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ส"วนท่ี 2 รายละเอียดการเป4ดเผยข7อมูล 
 

1. ประวัติของบริษัท  นโยบาย  วัตถุประสงค9 และกลยุทธ9ในการดำเนินธุรกิจเพื่อใหGบรรลุเปHาหมายในการ

ประกอบธุรกิจตามที่กำหนดไวG รวมถึงแสดงขGอมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะ

ผลิตภัณฑ9และบริการที่สำคัญ ชTองทางการติดตTอกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาท่ีใชGในการเรียกรGอง 

พิจารณา และชดใชGเงินหรือคTาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย    

1.1 ประวัติบริษัท   

Chubb เป(นบริษัทประกันภัยทรัพย5สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย5รายใหญGที่สุดใน

โลก ดJวยการดำเนินธุรกิจใน 54 ประเทศ  Chubb  ใหJบริการดJานการประกันภัยสำหรับธุรกิจ การ

ประกันภัยทรัพย5สินและการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยอุบัติเหตุสGวนบุคคล ประกันสุขภาพ ตลอดจน

ใหJบริการประกันภัยตGอ และประกันชีวิตแกGลูกคJาหลากหลายกลุGม บริษัทฯ มีความโดดเดGนในเรื่องผลิตภัณฑ5

ประกันภัยและการใหJบริการ  มีชGองทางการจัดจำหนGายที่หลากหลาย โดยเฉพาะอยGางยิ่งความมีเสถียรภาพ

ทางการเงินที่มั ่นคงและแข็งแกรGง  ความเชี่ยวชาญในการรับประกันภัยและการบริหารจัดการสินไหม

ทดแทนที่เหนือกวGา  รวมถึงการดำเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก โดยบริษัท Chubb Limited ซึ่งเป(น

บริษัทแมG ไดJจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย5นิวยอร5ก (NYSE: CB) และเป(นสGวนหนึ่ง ของดัชนีหลักทรัพย5 

S&P 500 index ซึ่ง Chubb มีสำนักงานบริหารในเมืองซูริก นิวยอร5ก ลอนดอน รวมทั้งในเมืองอื่นๆ โดยมี

พนักงานท้ังหมดกวGา  31,000 คนท่ัวโลก  

 

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร5ซีส5 อินชัวรันซ5 จำกัด เป(นหนึ่งในกลุGมบริษัท Chubb ที่ดำเนินธุรกิจประกันภัย

ในประเทศไทย และเป(นสาขาของ บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร5ซีส5 อินชัวรันซ5 จำกัด เบอร5มิวดา ที่ไดJรับ

การจัดอันดับความนGาเชื ่อถือทางดJานความมั ่นคงทางการเงินในระดับ AA- โดย Standard & Poor's 

ผลิตภัณฑ5ประกันวินาศภัยของ เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร5ซีส5   อินชัวรันซ5 จำกัด ครอบคลุมการประกันภัย

ทรัพย5สินและการประกันภัยความรับผิดบางประเภทที่ลูกคJาตJองการอันดับความนGาเชื่อถือทางการเงิน 

(Rating) 

อGานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดJท่ี  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 ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ดJวยบุคลากรผูJเช่ียวชาญทางดJานงานรับประกันภัยแลJว ทางบริษัท

ฯ ยังใหJความสำคัญกับการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ5กับคูGคJาและลูกคJารายใหญG และการใหJบริการอยGางมือ

อาชีพ เพ่ือเป(นการคงไวJซ่ึงช่ือเสียงท่ีดีงามของบริษัทฯ อยGางเสมอมา 

 

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร5ซีส5 อินชัวรันซ5 จำกัด สาขาประเทศไทย ใหJบริการรับประกันภัยแกGทั้งกลุGมลูกคJา

บุคคล ลูกคJาองค5กรขนาดกลางและขนาดยGอม ตลอดจนถึงลูกคJาองค5กรท่ีมีเครือขGายธุรกิจอยูGในหลายประเทศ  

 

เรานำเสนอประกันทรัพย5สินและความรับผิดตGาง ๆ การประกันภัยทางวิศวกรรม ประกันภัยการขนสGงสินคJาทาง

ทะเล ประกันภัยทางการเงิน เป(นตJน  

 

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร5ซีส5 อินชัวรันซ5 จำกัด สาขาประเทศไทย นำเสนอผลิตภัณฑ5และบริการผGานชGอง

ทางการจัดจำหนGายท่ีหลากหลาย เชGน ธนาคาร สถาบันการเงิน นายหนJา/ตัวแทนประกันวินาศภัย  

 

1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ9 บริการท่ีสำคัญของบริษัท และสัดสTวนรGอยละของเบ้ียประกันภัย 

   แยกตามประเภทของการรับประกันภัย 

ประเภทของผลิตภัณฑ5และรวมถึงบริการตGางๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดJจัดจำหนGายอยูG ไดJแกG ประกันภัยทรัพย5สิน

และประกันภัยความรับผิด โดยแบGงเป(นดังน้ี 

1. ประกันภัยทางทะเลและขนสGง  

2. ประกันภัยความรับผิดตGอบุคคลภายนอก  

3. ประกันภัยวิศวกรรม  

4. ประกันภัยความเส่ียงภัยทรัพย5สิน  

5. อ่ืนๆ  

ตารางสัดสGวนรJอยละของเบ้ียประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัยป� 2562 

                     หนGวย : ลJานบาท 
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หมายเหต ุ: ขJอมูลมาจากรายงานประจำป� 

 

 

 

 

 

1.5 ชTองทางการติดตTอบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใชGในการเรียกรGอง พิจารณา และชดใชGเงินหรือคTาสินไหม

ทดแทนตามสัญญาประกันภัย    

 1.5.1  ข้ันตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับคGาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย       

  คำแนะนำในการเรียกรJองคGาสินไหมทดแทน ประกันภัยทรัพย5สินและเบ็ดเตล็ด 

  https://www.chubb.com/th-th/claims/property-casualty-customer-claims-guidance.aspx 
          

     

    1.5.2  วิธีการติดตGอบริษัท และหนGวยงานท่ีเก่ียวขJอง กรณีมีขJอพิพาทหรือเร่ืองรJองเรียน 

1. Email : Thailand.complaintcenter@chubb.com 

2. Call center หมายเลขโทรศัพท5 02-6114411 

 

2.  กรอบการกำกับดูแลกิจการที ่ด ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดใน                   

การดำเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกลTาว 

 

