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ส่วนท่ี 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล 
 

1. ประวัติของบริษัท  นโยบาย  วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดําเนินธรุกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ

ประกอบธุรกิจตามท่ีกําหนดไว้ รวมถึงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะ

ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีสําคัญ ช่องทางการติดต่อกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียกร้อง 

พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย    

1.1 ประวัติบริษัท   

Chubb เป็นบริษัทประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ดท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ท่ีสุดใน
โลก ด้วยการดําเนินธุรกิจใน 54 ประเทศ  Chubb  ให้บริการด้านการประกันภัยสาํหรับธุรกิจ การ
ประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ ตลอดจน
ให้บริการประกันภัยต่อ และประกันชีวิตแก่ลูกค้าหลากหลายกลุ่ม บริษัทฯ มีความโดดเด่นในเรื่องผลิตภัณฑ์
ประกันภัยและการให้บริการ  มีช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีเสถียรภาพ
ทางการเงินท่ีม่ันคงและแข็งแกร่ง  ความเชี่ยวชาญในการรับประกันภัยและการบริหารจัดการสินไหม
ทดแทนท่ีเหนือกว่า  รวมถึงการดําเนินงานในหลายประเทศท่ัวโลก โดยบริษัท Chubb Limited ซึ่งเป็น
บริษัทแม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: CB) และเป็นส่วนหนึ่ง ของดัชนีหลักทรัพย์ 
S&P 500 index ซึ่ง Chubb มีสํานักงานบริหารในเมืองซูริก นิวยอร์ก ลอนดอน รวมท้ังในเมืองอ่ืนๆ โดยมี
พนักงานท้ังหมดกว่า  31,000 คนท่ัวโลก  
 
บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จํากัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท Chubb ท่ีดําเนินธุรกิจประกันภัย
ในประเทศไทย และเป็นสาขาของ บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จํากัด เบอร์มิวดา ท่ีได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางด้านความม่ันคงทางการเงินในระดับ AA- โดย Standard & Poor's 
ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของ เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์   อินชัวรันซ์ จาํกัด ครอบคลุมการประกันภัย
ทรัพย์สินและการประกันภัยความรับผิดบางประเภทท่ีลูกค้าต้องการอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน 
(Rating) 
อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  www.chubb.com/th  
 

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ 

ภายหลังการโอนย้ายกิจการบางส่วนจากบริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จํากัด สาขาประเทศไทย 

(หรือ “บริษัทฯ”) ไปยังบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2560 ทําให้บริษัทฯ สามารถ

มุ่งเน้นลักษณะงานประกันภัยทรัพย์สินและความรับผิดขนาดใหญ่ ท่ีต้องการมาตรฐานการพิจารณารับ

ประกันภัยในระดับสากลและศักยภาพการรองรับงานรับประกันภัยท่ีทุนประกันภัยสูง โดยการขับเคลื่อนธุรกิจ

ผ่านช่องทางนายหน้าตัวแทนขนาดใหญ่เป็นหลัก  
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นอกจากการใช้หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยท่ีเป็นมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีมี

ความเฉพาะเจาะจง ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานรับประกันภัยแล้ว ทางบริษัท

ฯ ยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้าและลูกค้ารายใหญ่ และการให้บริการอย่างมือ

อาชีพ เพ่ือเป็นการคงไว้ซ่ึงชื่อเสียงท่ีดีงามของบริษัทฯ อย่างเสมอมา 

   

 

 

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จํากัด สาขาประเทศไทย ให้บริการรับประกันภัยแก่ท้ังกลุ่มลูกค้า

บุคคล ลูกค้าองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนถึงลูกค้าองค์กรท่ีมีเครือข่ายธุรกิจอยู่ในหลายประเทศ  

 

เรานําเสนอประกันทรัพย์สินและความรับผิดต่าง ๆ การประกันภัยทางวิศวกรรม ประกันภัยการขนส่งสินค้าทาง

ทะเล ประกันภัยทางการเงิน เป็นต้น  

 

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จํากัด สาขาประเทศไทย นําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการผ่านช่อง

ทางการจัดจําหน่ายท่ีหลากหลาย เชน่ ธนาคาร สถาบันการเงิน นายหน้า/ตัวแทนประกันวินาศภัย  

 

1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการท่ีสําคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบ้ียประกันภัย 

   แยกตามประเภทของการรับประกันภัย 

ประเภทของผลิตภัณฑ์และรวมถึงบริการต่างๆ ของบริษัทฯ ท่ีได้จัดจําหน่ายอยู่ ได้แก่ ประกันภัยทรัพย์สิน
และประกันภัยความรับผิด โดยแบ่งเป็นดังนี้ 

1. ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 3% 
2. ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 46% 
3. ประกันภัยวิศวกรรม 31% 
4. ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 19% 
5. อ่ืนๆ 1% 
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ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัยปี 2560 

                     หน่วย : ล้านบาท 

 
หมายเหต ุ: ข้อมูลมาจากรายงานประจําป ี

 

1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่าสินไหม

ทดแทนตามสัญญาประกันภัย    

 1.5.1  ข้ันตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย       
  คําแนะนําในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด 
  https://www.chubb.com/th-th/customer-service/general-claim-procedure-for-p-c.aspx 

         
     
    1.5.2  วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน 

1. Email : Thailand.complaintcenter@chubb.com 
2. Call center หมายเลขโทรศัพท์ 02-6114411 

 

2.  กรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดใน                   
การดําเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว 

 
2.1 กรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีด ีและกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 

บริษัท มีคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีเป็นกรรมการอิสระ จํานวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
ด้านการตรวจสอบและการควบคุมภายใน มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใต้คําแนะนําจากหน่วยงานตรวจสอบภูมิภาคของชับบ์ การดําเนินการของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผน คัดเลือก วิธีการตรวจสอบ และการนําเสนอ เป็นมาตรฐานเดียวกับชับบ์
ในประเทศอ่ืนๆ รายงานผลการตรวจสอบข้ันสุดท้ายจะถูกส่งให้ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องท้ังในประเทศ ภูมิภาค และ
สํานักงานใหญ่  

 
 

     

