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ส่วนที่ 1 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย
บริษัทได้สอบทานข้อมูลทีเ่ ปิดเผย ด้วยความระมัดระวัง และบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เ ป็นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูล ที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ และ
ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ได้เปิดเผยทุกรายการของบริษัท

ลงนาม
ชื่อ นายอนุรัตน์ ประชุมรัตน์
ตาแหน่ง ผู้รับมอบอานาจกระทาการแทน
ลงนาม
ชื่อ นายศิริชัย แก้วนิยมชัยศรี
ตาแหน่ง ผู้รับมอบอานาจกระทาการแทน
วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลประจาปี 2562

ประวัติ ชับบ์ และ ชับบ์ ไลฟ์ (ประเทศไทย)
ชับบ์ เป็นบริษัทประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่ซอื้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในโลก ดาเนินธุรกิจใน 54 ประเทศและเขตการปกครอง
ชับบ์ ให้บริการด้านการประกันภัยสาหรับธุรกิจ การประกันภัยทรัพย์สินและการ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ ตลอดจน
ให้บริการประกันภัยต่อ และประกันชีวิตแก่ลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ในฐานะผู้รับ
ประกันภัย ชับบ์ นาข้อมูล เชิงลึกมาใช้ในการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง
ชับบ์ ให้บริการและชดเชยค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น
ชับบ์ ยังมีความโดดเด่นในด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการให้บริการที่แตกต่างอย่าง
ชัดเจน มีช่องทางการจัดจาหน่ายที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่า งยิ่งความมีเสถียรภาพ
ทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง รวมถึงการดาเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก โดย
บริษัท ชับบ์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก
(NYSE: CB) และเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีห ลักทรัพย์ S&P 500 index ชับบ์ มีสานักงานบริห าร
ในเมืองซูริก นิวยอร์ก ลอนดอน ปารีส รวมทั้งในเมืองอื่น ๆ โดยมีพนักงานมากกว่า
33,000 คนทั่วโลก

ชับบ์ ไลฟ์ เป็นบริษัทประกันชีวิตระดับสากลของกลุ่มบริษัท ชับบ์ สาหรับเอเชีย
ชับบ์ ไลฟ์ ดาเนินธุรกิจในฮ่องกง อินโดนีเซีย เกาหลี ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม
รวมถึงการเป็นบริษัทร่วมทุนในประเทศจี น ชับบ์ ไลฟ์ ได้เข้ามาให้บริการด้าน
ประกันชีวิตในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2544 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการความ
คุ้มครองและมั่นคงทางด้านการเงิ นของลูกค้าแต่ละราย ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย
หรือ บมจ. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ มอบบริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหลากหลาย
ประเภท ทั้งการประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง เพื่อการสะสมทรัพย์ การประกัน
อุบัติเหตุและสุขภาพ รวมถึงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อ
รถจักรยานยนต์ และสินเชื่อที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ ยังให้บริการด้านการประกัน
ชีวิตกลุ่ม ผ่านช่องทางจัดจาหน่ายที่หลากหลายประกอบด้วย ช่องทางตัวแทน
บริษัทนายหน้า ธนาคาร และพันธมิตรธุรกิจ

นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ ของ
บริษทั ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จ ากัด (มหาชน)
ภาพรวมของบริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ได้มีการเติบโตมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด
ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นทางด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงยอดขายภายใต้การแข่ง ขันของตลาดธุรกิจประกันชีวติ
ดัง ต่อไปนี้
ขยายจานวนตัวแทน

ขยายตลาดทั่วภูมิภาค

▪ ขยายจานวนตัวแทนประกันชีวิต

▪ ขยายตลาดในภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้

มุ่ง เน้นพัฒนาตัวแทนแบบมืออาชีพ บน
พื้นฐานการขายอย่างมีจริยธรรม และ
จรรยาบรรณ

ออกแบบผลิตภัณ ฑ์ใหม่ๆ

ขยายช่องทางการจัดจาหน่าย

▪ เน้นการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์

▪ ขยายช่องทางการจัดจาหน่าย และหา
พันธมิต รทางธุรกิจเพิ่มเติม

่ สอดคล้องกับความ
ใหม่ เพือให้
ต้องการของผู้บริโภคและ
กลุ่มเป้าหมาย

ทั้ง นี้ บริษัทฯ จะรักษาไว้ซึ่งความแข็ง แกร่งในด้านการบริหารความเสีย่ ง เพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้
จากการขยายธุรกิจ และเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีทเี่ ปลี่ยนไป รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการด้าน
ต่างๆ ผ่านทางออนไลน์เพิ่มมากขึน้ บริษทั ได้ดาเนินการอย่างต่อเนือ่ งในการพัฒนาเครือ่ งมือต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสนับสนุนการขาย และการปฏิบัตกิ าร พร้อมช่องทางขายผ่านดิจิตอล
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พฒั นาแอปพลิเคชัน
เพื่อช่วยดูแลสุขภาพ และการใช้ชีวิตแบบ 360°
ซึ่ง ถือเป็นหนึง่ ในโครงการทีบ่ ริษทั ฯ ได้พัฒนาเพื่อตอกย้าว่าปัจจัยด้านสุขภาพเป็นสิง่ ที่สาคัญ และเพื่อตอบโจทย์
พฤติกรรมของผู้บริโภคด้วย

คือแอปพลิเคชันทีอ่ อกแบบมาเพื่อติดตามไลฟ์สไตล์และ
กิจกรรมด้ านสุขภาพ เพื่อช่วยให้ คุณมีสุขภาพดีทั ้งกายและใจ
เป็ นเสมือนเครื่องนาทางทีช่ ่วยดูแลสุขภาพและพฤติกรรม
การใช้ ชีวิตของคุณแบบเรียลไทม์ และคอยกระตุ้นให้ ทากิจกรรมหรือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ ้น
เราสามารถเลือกประเภทการออกกาลังกายได้ ถึง 115 ประเภท เช่น เดิน วิ่ง ปั่ น
จักรยาน ว่ายน ้า โยคะ ฯลฯ แอปพลิเคชั่น
ที่ติดตั ้งบนสมาร์ท
โฟน สามารถติตดามการออกกาลังกายของคุณโดยอัตโนมัติ หรือเชื่อมผ่านแอปพลิเค
ชันสุขภาพหรืออุปกรณ์ติตตามการออกกาลังกายอื่นๆก็ได้
นอกจากนี ้แอปพลิเคชันนี ้จะเป็ นเสมือนโค้ ชส่วนตัว ที่จะคอยแนะนาและให้ ฟีดแบ็ค
กับคุณแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยคุณในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ ชีวิต และมี
สุขภาพที่ดีขึ ้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ในปี พ.ศ. 2562 บริษ ัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จากัด (มหาชน)
(“บริษทั ฯ”) มีเบี้ยประกันภัยรับตรงทัง้ หมด เติบโตร้อยละ 14
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2561 โดยกรมธรรม์ประเภทสามัญ
เติบโตร้อยละ 10 การประกันภัยอุบตั เิ หตุส่วนบุคคลเติบโตร้อยละ
8 และการประกันภัยกลุ่มเติบโตร้อยละ 18 โดยมีอัตราการเติบโต
ของเบี้ยประกันภัยปีแรกร้อยละ 12 และมีอัตราการเติบโตของ
เบี้ยประกันภัยปีตอ่ ไปร้อยละ 16 จากปีที่ผ่านมา โดยเบีย้
ประกันภัยทั้งหมดคิดเป็นส่วนแบ่งของตลาดร้อยละ 1

ผลิตภัณฑ์ของ ชับ บ์ ไลฟ์

แบบตลอดชีพ
(Whole Life)

แบบสะสมทรัพย์
(Endowment)

แบบเงินได้ประจา
(Annuity)

แบบชัว่ ระยะเวลา
(Term)

สัญ ญาเพิม่ เติม
(Riders)

สัญ ญาเพิ่มเติมอุบตั เิ หตุสว่ น
บุค คล
(Personal Accident)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จากัด (มหาชน)
ประกันชีวติ

ตัวชี้แหล่งผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ( URL)

ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 90/20

https://www.chubb.com/th-th/personal/life-protector-90-20-insurance.aspx

ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ พลัส

https://www.chubb.com/th-th/personal/life-protector-plus-insurance.aspx

สุพรีม ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 90/20

https://www.chubb.com/th-th/personal/supreme-life-protector-insurance.aspx

ชั่วระยะเวลา

https://www.chubb.com/th-th/personal/term-life-insurance.aspx

ประกันสุขภาพ

ตัวชี้แหล่งผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ( URL)

สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด
(รพ.) เอช เอส พี พี

https://www.chubb.com/th-th/personal/health-protector-plus.aspx

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

https://www.chubb.com/th-th/personal/health-rider-hsd.aspx

คุ้มครองสุขภาพแบบชดเชยรายได้

https://www.chubb.com/th-th/personal/health-rider-hbf.aspx

ประกัน คุ้มครองโรคร้ายแรง 50 โรค

https://www.chubb.com/th-th/personal/dread-diseases-dd-insurance.aspx

ประกันอุบตั เิ หตุ

ตัวชี้แหล่งผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ( URL)

PA อุ่น ใจ

https://www.chubb.com/th-th/personal/pa-uon-jai-personal-accident-insurance.aspx

PA Sure Sure

https://www.chubb.com/th-th/personal/pa-sure-sure-personal-accident-insurance.aspx