2.1 กรอบการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 

บริษัท มีคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เป(นกรรมการอิสระ จำนวน 2 ทGาน ซึ่งเป(นผูJมีความรูJความเชี่ยวชาญใน

ดJานการตรวจสอบและการควบคุมภายใน มีหนGวยงานตรวจสอบภายในที่รายงานตรงตGอคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใตJคำแนะนำจากหนGวยงานตรวจสอบภูมิภาคของชับบ5 การดำเนินการของหนGวยงานตรวจสอบ

ภายใน ไมGวGาจะเป(นเร่ืองการวางแผน 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. นางสาวป�ยวรรณ ชูจันทร5    ตำแหนGง  ผูJจัดการสาขาประเทศไทย 

2. นางสาวศรัญญา จันทร5เดGนแสง   ตำแหนGง  กรรมการ 

3. นายณัฐพล เกศวการุณย5    ตำแหนGง  กรรมการ 

      

 

2.4 คณะกรรมการชุดยTอย  

2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดJวย 

 1. นายนิลันจัน เรย5    ตำแหนGง  ประธาน 

 2. นางวิไล ตปนียางกูร    ตำแหนGง  กรรมการ 

 3. นางสาวสมนึก วิวัฒนะ    ตำแหนGง  กรรมการ 

 

ขอบเขตอาํนาจและหนา้ที1ของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงัต่อไปนี?  

1) สอบทานใหJบริษัทมีการรายงานทางการเงินท่ีมีความสมบูรณ5 ถูกตJอง และเป(นไปตามมาตรฐานบัญชีท่ี

รับรองโดยท่ัวไป 

2) สอบทานและประเมินผลใหJบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการ

บริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดอำนาจหนJาท่ีและ

ความรับผิดชอบของหนGวยงานตรวจสอบภายใน (ถJามี) 

3) สอบทานใหJบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและขJอกำหนดท่ีเก่ียวขJองกับธุรกิจของบริษัท 

4) คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผูJท่ีเก่ียวขJองหรือผูJรับผิดชอบในเร่ืองท่ีเก่ียวขJองกับวาระการประชุม

เขJารGวมประชุมดJวย 

5) รับรายงานผลการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีมีผลกระทบกับการปฏิบัติงานของบริษัท 

รวมถึงรายงานจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

6) สอบทานกรณีท่ีปรากฏเหตุท่ีมีการปฏิบัติไมGเป(นไปตามกฎหมายหรือขJอกำหนดจากหนGวยงานกำกับ

ดูแล และแนวทางแกJไข รวมท้ังรายงานใหJคณะกรรมการบริหารทราบ 

7) พิจารณาคัดเลือกและนำเสนอแตGงต้ังผูJสอบบัญชีตGอคณะกรรมการบริหารใหJเป(นไปตามนโยบายของ

เอซ 
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8) คณะกรรมการตรวจสอบประชุมรGวมกับผูJสอบบัญชีโดยไมGมีผูJบริหารเขJารGวมประชุมดJวยอยGางนJอยป�ละ 

1 คร้ัง 

9) รายงานและใหJขJอเสนอแนะแกGคณะกรรมการบริหารเพ่ือดำเนินการปรับปรุงแกJไขในกรณีท่ีพบ

รายการท่ีเกิดความขัดแยJงทางผลประโยชน5 การทุจริต ส่ิงผิดปกติ หรือการฝ�าฝ�นกฎหมายท่ีเก่ียวขJอง

กับธุรกิจของบริษัท ในกรณีท่ีไมGมีการดำเนินการใหJมีการปรับปรุงแกJไขคณะกรรมการตรวจสอบ

จะตJองรายงานตGอสำนักงาน คปภ. โดยไมGชักชJา 

10) รายงานตGอคณะกรรมการบริหารในเร่ืองท่ีสำคัญท่ีตรวจพบและเร่ืองอ่ืน ๆ ภายใตJขอบเขตหนJาท่ีและ

ความรับผิดชอบท่ีไดJรับมอบหมาย 

11) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

 

 

2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดJวย 

 1. นายนิลันจัน เรย5    ตำแหนGง  ประธาน 

2. นางสาวป�ยวรรณ ชูจันทร5   ตำแหนGง  กรรมการ 

 3. นางสาวศรัญญา จันทร5เดGนแสง   ตำแหนGง  กรรมการ 

 4. นายณัฐพล เกศวการุณย5   ตำแหนGง  กรรมการ 

 5. นายมนสันต5 มฤคทัต    ตำแหนGง  กรรมการ 

 

ขอบเขตอาํนาจและหนา้ที1ของคณะกรรมการบริหารความเสี1ยงมีดงัต่อไปนี?  

 

1) ทำใหJมั่นใจวGาบริษัทมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่เขJมแข็ง รวมไปถึงการทำตัวเป(นแบบอยGาง 

(tone at the top) อยGางเหมาะสม โดยการสื่อสารแนวปฏิบัติสำหรับการระบุ บริหาร และควบคุม

ความเส่ียง อยGางตGอเน่ือง 

2) ส่ือสารนโยบายบริษัท และจัดใหJมีระบบงาน เพ่ือการตรวจสอบ และบริหารความเส่ียงทางธุรกิจ 

3) ใหJความเห็นตGอคณะกรรมการบริหาร เพ่ือการอนุมัติกรอบการบริหารความเส่ียง 

4) ติดตามการนำกรอบการบริหารความเส่ียงของบริษัทในปฏิบัติ 

5) ทำใหJมั่นใจวGาบริษัทมีการระบุ และทบทวน ความเสี่ยงดJานกลยุทธ5 ดJานปฏิบัติการ ดJานการรับ

ประกันภัย และดJานการเงินที่เผชิญอยูG และการปรับปรุงใหJเป(นป�จจุบันอยGางสม่ำเสมอ พรJอมท้ัง

ประเมินความเหมาะสมของข้ันตอนท่ีผูJบริหารใชJในการจัดการความเส่ียง 

6) ทบทวนแนวโนJมของความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท รายงานความเสี่ยงบางสGวนพรJอมทั้งสถานะของ

ข้ันตอนการบริหารความเส่ียง 

7) ติดตามผลการทำงานของผูJบริหารในการดำเนินการการตอบสนองตGอความเสี่ยงและกิจกรรมการ

ปรับปรุงแกJไขกระบวนการควบคุมภายใน และทำใหJมั่นใจวGามีระบบงานที่เหมาะสมในการระบุ และ

