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ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล
1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ
ประกอบธุรกิจตามที่กำหนดไว้ รวมถึงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ ช่องทางการติดต่อกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ ใช้ในการเรียกร้อง
พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.1 ประวัติบริษัท
ชับบ์เป็นบริษัทประกันภัยทรัพย์สินและประกั นภัยความรับผิดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรั พ ย์ ร ายให ญ่ ที่ สุ ด ใน
โลก ดำเนินธุรกิจใน 54 ประเทศทั่วโลกและอาณาเขตต่างๆ ชับบ์ให้บริการด้านการประกันภัยสำหรั บ ธุ รกิ จ
การประกั นภัยทรั พย์สิ นและการประกั นภัยความรับผิ ด ประกันภัยอุบัติเหตุส่ว นบุ ค ค ล ประกั นสุ ข ภาพ
ตลอดจนให้บริการประกันภัยต่อ และประกันชีวิตแก่ลูกค้าหลากหลายกลุ่ม
ในฐานะผู้รับประกันภัย เรานำข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการประเมิ น วิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยง ชั บ บ์
ให้บริการและชดเชยค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมีความโดดเด่ นในด้ า น
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการให้บริการ รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ ายที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีเ สถี ย รภาพ
ทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง รวมถึงการดำเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก
บริษัท ชับบ์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์นิวยอร์ค (NYSE:CB) และเป็ นส่ ว น
หนึ่งของดัชนีหลักทรัพย์ S&P 500 index ชับบ์มีสำนักงานบริหารในเมืองซูริก นิวยอร์ค ลอนดอน ปารี ส
รวมทั้งในเมืองอื่น ๆ โดยมีพนักงานทั้งหมดมากกว่า 30,000 คนทั่วโลก
ชับบ์ดำเนินธุรกิจในภูมิภ าคเอเชียแปซิฟิก ในประเทศออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย เกาหลี มาเก๊ า
มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ประเทศไทย และเวียดนาม
บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด (สาขาประเทศไทย) เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท ของชั บ บ์ ที่
ดำเนินธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย และเป็นสาขาของ บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกั ด
เบอร์ ม ิ ว ดา และได้ รั บการจั ด อั นดั บความน่ า เชื่ อ ถื อทางด้ า นความมั่ นคงทา งการเงิ นในระดั บ AA- โดย
Standard & Poor's ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของ เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกั ด (สาขา
ประเทศไทย) ครอบคลุมการประกันภัยทรัพย์สินและการประกั นภัยความรับผิดบางประเภทที่ลูก ค้ า ต้ อ งการ
อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Rating)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chubb.com/th
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1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
ภายหลังการโอนย้ายกิจการบางส่วนจากบริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด (สาขาประเทศไทย)
(หรือ “บริษัทฯ”) ไปยังบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ ยัง คงมุ่ ง เน้ น
ลักษณะงานประกันภัยทรัพย์สินและความรับผิดขนาดใหญ่ ที่ต้องการมาตรฐานการพิจารณารับประกั นภั ย ใน
ระดับสากลและศักยภาพการรองรับงานรับประกันภัยที่ทุนประกันภัยสูง โดยการขับเคลื่อนธุรกิจผ่านช่อ งทาง
นายหน้าตัวแทนขนาดใหญ่เป็นหลัก
นอกจากการใช้หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยที่เป็นมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มี
ความเฉพาะเจาะจง ในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานรับประกันภัยแล้วทางบริษทั ฯ
ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาและรักษาความสัมพั นธ์กับคู่ค้าและลูกค้า รายใหญ่ และการให้บริการอย่ า งมื อ
อาชีพ เพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งชื่อเสียงที่ดีงามของบริษัทฯ อย่างเสมอมา
1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด (สาขาประเทศไทย) ให้บริการรับประกันภัยแก่ทั้งกลุ่มลูกค้า
บุคคล ลูกค้าองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนถึงลูกค้าองค์กรที่มีเครือข่ายธุรกิจอยู่ในหลายประเทศ
เรานำเสนอประกันทรัพย์สินและความรับผิดต่าง ๆ การประกันภัยทางวิศวกรรม ประกันภัยการขนส่งสินค้าทาง
ทะเล ประกันภัยทางการเงิน เป็นต้น
บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด (สาขาประเทศไทย) นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการผ่า นช่ อ ง
ทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน นายหน้า/ตัวแทนประกันวินาศภัย
1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่สำคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัย
แยกตามประเภทของการรับประกันภัย
ประเภทของผลิตภัณฑ์และรวมถึงบริการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้จัดจำหน่ายอยู่ ได้แก่ ประกันภัยทรัพย์สิน
และประกันภัยความรับผิด โดยแบ่งเป็นดังนี้
1. ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
2. ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
3. ประกันภัยวิศวกรรม
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ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัยปี 2564
หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ : ข้อมูลมาจากรายงานประจำปี

1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.5.1. ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.5.1.1. ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1.5.1.1.1. ติดต่อบริษัทฯ เพื่อแจ้งเหตุให้ทราบโดยไม่ชกั ช้า
1.5.1.1.2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1.5.1.1.3. กรอกข้อมูลในแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน พร้อมนำส่งเอกสารแก่บริษัทฯ
1.5.1.2. เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1.5.1.2.1. แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ลงชื่อผู้เอาประกันภัย
1.5.1.2.2. สำเนาบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองเอกสาร
1.5.1.2.3. สำเนาภาพถ่ายความเสียหาย
1.5.1.2.4. ใบเสนอราคา
1.5.1.2.5. บันทึกประจำวัน (ถ้ามี)
1.5.1.2.6. ใบรับรองแพทย์ และใบเสร็จรับเงินฉบับจริง กรณีประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
1.5.1.2.7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
1.5.1.2.8. เอกสารอื่น ๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
1.5.1.3. ขั้นตอนการพิจารณาและระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจ ารณาค่ าสิ นไหมทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ เจรจาค่ า สิ น ไหม
ทดแทนไม่ยุติ หรือในกรณีที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอยู่ภายใต้เงื่อ นไขความคุ้ ม ค รองของ
กรมธรรม์ประกั นภัย บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน นับแต่ วั นที่ เ จรจาค่ า
สินไหมทดแทนยุติ และบริษัทฯ ได้รับเอกสารจากผู้เรียกร้องค่าเสียหายครบถ้วน ทั้ง นี้ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาสินไหม หรือในกรณี มี
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เหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บ ริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้ างต้ น ไม่
เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจขยายออกไปอีกได้
ตามความจำเป็น
หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตามลิ ง ค์ ต่ อไปนี้
https://www.chubb.com/th-th/claims/general-insurance.html
1.5.2. วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน
กรณีมีข้อพิพาทหรือร้องเรียนการดำเนินการของบริ ษัทฯ ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อ ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน ได้ในวัน-เวลาทำการ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
1.5.2.1. หมายเลขโทรศัพท์ 02 611 4000
1.5.2.2. อีเมล Thailand.complaintcenter@chubb.com
1.5.2.3. ส่งเอกสารหรือติดต่อด้วยตนเองที่ บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด (สาขา
ประเทศไทย)
399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น 30 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
2. กรอบการกำกั บ ดู แลกิ จการที ่ ด ี และกระบวนการควบคุ ม ภายในของบริ ษ ัท รวมถึ ง รายละเอี ยดใน
การดำเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว
2.1 กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
บริษัท มีคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
ด้ า นการตรวจสอบและการควบคุ ม ภายใน มี ห น่ วยงานตรวจสอบภายในที่ รายงานตรงต่อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใต้คำแนะนำจากหน่วยงานตรวจสอบภูมิภาคของชับบ์ การดำเนินการของหน่วยงานตรวจส อบ
ภายใน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผน คัดเลือก วิธีการตรวจสอบ และการนำเสนอ เป็นมาตรฐานเดียวกับชับบ์ใน
ประเทศอื่นๆ รายงานผลการตรวจสอบขั้นสุดท้ายจะถูกส่งให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ ภูมิภาค และ
สำนักงานใหญ่
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2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท
ACE INA Overseas Insurance Company Limited (Thailand Branch)