ตัวเรือ สินค้า ภาคบังคับ ภาคสมัครใจ

ความเสี�ยงภัย

ทรัพย์สิน

ความรับผิดต่อ

บุคคลภายนอก วิศวกรรม

อุบัติเหตุส่วน

บุคคล สุขภาพ อื�นๆ

จํานวนเบี 	ย

ประกนัภยัรับ

โดยตรง 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 100.98 10.30 0.00 0.00 111.27

สดัส่วนของเบี 	ย

ประกนัภยั 

(ร้อยละ) 0.00 0.00 (0.01) 0.00 0.00 0.00 90.75 9.26 0.00 0.00 0.00 100.00

รวม

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

รายการ

การประกัน

อัคคีภัย
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2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท 
 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วย 

1. คุณวรรณา ผลชีวิน     ตําแหน่ง  ผู้จัดการสาขาประเทศไทย 
2. คุณศรัญญา จันทร์เด่นแสง    ตําแหน่ง  กรรมการ 
3. คุณณัฐพล เกศวการุณย ์    ตําแหน่ง  กรรมการ 

      
 
2.4 คณะกรรมการชุดย่อย  

2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
 1. คุณนิลันจัน เรย ์    ตําแหน่ง  ประธาน 
 2. คุณวิไล ตปนียางกูร    ตําแหน่ง  กรรมการ 
 3. คุณสมนึก วิวัฒนะ    ตําแหน่ง  กรรมการ 
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ขอบเขตอาํนาจและหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงัต่อไปนี  

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินท่ีมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีท่ี
รับรองโดยท่ัวไป 

2) สอบทานและประเมินผลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการ
บริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดอํานาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) 

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
4) คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้ท่ีเก่ียวข้องหรือผู้รับผิดชอบในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุม

เข้าร่วมประชุมด้วย 
5) รับรายงานผลการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีมีผลกระทบกับการปฏิบัติงานของบริษัท 

รวมถึงรายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
6) สอบทานกรณีท่ีปรากฏเหตุท่ีมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกําหนดจากหน่วยงานกํากับ

ดูแล และแนวทางแก้ไข รวมท้ังรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ 
7) พิจารณาคัดเลือกและนําเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของ

เอซ 
8) คณะกรรมการตรวจสอบประชมุร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง 
9) รายงานและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหารเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขในกรณีท่ีพบ

รายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต สิ่งผิดปกติ หรือการฝ่าฝืนกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท ในกรณีท่ีไม่มีการดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขคณะกรรมการตรวจสอบ
จะต้องรายงานต่อสํานักงาน คปภ. โดยไม่ชักช้า 

10) รายงานต่อคณะกรรมการบริหารในเรื่องท่ีสําคัญท่ีตรวจพบและเรื่องอ่ืน ๆ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 

11) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
 

 
2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
 1. คุณนิลันจัน เรย ์    ตําแหน่ง  ประธาน 

2. คุณวรรณา ผลชีวิน    ตําแหน่ง  กรรมการ 
 3. คุณศรัญญา จันทร์เด่นแสง   ตําแหน่ง  กรรมการ 
 4. คุณณัฐพล เกศวการุณย ์   ตําแหน่ง  กรรมการ 
 5. คุณมนสันต์ มฤคทัต    ตําแหน่ง  กรรมการ 
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ขอบเขตอาํนาจและหนา้ที�ของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมีดงัต่อไปนี  

 
1) จัดให้บริษัทมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีเข้มแข็ง รวมไปถึงการทําตัวเป็นแบบอย่าง (tone at 

the top) อย่างเหมาะสม โดยการสื่อสารแนวปฏิบัติสําหรับการระบุ บริหาร และควบคุมความเสี่ยง 
2) สื่อสารนโยบายบริษัท และจัดให้มีระบบงาน (formalize)  เพ่ือการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง

ทางธุรกิจ 
3) พิจารณากรอบการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร เพ่ือขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร 
4) ตรวจสอบการนํากรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในปฏิบัต ิ
5) จัดให้บริษัทมีการระบุ ทบทวน และมีข้อมูลโดยรวมของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ ด้าน

การรับประกันภัย และด้านการเงินท่ีเผชิญอยู่ เป็นปัจจุบันอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมท้ังประเมินความ
เหมาะสมของข้ันตอนท่ีผู้บริหารใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

6) ทบทวนแนวโน้มข้อมูลโดยรวมของความเสี่ยงของบริษัท รายงานความเสี่ยงบางส่วนพร้อมท้ังสถานะ
ของข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง 

7) ตรวจสอบผลการทํางานของผู้บริหารในการดําเนินการการตอบสนองต่อความเสี่ยงและกิจกรรมการ
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการควบคุมภายใน  และจัดให้มีระบบงานท่ีเหมาะสมในการระบุ และการ
ตรวจสอบความเสี่ยง และดําเนินงานตามเป้าหมาย 

8) จัดทําและดํารงไว้ซึ่งกรอบการบริหารความเสี่ยงซึ่งช่วยให้หน่วยงานสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ี
เก่ียวข้องกับโอกาสใหม่ทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง และให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะต่อคณะ
กรรมการบริหารในประเด็นความเสี่ยงต่างๆ 

9) จัดให้มีการอบรมแก่บุคลากรทางการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ 
10) ประเมินความเสี่ยงก่อนการควบคุมของความเสี่ยงท่ีสําคัญ อันเกิดจากปัจจัยภายนอก ภายใน และ 

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และประเมินความเพียงพอของการควบคุมความเสี่ยงเพ่ือลดความเสี่ยงท่ี
เหลืออยู่หลังการควบคุม 

11) รับทราบรายงานท่ีเป็นปัจจุบันอย่างสมํ่าเสมอจากฝ่ายบริหาร ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย และหน่วยงาน
กํากับการปฏิบัติงาน ในเรื่องของ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายม กฎเกณฑ์ จรรยาบรรณของบริษัท รวม
ไปถึง นโยบาย และ ระเบียบปฏิบัติภายในบริษัทท้ังหมด และสืบหาความเสี่ยงท่ีส่งผลกระทบต่อ
บริษัท  

12) ทบทวนแผนธุรกิจปีละครั้งหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีแก้ไขปรับปรุงแผนธุรกิจ และให้ข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวกับ
ประเด็นความเสี่ยงทางธุรกิจท่ีสําคัญต่อคณะกรรมการบริหาร 