การตรวจสอบความเส่ียง และดำเนินงานตามเป�าหมาย 
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8) จัดทำและดำรงไวJซึ่งกรอบการบริหารความเสี่ยงซึ่งชGวยใหJหนGวยงานสามารถวิเคราะห5ความเสี่ยงท่ี

เกี ่ยวขJองกับโอกาสใหมGทางธุรกิจไดJอยGางถูกตJอง และใหJคำแนะนำและขJอเสนอแนะตGอคณะ

กรรมการบริหารในประเด็นความเส่ียงตGางๆ 

9) ทำใหJม่ันใจวGามีการอบรมแกGบุคลากรทางการบริหารความเส่ียงอยGางเพียงพอ 

10) ประเมินความเสี่ยงกGอนการควบคุมของความเสี่ยงที่สำคัญ อันเกิดจากป�จจัยภายนอก ภายใน และ 

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และประเมินความเพียงพอของการควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงท่ี

เหลืออยูGหลังการควบคุม 

11) รับทราบรายงานที่เป(นป�จจุบันอยGางสม่ำเสมอจากฝ�ายบริหาร ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และหนGวยงาน

กำกับการปฏิบัติงาน ในเรื่องของ การไมGปฏิบัติตามกฎหมายม กฎเกณฑ5 จรรยาบรรณของบริษัท 

รวมไปถึง นโยบาย และ ระเบียบปฏิบัติภายในบริษัททั้งหมด และสืบหาความเสี่ยงที่สGงผลกระทบตGอ

บริษัท 

12) ทบทวนแผนธุรกิจป�ละครั้งหรือเมื่อใดก็ตามที่มีแกJไขปรับปรุงแผนธุรกิจ และใหJขJอเสนอแนะท่ี

เก่ียวกับประเด็นความเส่ียงทางธุรกิจท่ีสำคัญตGอคณะกรรมการบริหาร 

13) เก็บรักษาฐานขJอมูลหรือระบบทางการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

14) ทบทวนและอนุมัติสถานะความเสี่ยงป�จจุบันของบริษัท รวมไปถึงทะเบียนความเสี่ยง (Risk register) 

และรายงานตGอไปยังคณะกรรมการบริหารเพ่ือรับทราบ 

15) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ไดJแกGรายงานการติดตามการปฏิบัติตามกรอบ

การบริหารความเส่ียง กGอนท่ีจะรายงานตGอไปยังคณะกรรมการบริหารเพ่ือรับทราบ 

16) พิจารณานโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

17) ประเมินความเพียงพอของมาตรการการบริหารความเสี่ยงรวม ประสิทธิภาพของการบริหารความ

เส่ียงของบริษัท 

18) ทบทวนและอนุมัติ ความเสี่ยงที่ยอมรับไดJ ความเสี่ยงสูงสุดที่ยอมรับไดJ และมาตราการการแกJไขใน

กรณีท่ีระดับความเส่ียงเกินกวGาขีดจำกัดดังกลGาว 

19) ในเร่ืองท่ีเก่ียวขJองกับกรอบการบริหารความเส่ียง: 

• ทบทวน พิจารณา และใหJขJอเสนอแนะเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงของกรอบการบริหารความเสี่ยง 

นโยบายการบริหารความเส่ียง เพ่ือการอนุมัติแกGคณะกรรมการบริหาร 

• ใหJขJอเสนอแนะในการอนุมัติเป(นกรณีพิเศษสำหรับประเด็นตGางๆที่ไมGเป(นไปตามกรอบการบริหาร

ความเส่ียงโดยคณะกรรมการบริหาร 

20) รับทราบรายงานจากฝ�ายบริหารในเรื่องท่ีเกี่ยวขJองกับ ความเสี่ยงป�จจุบัน ประเด็นความเสี่ยงท่ี

สำคัญ และตัวชี้วัดความเสี่ยง เพื่อที่จะประเมินระดับความเสี่ยงตามความเสี่ยงที่ยอมรับไดJ และ

ความเส่ียงสูงสุดท่ียอมรับไดJ 

21) นำเสนอใหJคณะกรรมการบริหารอนุมัติในเร่ืองท่ีเก่ียวขJองกับความเส่ียงดJานการลงทุนดังตGอไปน้ี: 

• การแตGงตั้งคณะกรรมการลงทุนซึ่งมีหนJาที่ในการตรวจสอบกิจกรรมการลงทุนใหJเป(นไปตามนโยบาย

การลงทุน กระบวนการบริหารความเส่ียงดJานการลงทุน และระเบียบการลงทุน 
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• วิธีการท่ีเหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมทางการลงทุนของบริษัท 

• การวGาจJางบุคคลภายนอกใหJดำเนินกิจกรรมเก่ียวกับการลงทุน 

22) นำเสนอใหJคณะกรรมการบริหารอนุมัติในเรื ่องที่เกี ่ยวขJองกับความเสี่ยงดJานการประกันภัยตGอ

ดังตGอไปน้ี: 

• แผนการประกันภัยตGอประจำป�ของบริษัท 

• กรอบการบริหารการประกันภัยตGอ 

• การขออนุมัติเป(นกรณีพิเศษในรายการที่ไมGเป(นไปตามกรอบการบริหารการประกันภัยตGอ หรือไมG

เป(นไปตามระเบียบภายในของบริษัท 

23) เพ่ือใหJสอดคลJองกับนโยบายบริหารความเส่ียงดJานฉJอฉล คณะกรรมการมีความรับผิดชอบดังตGอไปน้ี 

• สนับสนุนคณะกรรมการบริหารในการดำเนินการใหJมีการจัดทำและดำเนินการควบคุมความเสี่ยง

ดJานการฉJอฉลอยGางเพียงพอ 

• ติดตามและทำใหJมั่นใจวGามีการดำเนินการตามแผนการควบคุมและรายงานสถานะการบรรเทาผล

จากการฉJอฉล 

• พิจารณาผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงดJานฉJอฉลผGานการจัดทำสรุปรายงานการปฏิบัติตาม

มาตรการบริหารความเส่ียงไตรมาสละหน่ึงคร้ัง 

• ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงดJานฉJอฉลอยGางนJอยป�ละหนึ่งครั้งและอาจมีการทบทวนเป(น

กรณีพิเศษเม่ือจำเป(น 

 

2.4.3 คณะกรรมการลงทุน ประกอบดJวย 

1. นายนิลันจัน เรย5    ตำแหนGง  ประธาน 

2. นางสาวป�ยวรรณ ชูจันทร5   ตำแหนGง  กรรมการ 

3. นายมนสันต5 มฤคทัต    ตำแหนGง  กรรมการ 

 