Executive Board
of Management
Risk Management
Committee

Audit Committee

Branch Manager
: Piyawan Chujan

Property, Financial Line
and Casualty

Financial Lines Manager
: Pattarawadee Seanpong

Senior Financial Lines
Underwriter
: Jutharat Tangtammakorn

Underwriting Assistant,
Financial Line
: Montol Techapanyanun

Financial Lines Underwriter
: Patlita Jaroonsiriwit

Financial Line Claims

Financial Operations

Assistant P&C Claims
Manager, Financial Lines
: Nathaphol Keswakaroon

Head of Financial
Reporting
: Piyawan Chujan

2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท
คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วย
1. นางสาวปิยวรรณ ชูจันทร์
2. นางสาวภัทรวดี เสนพงศ์
3. นายณัฐพล เกศวการุณย์

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

Compliance

Compliance Manager

ผู้จัดการสาขาประเทศไทย
กรรมการ
กรรมการ
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2.4 คณะกรรมการชุดย่อย
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. นายนิลันจัน เรย์
2. นางวิไล ตปนียางกูร
3. นางสาวสมนึก วิวัฒนะ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้
1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไป
2) สอบทานและประเมินผลให้บ ริษัทมี ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในแล ะก าร
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดอำนาจหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)
3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัตติ ามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุ ม
เข้าร่วมประชุมด้วย
5) รับรายงานผลการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานของบริษั ท
รวมถึงรายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6) สอบทานกรณีที่ปรากฏเหตุที่มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดจากหน่วยงานกำกั บ
ดูแล และแนวทางแก้ไข รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ
7) พิจารณาคัดเลือกและนำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายของ
เอซ
8) คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
9) รายงานและให้ข้อ เสนอแนะแก่ค ณะกรรมก ารบริห ารเพื่ อดำเนิ นการปรับปรุ งแก้ ไ ข ในก รณี ที่ พ บ
รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต สิ่งผิดปกติ หรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่ไม่มีการดำเนิ นการให้มี การปรับปรุงแก้ไขคณะกรรมการตรว จสอบ
จะต้องรายงานต่อสำนักงาน คปภ. โดยไม่ ชักช้า
10) รายงานต่อคณะกรรมการบริหารในเรื่องที่สำคัญที่ตรวจพบและเรื่องอื่น ๆ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
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2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายนิลันจัน เรย์
2. นางสาวปิยวรรณ ชูจันทร์
3. นางสาวภัทรวดี เสนพงศ์
4. นายณัฐพล เกศวการุณย์
5. นายพรชัย กิจวัฒนาวงศ์