13) เก็บรักษาฐานข้อมูลหรือระบบทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
14) ทบทวนและอนุมัติสถานะความเสี่ยงปัจจุบันของบริษัท รวมไปถึงทะเบียนความเสี่ยง Risk register 

และรายงานต่อไปยังคณะกรรมการบริหารเพ่ือรับทราบ 
15) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ได้แก่รายงานการติดตามการปฏิบัติตามกรอบ

การบริหารความเสี่ยง ก่อนท่ีจะรายงานต่อไปยังคณะกรรมการบริหารเพ่ือรับทราบ 
16) พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 



7 
 

17) ประเมินความเพียงพอของมาตรการการบริหารความเสี่ยงรวม ประสิทธิภาพของการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัท 

18) ทบทวนและอนุมัติ ความเสี่ยงท่ียอมรับได้ ความเสี่ยงสูงสุดท่ียอมรับได้ และมาตราการการแก้ไขใน
กรณีท่ีระดับความเสี่ยงเกินกว่าขีดจํากัดดังกล่าว 

19) ในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยง: 
• ทบทวน พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับ กรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหาร 

ความเสี่ยง เพ่ือการอนุมัติแก่คณะกรรมการบริหาร 
• ให้การอนุมัติเป็นกรณีพิเศษในประเด็นต่างๆท่ีไม่เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยง และ 

รายงานแก่คณะกรรมการบริหารเพ่ือรับทราบ 
20) รับรายงานจากฝ่ายบริหารในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับ ความเสี่ยงปัจจุบัน ประเด็นความเสี่ยงท่ีสําคัญ และ

ตัวชี้วัดความเสี่ยง เพ่ือท่ีจะประเมินระดับความเสี่ยงตามความเสี่ยงท่ียอมรับได้ และความเสี่ยงสูงสุดท่ี
ยอมรับได ้

21) แจ้งต่อคณะกรรมการบริหารในการไม่เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงได้รับการอนุมัติอย่างมี
นัยสําคัญ 

22) ในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับความเสี่ยงด้านการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาอย่างเจาะจงในเรื่องต่อไปนี้: 
• การแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุนซึ่งมีหน้าท่ีในการตรวจสอบกิจกรรมการลงทุนให้เป็นไปตาม 

นโยบายการลงทุน กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน และระเบียบการลงทุน 
• อนุมัติวิธีการท่ีเหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมทางการลงทุนของบริษัท 
• พิจารณาเพ่ือการอนุมัติของคณะกรรมการบริหารในการว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ดําเนินกิจกรรม 

เก่ียวกับการลงทุน 
23) ในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อ: 

• อนุมัติแผนการประกันภัยต่อรายปีของบริษัท 
• พิจารณาและให้คําแนะนําเพ่ือการอนุมัติของคณะกรรมการบริหารอย่างเจาะจงในการจัดทํา 

กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ 
• ให้การอนุมัติเป็นกรณีพิเศษในรายการท่ีไม่เป็นไปตามกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ หรือไม่

เป็นไปตามระเบียบภายในของบริษัท 
 

2.4.3 คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วย 
1. คุณนิลันจัน เรย ์    ตําแหน่ง  ประธาน 
2. คุณวรรณา ผลชีวิน    ตําแหน่ง  กรรมการ 
3. คุณมนสันต์ มฤคทัต    ตําแหน่ง  กรรมการ 
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2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร  

บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้ 
1. บริษัทฯ พิจารณาหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในบื้องต้น 
2. บริษัทฯ พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน และตรวจสอบคุณสมบัติตาม

กฎหมายของกรรมการอิสระและกรรมการ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือกรรมการ
อิสระ 

3. พิจารณาความเหมาะสมโดยการสัมภาษณ์ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือกรรมการ
อิสระ  โดยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

4. นําเสนอข้อมูลคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระ ให้
บริษัทแม่ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคพิจารณา 

5. นําเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณาอนุมัตแิต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือกรรมการ
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 ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งเป็นสภาบันการเงินประเภทหนึ่งซึ่งมีหน้าท่ีใน
การบรรเทาความเสียหายทางด้านการเงินให้แก่ประชาชนท่ัวไป โดยทางบริษัทได้ยึดแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยงตามมาตราฐานของกลุ่มบริษัทชับบ์ และมาตราฐานการบริหารความเสี่ยงระดับสากล (ISO 31000, ICP 8 & 
16, ComFrame, COSO) รวมไปถึงการปฏิบัติตามมาตราฐานข้ันต่ําในการบริหารของของสํานักงานคปภ . 
ขอบเขตในการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วยประเภทดัต่อไปนี้ 

1 ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย (Insurance Risk) คือ ความเสี่ยงจากการพิจารณารับประกันภัยรวมถึง

ผลการรับประกันภัยของบริษัทต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีบริษัทยอมรับได้ หรือต่ํากว่าแผนท่ีตั้งไว้ 

2 ความเสี่ยงด้านเงินสํารอง(Reserve Risk) คือ ความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของการสํารองเงินสําหรับ

ภาระผูกพันทางการเงินท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต  ภายใต้ความผันผวนท่ีเกินกว่าเกณฑ์ปกติของบริษัท 

3 ความเสี่ยงด้านการตลาด(Market Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีพอร์ตการลงทุน มีความผันผวนจากราคาตลาด 

(เช่น  ความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงในราคาตราสารทุน และความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน)  
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4 ความเสี่ยงด้านเครดิต(Credit Risk) คือ ความเสี่ยงจากการสูญเสียตัวเงินท่ีเกิดจากคู่สัญญาผิดนัดชําระ

หนี้ (หรือเกิดความคลาดเคลื่อนในการทําธุรกรรม/สัญญาทางการเงินกับบริษัท) หรือการลดลงของอันดับ

ความน่าเชื่อถือ(Credit Rating) ของบริษัทคู่สัญญาหรือผู้ออกสินทรัพย์ลงทุน 

5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง(Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีบริษัท มีกระแสเงินสด (รวมถึงวงเงินกู้

ฉุกเฉิน) ไม่เพียงพอต่อการชําระหนี้ตามกําหนด 

6 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน(Asset/Liability Management Risk) คือ 