2.5 การสรรหาและการแตTงต้ังกรรมการ กรรมการอิสระ และผูGบริหาร  

บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและแตGงต้ังกรรมการ ดังน้ี 

1. บริษัทฯ พิจารณาหาผูJมีคุณสมบัติเหมาะสมในบ้ืองตJน 

2. บริษัทฯ พิจารณาและตรวจสอบขJอมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ5ทำงาน และตรวจสอบคุณสมบัติตาม

กฎหมายของกรรมการอิสระและกรรมการ ของผูJไดJรับการเสนอช่ือใหJดำรงตำแหนGงกรรมการหรือกรรมการ

อิสระ 

3. พิจารณาความเหมาะสมโดยการสัมภาษณ5ผูJไดJรับการเสนอช่ือใหJดำรงตำแหนGงกรรมการหรือกรรมการ

อิสระ  โดยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจJาหนJาท่ีบริหาร 

4. นำเสนอขJอมูลคุณสมบัติตGาง ๆ ของผูJไดJรับการเสนอช่ือใหJดำรงตำแหนGงกรรมการหรือกรรมการอิสระ ใหJ

บริษัทแมGในภูมิภาคเอเซียแปซิฟ�คพิจารณา 
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5. นำเสนอรายช่ือตGอคณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณาอนุมัติแตGงต้ังใหJดำรงตำแหนGงกรรมการหรือกรรมการ

อิสระ 

     

2.6 นโยบายการจTายคTาตอบแทน (Remuneration policy)   

การจGายคGาตอบแทนจะพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและเป(น

ธรรม 

 

3. การบริหารความเส่ียงขององค9กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย9   

    และหน้ีสิน (Asset Liability Management : ALM)  

      3.1 การบริหารความเส่ียงขององค9กร (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) รวมไปถึงการปฏิบัติตามมาตราฐานข้ันต่ำในการบริหารของของสำนักงานคปภ .  

ขอบเขตในการบริหารความเส่ียงตามกรอบการบริหารความเส่ียงประกอบไปดJวยประเภทดัตGอไปน้ี 

1 ความเส่ียงดGานการรับประกันภัย (Insurance Risk) คือ ความเส่ียงจากการพิจารณารับประกันภัยรวมถึง

ผลการรับประกันภัยของบริษัทต่ำกวGาเกณฑ5ท่ีบริษัทยอมรับไดJ หรือต่ำกวGาแผนท่ีต้ังไวJ และจากการกระจุก

ตัวของเบ้ียรับประกันภัยจากผูJเอาประกัน อุตสาหกรรม หรือคูGคJานJอยราย 

2 ความเส่ียงดGานเงินสำรอง(Reserve Risk) คือ ความเส่ียงจากความไมGเพียงพอของการสำรองเงินสำหรับ

ภาระผูกพันทางการเงินท่ีคาดวGาจะเกิดข้ึนในอนาคต  ภายใตJความผันผวนท่ีเกินกวGาเกณฑ5ปกติของบริษัท 

3 ความเส่ียงดGานการตลาด(Market Risk) คือ ความเส่ียงท่ีพอร5ตการลงทุน มีความผันผวนจากราคาตลาด 

(เชGน  ความเส่ียงในอัตราดอกเบ้ีย ความเส่ียงในราคาตราสารทุน และความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียน)  

4 ความเส่ียงดGานเครดิต(Credit Risk) คือ ความเส่ียงจากการสูญเสียตัวเงินท่ีเกิดจากคูGสัญญาผิดนัดชำระ

หน้ี (หรือเกิดความคลาดเคล่ือนในการทำธุรกรรม/สัญญาทางการเงินกับบริษัท) หรือการลดลงของอันดับ

ความนGาเช่ือถือ(Credit Rating) ของบริษัทคูGสัญญาหรือผูJออกสินทรัพย5ลงทุน 

5 ความเส่ียงดGานสภาพคลTอง(Liquidity Risk) คือ ความเส่ียงท่ีบริษัท มีกระแสเงินสด (รวมถึงวงเงินกูJ

ฉุกเฉิน) ไมGเพียงพอตGอการชำระหน้ีตามกำหนด 

6 ความเส่ียงดGานการบริหารจัดการสินทรัพย9และหน้ีสิน(Asset/Liability Management Risk) คือ 

ความเส่ียงท่ีสินทรัพย5ของบริษัทไมGเพียงพอหรือไมGสามารถรองรับหน้ีสินท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดJ ท้ังในแงG

อัตราแลกเปล่ียนและ/หรือดJานอายุเฉล่ียของสินทรัพย5 

7 ความเส่ียงดGานกฎหมายและการกำกับการปฎิบัติงาน(Legal & Compliance Risk): 
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- ความเส่ียงดGานกฎหมาย(Legal Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเก่ียวขJองกับขJอกฎหมาย, สัญญาขJอผูกพัน 

หรือผลเสียหายจากการแพJคดีความ 

- ความเส่ียงดGานกำกับการปฎิบัติงาน(Compliance Risk) คือ โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายตGอ

ลูกคJา จากการคว่ำบาตร การถูกปรับ การลงโทษ หรือเสียช่ือเสียงจากการไมGปฎิบัติตามกฎหมาย

และขJอบังคับท้ังในและระหวGางประเทศ นอกจากน้ียังรวมถึงความลJมเหลวในการปฎิบัติตาม

ระเบียบวินัย/จรรยาบรรณของพนักงาน นโยบาย และข้ันตอนปฎิบัติงานตGางๆ 

8 ความเส่ียงดGานปฎิบัติการ(Operational Risk) 

- คือ ความเส่ียงอันเกิดจากความไมGเพียงพอ หรือความลJมเหลวของกระบวนการปฎิบัติงานภายใน 

บุคคลากร ระบบ หรือเหตุการณ5ภายนอก 

- เหตุการณ5ความเส่ียงดJานปฎิบัติการ น้ันสGงผลกระทบท่ีสำคัญตGอความสามารถในการดำเนินธุรกิจ 

รวมถึงมูลคGาของธุรกิจของบริษัท 

9 ความเส่ียงดGานกลยุทธ9(Strategic Risk) คือ ความเส่ียงท่ีบริษัทไมGสามารถบรรลุหรือปฏิบัติตามกลยุทธ5ท่ี

กำหนดไวJในแผนธุรกิจ 

10 ความเส่ียงดGานช่ือเสียง(Reputational Risk) คือ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดภาพลักษณ5ดJานลบตGอบริษัท ท่ี