ประกอบด้วย
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังต่อไปนี้
1) ทำให้มั่นใจว่าบริษัทมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้มแข็ง รวมไปถึงการทำตัวเป็นแบบอย่ า ง
(tone at the top) อย่างเหมาะสม โดยการสื่อสารแนวปฏิบัติสำหรับการระบุ บริหาร และควบคุม
ความเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง
2) สื่อสารนโยบายบริษัท และจัดให้มีระบบงาน เพื่อการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ
3) ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อการอนุมัติกรอบการบริหารความเสี่ยง
4) ติดตามการนำกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในปฏิบัติ
5) ทำให้มั่นใจว่าบริษัทมีก ารระบุ และทบทวน ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ ด้ า นการรั บ
ประกันภัย และด้านการเงินที่เผชิญอยู่ และการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบั นอย่างสม่ำ เสมอ พร้ อ มทั้ ง
ประเมินความเหมาะสมของขั้นตอนที่ผู้บริหารใช้ในการจัดการความเสี่ยง
6) ทบทวนแนวโน้มของความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท รายงานความเสี่ยงบางส่วนพร้อมทั้งสถานะของ
ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
7) ติดตามผลการทำงานของผู้บริหารในการดำเนิ นการการตอบสนองต่อความเสี่ยงและกิ จ กรรมก าร
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการควบคุมภายใน และทำให้มั่นใจว่ามีระบบงานที่เหมาะสมในการระบุ และ
การตรวจสอบความเสี่ยง และดำเนินงานตามเป้าหมาย
8) จัดทำและดำรงไว้ซึ่งกรอบการบริหารความเสี่ยงซึ่งช่วยให้หน่วยงานสามารถวิเคราะห์ความเสี่ ย งที่
เกี ่ ย วข้อ งกับโอกาสใหม่ท างธุ รกิ จ ได้อ ย่ างถู กต้ อง และให้ คำแนะนำและข้ อเสนอแนะต่อคณะ
กรรมการบริหารในประเด็นความเสี่ยงต่างๆ
9) ทำให้มั่นใจว่ามีการอบรมแก่บุคลากรทางการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ
10) ประเมินความเสี่ยงก่อนการควบคุมของความเสี่ยงที่สำคัญ อันเกิดจากปัจจัยภายนอก ภายใน และ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และประเมินความเพียงพอของการควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ ย งที่
เหลืออยู่หลังการควบคุม
11) รับทราบรายงานที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอจากฝ่ ายบริหาร ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และหน่วยงาน
กำกับการปฏิบัติงาน ในเรื่องของ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายม กฎเกณฑ์ จรรยาบรรณของบริ ษั ท
รวมไปถึง นโยบาย และ ระเบียบปฏิบัติภายในบริษัททัง้ หมด และสืบหาความเสี่ยงทีส่ ่งผลกระทบต่อ
บริษัท
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12) ทบทวนแผนธุรกิจปีละครั้งหรื อเมื่อใดก็ ต ามที่ มีแก้ไขปรับปรุงแผนธุ รกิ จ และให้ ข้ อ เสนอแนะที่
เกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริหาร
13) เก็บรักษาฐานข้อมูลหรือระบบทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
14) ทบทวนและอนุมัติสถานะความเสี่ยงปัจจุบันของบริษัท รวมไปถึงทะเบียนความเสี่ยง (Risk register)
และรายงานต่อไปยังคณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบ
15) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ได้แก่รายงานการติดตามการปฏิบัติตามกรอบ
การบริหารความเสี่ยง ก่อนที่จะรายงานต่อ ไปยังคณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบ
16) พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
17) ประเมินความเพียงพอของมาตรการการบริหารความเสี่ยงรวม ประสิทธิภาพของการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัท
18) ทบทวนและอนุมัติ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ความเสี่ยงสูงสุดที่ยอมรับได้ และมาตราการการแก้ ไ ขใน
กรณีที่ระดับความเสี่ยงเกินกว่าขีดจำกัดดังกล่าว
19) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยง:
• ทบทวน พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงของกรอบการบริหารคว ามเสี่ ย ง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อการอนุมัติแก่คณะกรรมการบริหาร
• ให้ข้อเสนอแนะในการอนุมัติเป็นกรณี พิเศษสำหรับประเด็ นต่างๆที่ไ ม่เป็นไปตามกรอบการบริ ห าร
ความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหาร
20) รับทราบรายงานจากฝ่ายบริหารในเรื่อ งที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยงปัจจุบัน ประเด็ นความเสี่ ย งที่
สำคัญ และตัวชี้วัดความเสี่ยง เพื่อที่จะประเมินระดับความเสี่ยงตามความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้ และ
ความเสี่ยงสูงสุดที่ยอมรับได้
21) นำเสนอให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านการลงทุนดังต่อไปนี้ :
• การแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุนซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบกิจกรรมการลงทุน ให้เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน และระเบียบการลงทุน
• วิธีการที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมทางการลงทุนของบริษัท
• การว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการลงทุน
22) นำเสนอให้คณะกรรมการบริห ารอนุมั ติใ นเรื่อ งที่เ กี่ยวข้องกับ ความเสี่ยงด้ า นก ารป ระกั นภั ย ต่ อ
ดังต่อไปนี้:
• แผนการประกันภัยต่อประจำปีของบริษัท
• กรอบการบริหารการประกันภัยต่อ
• การขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษในรายการที่ไม่ เป็นไปตามกรอบการบริห ารการประกั นภัยต่อ หรื อ ไม่
เป็นไปตามระเบียบภายในของบริษัท
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23) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ ยงด้านฉ้อฉล คณะกรรมการมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
• สนับสนุนคณะกรรมการบริหารในการดำเนิ นการให้มีก ารจัดทำและดำเนิ นการควบคุมคว ามเสี่ ย ง
ด้านการฉ้อฉลอย่างเพียงพอ
• ติดตามและทำให้มั่นใจว่ามีการดำเนิ นการตามแผนการควบคุมและรายงานสถานะการบรรเทาผล
จากการฉ้อฉล
• พิจารณาผลการดำเนิ นการบริหารความเสี่ยงด้ านฉ้อฉลผ่า นการจัดทำสรุปรายงานการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการบริหารความเสี่ยงไตรมาสละหนึ่งครั้ง
• ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านฉ้อฉลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและอาจมีก ารทบทวนเป็ น
กรณีพิเศษเมื่อจำเป็น
24) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการมีความ
รับผิดชอบดังต่อไปนี้
• กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร์
• จัดให้มีการรายงาน เพื่อพิจารณาผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในภาพรวมของบริษัท ไตรมาสละหนึ่งครั้ง ได้แก่
• รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาหรือเหตุการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สำคัญ หรืออาจส่งผลกระทบในวงกว้าง หรือส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
หรือต่อการดำเนินงานและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยหัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
• พิจารณาและรายงานผลการทดสอบและการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
• ทบทวนและอนุมัตินโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งและอาจมีการทบทวนเป็นกรณีพิเศษเมื่อจำเป็น
ทบทวนและอนุมัตินโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีอย่า งน้ อยปีละหนึ่ งครั้ ง และอ าจมี ก าร
ทบทวนเป็นกรณีพิเศษเมื่อจำเป็น
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน
1. นายนิลันจัน เรย์
ตำแหน่ง
ประธาน
2. นางสาวปิยวรรณ ชูจันทร์
ตำแหน่ง
กรรมการ
3. นายพรชัย กิจวัฒนาวงศ์
ตำแหน่ง
กรรมการ
2.4.4 คณะกรรมการสรรหา (ไม่ม)ี
2.4.5 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่ม)ี
2.4.6 คณะกรรมการอื่นๆ (ไม่ม)ี
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2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้
1. บริษัทฯ พิจารณาหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องต้น
2. บริษัทฯ พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และตรวจสอบคุณสมบัติตาม
กฎหมายของกรรมการอิสระและกรรมการ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการ
อิสระ
3. พิจารณาความเหมาะสมโดยการสัมภาษณ์ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระ
โดยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นำเสนอข้อมูลคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระ ให้
บริษัทแม่ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคพิจารณา
5. นำเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการ
อิสระ
2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)
การจ่ายค่าตอบแทนจะพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและเป็น
ธรรม
3. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์
และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)
3.1 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)
บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด (สาขาประเทศไทย) ได้ตระหนักถึงความสำคั ญในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งเป็นสภาบันการเงินประเภทหนึ่งซึ่งมีห น้ า ที่ ใ น
การบรรเทาความเสียหายทางด้านการเงินให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยบริษัทได้จัดทำนโยบาย กรอบการบริหารความ
เสี่ยงในการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่
• เพื่อจัดตั้งและดำรงไว้ซึ่งกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ถกู ทบทวนและพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
• เพื่อกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลนโยบาย รวมไปถึงอำนาจหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง
• เพื่อจัดตั้งกระบวนการระบุ และประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
• เพื่อกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เมื่อคำนึงถึงการทำธุ ร กิ จ
ของบริษัทที่เป็นไปตามทิศทางทางกลยุทธ์ของคณะกรรมการบริษัท
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นอกจากนี้ กรอบการบริหารความเสี่ยงนี้ยังยึดแนวทางในการบริห ารความเสี่ยงตามมาตราฐานของกลุ่ ม
บริษัทชับบ์ และมาตราฐานการบริหารความเสี่ยงระดับสากล (ISO 31000, ICP 8 & 16, ComFrame, COSO) รวม
ไปถึงการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิ น
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2562
ขอบเขตในการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริ หารความเสี่ยงประกอบไปด้วยประเภทดั งต่อไปนี้
1 ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย (Insurance Risk) คือ ความเสี่ยงจากการพิจารณารับประกันภัยรวมถึง
ผลการรับประกันภัยของบริษัทต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทยอมรับได้ หรือต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ และจากการกระจุ ก
ตัวของเบี้ยรับประกันภัย จากผู้เอาประกัน อุตสาหกรรม หรือคู่ค้าน้อยราย
2 ความเสี่ยงด้านเงินสำรอง (Reserve Risk) คือ ความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของการสำรองเงินสำหรั บ
ภาระผูกพันทางการเงินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้ความผันผวนที่เกินกว่าเกณฑ์ปกติของบริษัท
3 ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่พอร์ตการลงทุน มีความผันผวนจากราคาตลาด
(เช่น ความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงในราคาตราสารทุน และความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน)
4 ความเสี่ยงด้านเครดิต(Credit Risk) คือ ความเสี่ยงจากการสูญเสียตัวเงินที่เกิดจากคู่สัญญาผิ ด นั ด ชำระ
หนี้ (หรือเกิดความคลาดเคลื่อนในการทำธุรกรรม/สั ญญาทางการเงิ นกับบริษัท) หรือการลดลงของอันดั บ
ความน่าเชื่อถือ(Credit Rating) ของบริษัทคู่สัญญาหรือผู้ออกสินทรัพย์ลงทุน
5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่บริษัท มีกระแสเงินสด (รวมถึ ง วงเงิ นกู้
ฉุกเฉิน) ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามกำหนด
6 ความเสี ่ยงด้า นการบริ หารจัด การสิ นทรั พย์ และหนี้ สิ น (Asset/Liability Management Risk) คื อ
ความเสี่ยงที่สินทรัพย์ของบริษัทไม่เพียงพอหรือไม่สามารถรองรับหนี้สินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ทั้งในแง่
อัตราแลกเปลี่ยนและ/หรือด้านอายุเฉลี่ยของสินทรัพย์
7 ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการกำกับการปฎิบัติงาน (Legal & Compliance Risk):
- ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย , สั ญญาข้ อ
ผูกพัน หรือผลเสียหายจากการแพ้คดีความ
- ความเสี่ยงด้านกำกับการปฎิบัติงาน (Compliance Risk) คือ โอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่ อ
ลูกค้า จากการคว่ำบาตร การถูกปรับ การลงโทษ หรือเสียชื่อเสียงจากการไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย
และข้อบังคับทั้งในและระหว่ างประเทศ นอกจากนี้ยังรวมถึง ความล้ มเหลวในก ารปฎิ บั ติ ต าม
ระเบียบวินัย/จรรยาบรรณของพนักงาน นโยบาย และขั้นตอนปฎิบัติงานต่างๆ
8 ความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ (Operational Risk)
- คือ ความเสี่ยงอันเกิดจากความไม่เพียงพอ หรือความล้มเหลวของกระบวนการปฎิบัติงานภายใน
บุคคลากร ระบบ หรือเหตุการณ์ภายนอก