สัญญาเพิ่มเติมคุม้ ครองอุบตั ิเหตุ

https://www.chubb.com/th-th/personal/accidental-rider.aspx

PA Perfect

https://www.chubb.com/th-th/personal/pa-perfect-insurance.aspx

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จากัด (มหาชน)

ประกันเพือ่ วางแผนเกษียณ

ตัวชี้แหล่งผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ( URL)

แอนนิวตี้ เรดดี้ ชาระเบี้ย 5 ปี

https://www.chubb.com/th-th/personal/annuity-ready-5-years-payment.aspx

ประกัน ชีวิตตลอดชีพ เอ็กซ์ตร้า

https://www.chubb.com/th-th/personal/whole-life-extra.aspx

สะสมทรัพย์ 60

https://www.chubb.com/th-th/personal/celebrate-60-en60-insurance.aspx

สุขใจวัยเกษียณ

https://www.chubb.com/th-th/personal/happy-retirement-insurance.aspx

ประกันแบบสะสมทรัพย์

ตัวชี้แหล่งผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ( URL)

15 สมาร์ท แพลน

https://www.chubb.com/th-th/personal/pa-perfect-insurance.aspx

7 สมาร์ท แพลน

https://www.chubb.com/th-th/personal/7-smart-plan-insurance.aspx

21 ปี ทวีทรัพย์

https://www.chubb.com/th-th/personal/21-saving-plus-insurance.aspx

สะสมทรัพย์ 20/15

https://www.chubb.com/th-th/personal/endowment-20-15-insurance.aspx

ประกันเพือ่ การศึกษาบุตร

ตัวชี้แหล่งผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ( URL)

24 ทีเอ็กซ์

https://www.chubb.com/th-th/personal/24tx-insurance.aspx

ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย
ประจาปี 2562
หน่วย : ล้านบาท

การประกันภัยประเภทสามัญ (Ordinary)
รายการ

การประกันภัย
อุบ ัติเหตุสว่ น
บุคคล

อุตสาหกรรม

(Personal

การประกันภัย
ประเภทกลุ่ม
(Group)

รวม

Accident)

ตลอดชีพ

จานวนเบี้ย
ประกันภัย
รับโดยตรง
สัด ส่วนของเบี้ย
ประกันภัย
(ร้อยละ)

การ
ประกันภัย
ประเภท

สะสม

เฉพาะ

อื่นๆ

รวม

ทรัพย์

กาล

1,758.78

678.02

7.17

257.59

2,701.56

-

33.96

3,317.92

6,053.43

29.05%

11.20%

0.12%

4.26%

44.63%

-

0.56%

54.81%

100.00%

หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงานประจาปี 2562

ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ และวิธีการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต
การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ตามสัญ ญาประกันชีวติ
ผู้เอาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรมผูม้ ีส่วนได้เสีย แล้วแต่กรณี สามารถติดต่อขอรับเอกสารประกอบการ
เรียกร้อง จัดส่งเอกสาร และรับเงินค่าสินไหมทดแทนได้ ตามรายละเอียดต่อไปนี้
การขอรับเอกสารการเรียกร้องฯ
1.
ติด ต่อศูนย์ดแู ลลูกค้าด้วยตนเอง หรือโทร. 1283 หรือ 0-2615-6868 ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น. ในวันทาการ
เจ้าหน้าทีจ่ ะจัดเตรียมหรือส่ง เอกสารการเรียกร้องให้ท่านโดยตรง
2.
ติด ต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานสาขาของบริษทั ฯ ทุกแห่งทัว่ ประเทศ
3.
ติด ต่อตัวแทนของท่าน
4.
ดาวน์โ หลดแบบฟอร์มเอกสารการเรียกร้องด้วยตนเองได้ที่เวปไซด์ของบริษัทฯ
การยื่น หลักฐานการเรียกร้องฯ
1.
ยื่นผ่านสานักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือสานักงานสาขาของบริษัทฯทุกแห่ง
2.
จัด ส่ง ทางไปรษณียล์ งทะเบียน จ่าหน้าซองถึง ฝ่ายสินไหมประกันชีวิต บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จากัด
(มหาชน) 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
3.
ส่ง ผ่านตัวแทนของท่าน
ระยะเวลาในการพิจารณาของบริษัทฯ
1.
บริษัทฯ จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้ตามเงือ่ นไขความคุม้ ครองของแต่ละสัญ ญาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษทั ฯ
ได้ร ับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน
2.
กรณีมีเหตุอันควรสงสัย บริษัทจะขยายเวลาในการพิจารณาออกเป็น 90 วัน โดยภาระในการพิสจู น์ว่าการเรียกร้อง
เพื่อให้บริษัทฯ ชดใช้ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัย เป็นหน้าทีข่ องบริษัทฯ ที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติม
ทั้ง นี้ผู้เอาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้เสียต้องให้ข้อเท็จจริง และให้ความสะดวกแก่บริษัท ฯ ตามสมควร
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1.
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประสบอุบตั ิเหตุ
▪ แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษทั ฯ โดยผู้เอาประกันภัยกรอกรายละเอียดหน้าที่ 1 และแพทย์
ผู้ร ักษากรอกรายละเอียดในหน้า 2
▪ ฟิล์มเอ็กซเรย์ หรือสาเนารายงานการอ่านฟิลม์ ในกรณีที่มีกระดูกเคลือ่ นที่ แตกหัก หรือสูญ เสียอวัยวะ
▪ เอกสารอื่น ๆ เช่น สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย การลงลายมือชือ่ ในแบบฟอร์มการเรียกร้องฯ ต้องเหมือนกับลายมือ
ชื่อที่ให้ไ ว้ขณะขอเอาประกันภัย
โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประสบอุบัตเิ หตุได้ที่
https ://www.chubb .com /th-th/customer-service/life-claims-accident.aspx
2.
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีมรณกรรม
(1) กรณีมรณกรรมโดยสาเหตุธรรมชาติ เช่น จากโรคภัยไข้เจ็บ หรือความชราภาพ ใช้เอกสารประกอบการ
เรียกร้องดังนี้

▪ แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมมรณกรรมของบริษทั ฯ
▪ ใบรายงานแพทย์ผรู้ กั ษากรณีมรณกรรม ตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ
▪ ใบมรณบัตรฉบับจริง พร้อมสาเนา* ซึ่ง มีการรับรองสาเนาถูกต้อง
▪ ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้เสียชีวติ ที่มีการจาหน่าย “ตาย” เรียบร้อยแล้ว พร้อมสาเนา* ซึ่งมีการรับรอง
สาเนาถูกต้อง
▪ ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้รบั ประโยชน์ทุกคน พร้อมสาเนา* ซึ่ง มีการรับรองสาเนาถูกต้อง
▪ บัต รประจาตัวประชาชนฉบับจริงของผู้เสียชีวิต พร้อมสาเนา* ซึ่ง มีการรับรองสาเนาถูกต้อง
▪ บัต รประจาตัวประชาชนฉบับจริงของผูร้ บั ประโยชน์ทกุ คน พร้อมสาเนา* ซึ่ง มีการรับรองสาเนาถูกต้อง
▪ รายงานการตรวจสอบการมรณกรรมของผู้เอาประกันภัย จัดทาโดยผูบ้ ริหารตัวแทนหรือตัวแทน
▪ กรมธรรม์ประกันชีวติ หรือใบรับรองการเอาประกันภัย หากมีการสูญหายใช้ใบแจ้งความเอกสารหายแทน
▪ หนัง สือยินยอมให้เปิดเผยประวัตกิ ารรักษาพยาบาลลงนามโดยผูร้ บั ประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัย
▪ เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลีย่ นชื่อ -สกุลของผู้เสียชีวิตหรือผูร้ บั ประโยชน์ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
สาเนาสูตบิ ตั ร กรณีผรู้ บั ประโยชน์เป็นผู้เยาว์ หรือสาเนาทะเบียนสมรส กรณีผรู้ บั ประโยชน์เป็นคูส่ มรสของผูเ้ อา
ประกันภัย
หมายเหตุ* : สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูร้ บั ประโยชน์ หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้รบั
ประโยชน์หากผูร้ บั ประโยชน์เป็นผู้เยาว์
(2) กรณีมรณกรรมโดยสาเหตุผิดธรรมชาติ เช่น อุบัติเหตุ ฆ่าตัวตาย ถูกผู้อื่น ทาร้าย ถูกสัตว์ทาร้าย หรือไม่
ปรากฏสาเหตุ ใช้เอกสารประกอบการเรียกร้องเพิ่มเติมจากข้อ 1 ดังนี้
▪ สาเนาบันทึกประจาวันของสานักงานตารวจแห่งชาติ
▪ สาเนาใบรายงานการชันสูตรพลิกศพ
▪ รายงานการตรวจศพ (กรณีมีการผ่าพิสูจน์ศพ)
โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีมรณกรรมได้ที่
https ://www.chubb .com /th-th/customer-service/life-claims-death.aspx
3. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาเพิม่ เติมโรคร้ายแรง
▪ แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษทั ฯ โดยผู้เอาประกันภัยกรอกรายละเอียดในหน้า 1 และแพทย์
ผู้ทาการรักษากรอกรายละเอียดในหน้า 2
▪ ผลการตรวจชิ้นเนือ้ หรือผลทางพยาธิสภาพ
▪ กรมธรรม์ประกันชีวติ หากมีการสูญหาย ใช้ใบแจ้งความเอกสารหาย
▪ สาเนาประวัตกิ ารรักษาทั้งหมด (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เพื่อประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย การลงลายมือชือ่ ในแบบฟอร์มการเรียกร้องต้องเหมือนกับลายมือชื่อ
ที่ให้ไ ว้ขณะขอเอาประกันภัย