เกิดข้ึนจากผูJมีสGวนไดJสGวนเสียหลัก (เชGน ลูกคJา, คูGคJา, พนักงาน, ผูJตรวจสอบ)   ซ่ึงสGงผลกระทบสำคัญตGอ

ความสามารถในการบริหารจัดการกลยุทธ5 ไมGวGาเร่ืองเหลGาน้ันจะเป(นจริงหรือไมG ความเส่ียงน้ีจะสGงผลทำใหJ

ฐานลูกคJาลดลง มีคGาใชJจGายทางกฎหมาย หรือรายไดJของบริษัทลดลง 

11 ความเส่ียงดGานเงินกองทุน(Capital Risk )คือ ความเส่ียงท่ีบริษัทมีเงินกองทุนไมGเพียงพอตามกฎหมาย

และขJอกำหนดของบริษัทจัดอันดับเครดิต ไมGเพียงพอตGอการจGายสินไหมทดแทนในระยะส้ัน/ระยะยาว  

ปกป�องสGวนของผูJถือหุJน หรือพรJอมรองรับกรณีเกิดภัยพิบัติคร้ังใหญG 

12 ความเส่ียงภายในกลุTมบริษัท(Group Risk) คือ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีบริษัท ในฐานะสมาชิก

ของกลุGมบริษัทชับบ5 อาจจะไดJรับผลกระทบในแงGลบซ่ึงเป(นผลมาจากการกระทำของบริษัทแมGหรือบริษัท

อ่ืนๆท่ีอยูGภายใตJกลุGมบริษัทชับบ5 

13 ความเส่ียงดGานการดำเนินธุรกิจ(Conduct Risk) คือ ความเส่ียงท่ีอาจกGอใหJเกิดความเสียหายตGอลูกคJา 

(ท่ีไมGไดJรับการปฏิบัติอยGางเป(นธรรม) และตGอช่ือเสียงของบริษัท/คูGคJา ซ่ึงเป(นผลมาจากจากการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัท 

14 ความเส่ียงดGานการประกันภัยตTอ (Reinsurance Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการทำประกันภัยตGอไมG

เพียงพอท้ังในดJานตัวเงิน ดJานประเภทความคุJมครอง และดJานระยะเวลาและเง่ือนไข 

ทางบริษัทไดJมีการกำหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดJ และตัวช้ีวัดความเส่ียง พรJอมท้ังมีการระบุ ประเมิน ควบคุม 

และติดตามความเส่ียงในแตGละดJาน อยGางสม่ำเสมอเพ่ือใหJสอดคลJองกับการดำเนินธุรกิจ 



12 
 

 

      3.2 การบริหารสินทรัพย9และหน้ีสิน (Asset Liability Management : ALM) 

คณะกรรมการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะเป(นผูJกำหนดสัดสGวนการลงทุนใน

สินทรัพย5แตGละประเภท (Table of Limit) ตามกรอบท่ีกำหนดไวJและมีการทบทวนการจัดสรรเงินลงทุนอยGางนJอยป�

ละ 1 คร้ัง หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงของสัดสGวนสินทรัพย5นJอยกวGาหน้ีสินอยGางมีนัยสำคัญในแตGละสัดสGวนการลงทุน 

สำหรับข+อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังน้ี 

หนGวย : ลJานบาท 
 

 
 

หมายเหตุ   - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย5และหน้ีสิน ท่ีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย5และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและสGงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยวGาดJวยการประเมินราคาทรัพย5สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพ่ือ

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 และการเอาประกันภัยตGอเฉพาะรายท่ีเหมาะสม  

ภัยท่ีรับเส่ียงและเหตุการณ9ท่ีรับเส่ียงไวGเองสูงสุด 
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• สGวนท่ีบริษัทรับเสี่ยงภัยไวJเองสุทธิแตGละเหตุการณ5ทั้งหมดในทุกประเภทธุรกิจ ซึ่งไดJแกG การประกันภัย

ทรัพย5สินและเบ็ดเตล็ด (Property and Casualty : P&C) การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Accident 

and Health: A&H) และ การประกันภัยทรัพย5สินสGวนบุคคล  (International Personal Line: IPL) โดย

เม่ือรวมกันจะตJองไมGเกินกวGารJอยละ 5 ของสินทรัพย5สุทธิของบริษัท  

• ภัยสGวนที่บริษัทจะรับเสี่ยงไวJเองสูงสุดแตGละภัย กำหนดใหJเทGากับความเสียหายประมาณการสุทธิสูงสุด แตG

รวมเบ้ียประกันภัยเพ่ือการจัดทดแทน (reinstatement premium) ดJวย  

• บริษัทกำหนดระดับความเป(นไปไดJสูงสุดของการประเมินความเสียหายที่ 99.5 เปอร5เซ็นไทล5 หรือโอกาส

ของการเกิด 1 คร้ังใน 200 ป�  

• บริษัทจะรักษาจำนวนจำกัดความรับผิด และ/หรือ จำนวนการจัดทดแทน (number of reinstatements) 

เพื่อเป(นการป�องกันสัญญาประกันภัยตGอใหJอยูGในระดับพอเพียงตลอดเวลา เพื่อใหJสามารถรับผิดชอบภัยท่ี

รับความเส่ียงสูงสุดและภัยตGอเหตุการณ5ท่ีรับเส่ียง ตามกรอบกลยุทธ5การบริหารการประกันภัยตGอน้ี 

สำหรับความเสี่ยงจากประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ โอกาสเกิดภัยสูงสุดคือ การประเมินความเสียหายบน

เหตุการณ5สมมติ 

เกณฑ9และความสามารถในการรับความเส่ียง 

 บริษัทไดJกำหนดเกณฑ5เบ้ืองตJนในการรับความเส่ียงภัยไวJ ดังตGอไปน้ี 

• ภัยที่รับเสี่ยงไวJเองสุทธิสำหรับความเสี่ยงภัยแตGละภัย จะตJองไมGเกินกวGารJอยละ 2.5 ของสินทรัพย5สุทธิของ

บริษัท ณ เวลาใด ๆ  

• สำหรับความคุJมครองมหันตภัย บริษัทจะตJองมีความคุJมครองมหันตภัยจากสัญญาประกันภัยตGอในระดับท่ี