ความเสี่ยงท่ีสินทรัพย์ของบริษัทไม่เพียงพอหรือไม่สามารถรองรับหนี้สินท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ ท้ังในแง่

อัตราแลกเปลี่ยนและ/หรือด้านอายุเฉลี่ยของสินทรัพย์ 

7 ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการกํากับการปฎิบัติงาน(Legal & Compliance Risk): 

- ความเสี่ยงด้านกฎหมาย(Legal Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับข้อกฎหมาย, สัญญาข้อผูกพัน 

หรือผลเสียหายจากการแพ้คดีความ 

- ความเสี่ยงด้านกํากับการปฎิบัติงาน(Compliance Risk) คือ โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายต่อ

ลูกค้า จากการคว่ําบาตร การถูกปรับ การลงโทษ หรือเสียชื่อเสียงจากการไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย

และข้อบังคับท้ังในและระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังรวมถึงความล้มเหลวในการปฎิบัติตาม

ระเบียบวินัย/จรรยาบรรณของพนักงาน นโยบาย และข้ันตอนปฎิบัติงานต่างๆ 

8 ความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ(Operational Risk) 

- คือ ความเสี่ยงอันเกิดจากความไม่เพียงพอ หรือความล้มเหลวของกระบวนการปฎิบัติงานภายใน 

บุคคลากร ระบบ หรือเหตุการณ์ภายนอก 

- เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ นั้นส่งผลกระทบท่ีสําคัญต่อความสามารถในการดําเนินธุรกิจ 

รวมถึงมูลค่าของธุรกิจของบริษัท 

9 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk) คือ ความเสีย่งท่ีบริษัทไม่สามารถบรรลุหรือปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ี

กําหนดไว้ในแผนธุรกิจ 

10 ความเสี่ยงด้านช่ือเสียง(Reputational Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดภาพลักษณ์ด้านลบต่อบริษัท ท่ี

เกิดข้ึนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (เช่น ลูกค้า, คู่ค้า, พนักงาน, ผู้ตรวจสอบ)   ซึ่งส่งผลกระทบสําคัญต่อ

ความสามารถในการบริหารจัดการกลยุทธ์ ไม่ว่าเรื่องเหล่านั้นจะเป็นจริงหรือไม่ ความเสี่ยงนี้จะส่งผลทําให้

ฐานลูกค้าลดลง มีค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย หรือรายได้ของบริษัทลดลง 

11 ความเสี่ยงด้านเงินกองทุน(Capital Risk )คือ ความเสี่ยงท่ีบริษัทมีเงินกองทุนไม่เพียงพอตามกฎหมาย

และข้อกําหนดของบริษัทจัดอันดับเครดิต ไม่เพียงพอต่อการจ่ายสินไหมทดแทนในระยะสั้น/ระยะยาว  

ปกป้องส่วนของผู้ถือหุ้น หรือพร้อมรองรับกรณีเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ 
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12 ความเสี่ยงภายในกลุ่มบริษัท(Group Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีบริษัท ในฐานะสมาชิก

ของกลุ่มบริษัทชับบ์ อาจจะได้รับผลกระทบในแง่ลบซึ่งเป็นผลมาจากการกระทําของบริษัทแม่หรือบริษัท

อ่ืนๆท่ีอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทชับบ ์

ทางบริษัทได้มีการกําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ และตัวชี้วัดความเสี่ยง พร้อมท้ังมีการระบุ ประเมิน ควบคุม 

และติดตามความเสี่ยงในแต่ละด้าน อย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจ 

 

      3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM) 

คณะกรรมการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเป็นผู้กําหนดสัดส่วนการลงทุนใน

สินทรัพย์แต่ละประเภท (Table of Limit) ตามกรอบท่ีกําหนดไว้และมีการทบทวนการจัดสรรเงินลงทุนอย่างน้อยปี

ละ 1 ครั้ง หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนสินทรัพย์น้อยกว่าหนี้สินอย่างมีนัยสําคัญในแต่ละสัดส่วนการลงทุน 

สําหรับข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ ปี 2560 ปี 2559 

ราคาบัญชี ราคา
ประเมิน 

ราคาบัญชี ราคา
ประเมิน 

สินทรัพย์ลงทุน (Total Investment Assets) 2,695 2,700 2,605 2,603 
สินทรัพย์สภาพคล่อง (Total Liquid Assets) 2,934 2,939 3,034 3,032 
หนี้สินรวม 2,796 2,886 3,380 3,582 
หนี้สินตามสัญญาประกันภัย 704 794 1,067 1,270 

 
 
หมายเหต ุ  - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อ
วัตถุประสงค์หลักในการกํากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย 
 

4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยท่ีสามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสําคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของ
บริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเช่ือมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และ
การกระจุกตัวจากการรับประกันภัย 
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บริษัทจัดทําสัญญาการประกันภัยต่อโดยให้มีความสอดคล้องกับธุรกิจเป็นปัจจัยหลัก โดยรายละเอียดของ

สัญญาประกันภัยต่อแต่ละประเภทจะพิจารณาจากขนาด ประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจนั้นๆ 

สําหรับการรับประกันภัยท่ีมีความเสี่ยงภัยสูงหรือธุรกิจท่ีใช้ระยะเวลาในการเกิดภัยยาวนาน เช่น การประกันภัย

ทรัพย์สิน หรือการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก บริษัทจะใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการ

พิจารณาจํานวนเงินท่ีบริษัทจะรับเสี่ยงภัยไว้เอง หรือในการพิจารณาการซื้อประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกิน 

ในแต่ละประเภทธรุกิจ ซึ่งระดับท่ีเหมาะสมกับการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหาย จะต้องพิจารณา

จากความเสียหายต่อภัย หรือต่อเหตุมหันตภัย บริษัทจะยังคงบริหารจัดการพอร์ตการประกันภัยประเภทต่างๆ 

ผ่านการทําสัญญาการประกันภัยต่อและการเอาประกันภัยต่อเฉพาะรายท่ีเหมาะสม 

 