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสัญ ญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงได้ที่
https ://www.chubb .com /th-th/customer-service/life-claims-dread-disease.aspx
4. การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล
การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ตามสัญญาเพิม่ เติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด/ สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล
รายวัน สัญญาประกันภัยอุบัตเิ หตุสว่ นบุคคล และสัญญาอื่นๆ ใช้เอกสารในการเรียกร้องดังต่อไปนี้
▪ แบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลของบริษัทฯ โดยผูเ้ อาประกันภัยกรอกรายละเอียดหน้าที่ 1 และ
แพทย์ผู้ทาการรักษากรอกรายละเอียดหน้าที่ 2
▪ ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ (บริษทั ไม่รบั สาเนาใบเสร็จทุกกรณี เว้นแต่ในกรณีทผี่ ู้เอาประกันภัยได้นา
ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับไปเบิกกับบริษัทประกันภัยอืน่ ๆ หรือสวัสดิการใด ๆ และยัง ไม่ได้รบั ความคุม้ ครองเต็มตาม
ค่าใช้จ่ายจริงในใบเสร็จรับเงิน จึงต้องการเรียกร้องในส่วนที่ยงั ขาดเพิ่มเติม กรณีเช่นนีข้ อให้นาสาเนาใบเสร็จรับเงิน
ที่มีการรับรองการจ่ายแล้ว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และใบแสดงรายละเอียดของรายการจ่ายเงินทีผ่ ู้เอา
ประกันภัยได้ร ับไปแล้ว ส่งไปพร้อมเอกสารเรียกร้องได้ตามปกติโดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายในส่วนของค่าใช้จา่ ยที่ยงั
ไม่ไ ด้รบั ความคุม้ ครอง แต่ไ ม่เกินสิทธิที่ได้ซื้อไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัย)
▪ ใบสรุปหน้างบค่ารักษาพยาบาล
▪ เอกสารทางการแพทย์อนื่ ๆ เช่น ผลการตรวจต่างๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เพื่อประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย การลงลายมือชือ่ ในแบบฟอร์มการเรียกร้องต้องเหมือนกับลายมือชื่อ
ที่ให้ไ ว้ขณะขอเอาประกันภัย
โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลได้ที่ https://www.chubb.com/thth/customer-service/life-claims-health.aspx
5.การเรียกร้องผลประโยชน์การยกเว้นเบีย้ ประกันภัย
แบ่ง ออกเป็น 2 กรณี
(1)การเรียกร้องผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมคุม้ ครองผู้ชาระเบี้ยประกันภัย (ผช.) กรณีผู้ชาระเบี้ยประกันภัย
มรณกรรม
เอกสารประกอบการเรียกร้องมีดงั นี้
▪ แบบฟอร์มเรียกร้องผลประโยชน์การยกเว้นเบีย้ ประกันภัยของบริษัทฯ
▪ ใบรับรองแพทย์ผู้ทาการรักษากรณีมรณกรรม
▪ มรณบัตรต้นฉบับและสาเนา*ซึ่งมีการรับรองสาเนาถูกต้อง
▪ ต้นฉบับบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิตและสาเนา* ซึ่งมีการรับรองสาเนาถูกต้อง
▪ ต้นฉบับและสาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ สียชีวติ ที่ระบุจาหน่าย "ตาย"* ซึ่ง มีการรับรองสาเนาถูกต้อง
▪ ต้นฉบับพร้อมสาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย* ซึ่ง มีการรับรองสาเนาถูกต้อง
▪ กรมธรรม์ประกันชีวติ หากมีการสูญหายให้ใช้ใบแจ้งความเอกสารหายแทน
▪ สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองของผู้เอาประกันภัย* ซึ่งมีการรับรองสาเนาถูกต้อง

▪ หนัง สือยินยอมให้เปิดเผยประวัตกิ ารรักษาพยาบาล
กรณีเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติ เช่น อุบัติเหตุ ฆ่าตัวตาย ถูกผู้อื่น ทาร้าย หรือเสียชีวิตไม่ปรากฏสาเหตุ ฯลฯ ให้
จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1. สาเนาบันทึกประจาวันของสานักงานตารวจแห่ง ชาติ
2. สาเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
3. รายงานการตรวจศพ กรณีมีการผ่าพิสจู น์ศพ
หมายเหตุ* : สาเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูเ้ อาประกันภัย หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผูเ้ อา
ประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์
(2) การเรียกร้องผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมคุม้ ครองผู้ชาระเบี้ยประกันภัย (ผช.) และสัญญาเพิ่มเติม
ยกเว้น การชาระเบี้ยประกันภัย (ยบ.) กรณีผู้ชาระเบี้ยหรือผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เอกสาร
ประกอบการเรียกร้องมีดังนี้
▪ แบบฟอร์มเรียกร้องขอยกเว้นการชาระเบีย้ ประกันภัยของบริษัทฯ
▪ ใบรายงานแพทย์ผู้ทาการรักษา
▪ กรมธรรม์ประกันชีวติ หากมีการสูญหาย ให้ใช้ใบแจ้งความเอกสารหายแทน
▪ สาเนาประวัตกิ ารรักษาทั้งหมด (ถ้ามี)
▪ รูปถ่ายปัจจุบันของผูท้ ุพพลภาพ (ถ้ามี)
โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยได้ที่
https ://www.chubb .com /th-th/customer-service/life-claims-waiver-of-premium.aspx
6. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประเภทอื่นๆ
หากผู้เอาประกันภัยท่านใดต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอื่นใดที่ไม่อยูใ่ นรายการประเภทของค่าสินไหม
ทดแทน กรุณาติดต่อเพื่อรับคาแนะนาได้ที่ศูนย์ดแู ลลูกค้า โทร.1283 หรือ 0-2615-6868 ตัง้ แต่เวลา 8.30-17.00
น. ในวันทาการ

ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน
จัด ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการรับเรือ่ งร้องเรียนเมื่อผู้เอาประกันภัยมี ข้อร้องเรียนในเรือ่ งผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือตัวแทน
ของบริษทั ฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นเรือ่ งสาคัญ ทุกข้อร้องเรียนและความคิดเห็นของผูเ้ อาประกันภัย จะได้รบั การใส่ใจ
แก้ไ ขปรับปรุง และแจ้ง กลับในลักษณะ One Stop Service ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนไปยัง
บริษัทฯ ได้หลายวิธ ี ได้แก่
►โทรศัพท์ : 1283 หรือ 0-2615-6860 (วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 8.30–17.00 น.)
►โทรสาร : 0-2615-6880 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
►E -mail : CHC.THLife@chubb.com
►ทางไปรษณียท์ ี่ : ศูนย์บริการรับเรือ่ งร้องเรียน บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จากัด (มหาชน) 130-132
อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
►ติดต่อโดยตรงที่บริษัทฯ

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
►รับฟัง ขออภัย และขอบคุณในทุกความคิดเห็นของผูเ้ อาประกันภัยทีม่ ีตอ่ บริษัทฯ
►พนักงานของศูนย์บริการรับเรือ่ งร้องเรียนจะพยายามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยทันที
►หากเรือ่ งดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขได้ในทันที พนักงานจะนาข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงความ
ต้องการของผูเ้ อาประกันภัย ส่งต่อไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและรับผิดชอบโดยตรง เพื่อตรวจสอบและ
หาทางแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
►ศูนย์ร ับเรือ่ งร้องเรียนจะแจ้งให้ผเู้ อาประกันภัยทราบถึงผลการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไข
ปัญ หาภายในวันทาการถัดไป
►ในกรณีทตี่ อ้ งใช้ระยะเวลาเพิ่มเติมในการดาเนินการ ศูนย์บริการรับเรือ่ งร้องเรียนจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะจนกว่าเรือ่ งร้องเรียนจะแล้วเสร็จ
►โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คาร้องเรียนได้ที่ https ://www.chubb.com/th-th/customer- service/lifecomplaint-handling.aspx

การกากับดูแลกิจการที่ดี ของ ชับบ์ ไลฟ์
(Corporate Good Governance)

กรอบการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษัท
ชับบ์ ไลฟ์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญ ของการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยดาเนินธุรกิจประกันภัยบนพื้นฐานความ
เชื่อมั่นและความซื่อสัตย์สจุ ริต ต่อผูเ้ อาประกัน ภัย ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงผู้ถอื หุน้ และประชาชนทัว่ ไป บริษทั ฯ มีการ
ด าเนินธุรกิจโดยเน้นหลักการถ่วงดุลอานาจ การบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึ้นกับผู้เอาประกัน ภัย
รวมถึง การจัดการความเสี่ยงทัง้ องค์กรอย่างมีระบบ และการควบคุมภายใน รวมถึงการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์หรือกฎหมาย
กาหนด
คณะกรรมการบริษทั เป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้การดาเนินธุรกิจประกันชีวิตของบริษทั ฯ ประสบความสาเร็จตาม
จุด มุ่ง หมาย รวมถึงเป็นต้นแบบและผลักดันวัฒนธรรมในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลที่ด ี โดย
จานวนและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริษทั สะท้อนหลัก Fit and Proper คณะกรรมการบริษทั มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญ
ด้านธุรกิจประกันภัย การบริหารความเสี่ยง และการเงิน การบัญชี เพื่อเท่าเทียมกับโครงสร้างบรรษัทภิบาล ขนาด และความ
ซับซ้อนของธุรกิจ
นอกจากนั้น หนึ่งในคุณสมบัตทิ ี่สาคัญของคณะกรรมการบริษัท คือการหลีกเลี่ยง หรือการบริหารจัดการความความ
ขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ และความเป็นอิสระและเป็นธรรม (Independence and objectivity) เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
วัต ถุประสงค์ตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการตระหนักและให้ความเป็นธรรมต่อลูกค้า อันเป็นปัจจัยสาคัญในการผลักดัน
ให้การดาเนินธุรกิจประกันชีวิตให้ประสบความสาเร็จ และเพื่อกิจการทีย่ ั่งยืนในอนาคต
คณะกรรมการบริษทั ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการจานวน 8 คน ซึ่ง เป็น
กรรมการทีเ่ ป็นผู้บริหารของบริษัท และกรรมการอิสระ ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายวิศ ิษฎ์ ตังคนังนุกูล
นางแองเจล่า จูลี่ ฮัน เตอร์
นายเครี่ เดวิด วีฟเวอร์-เบอร์เรท
นายอาณัติ ลีมัคเดช
นางรัตนา เล็งศิรวิ ัฒน์
นายสุวรรณ วงศ์ศรีวงศ์
นายอนุรตั น์ ประชุมรัตน์
นายเมืองเพชร สวัสดิ์ลาภ
นายศิริชัย แก้วนิยมชัยศรี

ประธานคณะกรรมการ/กรรมการอิสระ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

“คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการกากับดูแล
กิจการที่ดี และดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน”
หน้าทีห่ ลักของคณะกรรมการบริษทั
(1) กาหนดทิศทางและเป้าหมายเชิง กลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท ฯ
(2) พิจารณาอนุมตั นิ โยบายสาคัญของบริษัท แผนธุรกิจ รวมถึงกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ฯ
(3) กาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจประกันชีวิต โดยคานึงถึงผลประโยชน์แก่ผเู้ อาประกัน ภัย ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ และการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
(4) ควบคุม ตรวจสอบดูแลประสิทธิภาพการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ ยง รวมถึงระบบการทางานต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
(5) รับผิด ชอบ ควบคุม ดูแล เพื่อให้สถานะทางการเงินของบริษัทฯ มีค วามสมดุล และรายงานทางการเงินทีถ่ ูกต้อง
ตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึง ส่งเสริมความเป็นอิสระแก่ผตู้ รวจสอบบัญ ชี
(6) กาหนดค่านิยมขององค์กร โดยสะท้อนเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษทั ฯ บนพื้นฐานมาตรฐานของผูป้ ระกอบอาชีพ
และจรรยาบรรณของบริษัทฯ
(7) ให้ค าปรึกษาในการดาเนินธุรกิจแก่หน่วยธุรกิจของบริษัทฯ
(8) กากับให้บริษัทฯ มีนโยบายดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ
เพื่อให้กระทาการ หรืองดเว้นกระทาการอย่างใดอย่างหนึง่ อันเป็นเหตุให้ผเู้ อาประกัน ภัย ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผูถ้ ือหุน้
เสียเปรียบ
(9) ส่ง เสริมวัฒนธรรมการปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าอย่างเป็นธรรม
(10) กากับดูแลให้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน อย่างเหมาะสม ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ ผู้บริหารงาน
บุค ลากรหลักในหน่วยงานควบคุม และพนักงานในหน่วยงานสาคัญ
(11) พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพือ่ สนับสนุนการทาหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงดาเนินการเพื่อ
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั (Board Performance Evaluation)
คณะกรรมการบริษทั จะทาการประเมินผลงานโดยผ่านแบบสอบถามทีค่ รอบคลุมถึงอานาจหน้าที่หลักของคณะกรรมการ การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทได้บรรลุตามเป้าประสงค์ หรือนโยบายของบริษทั ฯ รวมถึง ปัจจัยร่วมอื่นๆในการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน อาทิเช่น การเข้าร่วมประชุ ม (Attendance) การแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ หรือ
แนวทางในทีป่ ระชุม (Meeting Participation) การมีสว่ นร่วมและการสนับสนุนองค์กร (Contribution) รวมถึงความรู้
ประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทที่มีตอ่ ธุรกิจประกันภัย (Industry and Business Knowledge) โดยฝ่ายเลขานุการ
บริษัท (Corporate Secretary) ทาหน้าทีร่ วบรวมผลการประเมินการปฏิบัตงิ านคณะกรรมการบริษัท เพื่อนาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั และผลการปฏิบัตงิ านจะสะท้อนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบร ษิ ทั มีหน้าที่ในการก ากับ
ดูแ ล ก าหนดทิศ ทาง และเป้าหมายเชิงกล

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

ยุทธ์ใ นภาพรวมของบร ษิ ทั เพื่อ นาไปสูค่ วาม
ยั่ง ยืนในการด าเนินกิจการ รวมถึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อ ย เพื่อช่วยสนับสนุนการ

ผู้บริหาร

ทาหน้า ที่ข องคณะกรรมการบร ษิ ทั

หน่วยธุรกิจ

ฝ่ายสนับสนุน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณา
สินไหม

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการการลงทุน
และบริหารสินทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการบริษัท เพือ่
สนับ สนุนการปฏิบ ัติห น้าทีข่ อง
คณะกรรมการบริษัท รวมถึง
ความถูกต้องของการดาเนินการ

คณะกรรมการพิจารณาสินไหม มี
หน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยง

คณะกรรมการการลงทุนและ
บริห ารสินทรัพย์ มีห น้าที่
พิจารณา และอนุมัตินโยบายการ
ลงทุนของบริษัท และแผนการ
ลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายการลงทุนดังกล่าว
รวมถึงควบคุมกิจกรรมทางด้าน
การลงทุน ให้เป็นไปตามกรอบ

ทางการเงินของบริษทั การ
รายงานข้อมูลทางการเงิน และ
ฐานะทางการเงิน ระบบการ
ควบคุมภายใน ขั้นตอนการ
ตรวจสอบการควบคุมภายใน
ประสิท ธิภ าพในการควบคุม
ภายใน และการตรจวจสอบ
ความมีอิสระของผู้ตรวจสอบ
บัญชี ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ฎหมาย
กาหนด

เกี่ยวกับ การจัดการพิจารณา
สินไหม ของบริษัท พิจารณาและ
อนุมัตินโยบาย คู่มือที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาสินไหม

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั
มีห น้าที่จัดให้มีนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง กรอบการบริห าร
ความเสี่ยง และควบคุมดูแลการ
บริห ารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัท ได้มีการควบคุมความเสี่ยง
อย่างเพียงพอ รวมถึงการหา
แนวทางป้องกันมิให้เกิดความ
เสี่ยงอันกระทบต่อการดาเนินงาน
ของบริษัท ชื่อเสียงของบริษทั
พร้อมรายงานการควบคุมความ
เสี่ยงให้กับ คณะกรรมการของ
บริษัท

นโยบายบริห ารความเสี่ยง และ
ประเมินผลการลงทุนของบริษทั

คณะกรรมการจัดการ
ข้อร้องเรียนและการ
ให้บริการลูกค้าอย่าง
เป็นธรรม
คณะกรรมการการจัดการข้อ
ร้องเรียนและการให้บริการ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรม มีห น้าที่
พิจารณา ควบคุมและจัดการ
การให้บ ริการลูกค้าอย่างเป็น
ธรรม และการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน รวมถึงพิจารณา
อนุมัติ คู่มือ นโยบายที่
เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรม
ทางการตลาด และพิจารณา
หาแนวทางแก้ไขเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับ การกระทา
ความผิดของฝ่ายขาย การ
เยียวยาความเสียหายแก่
ลูกค้า

(มหาชน)

หลักการควบคุมภายในของ ชับบ์ ไลฟ์
“การบริหารงานตามกรอบดาเนินงาน ตามหลักบรรษัทภิบาล รวมถึงการควบคุมความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการ 3 Lines of Responsibilities และการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง”
►คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการส่งเสริมการดาเนินงานของธุรกิจประกันชีวิตของบริษัท ควบคุม และตรวจสอบระบบการ
บริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ รวมถึงให้คาแนะนา หรือข้อเสนอแนะในการดาเนินการบริหารความเสี่ยงให้อยูร่ ะดับทีย่ อมรับได้
►บริหารระบบการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น การจัดลาดับความเสี่ยงทีส่ าคัญของบริษัทฯ
พร้อมทั้ง มีมาตรการการบริหารความเสี่ยง และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจาทุกไตรมาส การจัดทา
กรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงเป็นประจาทุกปี การประเมินความเสีย่ งแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคง
ทางการเงินของบริษทั (ORSA)
►การบริหารและควบคุมภายใน โดยผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทฯ (Management Control) โดยผูบ้ ริหารแต่ละส่วนงานมี
หน้าที่ค วามรับผิดชอบในการบริหารงาน การให้คาแนะนา ควบคุมในฐานะที่เป็นผู้รบั ผิดชอบระดับทีห่ นึง่ (1st Line of
Responsibilities) เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากทีส่ ุด รวมถึงการควบคุมภายในโดยหลักการ
“3 Lines of Responsibilities”
►ระบบการควบคุมภายใน โดยบริษทั ฯ มีหน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Audit) เพื่อตรวจสอบว่าการปฏิบตั งิ านเป็นไป
ตาม ขั้นตอน คู่มือ หรือนโยบายทีบ่ ริษัทกาหนดหรือไม่ รวมถึงมีการตรวจสอบฐานะทางการเงิน จากผู้ตรวจสอบบัญชี (External
Audit) ที่มีค วามเป็นอิสระ การตรวจสอบการปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายจากฝ่ายกากับดูแลธุรกิจ (Compliance
Department) และการบริหารความเสี่ยงโดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Department) รวมถึงการ
ส่ง เสริมวัฒนธรรมการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจ หรือการดาเนินงานของหน่วยธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมตามทีก่ ฎหมายกาหนด
►การปกป้องข้อมูลของบริษทั ฯ และข้อมูลของลูกค้า โดยข้อมูลดังกล่าวถือเป็นข้อมูลที่มีความสาคัญ บริษัทฯ มีมาตรการใน
การคุ้มครองข้อมูลของลูกค้าอย่างเข้มงวด การเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูล หรือเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าจะต้องสอดคล้องกับ
วัต ถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ เช่น เพื่อประโยชน์ในการพิจารณารับประกันภัย และการชดใช้คา่ สินไหมทดแทน เป็นต้น
►ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษทั ฯ มีการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสมต่อการทาบัญชี งบการเงิน และ
รายงานบัญชีตา่ งๆของบริษัท การควบคุมดูแลที่เหมาะสมสาหรับกระบวนการดาเนินธุรกิจทีส่ าคัญของบริษัทฯ กระบวนการ
ตรวจสอบการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ สอดคล้องกับโครงสร้างบรรษัทภิบาลของบริษัท