พอเพียง โดยใชJเกณฑ5ความนGาจะเป(นในการเกิดเหตุท่ีไมGนJอยกวGา 1 เหตุการณ5ใน 200 ป�  

• ผูJพิจารณารับประกันภัยของบริษัทตJองมั่นใจวGาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (หักดJวยการเอาประกันภัยตGอ

เฉพาะราย) จะไมGเกินกวGาขีดสูงสุดของสัญญาเฉพาะประเภทน้ัน 

 

ระดับเงินกองทุน 

ระดับเงินกองทุนเป�าหมาย ของบริษัท (Preferred Target Capital: PTC) คือ การดำรงรักษาคGาอัตราสGวน

ความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ไวJในระดับตามท่ีกฏหมายกำหนด คือไมGต่ำกวGา 120%  

การคัดเลือกผูGรับประกันภัยตTอและนายหนGาประกันภัยตTอ 

• ผูJรับประกันภัยตGอ 
o บริษัทสามารถเอาประกันภัยตGอ กับบริษัทประกันภัยตGอตามแนวทางปฏิบัติที่ตั้งไวJโดย คณะกรรมการ

ประกันภัยตGอ (Reinsurance Security Committee “RSC”) เทGาน้ัน 

o การคัดเลือกผู JรับประกันภัยตGอแตGละรายขึ ้นอยู Gกับอันดับความแข็งแกรGงทางการเงินของบริษัท

ประกันภัยตGอ ที่จัดอันดับโดยสถาบัน AM Best หรือ  Standard & Poor’sโดยตJองมีอันดับความ

นGาเช่ือถือต่ำสุดคือ A- 
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o สำหรับการติดตามความม่ันคงและความเหมาะสมของผูJรับประกันภัยตGอ บริษัทใชJขJอมูลท่ีมีการกำหนด

ไวJใหJในระบบเครือขGายภายในบริษัท ซึ ่งเป(นขJอมูลที่คณะกรรมการประกันภัยตGอ (Reinsurance 

Security Committee “RSC”)ไดJจัดใหJมีกระบวนการติดตามอันดับความนGาเชื่อถือ ฐานะการเงิน 

ความเพียงพอของเงินกองทุนของผูJรับประกันภัยตGอ และความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพันใหJ

เป(นไปตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวJ 

• นายหนJาประกันภัยตGอ 

o รายชื ่อบริษัทนายหนJาประกันภัยตGอ จะตJองไดJรับอนุมัติแลJวจากคณะกรรมการประกันภัยตGอ 

(Reinsurance Security Committee “RSC”) เท Gาน ั ้น ซ ึ ่งหล ักเกณฑ5ในการคัดเล ือกนายหนJา

ประกันภัยตGอนั้น คณะกรรมการประกันภัยตGอ ไดJคำนึงถึงประสบการณ5 การกำกับดูแลของหนGวยงาน

กำกับท่ีกำกับดูแลนายหนJาประกันภัยตGอ ความเช่ียวชาญ และการใหJบริการ 

การจัดการความเส่ียงดGานการกระจุกตัวตTอคูTสัญญาประกันภัยตTอ 

การบริหารความเสี่ยงนี้ทำโดยการเขJาทำสัญญา Fund Withheld ระหวGางเอซ ประเทศไทยและ ACE 

Property and Casualty เพื่อที่จะกำจัดเงินกองทุนที่บริษัทตJองดำรงเพิ่มเติมจากความเสี่ยงดJานการ

กระจุกตัวเพ่ือท่ีจะรักษาระดับเงินกองทุนไวJไมGต่ำกวGารJอยละ 120   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท้ังน้ีสำหรับข+อมูลเชิงปริมาณให+มีรายละเอียด ดังน้ี 

หนGวย : ลJานบาท 
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5. มูลคTา วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย    

 

สำรองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมTถือเป�นรายไดG (Premium Liabilities) 

บริษัทใชJวิธีการคำนวณ UPR แบบเสJนตรง สำหรับแตGละประเภทการประกันภัยโดยสGวนใหญG ยกเวJนการ

ประกันภัยการขนสGงสินคJาทางทะเลเฉพาะเท่ียว, การประกันภัยการขนสGงสินคJาภายในประเภทเฉพาะเท่ียว และการ

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางท่ีมีระยะเวลาคุJมครองไมGเกินหกเดือน ซ่ึงสำหรับการประกันภัยประเภทดังกลGาว เบ้ีย

ประกันภัยรับจะถูกบันทึกเป(น UPR จนกระท่ังวันส้ินสุดความคุJมครอง  วิธีการเหลGาน้ีเป(นวิธีทางบัญชีท่ีสมเหตุสมผล

ท่ีไดJรับการยอมรับโดยท่ัวไปวGาเป(นการประมาณการสัดสGวนความเส่ียงท่ียังไมGไดJรับรูJ อยGางไรก็ตาม การคำนวณน้ี

ไมGไดJคำนึงถึงตJนทุนการไดJมารอตัดบัญชี (Deferred Acquisition Costs) ซ่ึงสอดคลJองกับเบ้ียประกันภัยท่ีถือเป(น

รายไดJ ท่ีใชJในการคำนวณอัตราสGวนความเสียหายสัมบูรณ5ในอดีต  

 

คGาใชJจGายในการรักษากรมธรรม5 (Policy Maintenance Expense) จะคิดเป(นเปอร5เซ็นต5ของเบ้ียประกันภัย

ท่ียังไมGถือเป(นรายไดJรวม (Gross UPR)  

ตJนทุนของการประกันภัยตGอแบบ XOL ของบริษัท จะมีการคำนวณท่ีแตกตGางกัน โดยข้ึนอยูGกับประเภทการ

ประกันภัย โดยจะคำนวณจากเบี้ยประกันภัยตGอแบบ XOL หารดJวยเบี้ยประกันภัยตGอแบบ XOL รวมกับ เบ้ีย

ประกันภัยรับสุทธิ หรือคำนวณจากเบี้ยประกันภัยตGอแบบ XOL หารดJวยเบี้ยประกันภัยตGอแบบ XOL รวมกับ เบ้ีย

ประกันภัยที่ถือเป(นรายไดJสุทธิ นอกจากนี้บริษัท ไดJคำนึงถึงประเภทของสัญญาประกันภัยตGอแบบ XOL เป(น

สGวนประกอบในการคำนวณดJวย 

อัตราสGวนความเสียหายของความเสี่ยงภัยที่ยังไมGสิ ้นสุด (รวม ALAE) ของบริษัท จะคำนวณมาจากคGา

ประสบการณ5จริงในอดีตในแตGละประเภทการประกันภัย โดยนำมาพิจารณาควบคูGกับดุลยพินิจและประสบการณ5

