินทรัพย5ลงทุนที่ใชJในการรายงานความเพียงพอของเงินกองทุน เป(นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับและสGงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการประเมินราคาทรัพย5สินและหนี้สินของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554
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สำหรับข+อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้

หนGวย : ลJานบาท

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย5และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย5และหนี้สินที่ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสGงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยวGาดJวยการประเมินราคาทรัพย5สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อ
วัตถุประสงค5หลักในการกำกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อใหJมั่นใจวGาบริษัทมี
ความสามารถในการจGายผลประโยชน5ตามสัญญาประกันภัยไดJอยGางครบถJวนแกGผูJเอาประกันภัย

7. ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห9และอัตราสTวนตTางๆ ที่เกี่ยวขGอง
บริษัทมีผลกำไรกGอนหักภาษีเงินไดJนิติบุคคลจากการดำเนินงานสำหรับป…สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 105
ลJานบาท โดยป… 2561 มีกำไรจากการดำเนินงานกGอนหักภาษีเงินไดJนิติบุคค จำนวน 9 ลJานบาท คิดเป(นการเพิ่มขึ้น
ของกำไร 96 ลJานบาท โดยบริษัทมีรายไดJเพิ่มขึ้น 89 ลJานจากเพีมขึ้นของเบี้ยประกันภัยรับประเภทวิศวกรรม
ในขณะที่มีรายจGายลดลง 9 ลJานจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข+อมูลเชิงปริมาณ
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หนGวย : ลJานบาท

อัตราสTวนทางการเงินที่สำคัญ (รGอยละ)

อัตราสGวนรวม (Combined Ratio) ลดลงรJอยละ 50.42 มาจากการลดลงของอัตราสGวนสินไหมทดแทน (Loss
ratio) รJอยละ 9.13 โดยสาเหตุสำคัญมาจากการลดลงของคGาสินไหมทดแทนของการรับประกันภัยความเสี่ยงภัยทุก
ชนิด การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย และ การรับประกันภัยวิศวกรรม และการลดลงของอัตราสGวน
คGาใชJจGายในการดำเนินธุรกิจประกันภัยลดลง 41.28 เนื่องจากมีคGาใชJจGายในการดำเนินงานที่ลดลงจากการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงมีการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป(นรายไดJเพิ่มขึ้นจากการรับประกันภัย
ประเภทวิศวกรรม
อัตราสGวนผลตอบแทนผูJถือผุJน (Return on equity) เพิ่มขึ้น 11.42 เนื่องจากผลกำไรที่เพิ่มขึ้นของบริษัท 97 ลJาน
บาทลJานบาท
8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
บริษัทมีนโยบายในการดำรงเงินกองทุนใหJมีความเพียงพอสำหรับการจGายสินไหมทดแทน และสำหรับการ
ดำเนินงานในอนาคตของบริษัท รวมไปถึงขJอผูกมัดตGางๆที่บริษัทตJองรับผิดชอบ โดยบริษัทมีเป™าหมายในการดำรง
เงินกองทุนใหJอยูGระดับที่กฏหมายกำหนดเป(นอยGางนJอย ระดับเงินกองทุนสGวนที่เกินจากระดับขั้นต่ำตามกฏหมายจะ
ถูกกำหนดโดย ความเสี่ยงรวมของบริษัท ความเสี่ยงที่ยอมรับไดJ การดำรงไวJซึ่งอันดับความนGาเชื่อถือของบริษัท
(credit rating) หรือตามแตGที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยคำนึงถึง ระดับเงินทุนหมุนเวียน และความเพียงพอ
ของเงินกองทุนเพื่อรองรับการเกิดมหันตภัยในอนาคต ซึ่งคำนวณมาจากการทดสอบสภาวะวิกฤติ
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ข+อมูลเชิงปริมาณ
หนGวย : ลJานบาท

หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสGงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวGาดJวยการกำหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ5 วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย
กำหนดใหJนายทะเบียนอาจกำหนดมาตรการที่จำเป(นในการกำกับดูแลบริษัทที่มีอัตราสGวนความเพียงพอของ
เงินกองทุนต่ำกวGารJอยละหนึ่งรJอยสี่สิบไดJ
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- เงินกองทุน เป(นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสGงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยวGาดJวยการประเมินราคาทรัพย5สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย
- รายการขJางตJนคำนวณโดยใชJราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสGงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยวGาดJวยการประเมินราคาทรัพย5สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับรอบป‰ปฏิทินที่ลTวงมาที่ผูGสอบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแลGว
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