โครงสร้างองค์กรของบริษทั ชับ บ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จ ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการการลงทุน
และบริหารสินทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและการ
ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม

ฝ่ายกากับดูแ ลธุรกิจ และฝ่ายบริหารความ
เสี่ยง

คณะกรรมการพิจารณาสินไหม

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

ประธานฝ่าย
พัน ธมิตรธุรกิจ

ประธายฝ่าย
ตัวแทน

ประธานฝ่าย
ปฏิบัติการ

ฝ่ายสนับสนุน

ฝ่ายคณิตศาสตร์
ประกัน ภัย

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายทรัพยากร
บุค คล

ฝ่ายบัญชีแ ละ
การเงิน

ฝ่าย Project
Management

ฝ่ายกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ทางการ

ประธานฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ประธานฝ่ายการตลาด
และสนับสนุนช่องทาง
จัดจาหน่าย

ฝ่ายพิจารณารับ
ประกัน ภัย
ฝ่ายสิน ไหม
ทดแทน
ฝ่ายบริการ
ลูกค้า

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จ ากัด (มหาชน)
รายชื่อ
แองเจล่า จูลี่ ฮันเตอร์
เครี่ เดวิด วีฟเวอร์เบอร์เรท
เมย์ แมน ลิน
จารุมา จารุพงษ์ทวิช
เอเดรียน โอไบรอัน
อนุรัตน์ ประชุมรัตน์
ชูชาติ น้าฟ้า
ศิริชัย แก้วนิยมชัยศรี
จ ารัก จันจินดา
ไมเคิล บิวซ์
ยี นิน ลี
เจิน หลิน
ชณัตถ์ เพชรแสงงาม
สมนึก วิวัฒนะ
อาณัติ ลีมัคเดช
รัตนา เล็งศิริวัฒน์
กฤตธรรม กฤตมโนรถ
สุจ ิตรา สุคนธมาน
เมืองเพชร สวัสดิ์ลาภ
ลัดดาวัลย์ สิทธิวรนันท์

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

√

√

√
√
√
√
√

√
√
√

√
√

คณะกรรมการ
พิจารณาสิน ไหม

คณะกรรมการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

√
√
√
√
√

คณะกรรมการการ
ลงทุน และบริหาร
สิน ทรัพ ย์
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

คณะกรรมการจัดการข้อ
ร้องเรียนและการให้บริการ
อย่างเป็น ธรรม
√

รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
►คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สมนึก วิวัฒนะ
2.
3.
4.
5.

เครี่ เดวิด วีฟเวอร์-เบอร์เรท
อาณัติ ลีมัคเดช
รัตนา เล็งศิริวัฒน์
พลอยปภัส พิพัฒน์กิติบดี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
AVP.ฝ่ายบัญชีและการเงิน

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการ

หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องสมบูรณ์ และครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรอง
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ
4. พิจ ารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลที่ทาหน้ าที่เป็นผู้สอบบัญชี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
5. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพื่อกากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทหากเรื่องดังกล่าวมีความสาคัญต่อการบริหารงาน หรือการดาเนินธุรกิจ
6. แสดงความเห็นประกอบรายงานการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ
7. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

พิพั
►คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. แองเจเล่า จูลี่ ฮันเตอร์
2. เครี่ เดวิด วีฟเวอร์-เบอร์เรท
3. เมย์ แมน ลิน
4. จารุมา จารุพงษ์ทวิช
5. ศิริชัย แก้วนิยมชัยศรี
6. จ ารัก จันจินดา
7. เอเดรียน โอไบรอัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน
Chief Actuarial
Chief Marketing Officer
Head of Legal and Regulatory Affairs
Head of Compliance
Chief Operation Officer

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจ ารณาอนุมัติกรอบบริหารความเสี่ยง นโยบายบริหารความเสี่ยง และแผนธุรกิจ สามปีของบริษัท ฯ
2. กาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยง และนโยบายบริหารความเสี่ยง
3. กากับดูแลบริษัทให้มีการบริหารความเสี่ยงระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงการจัดทารายงานสรุปสถานะความเสี่ยงและเงินกองทุนของบริษัทฯ
4. บริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่กาหนด รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

►คณะกรรมการพิจารณาสินไหม (Claims Committee)
รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาสิน ไหม
1. เอเดรียน โอไบรอัน Chief Operation Officer
ประธานคณะกรรมการพิจ ารณาสินไหม
2. อนุรัตน์ ประชุมรัตน์ Head of Complaint and BCM
กรรมการพิจ ารณาสินไหม
3. ชูชาติ น้าฟ้า
VP.Operations
กรรมการพิจ ารณาสินไหม
4. ศิริชัย แก้วนิยมชัยศรี Head of Legal and Regulatory Affairs
กรรมการพิจ ารณาสินไหม
5. จ ารัก จันจินดา
Head of Compliance
กรรมการพิจ ารณาสินไหม
หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาสิน ไหม
1. ดาเนินการสอบสวน พิจ ารณา ชี้ขาด และตัดสินเกี่ยวกับการพิจ ารณาสินไหมทดแทน รวมถึงเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือ
มีมูลค่าสูง หรือเรื่องร้องเรียนที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ หรือชื่อเสียงของบริษัท ฯ
2. พิจ ารณา อนุมัติ และทบทวนคู่มือ นโยบาย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบั ติในการ
ดาเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางการ

►คณะกรรมการการลงทุน และบริหารสินทรัพย์ (Investment and Asset Liability Committee)
รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน และบริหารสิน ทรัพ ย์
1. เครี่ เดวิด วีฟเวอร์-เบอร์เรท
ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. แองเจล่า จูลี่ ฮันเตอร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. เมย์ แมน ลิน
Chief Actuarial

ประธานคณะกรรมการการลงทุนฯ
รองประธานกรรมการการลงทุนฯ
กรรมการการลงทุนฯ

4. ไมเคิล บิวซ์

Managing Director, Chubb Life Investment

กรรมการการลงทุนฯ

5. ยี นิน ลี

Regional Chief Financial Officer

กรรมการการลงทุนฯ

6. เจิน หลิน

Senior Investment Analysis – Chubb Asset Management กรรมการการลงทุนฯ

7. ชณัตถ์ เพชรแสงงาม

AVP. Actuarial Department

กรรมการการลงทุนฯ

8. พลอยปภัส พิพัฒน์กิติบดี

AVP.ฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขานุการ

หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน และบริหารสิน ทรัพย์
1.
2.
3.
4.
5.

จัดทากรอบนโยบายการลงทุน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจ ารณาอนุมัติ
พิจ ารณาอนุมัติแผนการลงทุนของบริษัทเพื่อสอดคล้องกับนโยบายการลงทุน และนโยบายบริหารความเสี่ยงรวม
กากับดูแลการลงทุนของบริษัท ให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน และตามกฎหมายที่กาหนด
กากับดูแลรายงานและบุคลากรของบริษัทเพื่อความเพียงพอต่อการดาเนินงานด้านการลงทุน
บริหารเงินทุนตามกรอบนโยบายการลงทุน และรายงานผลการลงทุนแก่คณะกรรมการบริษัท

►คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Complaint and Market
Conduct Committee)
รายชื่อคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม
1. แองเจล่า จูลี่ ฮันเตอร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนฯ
2. ชูชาติ น้าฟ้า
รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ
กรรมการจัดการข้อร้องเรียนฯ
3. อนุรัตน์ ประชุมรัตน์
Head of Complaint and BCM
กรรมการจัดการข้อร้องเรียนฯ
4. ศิริชัย แก้วนิยมชัยศรี
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
กรรมการจัดการข้อร้องเรียนฯ
5. จ ารัก จันจินดา
หัวหน้าฝ่ายกากับดูแลธุรกิจ
เลขานุการฯ
หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและการให้บริการลูกค้าอย่างเป็น ธรรม
1. กากับดูแลภาพรวมการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม รวมถึงการจัดการเรื่องร้องเรียน
2. ทบทวน จัดให้มี และอนุมัตินโยบาย คู่มือ และแนวปฏิบัติอันเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน และการให้บริการลูกค้า รวมถึง
พฤติกรรมทางการตลาดของภาคธุรกิจ ประกันชีวิต
3. ดาเนินการสอบสวน พิจ ารณา รวมถึงหาแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ทั้งในด้านชื่อเสียง การ
ดาเนินธุรกิจ หรือการดาเนินงานของบริษัท รวมถึงการพิจ ารณาลงโทษการทาผิดของฝ่ายขายหากเกิดผลกระทบต่อลูกค้า และเยียวยา
ความเสียหายอันเกิดขึ้น

►คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Committee)
รายชื่อคณะกรรมการพัฒ นาผลิตภัณฑ์
1. แองเจล่า จูลี่ ฮันเตอร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. เมย์ แมน ลิน
ประธานฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย
3. กฤตธรรม กฤตมโนรถ
ประธานฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต
4. ลัดดาวัลย์ สิทธิวรนันท์
ประธานฝ่ายพันธมิตรทางธุรกิจ
5. จารุมา จารุพงษ์ทวิช
ประธานฝ่ายการตลาด
6. เอเดรียน โอไบรอัน
ประธายฝ่านปฏิบัติการ
7. เมืองเพชร สวัสด์ลาภ
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. จ ารัก จันจินดา
หัวหน้าฝ่ายกากับดูแลธุรกิจ
9. ศิริชัย แก้วนิยมชัยศรี
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
10. ธนาวัฒน์ โพธิ์ทอง
ผู้จ ัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
11. สุจ ิตรา สุคนธมาน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประธานคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเลขานุการ

หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒ นาผลิตภัณฑ์
1. พิจ ารณาอนุมัติผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
2. นาเสนอกรอบและนโยบายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยง เงินกองทุนรวมถึงคานึกถึงความเป็นธรรมแก่ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้เอาประกันภัย
3. เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มชับบ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติของกลุ่มชับบ์
4. เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม รวมถึงการคานึงถึงผลระยะยาวในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ
ตรงกับความต้องการของลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการดาเนินการทางธุรกิจ
5. รับผิดชอบในการวางแผน พัฒนาผลิตภัณฑ์ ในช่องทางการขายต่างๆ
6. ควบคุมดูแ นวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และสอดคล้องกับกฎระเบียบ
และกฎเกณฑ์ทางการ

การคัดเลือก สรรหา การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
การคัดเลือก สรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
1. บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือกคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อให้มั่นใจ
ว่าคณะกรรมการบริษัทมีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบตามหลักการ Fit and Proper
2. บริ ษั ท ฯ ได้ พิ จ ารณาคัด เลื อกคณะกรรมการบริษัท โดยคานึง ถึง ตัว ชี้วั ด ในการประเมินความเหมาะสมของ
คณะกรรมการบริษทั (Board Suitability) โดยมีตัวชี้วัดดังต่อไปนี้
(1) ตัวชี้วัดทางด้านอาญา: คณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่มีประวัติ หรือพฤติกรรมอันเกี่ยวข้องกับการกระทาผิด
ทางอาญา
(2) ตัวชี้วัดทางการเงิน : คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่มีการกระทาที่ไม่เหมาะสมทางด้านการเงิน หรือความผิด
ทางการเงินอันอาจนาไปสูก่ ารดาเนินคดี
(3) ตัวชี้วัดทางด้านการกากับดูแล: คณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่มีพฤติกรรมอันส่งปลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัท
3. คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อันเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ รวมถึงประพฤติตามกรอบ
จรรยาบรรณของบริษทั ฯ
4. การคัดเลือกคณะกรรมการบริษัทถูกคัดเลือกโดยที่ประชุ มผู้ ถือหุ้น เพื่อคัดเลือกกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งดังกล่าว และสอดคล้องตามทีก่ ฎหมายกาหนด
5. กรรมการอิสระ เพื่อจะเข้าดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่
กฎหมายกาหนด รวมถึ ง จะต้ อ งไม่มี ลั กษณะใดที่ ทาให้ไ ม่ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิ สระในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั
การคัดเลือก สรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร
1. บริษัทฯ กาหนดความเหมาะสมสาหรับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นบุคคลทีม่ ีความสาคัญต่อการควบคุมบริษทั ประกัน
ชีวิต โดยผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีคุณสมบัติจาเป็นและเพียงพอที่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีอ่ ย่างเต็มที่ รวมถึงบรรลุ
ความรับผิดชอบตามตาแหน่งที่ได้รบั ในบริษทั ฯ
2. ความสามารถของผูบ้ ริหาร ประเมินจากความเชีย่ วชาญ คุณสมบัติ และความรู้ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจ ประกัน
ชีวิต
3. ในการคัดเลือกผู้บริหาร จะต้องมีความสอดคล้องกับโครงสร้างรวมของบริษทั เพือ่ ให้มั่นใจว่าการดาเนินงานของ
ผู้บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. บริษัทฯ อาจมีการทาการประเมิน (Assessment) ก่อนการคัดเลือกผูบ้ ริหาร เพื่อความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบ โดยมีเกณฑ์ในการประเมินอาทิเช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณสมบัติ ประสบการณ์การ
ทางาน การบริหารงาน รวมถึงตรวจสอบตัวชี้วัดอื่นๆร่วมด้วยเช่นเดียวกันกับการคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท

คณะผูบ้ ริหาร ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จ ากัด (มหาชน)
COUNTRY PRESIDENT

5.

แองเจล่า จูลี่ ฮัน เตอร์ (Angela Julie Hunter) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่กากับดูแลการดาเนิน

6.

ธุรกิจ ในภาพรวมของบริษัท บริหารงานทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาล และกลยุทธ์ของ

7. )

บริษัท

CHIEF F INANCIAL OFFICER

เครี่ เดวิด วีฟเวอร์-เบอร์เรท (Ceri David Weaver-Berthet) ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน (Chief
Financial Officer) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการควบคุม และบริหารด้านการเงินการบัญชี
รวมถึงกลยุทธ์ทางด้านการลงทุน และการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท
CHIEF ACTUARIAL

เมย์ แมน ลิน (May Man Lin) ประธานฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลกากับงาน
ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ วางแผนเงินทุน การประกันภัยต่อ รวมถึงผลการดาเนิน
กิจ การของบริษัท
CHIEF OPERATIONS OFFICER

เอเดรียน โอ ไบรอัน ดารงตาแหน่ง ประธานฝ่ายปฎิบัติการ มีหน้าที่บริหารงาน กากับ ดูแลงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารโครงการ การพิจ ารณารับประกันภัย การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของ
บริษัท บริการผู้ถือกรมธรรม์ และศูนย์ดูแลลูกค้า ไอที และเรื่องร้องเรียนของบริษัท เพื่อดาเนินตามกล
ยุทธ์ และวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้กาหนดไว้
CHIEF AGENCY OFFICER

กฤตธรรม กฤตมโนรถ ดารงตาแหน่ง ประธานฝ่ายตัวแทน ทาหน้าที่บริหารงานฝ่ายตัวแทน เพื่อกาหนด
กลยุทธ์ คัดเลือกและสรรหาตัวแทนใหม่ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพตัวแทนของบริษัท

CHIEF PARTNERSHIP DISTRIBUTION OFFICER

ณัฎ ฐิกา ไชยเทพ ดารงตาแหน่ง ประธานฝ่ายพันธมิตรธุรกิจ ทาหน้าที่ วางแผนกลยุทธ์ บริหารจัดการและ
ขยายธุรกิจ ผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ ของบริษัท

CHIEF MARKETING OFFICER

จารุมา จารุพงษ์ทวิช ดารงตาแหน่ง ประธานฝ่ายการตลาด นาทีมฝ่ายการตลาด เพื่อเพิ่มการรับรู้ใน
ตราสินค้าของบริษัทฯ ผ่านการออกข่าว ประชาสัมพันธ์โฆษณา หรือจัดกิจ กรรมที่มุ่งเน้นไปยัง
กลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ รวมถึงสนับสนุนเครื่องมือประกอบการขายและเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายขาย
ทุกช่องทาง

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration Policy) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท
1. คณะกรรมการบริษทั มีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทใบรูปแบบของ ค่าเบีย้ ประชุม โบนัส หรือผลตอบแทนใน
ลักษณะอื่นตามที่ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยค่าตอบแทนทีค่ ณะกรรมการบริษัทจะได้รบั จะต้องได้รบั การ
พิจารณา และอนุมัตโิ ดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ฯ
2. คณะกรรมการบริษทั มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการซึ่งเป็นส่วนหนึง่ ของหลักการบรรษัทภิบาลที่ด ี
รวมถึง การคานึงถึงคุณสมบัต ิ หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเหมาะสม รวมถึงผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ
โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลประโยชน์ในระยะยาวของบริษัท ฯ

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร
1. ผู้บริหารของบริษัทได้รบั ค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน รวมถึงค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น อาทิเช่น โบนัส
สวัสดิการอื่นๆ โดยอยู่บนพืน้ ฐานของผลการปฏิบัตงิ าน
2. ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารสอดคล้องกับผลประโยชน์ระยะยาวของบริษทั และผู้มีสว่ นได้เสีย
3. ปัจจัยในการกาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร ขั้นอยูก่ ับคุณสมบัต ิ ผลการปฏิบตั งิ าน รวมถึงค่าตอบแทนรายบุคคล