ของนักคณิตศาสตร5ประกันภัย 

ULAE ถูกกำหนดเป(นเปอร5เซ็นต5ของคGาสินไหมทดแทนจGายรวม (Gross Paid Claims) โดยขึ้นอยูGกับแตGละ

ประเภทการประกันภัย ซึ่ง ULAE จะถูกรวมอยูGในคGาประมาณการที่ดีที่สุดของภาระผูกพันตามกรมธรรม5ประกันภัย

ในอนาคตร วมและส ุ ท ธ ิ  ( Best Estimate of Gross Future Liability and Best Estimate of Net Future 

Liability)  

โดยสรุปแลJวบริษัท จำเป(นตJองจัดสรร PDR เพ่ิมเติมจาก UPR 

สำรองคTาสินไหมทดแทน (Claim Liabilities) 

บริษัท ไดJวิเคราะห5ความรับผิดคGาสินไหมทดแทน ท้ังยอดรวมกGอนหักการประกันภัยตGอ และสุทธิหลังหัก

การเอาประกันภัยตGอ แยกออกจากกัน โดยมีวิธีการ และสมมติฐานดังน้ี 
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ความรับผิดคTาสินไหมทดแทนรวม – กTอนหักการประกันภัยตTอ (Gross of Reinsurance)  

สำหรับการรับประกันภัยโดยตรงและการรับประกันภัยตGอแบบเฉพาะราย บริษัทใชJวิธีการตGอไปนี้ในการ

ประมาณการความรับผิดคGาสินไหมทดแทน  

          ▪ วิธีพัฒนาการของคGาสินไหมทดแทนท่ีไดJเกิดข้ึน (Incurred Claims Development Method)  

          ▪ วิธีพัฒนาการของคGาสินไหมทดแทนจGาย (Paid Claims Development Method)  

          ▪ วิธี Bornhuetter-Ferguson โดยใชJขJอมูลคGาสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน  

          ▪ วิธี Bornhuetter-Ferguson โดยใชJขJอมูลคGาสินไหมทดแทนจGาย  

          ▪ วิธี Brosius โดยใชJขJอมูลคGาสินไหมทดแทนท่ีไดJเกิดข้ึน 

▪ วิธี Payment Per Claims Incurred โดยใชJขJอมูลคGาสินไหมทดแทนจGาย 

วิธีการขJางตJนน้ี เป(นวิธีการทางคณิตศาสตร5ประกันภัยท่ีไดJรับการยอมรับโดยท่ัวไป  

บริษัท ไมGไดJพิจารณาถึงมูลคGาของเงินท่ีเปล่ียนแปลงตามระยะเวลา (Time Value of Money)  

ความรับผิดคTาสินไหมทดแทนสุทธิ – หลังหักการประกันภัยตTอ (Net of Reinsurance)  

สำหรับการรับประกันภัยตGอแบบสัญญาลGวงหนJา (Inward Treaty Reinsurance) น้ัน ไมGมีขJอมูลพัฒนาการ

คGาสินไหมทดแทน  

โดยทั่วไปในการคำนวณคGาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแลJวแตGยังไมGไดJรับรายงาน (IBNR) ของการรับประกันภัย

ตGอแบบสัญญาลGวงหนJา (Inward Treaty Reinsurance Business)  ซึ ่งหากสามารถหาขJอมูลสำหรับคGาสินไหม

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

จGายคGาสินไหมทดแทนยังไมGส้ินสุดสุทธิ (Net Case Reserve) ของการประกันภัยตGอแบบสัญญาลGวงหนJา ผลลัพธ5ท่ีไดJ

คือ IBNR สำหรับการรับประกันภัยตGอแบบสัญญาลGวงหนJา 
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ในกรณีท่ีไมGมีการเก็บขJอมูล Case Reserve ของการประกันภัยตGอแบบสัญญาลGวงหนJา บริษัทจะใชJเบ้ีย

ประกันภัยท่ีถือเป(นรายไดJสุทธิในการคำนวณแทนการใชJ Case Reserve อยGางไรก็ตามจะเห็นไดJวGาการรายงานคGา

สินไหมทดแทนสำหรับการรับประกันภัยตGอแบบสัญญาลGวงหนJาน้ันคGอนขJางลGาชJา เพ่ือพิจารณาถึงประเด็นดังกลGาว 

บริษัทจึงใชJดุลยพินิจในการตัดสินใจ เพ่ิมคGาสGวนเผ่ือ(Margin) โดยคิดเป(นเปอร5เซ็นต5บนป�จจัยตัวคูณIBNRท่ีใชJ 

ความรับผิดคGาสินไหมทดแทนสุทธิ ไดJมาจากผลลัพธ5ของความรับผิดคGาสินไหมทดแทนรวม และใชJวิธีท่ี

เทียบสัดสGวนโดยพิจารณาจากเบ้ียประกันภัยท่ีถือเป(นรายไดJท้ังรวมและสุทธิ  

สำหรับแตGละป�อุบัติเหตุ ในแตGละประเภทการประกันภัย เงินสำรอง IBNR สุทธิ (Net IBNR) สามารถ

คำนวณโดยใชJสูตร ดังน้ี  

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 ดังน้ี 

                                                                                           หนGวย : ลJานบาท     
 

 
  หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลคGาหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงค5

หลักเพื่อใหJนักลงทุนผูJวิเคราะห5ทางการเงินเขJาใจถึงมูลคGาทางเศรษฐศาสตร5ของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยท่ี

เป(นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลคGาดังกลGาวจะตJองผGานการรับรองจากผูJสอบบัญชี

อนุญาตแลJว  

- ราคาประเมิน หมายถึง มูลคGาหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย ท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการกำกับและ

สGงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวGาดJวยการประเมินราคาทรัพย5สินและหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย 

เพ่ือวัตถุประสงค5หลักในการกำกับความม่ันคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพ่ือใหJม่ันใจวGาบริษัท

ความสามารถในการจGายผลประโยชน5ตามสัญญาประกันภัยไดJอยGางครบถJวนแกGผูJเอาประกันภัยซ่ึงจะตJอง

ประเมินโดยนักคณิตศาสตร5ประกันภัยท่ีไดJรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร5
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ประกันภัยท่ีไดJรับการยอมรับ สมมติฐานท่ีใชJในการประเมินจะตJองสอดคลJองกับประสบการณ5จริงหรือในกรณี

ท่ีบริษัทมีขJอมูลไมGเพียงพออาจอJางอิงจากประสบการณ5ของอุตสาหกรรมและปรับใหJเหมาะสมกับ

ลักษณะเฉพาะของพอร5ตการรับประกันภัยของบริษัทน้ัน นอกจากน้ี มูลคGาสำรองประกันภัยดังกลGาวจะตJอง

รวมถึงคGาเผ่ือความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซ่ึงใหJเป(นไปตามท่ีสำนักงาน คปภ. 