13
- เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ นั้นส่งผลกระทบที่สำคัญต่อความสามารถในการดำเนิ นธุ รกิ จ
รวมถึงมูลค่าของธุรกิจของบริษัท
- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ อาจมีแหล่งที่มาของความเสี่ยงได้หลายด้าน ซึ่งครอบคลุม หน่ ว ยงาน
ต่างๆ อาทิ แหล่งที่มาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยไซเบอร์ ด้านการให้บริการโดยผู้ให้บริ ก าร
ภายนอก ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการออกกรมธรรม์ และด้านการดำเนินความต่อเนื่องทางธุรกิจ
9 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่บริษัทไม่สามารถบรรลุหรือปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่
กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ
10 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputational Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดภาพลักษณ์ด้านลบต่อบริษั ท ที่
เกิดขึ้นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (เช่น ลูกค้า, คู่ค้า, พนักงาน, ผู้ตรวจสอบ) ซึ่งส่งผลกระทบสำคั ญต่ อ
ความสามารถในการบริหารจัดการกลยุทธ์ ไม่ว่าเรื่องเหล่านั้นจะเป็นจริงหรือไม่ ความเสี่ยงนี้จะส่งผลทำให้
ฐานลูกค้าลดลง มีค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย หรือรายได้ของบริษัทลดลง
11 ความเสี่ยงด้านเงินกองทุน (Capital Risk )คือ ความเสี่ยงที่บริษัทมีเงินกองทุนไม่เพียงพอตามกฎหมาย
และข้อกำหนดของบริษัทจัดอันดับเครดิต ไม่เพียงพอต่อการจ่ายสิ นไหมทดแทนในระยะสั้ น /ระยะย าว
ปกป้องส่วนของผู้ถือหุ้น หรือพร้อมรองรับกรณีเกิดภัยพิบัตคิ รั้งใหญ่
12 ความเสี่ยงภายในกลุ่มบริษัท (Group Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัท ในฐานะสมาชิ ก
ของกลุ่มบริษัทชับบ์ อาจจะได้รับผลกระทบในแง่ลบซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำของบริษัทแม่ ห รื อ บริ ษั ท
อื่นๆที่อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทชับบ์
13 ความเสี่ยงด้านการดำเนินธุรกิจ (Conduct Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อลูก ค้ า
(ที่ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม) และต่อชื่อเสียงของบริษัท /คู่ค้า ซึ่งเป็นผลมาจากจากการดำเนินธุรกิ จ
ของบริษัท
14 ความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อ (Reinsurance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการทำประกันภัยต่ อ ไม่
เพียงพอทั้งในด้านตัวเงิน ด้านประเภทความคุ้มครอง และด้านระยะเวลาและเงื่อนไข
ทางบริษัทได้มีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และตัวชีว้ ัดความเสี่ยง พร้อมทั้งมีการระบุ ประเมิน ควบคุม
และติดตามความเสี่ยงในแต่ละด้าน อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process)
บริษัทกำหนดให้หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ต้องมีการดำเนินการตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยง และ การทบทวนความเสี่ยงของหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ ทุกครั้งที่
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มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ทั้งนี้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีจุดประสงค์
เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner):
• สามารถระบุความเสี่ยงและทราบถึงเหตุ/แหล่งที่มาของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท ทั้ง
ในทางการเงินและมิใช่ทางการเงิน พร้อมทั้งตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงใหม่
(Emerging Risks) และความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม (Systemic Risks)
• สามารถประเมินความเสี่ยงพร้อมจัดลำดับความเสี่ยงตามความสำคัญได้โดยให้คะแนนความน่าจะ
เป็นและความรุนแรงของความเสี่ยง
• สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยการพิจารณาผลจากการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความ
เสี่ยงเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่หลังมีการควบคุม (Residual Risk) อยู่ในระดับที่เกินกว่าระดับความเสี่ยง
สูงสุดที่ยอมรับได้ตามนโยบายทีก่ ำหนดไว้ของแต่ละความเสี่ยง
• สามารถลด/บรรเทาความเสี่ยงเมื่อพบความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่เกินกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรั บ
ได้ โดยการติดตาม ควบคุม กำกับดูแล และรายงานต่ อคณะกรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในปัจจัย
ความเสี่ยงต่างๆ รวมไปถึงให้ความร่วมมือหากมีการตรวจสอบเพื่อทำให้มั่นใจว่าการควบคุมความเสี่ยงของบริ ษั ท มี
ความเพียงพอและมีประสิทธิผล
3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนีส้ ิน (Asset Liability Management : ALM)
คณะกรรมการลงทุน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะเป็นผู้กำหนดสัดส่ว นการ
ลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท (Table of Limit) ตามกรอบที่ กำหนดไว้ และมีการทบทวนการจัดสรรเงิ นลงทุ น
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนสินทรัพย์น้อยกว่ าหนี้สิ นอย่ างมี นัย สำคั ญใ นแต่ ล ะ
สัดส่วนการลงทุน

ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
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หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกั บกับ และส่ ง เสริ ม การ
ประกอบธุรกิจประกันภั ย ว่า ด้ว ยการประเมินราคาทรัพย์สิ นและหนี้สิ นของบริษั ทประกั นวิ น า ศภั ย เพื่ อ
วัตถุประสงค์หลักในการกำกับ ความมั่น คงทางการเงินของบริ ษัท ประกันภั ย และเพื่อให้ มั่ น ใจว่ า บริ ษั ทมี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย

4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของ
บริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และ
การกระจุกตัวจากการรับประกันภัย
บริษัทจัดทำสัญญาการประกันภัยต่อ ของปีปัจจุบันโดยให้มีความสอดคล้องกับธุรกิจเป็นปัจจัยหลัก
โดย
รายละเอียดของสัญญาประกันภัยต่อแต่ละประเภทจะพิจารณาจากขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ
การรับประกันภัย ทุกประเภทธุรกิจ บริษัทจะใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาจำนวนเงินที่บริษัทจะรับเสี่ย ง
ภัยไว้เอง บริษัทมีการพิจารณาการเอาประกันภัยต่อในระดับที่เหมาะสมกับการคาดการณ์ความเสี่ยงของพอร์ตโพลิ
โอในการเกิดความเสียหายทั้งต่อภัยแต่ตอ่ เหตุการณ์ ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในกรอบบริหารประกันภัยต่อนี้ โดยผ่านการ
ทำสัญญาประกันภัย และการเอาประกันภัยต่อเฉพาะรายที่เหมาะสม
ภัยที่รับเสี่ยงและเหตุการณ์ที่รบั เสี่ยงไว้เองสูงสุด
• ส่วนที่บริษัทรับเสี่ยงภัยไว้เองสุทธิแต่ละเหตุการณ์ทั้งหมดในทุกประเภทธุรกิ จ ซึ่งได้แก่ การประกั นภั ย
ทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด (Property and Casualty : P&C) การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Accident
and Health: A&H) และ การประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคล (International Personal Line: IPL) โดย
เมื่อรวมกันจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท
• ภัยส่วนที่บริษัทจะรับเสี่ยงไว้เองสูงสุดแต่ ละภัย กำหนดให้เท่ากับความเสียหายประมาณการสุทธิสูงสุด แต่
รวมเบี้ยประกันภัยเพื่อการจัดทดแทน (reinstatement premium) ด้วย
• บริษัทกำหนดระดับความเป็นไปได้สูงสุดของการประเมินความเสียหายที่ 99.5 เปอร์เซ็นไทล์ หรือโอกาส
ของการเกิด 1 ครั้งใน 200 ปี
• บริษัทจะรักษาจำนวนจำกัดความรับผิด และ/หรือ จำนวนการจัดทดแทน (number of reinstatements)
เพื่อเป็นการป้องกันสัญญาประกันภัยต่อให้อยู่ในระดับพอเพียงตลอดเวลา เพื่อให้สามารถรับผิดชอบภั ย ที่
รับความเสี่ยงสูงสุดและภัยต่อเหตุการณ์ที่รับเสี่ยง ตามกรอบกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อนี้
• สำหรับความเสี่ยงจากประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ โอกาสเกิดภัยสูงสุดคือ การประเมินความเสียหายบน
เหตุการณ์สมมติ
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เกณฑ์และความสามารถในการรับความเสี่ยง
บริษัทได้กำหนดเกณฑ์เบื้องต้นในการรับความเสี่ยงภัยไว้ ดังต่อไปนี้
• ภัยที่รับเสี่ยงไว้เองสุทธิสำหรับความเสี่ยงภัยแต่ละภัย จะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 2.5 ของสินทรัพย์สุทธิของ
บริษัท ณ เวลาใด ๆ
• สำหรับความคุ้มครองมหันตภัย บริษัทจะต้องมีความคุ้มครองมหันตภัยจากสัญญาประกันภัยต่อ ในระดั บ ที่
พอเพียง โดยใช้เกณฑ์ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุ ที่ไม่น้อยกว่า 1 เหตุการณ์ใน 200 ปี
• ผู้พิจารณารับประกันภัยของบริษัทต้องมั่นใจว่า ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (หัก ด้วยการเอาประกั นภั ย ต่ อ
เฉพาะราย) จะไม่เกินกว่าขีดสูงสุดของสัญญาเฉพาะประเภทนั้น
• ความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทประกันภัยต่อ ต้องมีอันดับความน่าเชื่ อถือต่ำสุดคือ Aระดับเงินกองทุน
ระดับเงินกองทุนเป้าหมาย ของบริษัท (Preferred Target Capital: PTC) คือ การดำรงรักษาค่าอัตราส่วน
ความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ไว้ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า 300%
การคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อและนายหน้าประกันภัยต่อ
• ผู้รับประกันภัยต่อ
o บริษัทสามารถเอาประกันภัยต่อ กับบริษัทประกันภัยต่อตามแนวทางปฏิบัติที่ตั้งไว้โดย คณะกรรมการ
ประกันภัยต่อ (Reinsurance Security Committee “RSC”) เท่านั้น
o การคั ด เลือกผู ้รั บประกั นภัยต่อ แต่ ละรายขึ ้นอยู่ กั บอั นดั บความแข็ งแกร่ง ทางการเงินของบริษัท
ประกันภัยต่อ ที่จัดอันดับโดยสถาบัน AM Best หรือ Standard & Poor’sโดยต้อ งมี อั นดั บ ความ
น่าเชื่อถือต่ำสุดคือ Ao สำหรับการติดตามความมั่นคงและความเหมาะสมของผู้รับประกันภัยต่อ บริษัทใช้ข้อมูลที่มีการกำหนด
ไว้ ใ ห้ในระบบเครื อข่า ยภายในบริ ษั ท ซึ ่ งเป็นข้ อมูลที ่ คณะกรรมการประกันภั ยต่อ ( Reinsurance
Security Committee “RSC”)ได้จัดให้มีกระบวนการติ ดตามอั นดับ ความน่ าเชื่อถื อ ฐานะการเงิ น
ความเพียงพอของเงินกองทุนของผู้รับประกันภัยต่อ และความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพันให้
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
• นายหน้าประกันภัยต่อ
o รายชื ่ อ บริ ษั ทนายหน้า ประกั นภั ยต่ อ จะต้ องได้รั บอนุ มั ต ิแ ล้ วจากคณะกรรมการประกั นภั ยต่อ
(Reinsurance Security Committee “RSC”) เท่ า นั ้ น ซึ ่ ง หลั ก เกณฑ์ ใ นการคั ด เลื อ กนายหน้ า
ประกันภัยต่อนั้น คณะกรรมการประกันภัยต่อ ได้คำนึงถึงประสบการณ์ การกำกับดูแลของหน่วยงาน
กำกับที่กำกับดูแลนายหน้าประกันภัยต่อ ความเชี่ยวชาญ และการให้บริการ
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การจัดการความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวต่อคู่สัญญาประกันภัยต่อ
การบริหารความเสี่ยงนี้ท ำโดยการเข้าทำสั ญญา Fund Withheld ระหว่างเอซ ประเทศไทยและ ACE
Property and Casualty เพื่อที่จะกำจัดเงิ นกองทุ นที่บ ริษัท ต้องดำรงเพิ่ มเติม จากคว ามเสี่ ย งด้ า นก าร
กระจุกตัวเพื่อที่จะรักษาระดับเงินกองทุนไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 120

ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (Premium Liabilities)
บริษัทใช้วิธีการคำนวณ UPR แบบเส้นตรง สำหรับแต่ละประเภทการประกันภัยโดยส่วนใหญ่ ยกเว้นการ
ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลเฉพาะเที่ยว, การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเภทเฉพาะเที่ยว และการ
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลาคุ้มครองไม่เกินหกเดือน ซึ่งสำหรับการประกันภัยประเภทดังกล่าว เบี้ย
ประกันภัยรับจะถูกบันทึกเป็น UPR จนกระทั่งวันสิ้นสุดความคุ้มครอง วิธีการเหล่านี้เป็นวิธีทางบัญชีที่สมเหตุสมผล
ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นการประมาณการสัดส่วนความเสี่ยงที่ยงั ไม่ได้รับรู้ อย่างไรก็ตาม การคำนวณนี้
ไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนการได้มารอตัดบัญชี (Deferred Acquisition Costs) ซึ่งสอดคล้องกับ เบี้ยประกันภัยทีถ่ ือเป็น
รายได้ ที่ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนความเสียหายสัมบูรณ์ในอดีต
ค่าใช้จ่ายในการรักษากรมธรรม์ (Policy Maintenance Expense) จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเบี้ย
ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้รวม (Gross UPR)
ต้นทุนของการประกันภัยต่อแบบ XOL ของบริษัท จะมีการคำนวณที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับประเภทการ
ประกันภัย โดยจะคำนวณจากเบี้ยประกันภัยต่อแบบ XOL หารด้วยเบี้ยประกันภัยต่อแบบ XOL รวมกับ เบี้ย
ประกันภัยรับสุทธิ หรือคำนวณจากเบี้ยประกันภัยต่อแบบ XOL หารด้วยเบี้ยประกันภัยต่อแบบ XOL รวมกับ เบี้ย
ประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ นอกจากนี้บริษัท ได้คำนึงถึงประเภทของสัญญาประกันภัยต่อแบบ XOL เป็น
ส่วนประกอบในการคำนวณด้วย
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อัตราส่วนความเสียหายของความเสี่ยงภัยทีย่ ังไม่สิ้นสุด (รวม ALAE) ของบริษัท จะคำนวณมาจากค่า
ประสบการณ์จริงในอดีตในแต่ละประเภทการประกันภัย โดยนำมาพิจารณาควบคู่กับดุลยพินิจและประสบการณ์
ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ULAE ถูกกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าสินไหมทดแทนจ่ายรวม (Gross Paid Claims) โดยขึ้นอยู่กับแต่ละ
ประเภทการประกันภัย ซึ่ง ULAE จะถูกรวมอยู่ในค่าประมาณการที่ดีที่สุดของภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัย
ในอนาคตรวมและสุทธิ (Best Estimate of Gross Future Liability and Best Estimate of Net Future
Liability)
จะเห็นได้ว่า UPR มีค่าสูงกว่า URR ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัย
ที่ไม่เพียงพอ (Premium Deficiency Reserve) ตามกฎระเบียบของประเทศไทย
สำรองค่าสินไหมทดแทน (Claim Liabilities)
บริษัท ได้วิเคราะห์ความรับผิดค่าสินไหมทดแทน ทั้งยอดรวมก่อนหักการประกันภัยต่อ และสุทธิหลังหัก
การเอาประกันภัยต่อ แยกออกจากกัน โดยมี วิธีการ และสมมติฐานดังนี้
ความรับผิดค่าสินไหมทดแทนรวม – ก่อนหักการประกันภัยต่อ (Gross of Reinsurance)
สำหรับการรับประกันภัยโดยตรงและการรับประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย บริษัทใช้วิธีการต่อไปนี้ในการ
ประมาณการความรับผิดค่าสินไหมทดแทน
▪ วิธีพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนที่ได้เกิดขึ้น (Incurred Claims Development Method)
▪ วิธีพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนจ่าย (Paid Claims Development Method)
▪ วิธี Bornhuetter-Ferguson โดยใช้ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึน้
▪ วิธี Bornhuetter-Ferguson โดยใช้ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนจ่าย
▪ วิธี Brosius โดยใช้ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนที่ได้เกิดขึ้น
▪ วิธี Payment Per Claims Incurred โดยใช้ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนจ่าย
วิธีการข้างต้นนี้ เป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป
บริษัทไม่ได้คิดค่าส่วนลดผลลัพธ์ที่ได้จากการประมาณการของบริษัท ซึ่งหมายถึงว่าบริษัทไม่ได้พิจารณาถึง
มูลค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา (Time Value of Money)
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ั้
ตารางที่ 4.1 : แสดงวิธก
ี ารและสมมติฐานสาหร ับส ัญญาประก ันวินาศภ ัยและการประก ันภ ัยระยะสน
วิธก
ี ารและสมมติฐาน
ปัจจ ัยในการกาหนดสมมติฐาน และค่าสมมติฐานทีใ่ ช้

คาอธิบาย

วิธ ี Incurred Claims Development

วิธก
ี ารนีต
้ งั ้ อยู่บนสมมติฐานทีว่ า่ การเปลีย
่ นแปลงของประมาณการค่าสินไหมทดแทนทีเ่ กิดขึน
้ สะสมของปี อบ
ุ ต
ั เิ หตุหนึง่ ๆ เทียบกับ
ของปี อบ
ุ ต
ั เิ หตุถัดไป จะเปลีย
่ นแปลงด ้วยสัดส่วนคงที่ กล่าวคือ มีสมมติฐานทีว่ า่ ระดับความพอเพียงของเงินสารองค่าสินไหมทดแทนค ้าง
ปัจจัยพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน
จ่ายของบริษัท สอดคล ้องกันตลอดระยะเวลาทีผ
่ า่ นมา และอัตราค่าสินไหมทดแทนทีไ่ ด ้รับรายงานและค่าสินไหมทดแทนจ่ายก็ไม่
เปลีย
่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญ

วิธ ี Paid Claims Development

วิธก
ี ารนีต
้ งั ้ อยู่บนสมมติฐานทีว่ า่ การเปลีย
่ นแปลงของประมาณการค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสมของปี อบ
ุ ต
ั เิ หตุหนึง่ ๆ เทียบกับ
ปัจจัยพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน ของปี อบ
ุ ต
ั เิ หตุถัดไป จะเปลีย
่ นแปลงด ้วยสัดส่วนคงที่ กล่าวคือ มีสมมติฐานทีว่ า่ อัตราค่าสินไหมทดแทนจ่าย ไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงอย่างมี
นัยสาคัญ

วิธ ี Bornhuetter-Ferguson

วิธอ
ี ัตราส่วนความเสียหายทีค
่ าดการณ์ : กาหนดเงินสารอง IBNR ให ้มีคา่ เท่ากับ ผลต่างระหว่างค่าประมาณค่าสินไหมทดแทนทีค
่ าดการณ์
อัตราส่วนความเสียหายทีค
่ าดการณ์ ทีก
่ าหนดไว ้ล่วงหน ้าและค่าสินไหมทดแทนทีไ่ ด ้รับรายงานจริง เราเลือกอัตราส่วนความเสียหายทีค
่ าดการณ์ โดยวิเคราะห์อัตราส่วน
และปัจจัยพัฒนการค่าสินไหม
่ งในพอร์ตโฟลิโอ และแนวโน ้มของค่าเฉลีย
ความเสียหายในอดีตของความเสีย
่ ต ้นทุนค่าสินไหมทดแทนและจานวนเบีย้ ประกันภัย
ทดแทน
ปัจจัยพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน : ดังทีไ่ ด ้อธิบายไว ้แล ้วข ้างต ้น

อัตราส่วนความเสียหายสัมบูรณ์
โดยใช ้ตัวแบบการถดถอยเชิงเส ้น

วิธ ี Brosius

กาหนดจุดตัดของช่วงปี อบ
ุ ต
ั เิ หตุปีท ี่ x ให ้เสมือนเป็ นปี พัฒนาการทีเ่ ต็มรูปแบบ เพื่อทีจ
่ ะประมาณการอัตราส่วนความเสียหายค่าสินไหม
ทดแทนสัมบูรณ์สาหรับช่วงปี อบ
ุ ต
ั เิ หตุปีท ี่ x+1 โดยตัวแบบการถดถอยเชิงเส ้นถูกกาหนดขึน
้ โดยกาหนดให ้อัตราส่วนความเสียหายค่า
่
สินไหมทดแทนทีไ่ ด ้รับรายงานแล ้ว ณ ปี พัฒนาการปี ท ี่ t ซึงเป็ นปี พัฒนาการ ล่าสุดสาหรับช่วงปี อบ
ุ ต
ั เิ หตุปีท ี่ x+1 และของช่วงปี อบ
ุ ต
ั เิ หตุ
ก่อนหน ้าทัง้ หมดให ้เป็ นตัวแปรอิสระ และกาหนดให ้อัตราส่วนความเสียหายค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ของช่วงปี อบ
ุ ต
ั เิ หตุกอ
่ นหน ้า
ทัง้ หมดให ้เป็ นตัวแปรตาม อัตราส่วนความเสียหายค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์สาหรับช่วงปี อบ
ุ ต
ั เิ หตุปีท ี่ x+1 ถูกคานวณโดยการแทน
อัตราส่วนความเสียหายค่าสินไหมทดแทนทีไ่ ด ้รับรายงานแล ้ว ณ ปี ทพ
ี่ ัฒนาการที่ t ลงไปในตัวแบบของการประมาณการของการถดถอย
เชิงเส ้น

ความรับผิดค่าสินไหมทดแทนสุทธิ – หลังหักการประกันภัยต่อ (Net of Reinsurance)
สำหรับการรับประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้า (Inward Treaty Reinsurance) นั้น ไม่มีข้อมูลพัฒนาการ
ค่าสินไหมทดแทน
โดยทั่วไปในการคำนวณค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน (IBNR) ของการรับประกันภัย
ต่อแบบสัญญาล่วงหน้ า (Inward Treaty Reinsurance Business) ซึ่งหากสามารถหาข้อมู ลสำหรั บ ค่ า สิ นไหม
ทดแทนที่ได้รับรายงานแล้วแต่การจ่ายค่าสินไหมทดแทนยังไม่สิ้นสุดของการประกั นภัยต่อแบบสัญญาล่ ว งหน้ า ได้
(Inward Treaty Case Reserve) บริษัท จะคำนวณเงินสำรอง IBNR สำหรับการประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้า
โดยการตั ้ง สมมติ ฐานว่ า เงิ นสำรอง IBNR Reserve และ Case Reserve ของการรั บประกันภั ยต่ อแบบสั ญญา
ล่วงหน้า มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกับในการรับประกั นภัยตรง กล่าวคือ IBNR ของการรับประกันภัยโดยตรงจะถู ก
นำมาหารด้วยเงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้วแต่การจ่ายค่าสินไหมทดแทนยังไม่สิ้นสุด สุ ท ธิ
(Net Case Reserve) ของการรับประกันภัยโดยตรง โดยสัดส่ วนดังกล่าวเรียกว่า “ปัจจัยตัวคูณ IBNR” (the IBNR
Factor) และปัจจัยตัวคูณ IBNR นี้ จะถูกนำมาคูณกับเงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้วแต่การ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนยังไม่สิ้นสุดสุทธิ (Net Case Reserve) ของการประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้า ผลลัพธ์ทไี่ ด้
คือ IBNR สำหรับการรับประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้า
ในกรณีที่ไม่มีการเก็บข้อมูล Case Reserve ของการประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้า บริษัทจะใช้เบี้ย
ประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิในการคำนวณแทนการใช้ Case Reserve อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าการรายงานค่า
สินไหมทดแทนสำหรับการรับประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้านั้นค่อนข้างล่าช้า เพื่อพิจารณาถึงประเด็นดังกล่าว
บริษัทจึงใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ เพิ่มค่าส่วนเผื่อ(Margin) โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์บนปัจจัยตัวคูณ IBNRที่ใช้
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ความรับผิดค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ได้มาจากผลลัพธ์ของความรับผิดค่าสิ นไหมทดแทนรวม และใช้วิธีที่
เทียบสัดส่วนโดยพิจารณาจากเบี้ยประกันภัยที่ถอื เป็นรายได้ทั้งรวมและสุทธิ
สำหรับแต่ละปีอุบัติเหตุ ในแต่ละประเภทการประกันภัย เงินสำรอง IBNR สุทธิ (Net IBNR) สามารถ
คำนวณโดยใช้สูตร 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)

ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุป ระสงค์
หลักเพื่อให้นักลงทุนผู้วิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนี้สินจากสัญญาประกั น ภั ย ที่
เป็นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญ ชีในประเทศไทย ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผู้ ส อบบั ญ ชี
อนุญาตแล้ว
- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย
เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกำกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งจะต้อง
ประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์จริงหรือในกรณี
ที่บริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลค่า สำรองประกันภัยดังกล่าวจะต้อง
รวมถึงค่าเผื่อความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ่งให้เป็นไปตามที่สำนักงาน คปภ.
กำหนด
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ข้อสังเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่าง
ราคาบัญชีและราคาประเมินของ อย่างมีนัยสำคัญ อันเนื่องมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกันในการ
ประเมินตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ผู้ที่จะนำข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการ
ประเมินราคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยทั้งสองให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ

6. การลงทุนของบริษัท
• บริษัทดำเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งแสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย บริษัทได้จัดประเภทเงินลงทุน เป็น 3 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบ
กำหนด 2. เงินลงทุนเผื่อขาย และ 3. เงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยู่กั บวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย
ขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้กำหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสำหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวน
การจัดประเภทอย่างสม่ำเสมอ
• วิธีการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ลงทุนที่ใช้ในการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชี
-

รับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุน
นั้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทำรายการ

-

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม และบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
ดังกล่าวไปยังกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

-

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงตามราคาทุน
สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

• วิธีการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ลงทุนที่ใช้ในการรายงานความเพียงพอของเงิ นกองทุน เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554
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ทั้งนี้สำหรับข้อมูล เชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ และส่ง เสริ ม การ
ประกอบธุรกิจประกันภั ย ว่า ด้ว ยการประเมินราคาทรั พย์ สินและหนี้สิ นของบริษั ทประกัน วิน า ศภั ย เพื่ อ
วัตถุประสงค์หลั กในการกำกับ ความมั่น คงทางการเงิน ของบริ ษั ทประกัน ภัย และเพื่ อให้ มั่ นใจ ว่ าบริ ษั ทมี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย

7. ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน่วย: ล้านบาท

บริษัทมีผลกำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 227
ล้านบาท โดยปี 2563 มีกำไรจากการดำเนิ นงานก่อ นหักภาษีเ งินได้ นิติบุคคล จำนวน 124 ล้านบาท คิดเป็ นการ
เพิ่มขึ้นของกำไร 103 ล้านบาทหรือร้อยละ 84 ปัจจัยสำคัญที่ ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของกำไรดังกล่าวมีดังนี้
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เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้น 90 ล้านบาทหรือร้อยละ 30 เป็นผลจากการเติบโตอย่างต่ อ เนื่ อ งของเบี้ ย
ประกันภัยรับปี 2563 จากการรับประกันภัยวิศวกรรม การรับประกันภัยความรับผิดและความรับประกันภั ย ความ
เสี่ยงภัยทุกชนิด และมีการรับรู้รายได้ในปี 2564
อย่างไรก็ตามเบี้ยประกันภัยรับสุทธิปี 2564 ได้ลดลงจากปี 12 ล้านบาทจากการรับประกันภัยทางทะเล
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง 6 ล้านบาทเนื่องการประหยัดค่าใช้จ่ายและการบริห ารค่ าใข้จ่ ายดำเนิ นงานให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
อัตราส่วนทางการเงินทีส่ ำคัญ (ร้อยละ)

อัตราส่วน

ปี 2563

ปี 2562

อัตราส่วนสินไหมทดแทน (Loss Ratio)

23.38

21.23

อัตราส่วนค่าใข้จา่ ยในการดาเนินธุรกิจประกันภัย (Expense Ratio)

45.74

45.51

อัตรส่วนรวม (Combined Ratio)

69.12

66.74

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

513.17

653.25

อัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ ือผุน้ (Return on equity)

15.93

12.46

อัตราส่วนรวม (Combined Ratio) เพิ่มขึ้นลดลง 18.56 มาจากการลดลงของอัตราส่วนสินไหมทดแทน (Loss
ratio) ร้อยละ 5.46 โดยสาเหตุสำคัญมาจากการลดลงของค่าสินไหมทดแทนของการรับประกันภัยความเสี่ยงภัยทุก
ชนิด การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย และ การรับประกันภัยวิศวกรรม และการลดลงของอัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจประกันภัย 13.10
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) ลดลงร้อยละ 92.66 โดยมีสาเหตุสำคัญเนื่องจากบริษัทได้มีการโอนกำไร
ไปยังสำนักงานใหญ่จำนวน 280 ล้านบาทในไตรมาสที่ 4 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมีความเข้มแข็งทางการเงิน
โดยมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ที่มากกว่าร้อยละ 140
8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
บริษัทมีนโยบายในการดำรงเงินกองทุนให้มีความเพียงพอสำหรับการจ่ายสินไหมทดแทน และสำหรับการ
ดำเนินงานในอนาคตของบริษัท รวมไปถึงข้อผูกมัดต่างๆที่บริษัทต้องรับผิดชอบ โดยบริษัทมีเป้าหมายในการดำรง
เงินกองทุนให้อยู่ระดับที่กฏหมายกำหนดเป็นอย่างน้อย ระดับเงินกองทุนส่วนที่ เกินจากระดับขั้นต่ำตามกฏหมายจะ
ถูกกำหนดโดย ความเสี่ยงรวมของบริษัท ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การดำรงไว้ซึ่งอันดับความน่า เชื่ อ ถื อ ของบริ ษั ท
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(credit rating) หรือตามแต่ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยคำนึงถึง ระดับเงินทุนหมุนเวียน และความเพียงพอ
ของเงินกองทุนเพื่อรองรับการเกิดมหันตภัยในอนาคต ซึ่งคำนวณมาจากการทดสอบสภาวะวิกฤติ

ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ มีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน ภัยว่า ด้วยการกำหนดประเภทและชนิ ด
ของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงิ นกองทุ นของบริษั ทประ กั น วิ น า ศภั ย
กำหนดให้นายทะเบียนอาจกำหนดมาตรการที่ จำเป็ นในการกำกับ ดูแ ลบริ ษัท ที่มีอั ตราส่ วนความเ พี ย ง พอของ
เงินกองทุนต่ำกว่าอัตราส่วนความเพี ยงพอของเงินกองทุนที่ใช้ในการกำกับ (supervisory CAR) ที่กำหนดไว้ ใ น
ประกาศฯ ได้
- รายการข้างต้นคำนวณโดยใช้มูลค่าตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภั ย ว่ า
ด้วยการประเมินราคาทรั พย์ สิน และหนี้สิ นของบริ ษัท ประกัน วินาศภัย และประกาศคณะกรรมการกำ กั บ และ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์วิธีก าร
และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย
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9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ว
https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/th-th/about-chubb/ace-inaoverseas-insurance/documents/pdf/FS_ACE_Q4_2021_TH.pdf