การบริหารความเสีย่ งขององค์กร (Enterprise Risk Management)
ชับบ์ ไลฟ์ ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งและขึ้นตรงกับสานักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคซึ่งมีสานักงานตัง้ อยู่ทฮี่ ่องกง
และมีสานักงานใหญ่อยู่ทสี่ หรัฐอเมริกา ซึ่งจัดอยู่ในเครือของบริษทั ในสหรัฐอเมริกา และเป็นบริษัท Holding ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหุน้ สหรัฐอเมริกา ดังนั้นจึงอยูภ่ ายใต้การควบคุมของระบบตรวจสอบทีเ่ คร่งครัด เช่น ระบบการควบคุมการปฏิบตั ติ าม
หลักการบัญชีทรี่ บั รองทั่วไป (GAAP) และตามกฎหมายฉบับ Sarbanes Oxley legislation
ชับบ์มีวิธ ีการบริหารความเสี่ยงอย่างหลากหลายและผ่านการผสมผสานเข้าไปในนโยบายกระบวนการปฏิบัตงิ านและ
วัฒ นธรรมขององค์กรชับบ์ทั่วโลก ในขณะที่ชับบ์ทาการประเมินหรือติดตามตรวจสอบความเสีย่ งทีอ่ งค์กรต้องเผชิญหรือที่อาจ
เกิด ขึ้นในระดับทัว่ โลกและต้องรายงานต่อหน่วยงานกากับดูแล ซึ่ง การบริหารความเสีย่ งโดยทั่ว ๆ ไปนั้นก็จะกระจายการ
บริหารจากส่วนกลางไปยังหน่วยงานย่อย การติดตามตรวจสอบระดับทัว่ โลกกระทาผ่านการรายงานและการรับรองตาม
ข้อกาหนดของกฎหมาย Sarbanes Oxley Reporting/attestations คณะกรรมการด้านเทคนิคและคณะกรรมการสาย
ผลิต ภัณฑ์ระดับโลก และผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก รายงานด้านบัญชีประจาปีของ ชับบ์ ไลฟ์ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ความเสี่ยงที่ผา่ นการตรวจสอบอย่างถี่ถว้ นโดยผูต้ รวจสอบภายนอกและภายในและการพิจารณาของคณะกรรมการและฝ่าย
จัด การของสานักงานใหญ่รวมอยู่ดว้ ย
บริษัทฯ มีค วามตระหนักถึงผลกระทบอันอาจเกิดจากการฉ้อฉล โดยความเสีย่ งดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท
ทั้ง ด้านการดาเนินธุรกิจในภาพรวม รายได้รวมถึงชื่อเสียงของบริษัทที่มีตอ่ ผู้ที่มีสว่ นได้เสีย และถึงอาจส่งผลกระทบใน
ทางอ้อมต่อผู้เอาประกันภัยและผู้มีสว่ นได้เสียของบริษัท ดังนัน้ บริษทั จึงได้เห็นถึงความสาคัญ ในการกาหนดมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล เพื่อสามารถป้องกัน ยับยัง้ แก้ไ ข จัดการ และเยียวยาความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการฉ้อฉล
ดัง กล่าว ซึ่งบริษทั ฯ ได้มีการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสีย่ งด้านการฉ้อฉล ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กาหนด และสร้างความเชื่อมั่นให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และผู้เอาประกันภัยของบริษัท สร้างความยั่งยื นการในดาเนินธุรกิจ
รวมถึง การรักษาไว้ซึ่งชือ่ เสียงของบริษทั ในการเป็นผูด้ าเนินธุรกิจประกันภัยของประเทศ
การปฏิบตั งิ านทางด้านธุรกิจทัง้ หมดอยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัดของสานักงานระดับภูมิภาคเอเชียและ
สานักงานใหญ่ ซึ่ง ฝ่ายบริหารระดับประเทศต้องทารายงานส่งฝ่ายบริหารระดับสูงและหัวหน้าสายงานธุรกิจของสานักงาน
ภูมิภาคเอเชียและสานักงานใหญ่ส่วนการปฏิบตั ติ ามกฎหมายนั้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมของกระบวนการทั้งภายในและ
ภายนอกที่เคร่งครัดและกระบวนการพิจารณาตรวจสอบระหว่างบริษัทในเครือเดียวกัน (Peer Process)
นอกจากนั้น ชับบ์ ไลฟ์ ยัง ใช้ระบบสารสนเทศที่มีเครือข่ายระดับโลกที่อนุญาตให้เจ้าหน้าทีข่ องชับบ์ ไลฟ์จาก
สานักงานใหญ่สามารถบันทึกความเสี่ยงต่าง ๆ ผ่านระบบปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ โดยมีระบบควบคุมความปลอดภัยด้านข้อมูลที่มี
บริษัทแม่ของชับบ์ ไลฟ์ คือ ชับบ์ จากัด (Chubb Ltd) ได้พัฒนาเป้าหมายด้านยุทธศาสตร์ด้านการบริหารความเสีย่ ง
ระดับโลก Enterprise Risk Management (ERM) สาหรับการบริหารความเสี่ยงทีม่ ีผลกระทบต่อองค์กร หรือขณะนีร้ ะบบ
การรายงานความเคลื่อนไหวต่อฝ่ายบริหารระดับสูงได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมทัง้ ความมีอสิ ระในการรายงานและการวิเคราะห์
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของชับบ์ โดยขอบเขตการวิเคราะห์ครอบคลุมความเสีย่ งทางด้านต่าง ๆ เช่น ภัย
ธรรมชาติ การก่อการร้าย ความน่าเชือ่ ถือ การเงิน การเมือง และความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เกิด ขึน้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของชับบ์กรุป๊ หรือ Chubb Group Risk Committee (GRC) ขึ้นโดยตรงและทา
หน้าที่สนับสนุน การดาเนินงานของประธานผู้บริหารสูงสุดสานักงานใหญ่ (Global CEO) ในการดูแลภาพรวมและพิจารณา
ทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (ERM Framework) รวมทั้งกระบวนการและแนวทางทีใ่ ช้ในการบริหารความ
เสี่ยงทางด้านประกันภัย ด้านการเงิน ด้านยุทธศาสตร์และด้านปฏิบตั กิ ารด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของชับบ์กรุป๊
(GRC) นี้จะมีการประชุมทุกไตรมาสและรายงานโดยอิสระต่อคณะกรรมการผู้ตรวจสอบ (Chubb Ltd Audit Committee)

การบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ (Asset Liability Management : ALM)
ชับบ์ ไลฟ์ มีการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายประเภทเพือ่ กระจายความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับไปได้โดย
พิจารณาถึงความเสี่ยงและข้อจากัด ด้านตลาดทุนในประเทศ โดยพอร์ตการลงทุนในส่วนของพันธบัตรจะลงทุนในรูปแบบ
Buy-and-Hold เพื่อเตรียมรองรับส่วนหนีส้ ินจากการรับประกันภัย นอกจากนี้ บริษทั อาจมีการถือครองเงินสดในระหว่างรอ
การลงทุนเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนการลงทุนในระยะยาวได้
บริษัท ได้มีการว่าจ้าง บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงศรี จากัด เพื่อทาหน้าที่บริหารจัดการในส่วนสินทรัพย์ขอ
งบริษทและ ให้ทางส่วนงานคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้รบั ผิดชอบในการบริหารจัดการหนี้สนิ ของบริษัท
โดยมีคณะกรรมการการลงทุนซึง่ มีตวั แทนระดับประเทศ, ระดับภูมิภาค และจากบริษทั แม่เป็นผูร้ บั ผิดชอบดูแลเรือ่ ง
การบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ ขององค์กร (ALM)และมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รบั มอบหมายจากทางบริษัทให้เป็น
ผู้ต รวจสอบให้มั่นใจว่าทีมคณะกรรมการลงทุนเป็นส่วนหนึง่ ของคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
บริษัท มีการตัง้ เป้าหมายสาหรับระยะห่างระหว่างระยะเวลาของสินทรัพย์และหนีส้ ิน (Duration Gap)โดยพิจารณา
จากแผนเงินทุนสารอง ซึ่ง Duration Gap จะได้รบั การตรวจสอบเป็นรายไตรมาส โดยเป้าหมายของบริษทั คือการลดช่องว่าง
ในส่วนนี้ลงให้อยู่ในในขอบเขตทีย่ อมรับได้ ทั้งนีต้ อ้ งขึ้นอยู่กบั สภาวะตลาดทุนและความผันผวนของอัตราส่วนความเพียงพอ
ของเงินกองทุน (CAR) ต่ออัตราดอกเบี้ยรวมถึงสภาวะตลาดในด้านอืน่ ๆ
ทั้ง นี้ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน จะได้การพิจารณาและกาหนดแผนจากคณะกรรมการการลงทุน โดยมีการทบทวน
อย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ เพื่อกาหนดเป้าหมาย Duration Gap และ CAR และจะต้องมีการหารือร่วมกันอย่างสม่าเสมอระหว่าง
การฝ่ายการเงินและฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัยสาขาในประเทศกับทีมลงทุนของบริษทั แม่ เพื่อเป็นการทบทวนเงือ่ นไข
ข้อกาหนดในการลงทุนและการออกแบบผลิตภัณฑ์ และเพื่อให้สามารถประเมินผลกระทบต่อหนี้สินและการจัดการหนีส้ ินของ
บริษัท

“การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้
การบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่ง
ของการดาเนินงานทุกฝ่าย เพื่อสร้าง
ความตระหนักทัศนคติและพฤติกรรม
การเรียนรู้ความเสี่ยง และการตัดสินใจทางธุรกิจบน
พื้นฐานความเสี่ยง เป็นสิ่งที่สาคัญ”