กำหนด  

ขGอสังเกต  ในบางชGวงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลคGาหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกตGางระหวGาง

ราคาบัญชีและราคาประเมินของ อยGางมีนัยสำคัญ อันเน่ืองมากจากวัตถุประสงค5และวิธีการท่ีแตกตGางกันในการ

ประเมินตามท่ีกลGาวไวJขJางตJน ท้ังน้ีผูJท่ีจะนำขJอมูลไปใชJควรศึกษาและทำความเขJาใจถึงวัตถุประสงค5แนวทางการ

ประเมินราคาหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยท้ังสองใหJถ่ีถJวนกGอนตัดสินใจ  

6. การลงทุนของบริษัท  

บริษัทดำเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสGงแสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย บริษัทไดJจัดประเภทเงินลงทุน เป(น 3 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนท่ีถือไวJจนครบ

กำหนด 2. เงินลงทุนเผ่ือขาย และ  3. เงินลงทุนท่ัวไป การจัดประเภทข้ึนอยูGกับวัตถุประสงค5และจุดมุGงหมาย

ขณะลงทุน ฝ�ายบริหารจะเป(นผูJกำหนดการจัดประเภทท่ีเหมาะสมสำหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวน

การจัดประเภทอยGางสม่ำเสมอ 

 

วิธีการประเมินมูลคGาของสินทรัพย5ลงทุนท่ีใชJในการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชี 

- รับรูJมูลคGาเร่ิมแรกดJวยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลคGายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีใหJไปเพ่ือใหJไดJมาซ่ึงเงินลงทุน

น้ัน  

รวมท้ังคGาใชJจGายในการทำรายการ 

- เงินลงทุนในหลักทรัพย5เผ่ือขายแสดงตามมูลคGายุติธรรม และบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลคGาหลักทรัพย5

ดังกลGาวไปยังกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

- เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกำหนดแสดงมูลคGาตามวิธีราคาทุนตัดจำหนGาย  

- เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมGอยูGในความตJองการของตลาดถือเป(นเงินลงทุนท่ัวไป ซ่ึงแสดงตามราคาทุน

สุทธิจาก 

คGาเผ่ือการดJอยคGา (ถJามี) 

วิธีการประเมินมูลคGาของสินทรัพย5ลงทุนท่ีใชJในการรายงานความเพียงพอของเงินกองทุน เป(นไปตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับและสGงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ืองการประเมินราคาทรัพย5สินและหน้ีสินของ

บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554 
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      สำหรับข+อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังน้ี 

  หนGวย : ลJานบาท 

 

 
 

หมายเหตุ    - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย5และหน้ีสิน ท่ีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย5และหนี้สินท่ีประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสGงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยวGาดJวยการประเมินราคาทรัพย5สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพ่ือ

วัตถุประสงค5หลักในการกำกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อใหJมั ่นใจวGาบริษัทมี

ความสามารถในการจGายผลประโยชน5ตามสัญญาประกันภัยไดJอยGางครบถJวนแกGผูJเอาประกันภัย 

 

7. ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห9และอัตราสTวนตTางๆ ท่ีเก่ียวขGอง   

บริษัทมีผลกำไรกGอนหักภาษีเงินไดJนิติบุคคลจากการดำเนินงานสำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 105 

ลJานบาท โดยป� 2561 มีกำไรจากการดำเนินงานกGอนหักภาษีเงินไดJนิติบุคค จำนวน 9 ลJานบาท คิดเป(นการเพิ่มข้ึน

ของกำไร 96 ลJานบาท  โดยบริษัทมีรายไดJเพิ่มขึ้น 89 ลJานจากเพีมขึ้นของเบี้ยประกันภัยรับประเภทวิศวกรรม 

ในขณะท่ีมีรายจGายลดลง 9 ลJานจากการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

ข+อมูลเชิงปริมาณ  
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       หนGวย : ลJานบาท 

 

 
 

อัตราสTวนทางการเงินท่ีสำคัญ (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 รวมไปถึงขJอผูกมัดตGางๆท่ีบริษัทตJองรับผิดชอบ โดยบริษัทมีเป�าหมายในการดำรง

เงินกองทุนใหJอยูGระดับท่ีกฏหมายกำหนดเป(นอยGางนJอย ระดับเงินกองทุนสGวนท่ีเกินจากระดับข้ันต่ำตามกฏหมายจะ

ถูกกำหนดโดย ความเส่ียงรวมของบริษัท ความเส่ียงท่ียอมรับไดJ การดำรงไวJซ่ึงอันดับความนGาเช่ือถือของบริษัท 

(credit rating) หรือตามแตGท่ีคณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยคำนึงถึง ระดับเงินทุนหมุนเวียน และความเพียงพอ

ของเงินกองทุนเพ่ือรองรับการเกิดมหันตภัยในอนาคต ซ่ึงคำนวณมาจากการทดสอบสภาวะวิกฤติ 
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ข+อมูลเชิงปริมาณ 

หนGวย : ลJานบาท 

 

 
 

หมายเหตุ  - ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสGงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวGาดJวยการกำหนดประเภทและชนิด

ของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ5 วิธีการ และเงื ่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย 

กำหนดใหJนายทะเบียนอาจกำหนดมาตรการที่จำเป(นในการกำกับดูแลบริษัทที่มีอัตราสGวนความเพียงพอของ

เงินกองทุนต่ำกวGารJอยละหน่ึงรJอยส่ีสิบไดJ 

Macintosh HD
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 - เงินกองทุน เป(นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสGงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยวGาดJวยการประเมินราคาทรัพย5สินและหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย  

 - รายการขJางตJนคำนวณโดยใชJราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสGงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยวGาดJวยการประเมินราคาทรัพย5สินและหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย  

 

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับรอบป�ปฏิทินที่ลTวงมาที่ผูGสอบบัญชีตรวจสอบและแสดง

ความเห็นแลGว 

 
https://www.chubb.com/th-th/_assets/documents/fs_ace_ye_2562.pdf  
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