ภัยท่ีรับเสี่ยงสูงสุดและเหตุการณ์ท่ีรับเสี่ยงไว้เอง 

• โอกาสสูงสุดของความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ในภัยแต่ละประเภทสําหรับบริษัท คือ จํานวนของส่วนท่ีเก็บ
ไว้เองสุทธิแต่ละเหตุการณ์ท้ังหมดในทุกประเภทธุรกิจ ซึ่งได้แก่ การประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด 
(Property and Casualty : P&C) การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Accident and Health: A&H) 
และ การประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคล  (International Personal Line: IPL) โดยเม่ือรวมกันจะต้องไม่
เกินกว่าร้อยละท่ีกําหนดของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท  

• ภัยส่วนท่ีบริษัทจะรับเสี่ยงไว้เองสูงสุดแต่ละภัย กําหนดให้เท่ากับความเสียหายประมาณการสุทธิสูงสดุ แต่
รวมเบี้ยประกันภัยเพ่ือการจัดทดแทนด้วย  

• บริษัทมีการกําหนดระดับความเป็นไปได้สูงสุดของการประเมินความเสียหาย 

• จํานวนสูงสุดของความเป็นไปได้ท่ีภัยจะเกิดสําหรับแต่ละความเสี่ยง จะเป็นจํานวนส่วนท่ีรับเสี่ยงไว้เองสุทธิ
สูงสุด ในบรรดาความเสี่ยงท้ังหมดท่ีบริษัทรับพิจารณาประกันภัย 

• บริษัทจะรักษาจํานวนจํากัดความรับผิด และ/หรือ การจัดทดแทน เพ่ือเป็นการป้องกันสัญญาประกันภัยต่อ 
ให้อยู่ในระดับพอเพียงตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถรับผิดชอบภัยท่ีรับความเสี่ยงสูงสุดและภัยต่อเหตุการณ์ท่ี
รับเสี่ยงไว้เองอย่างน้อยสองภัย หรือ เหตุการณ์สูญเสียสองเหตุการณ์  

• สําหรับความเสี่ยงจากประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ โอกาสเกิดภัยสูงสุดคือ การประเมินความเสียหายบน
เหตุการณ์สมมติ 
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เกณฑ์และความสามารถในการรับความเสี่ยง 

 บริษัทได้กําหนดเกณฑ์เบื้องต้นในการรับความเสี่ยงภัยไว้ ดังต่อไปนี้ 

• ภัยท่ีรับเสี่ยงไว้เองสุทธิสําหรับความเสี่ยงภัยแต่ละภัย จะต้องไม่เกินกว่าร้อยละท่ีกําหนดของสินทรัพย์สุทธิ
ของบริษัท ณ เวลาใด ๆ  

• สําหรับความคุ้มครองมหันตภัย บริษัทจะต้องมีความคุ้มครองมหันตภัยจากสัญญาประกันภัยต่อในระดับท่ี
พอเพียง  

• เกณฑ์การรับความเสี่ยงไว้เองหรือการโอนออกไปยังผู้รับประกันภัยต่อของบริษัท ถือตามท่ีกําหนดไว้ใน
กรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework) ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

•  ผู้พิจารณารับประกันภัยของบริษัทต้องม่ันใจว่าความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน (หักประกันภัยต่อเฉพาะราย) จะ
ไม่เกินกว่าขีดสงูสุดของสัญญาเฉพาะประเภทนั้น 

 

ระดับเงินกองทุน 

ระดับเงินกองทุนเป้าหมาย ของบริษัท (Preferred Target Capital: PTC) คือ การดํารงรักษาค่าอัตราส่วน

ความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) และไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม บริษัทมีการกําหนดอัตราส่วนข้ันต่ําท่ีบริษัท

คาดหวังด้วย (Preferred Minimum Capital: PMC)  

 

การคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อและนายหน้าประกันภัยต่อ 

• ผู้รับประกันภัยต่อ 
รายชื่อบริษัทผู้รับประกันภัยต่อและขีดจํากัดสูงสุดในการเอาประกันภัยต่อ จะต้องได้รับอนุมัติแล้วจาก

คณะกรรมการประกันภัยต่อ (Reinsurance Security Committee “RSC”)เท่านั้น  

การคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อแต่ละรายข้ึนอยู่กับอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทประกันภัยต่อแม่

ของผู้รับประกันภัยต่อ ท่ีจัดอันดับโดยสถาบัน AM Best หรือ  Standard & Poor’sโดยต้องมีอันดับความ

น่าเชื่อถือต่ําสุดคือ A- 

• นายหน้าประกันภัยต่อ 
รายชื่อบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ จะต้องได้รับอนุมัติแล้วจากคณะกรรมการประกันภัยต่อ (Reinsurance 

Security Committee “RSC”)เท่านั้น  
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การจัดการความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวต่อคู่สัญญาประกันภัยต่อ 

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงนี้ทําโดยการเข้าทําสัญญา Fund Withheld ระหว่างเอซ ประเทศไทยและ 

Chubb Tempest Re เพ่ือท่ีจะกําจัดเงินกองทุนท่ีบริษัทต้องดํารงเพ่ิมเติมจากความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว

เพ่ือท่ีจะรักษาระดับเงินกองทุนไว้ อีกท้ังสําหรับการเอาประกันภัยต่อแต่ละภัย บริษัทกําหนดขีดจํากัดการ

สะสมภัยของผูร้ับประกันภัยต่อแต่ละรายภายใต้กลุ่มบริษัทเดียวกัน โดยสําหรับประกันภัยความรับผิด 

ขีดจํากัดการสะสมภัยของท้ังกลุ่มบริษัทเดียวกันนั้นสูงกว่าขีดจํากัดการสะสมภัยของบริษัทแห่งเดียวภายใต้

กลุ่มนั้น  หรือไม่ก็มีการกําหนดขีดจํากัดการสะสมภัยโดยจัดกลุ่มลดหลั่นตามอันดับความเข้มแข็งทางการเงิน

ของบริษัทประกันภัยแม่ตามเกณฑ์ของ Standard & Poor’s  

 
ท้ังนี้สําหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ จํานวน 
สํารองประกันภัยส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ 377  

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 111  

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ 0  

 
 
5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย    
 

สํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้ (Premium Liabilities) 

บริษัทใช้วิธีการคํานวณ UPR แบบเส้นตรง สําหรับแต่ละประเภทการประกันภัยโดยส่วนใหญ ่ ยกเว้นการ

ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลเฉพาะเท่ียว, การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเภทเฉพาะเท่ียว และการ

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางท่ีมีระยะเวลาคุ้มครองไม่เกินหกเดือน ซึ่งสําหรับการประกันภัยประเภทดังกล่าว เบี้ย

ประกันภัยรับจะถูกบันทึกเป็น UPR จนกระท่ังวนัสิ้นสุดความคุ้มครอง  วิธีการเหล่านี้เป็นวิธีทางบัญชีท่ีสมเหตุสมผล

ท่ีได้รับการยอมรับโดยท่ัวไปว่าเป็นการประมาณการสัดส่วนความเสี่ยงท่ียังไม่ได้รับรู้   

ค่าใช้จ่ายในการรักษากรมธรรม์ (Policy Maintenance Expense) จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเบี้ย

ประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้รวม (Gross UPR)  

ต้นทุนของการประกันภัยต่อแบบ XOL ของบริษัท จะมีการคํานวณท่ีแตกต่างกัน โดยข้ึนอยู่กับประเภทการ

ประกันภัย โดยจะคํานวณจากเบี้ยประกันภัยต่อแบบ XOL หารด้วยเบี้ยประกันภัยต่อแบบ XOL รวมกับ เบีย้
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ประกันภัยรับสุทธิ หรือคํานวณจากเบี้ยประกันภัยต่อแบบ XOL หารด้วยเบี้ยประกันภัยต่อแบบ XOL รวมกับ เบี้ย

ประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้สุทธ ินอกจากนี้บริษัท ได้คํานึงถึงประเภทของสัญญาประกันภัยต่อแบบ XOL เป็น

ส่วนประกอบในการคํานวณด้วย 

อัตราส่วนความเสียหายของความเสี่ยงภัยท่ียังไม่สิ้นสุด (รวม ALAE) ของบริษัท จะคํานวณมาจากค่า

ประสบการณ์จริงในอดีตในแต่ละประเภทการประกันภัย โดยนํามาพิจารณาควบคู่กับดุลยพินิจและประสบการณ์

ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ULAE ถูกกําหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าสินไหมทดแทนจ่ายรวม (Gross Paid Claims) โดยข้ึนอยูกั่บแต่ละ

ประเภทการประกันภัย ซึ่ง ULAE จะถูกรวมอยู่ในค่าประมาณการท่ีดีท่ีสุดของภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัย

ในอนาคตรวมและสุทธิ (Best Estimate of Gross Future Liability and Best Estimate of Net Future 

Liability)  

จากการคํานวณ จะพบว่า UPR มีค่าสูงกว่า URR ดังนั้นบริษัท จึงไม่จําเป็นต้องจัดสรรเงินสํารองสําหรับ

เบี้ยประกันภัยท่ีไม่เพียงพอ (Premium Deficiency Reserve) ตามกฎระเบียบของประเทศไทย 

สํารองค่าสินไหมทดแทน (Claim Liabilities) 

บริษัท ได้วิเคราะห์ความรับผิดค่าสินไหมทดแทน ท้ังยอดรวมก่อนหักการประกันภัยต่อ และสุทธิหลังหัก

การเอาประกันภัยต่อ แยกออกจากกัน โดยมีวิธีการ และสมมติฐานดังนี้ 

ความรับผิดค่าสินไหมทดแทนรวม – ก่อนหักการประกันภัยต่อ (Gross of Reinsurance)  

สําหรับการรับประกันภัยโดยตรงและการรับประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย บริษัทใช้วิธีการต่อไปนี้ในการ

ประมาณการความรับผิดค่าสินไหมทดแทน  

               ▪ วิธีพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนท่ีไดเ้กิดข้ึน (Incurred Claims Development Method)  

               ▪ วิธีพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนจ่าย (Paid Claims Development Method)  

               ▪ วิธ ีBornhuetter-Ferguson โดยใช้ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน  

               ▪ วิธ ีBornhuetter-Ferguson โดยใช้ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนจ่าย  

               ▪ วิธ ีBrosius โดยใช้ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนท่ีได้เกิดข้ึน 

วิธีการข้างต้นนี้ เป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีได้รับการยอมรับโดยท่ัวไป  
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บริษัท ไม่ได้พิจารณาถึงมูลค่าของเงินท่ีเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา (Time Value of Money) ยกเว้นการ

คํานวณเงินสํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม (Gross Premium Valuation) ซึ่งวิธีการคํานวณเงินสํารอง

ประกันภัยดังกล่าวจะใช้สําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว เช่น การประกันภัยโรคมะเร็งและโรคร้ายแรง (Cancer 

and Critical Illness of Insurance) 

ความรับผิดค่าสินไหมทดแทนสุทธ ิ– หลังหักการประกันภัยต่อ (Net of Reinsurance)  

สําหรับการรับประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้า (Inward Treaty Reinsurance) นั้น ไม่มีข้อมูลพัฒนาการ

ค่าสินไหมทดแทน  

โดยท่ัวไปในการคํานวณค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน (IBNR) ของการรับประกันภัย

ต่อแบบสัญญาล่วงหน้า (Inward Treaty Reinsurance Business)  ซึ่งหากสามารถหาข้อมูลสําหรับค่าสินไหม

ทดแทนท่ีได้รับรายงานแล้วแต่การจ่ายค่าสินไหมทดแทนยังไม่สิ้นสุดของการประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้าได้ 

(Inward Treaty Case Reserve)  บริษัท จะคํานวณเงินสํารอง IBNR สําหรับการประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้า 

โดยการตั้งสมมติฐานว่า เงินสํารอง IBNR Reserve และ Case Reserve ของการรับประกันภัยต่อแบบสัญญา

ล่วงหน้า มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกับในการรับประกันภัยตรง กล่าวคือ IBNR ของการรับประกันภัยโดยตรงจะถูก

นํามาหารด้วยเงินสํารองสําหรับค่าสินไหมทดแทนท่ีได้รับรายงานแล้วแต่การจ่ายค่าสินไหมทดแทนยังไม่สิ้นสุดสุทธิ 

(Net Case Reserve) ของการรับประกันภัยโดยตรง โดยสัดส่วนดังกล่าวเรียกว่า “ปัจจัยตัวคูณ IBNR” (the IBNR 

Factor) และปัจจัยตัวคูณ IBNR นี้ จะถูกนํามาคูณกับเงินสํารองสําหรับค่าสินไหมทดแทนท่ีได้รับรายงานแล้วแต่การ

จ่ายค่าสินไหมทดแทนยังไม่สิ้นสุดสุทธ ิ (Net Case Reserve) ของการประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้า ผลลัพธ์ท่ี

ได้คือ IBNR สําหรับการรับประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้า 

 ในกรณีท่ีไม่มีการเก็บข้อมูล Case Reserve ของการประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้า บริษัทจะใช้เบี้ย

ประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้สุทธิในการคํานวณแทนการใช ้ Case Reserve อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าการรายงานค่า

สินไหมทดแทนสําหรับการรับประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้านั้นค่อนข้างล่าช้า เพ่ือพิจารณาถึงประเด็นดังกล่าว 

บริษัทจึงใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ เพ่ิมค่าส่วนเผื่อ(Margin) โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์บนปัจจัยตัวคูณIBNRท่ีใช ้

ความรับผิดค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ได้มาจากผลลัพธ์ของความรับผิดค่าสินไหมทดแทนรวม และใช้วิธีท่ี

เทียบสัดส่วนโดยพิจารณาจากเบี้ยประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้ท้ังรวมและสุทธิ  

สําหรับแต่ละปีอุบัติเหตุ ในแต่ละประเภทการประกันภัย เงินสํารอง IBNR สุทธ ิ (Net IBNR) สามารถ

คํานวณโดยใช้สูตร ดังนี ้ 

Net IBNR = Gross IBNR * Minimum (1, Net Earned Premium/Gross Earned Premium)   
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การคํานวณเงินสํารองประกันภัยแบบเบ้ียประกันภัยรวม สําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว (Gross 

Premium Valuation) 

การคํานวณเงินสํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม  เป็นการคํานวณมูลค่าปัจจุบันของเงิน

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และค่าใช้จ่ายต่างๆของกรมธรรม์ หักด้วย มูลค่าปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยรับจริง ในการ

คํานวณเงินสํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม จะมีหลายๆปัจจัยท่ีนํามาพิจารณา เช่น ต้นทุนของค่าสินไหม

ทดแทน, จํานวนเงินผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายต่างๆตามกรมธรรม์ , อัตราการขาดต่ออายุและอัตราคิดลด  เป็นต้น 

อัตราการขาดอายุกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะใช้ข้อมูลตามประสบการณ์จริง 

อัตราการเกิดเหตุและเจ็บป่วย บริษัทจะใช้ตารางอัตรามรณะไทยปี 2560 เป็นตัวแทนอัตรามรณะ และใช้

อัตราการเกิดโรคมะเร็งจากแหล่งข้อมูลท่ีมีความน่าเชื่อถือจากท้ังในและต่างประเทศ รวมถึง อัตราเบี้ยประกันภัย

โรคร้ายแรงท่ีได้รับการอนุมัติจากคปภ มาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาด้วย 

อัตราคิดลด บริษัทจะใช้อัตราคิดลดท่ีปราศจากความเสี่ยง ซึ่งจะใช้ค่าท่ีมากกว่า เม่ือเทียบระหว่าง อัตรา   

ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย ณ วันท่ีทําการประเมิน กับ ค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทน ของพันธบัตร

รัฐบาล ณ แต่ละสิ้นไตรมาสท้ังหมด 8 ไตรมาสท่ีผ่านมา นับจากวันท่ีประเมินมูลค่า โดยค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักท่ีใช้

สําหรับสิ้นไตรมาสปัจจุบันจะมีค่าเท่ากับ 51% และอีก 49% จะถูก จัดสรรให้แต่ละสิ้นไตรมาสของ 7 ไตรมาสท่ีผ่าน

มา โดยแต่ละไตรมาสจะเท่ากับ 7% 

อัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจะพิจารณาค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวม เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

กรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงพิจาณา ค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถจัดสรรได้ประกอบการพิจารณาด้วย 

สําหรับข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี ้
                                                                                           หนว่ย : ล้านบาท    

 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2559 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย         
  - สํารองเบี้ยประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็น
รายได้     
    (Premium liabilities) 221  186  241  215  
  - สํารองค่าสินไหมทดแทน     
    (Claim liabilities) 483  608  826  1,055  
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  หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อให้นักลงทุนผู้วิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่
เป็นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี
อนุญาตแล้ว  
- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สนิของบริษัทประกันวินาศภัย 

เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกํากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท

ความสามารถในการจ่ายผลประโยชนต์ามสญัญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งจะต้อง

ประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณติศาสตร์

ประกันภัยทีไ่ด้รับการยอมรับ สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณจ์ริงหรือในกรณี

ที่บริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับ

ลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลค่าสํารองประกันภัยดังกล่าวจะต้อง

รวมถึงค่าเผื่อความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ่งให้เป็นไปตามทีส่ํานักงาน คปภ. 

กําหนด  

ข้อสังเกต  ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลคา่หนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่าง

ราคาบัญชีและราคาประเมินของ อย่างมีนัยสําคัญ อันเนื่องมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกันในการ

ประเมินตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ทัง้นี้ผู้ที่จะนาํข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทาํความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการ

ประเมินราคาหนีส้ินจากสัญญาประกันภัยทั้งสองให้ถ่ีถ้วนก่อนตัดสินใจ  

6. การลงทุนของบริษัท  
บริษัทดําเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทและสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งแสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย บริษัทได้จัดประเภทเงินลงทุน เป็น 3 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนท่ีถือไว้จนครบ

กําหนด 2. เงินลงทุนเผื่อขาย และ  3. เงินลงทุนท่ัวไป การจัดประเภทข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย

ขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้กําหนดการจัดประเภทท่ีเหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวน

การจัดประเภทอย่างสมํ่าเสมอ 

 

วิธีการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ลงทุนท่ีใช้ในการจัดทํารายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญช ี

- รับรูมู้ลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีให้ไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งเงินลงทุน

นั้น  

รวมท้ังค่าใช้จ่ายในการทํารายการ 

- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม และบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์

ดังกล่าวไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน 
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- เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย  

- เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนท่ัวไป ซึ่งแสดงตามราคาทุน

สุทธิจาก 

ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

วิธีการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ลงทุนท่ีใช้ในการรายงานความเพียงพอของเงินกองทุน เป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของ

บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554 

 
      สําหรับข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี ้

  หน่วย : ล้านบาท 
ประเภทสินทรัพย์ลงทุน มูลค่า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 2560 ปี 2559 
ราคาบัญชี ราคา

ประเมิน 
ราคาบัญชี ราคา

ประเมิน 
เงินฝากสถาบันการเงินและบัตรเงินฝากสถาบัน
การเงิน 

239 239 429 429 

ตราสารหนี้ (พันธบัตร,หุ้นกู้, ตั๋วสัญญาใช้เงิน,ตั๋ว
แลกเงิน,หุ้นกู้แปลงสภาพ และสลากออมทรัพย์) 

2,679 2,684 2,587 2,585 

ตราสารทุน ไม่รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม 

16 16 18 18 

หน่วยลงทุน - - - - 
เงินให้กู้ยืม, เงินให้เช่าซื้อรถและให้เช่าทรัพย์สินแบบ
ลิสซิ่ง 

- - - - 

ใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน - - - - 
ตราสารอนุพันธุ์ - - - - 
เงินลงทุนอ่ืน - - - - 
รวมสินทรัพย์ลงทุน 2,934 2,939 3,034 3,032 
 
หมายเหต ุ   - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อ
วัตถุประสงค์หลักในการกํากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย 
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7. ผลการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   
 

เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 บริษัทได้โอนสิทธิ์ในการรับประกันภัยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลท้ังหมดให้กับบริษัท           
ชับบ์สามัคคีประกันภัยจํากัด (มหาชน) งบการเงินปี 2559 ได้ถูกจัดทําข้ึนโดยแยกแสดงรายการการท่ีเก่ียวกับการ
รับประกันภัยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลภายใต้การดําเนินงานท่ียกเลิกเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับท่ี 5 เรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 
 
บริษัทมีผลขาดทุนก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการดําเนินงานสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 
5.10 ล้านบาท โดยปี 2559 มีกําไรจากการดําเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคค จํานวน 67.66 ล้านบาท คิดเป็น
การลดลงของกําไร 72.77 ล้านบาท ซึ่งปัจจัยสําคัญเกิดจากเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 บริษัทได้โอนสิทธิ์ในการรับ
ประกันภัยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลท้ังหมด การรับประกันภัยทรัพย์สินและความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
บางส่วน และความสัมพันธ์กับลูกค้าท่ีเก่ียวข้อง ให้กับบริษัท   ชับบ์สามัคคีประกันภัยจํากัด (มหาชน) ส่งผลให้
รายการต่างๆในงบการเงินปีปัจจุบันลดลงอย่างมากเม่ือเทียบกับปีก่อน 
 
ข้อมูลเชิงปริมาณ  
 

       หน่วย : ล้านบาท 

 
 
อัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญ (ร้อยละ)  

 
 

อัตราส่วนรวม (Combined Ratio) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.7 มาจากการเพ่ิมข้ึนของอัตราส่วนสินไหมทดแทน (Loss 
ratio) ร้อยละ 13.4 โดยสาเหตุสําคัญมาจากการเพ่ิมข้ึนของสินไหมประเภทการรับประกันภัยสินค้า ในขณะท่ีมีการ

อัตราส่วน 2560 2559

อตัราส่วนสินไหมทดแทน (Loss Ratio) 38.22                                 24.80                          

อตัราส่วนค่าใข้จ่ายในการดําเนินธรุกิจประกนัภยั (Expense Ratio) 92.42                                 88.10                          

อตัรส่วนรวม (Combined Ratio) 130.64                               112.90                        

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 838                                    1,551                          

อตัราส่วนผลตอบแทนผู้ถือผุ้น (Return on equity) (4)                                      1                                 
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ลดลงของอัตราส่วนสินไหมทดแทนประเภทการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด-การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (IAR) 
และการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด-การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย 
 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) ลดลงร้อยละ 713 สาเหตุสําคัญเนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของสํารองค่าสินไหม

ทดแทนจํานวน 195 ล้านบาท  ท่ีเกิดข้ึนในปลายปี 2560 โดยคิดเป็นผลกระทบร้อยละ 775 

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน  
           บริษัทมีนโยบายในการดํารงเงินกองทุนให้มีความเพียงพอสําหรับการจ่ายสินไหมทดแทน และสําหรับการ

ดําเนินงานในอนาคตของบริษัท รวมไปถึงข้อผูกมัดต่างๆท่ีบริษัทต้องรับผิดชอบ โดยบริษัทมีเป้าหมายในการดํารง

เงินกองทุนให้อยู่ระดับท่ีกฏหมายกําหนดเป็นอย่างน้อย ระดับเงินกองทุนส่วนท่ีเกินจากระดับข้ันต่ําตามกฏหมายจะ

ถูกกําหนดโดย ความเสี่ยงรวมของบริษัท ความเสี่ยงท่ียอมรับได้ การดํารงไว้ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท 

(credit rating) หรือตามแต่ท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยคํานึงถึง ระดับเงินทุนหมุนเวียน และความเพียงพอ

ของเงินกองทุนเพ่ือรองรับการเกิดมหันตภัยในอนาคต ซึ่งคํานวณมาจากการทดสอบสภาวะวิกฤต ิ

ข้อมูลเชิงปริมาณ 
หน่วย : ล้านบาท 

   
หมายเหต ุ - ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกําหนดประเภทและชนิด

ของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย 
กําหนดให้นายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการที่จําเป็นในการกํากับดูแลบริษัทที่มีอัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนต่ํากว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบได ้

 - เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย  

 - รายการข้างต้นคํานวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย  
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9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับรอบปีปฏิทินท่ีล่วงมาท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ว 
 

ACE 
INA_31Dec2560_signing.pdf 

https://www.chubb.com/th-th/about-chubb/ace-ina-overseas-insurance.aspx  

https://www.chubb.com/th-th/_assets/documents/financial-ace-2017.pdf  
 
 
 
 

 
 
 
 

 