ความเสีย่ งจากการรับประกันภัย ที่ส ามารถคาดการณ์ได้และมีนยั สาคัญอันอาจมีผลกระทบต่อ
ฐานะทางการเงินของบริษทั การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชือ่ มโยงของเงินกองทุน
และความเสีย่ งกับการกระจุกตัวของภัย
ชับ บ์ ไลฟ์ ถือว่าการประกันภัยต่อเป็นเครือ่ งมือการถ่ายโอนความเสี่ยงทางด้านการประกันภัย (Insurance risk
management tool) ไปยัง บริษัทผู้รบั ประกันภัยต่อ หนึ่ง หรือมากกว่าหนึง่ บริษทั ภายใต้เงือ่ นไขที่กาหนดในสัญญาหรือผ่าน
การใช้วิธ ีการคุม้ ครอง
อื่น ๆ ในการพิจารณารูปแบบหรือแผนการประกันภัยต่อทีเ่ หมาะสมควรคานึงถึงหลักการ 3 ข้อดังต่อไปนี้
1.
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite) / เหตุการณ์ความเสียหายทีย่ อมรับได้สูงสุด (Risk Tolerance
Levels)
2.
ต้นทุนการประกันภัยต่อและทางเลือกในการทาประกันภัยต่อที่เหมาะสม
3.
ความน่าเชือ่ ถือของคูค่ า้ (Counterparty Credit) และความเสี่ยงในการกระจุกตัว (Concentration Risk)
การประกันภัยต่ออาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามกาลเวลา อย่างไรก็ตามการประกันภัยต่อ จะยัง คงประกอบไปด้วยลักษณะ
ดัง ต่อไปนี้:
1.
การประกันภัยต่อโดยรวมอาจเป็นสัญญาประกันภัย ต่อตามสัญญา (Treaty) และสัญ ญาประกันภัยต่อเฉพาะราย
(Facultative)
2.
ทุกธุร กิจทีส่ าคัญจะมีการทาสัญญาประกันภัยต่อเว้นแต่วงเงินความเสีย่ งรวมต่ากว่าขีดจากัด ที่กาหนดไว้ในเอกสาร
ฉบับนี้
3.
สัญ ญาประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative) อาจนามาใช้เพื่อลดความเสีย่ งเฉพาะรายบุคคลใดๆเพื่อให้สอดคล้อง
กับวงเงินตามสัญญาประกันภัยต่อตามสัญญา (ต่อความเสี่ยงและต่อเหตุการณ์)
4.
การทาสัญญาประกันภัยต่อ(Treaties) โดยทัว่ ไปอาจเป็นได้ทงั้ สัญญาตามสัดส่วนหรือไม่มีสดั ส่วน
5.
สัญ ญาประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative) รวมการบริการเพิม่ เติมอื่นๆ ปกติแล้วจะดาเนินการภายในประเทศ
6.
สัญ ญาประกันภัยต่อ ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองตลาดที่แตกต่างกัน เช่น การประกันชีวิต การประกันอุบตั เิ หตุ
และการประกันสุขภาพ และตลาดเฉพาะเจาะจง

มูล ค่า วิธ ีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย
การประเมินหนีส้ ินจากสัญญาประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวตามราคาบัญชี เป็นการประเมินมูลค่า
เงินสารองโดยวิธีเบีย้ ประกันภัยสุทธิ (Net Premium Valuation: NPV) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับค่าสินไหม
ทดแทนและผลประโยชน์จา่ ยตามกรมธรรม์ประกันภัยทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคตจากกรมธรรม์ประกันชีวิตทีย่ ังมีผลบังคับ ณ
วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้สมมติฐานที่ใช้ในการคานวณวิธีดังกล่าวนีไ้ ด้เป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคปภ.โดยไม่
มีการเผื่อค่าความผันผวนและสมมติฐานที่ใช้จะถูกกาหนดตั้งแต่วันเริ่มต้นกรมธรรม์และไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนัน้
การประเมินหนีส้ ินจากสัญญาประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวตามราคาประเมิน เป็นการประเมินมูลค่า
เงินสารองโดยวิธีเบีย้ ประกันภัยรวม (Gross Premium Valuation: GPV) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับค่าสินไหม
ทดแทนและผลประโยชน์จา่ ยตามกรมธรรม์ประกันภัยทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคตจากกรมธรรม์ประกันชีวิตทีย่ ังมีผลบังคับ ณ
วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้สมมติฐานตามประสบการณ์จริงที่ใช้ในการคานวณสาหรับอัตรามรณะ อัตราการขาดอายุ
กรมธรรม์ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานได้รวมค่าเผื่อความผันผวนตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สนิ และหนีส้ ินของบริษทั ประกันชีวิต

รายการ
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัย
ระยะยาว (long-term technical reserves)
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัย
ระยะสั้น (short-term technical reserves)
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์คา้ งจ่าย
(Unpaid policy benefits)
หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย
(Due to insured)

ปี 2562
ราคาบัญชี ราคาประเมิน

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2561
ราคาบัญชี ราคาประเมิน

10,489

10,996

9,289

7,555

628

651

562

586

235

235

203

203

25

25

16

16

หมายเหตุ
-

-

ราคาบัญ ชี หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้นักลงทุนผู้
วิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีใน
ประเทศไทย ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีอนุญาตแล้ว
ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจ ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกากับความมั่นคง
ทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่าง
ครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งจะต้องประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์จ ริงหรือในกรณีที่
บริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับ
ประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลค่าสารองประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื่อความผันผวน (Provision of Adverse
Deviation : PAD) ซึ่งให้เป็นไปตามที่สานักงาน คปภ. กาหนด

ข้อสังเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่างราคาบัญชีและ
ราคาประเมินของ อย่างมีนัยสาคัญ อันเนื่องมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกันในการประเมินตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ผู้ ที่
จะนาข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทาความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยทั้งสองให้ถี่ถ้วน
ก่อนตัดสินใจ

การลงทุนของบริษทั
บริษัทลงทุนในหลักทรัพย์หลายๆ ประเภทเพื่อความหลากหลายโดยพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และ
ข้อจากัด ของตลาดทุนท้องถิน หลักทรัพย์ทเี่ ป็นพันธบัตรจะลงทุนในขอบเขตทีก่ ว้างและเน้นที่การซือ้ และถือตราสารหนี้เพื่อ
สนับสนุนภาระหนีต้ ามกรมธรรม์ประกันภัย นอกจากนั้น บริษัทอาจถือเงินสดในรูปเงินฝากธนาคาร ขณะที่รอคอยโอกาสลงทุน
ซึ่ง ถือเป็นส่วนหนึง่ ของการบรรลุเป้าหมายระยะยาวด้านการลงทุน
บริษัทจัดประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย การจัดประเภทขึน้ อยูก่ ับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็น
ผู้กาหนดการจัดประเภททีเ่ หมาะสมสาหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็นระยะ
เงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุตธิ รรม มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนวัดโดยใช้เส้นอัตรา
ผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย ณ วันทาการสุดท้ายของวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
หน่วย : ล้านบาท
มูลค่า ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
ประเภท
ปี 2562
ปี 2561
สิน ทรัพย์ลงทุน
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
เงินฝากสถาบันการเงินและบัตรเงินฝาก
สถาบันการเงิน
669
669
491
491
ตราสารหนี้ (พันธบัตร,หุน้ กู้,
ตั๋ว
สัญ ญาใช้เงิน, ตั๋วแลกเงิน, หุ้นกู้แปลง
สภาพ และสลากออมทรัพย์)
14,279
14,279
10,946
10,946
ตราสารทุน (ไม่ร วมเงินลงทุนในบริษทั
ย่อยและบริษทั ร่วม)
หน่วยลงทุน
เงิ น ให้กู้ยื มโดยมีกรมธรรม์ประกันภัย
เป็นประกัน
319
319
270
270
เงินให้กู้ยืม และเงินให้เช่าซือ้ รถ และให้
เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง
ใบ ส า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ก า ร ซื้ อ หุ้ น
หุ้นกู้ หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนอื่น
รวมสิน ทรัพย์ลงทุน
15,267
15,267
11,707
11,707

การดาเนินงานของบริษทั

“เบี้ยประกันภัยถือเป็นรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น
จานวน 736 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 14 จากปี 2561”
โดยในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
จากการประกันภัยต่อจานวน 5,890 ล้านบาท และมีกาไรเพิ่มขึน้ มา
จากทั้งการขายผ่านฝ่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และฝ่ายตัวแทน สาหรับ
กาไรสุทธิหลังจากภาษีจานวน 159 ล้านบาท มีเหตุผลหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัย จากการเติบโตขึ้นของบริษัทระหว่างปี และ
การเพิ่มขึ้นของเงินสารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
ค่าสินไหมทดแทน ค่าจ้าง และค่าบาเหน็จ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการดาเนินงานของบริษทั ในปี 2561
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

2562
5,947
5,890
432
1,200
1,668
159

เบี้ยประกันภัยรับรวม
เบี้ยประกันภัยที่ถอื เป็นรายได้ (สุทธิ)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว เพิ่ม (ลด) จากปีกอ่ น
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

2561
5,200
5,154
385
1,243
1,339
91
หน่วย : ร้อยละ

รายการอัตราส่วน

2562

2561

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยปีแรก : เบี้ยประกันภัยสุทธิ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยปีตอ่ : เบี้ยประกันภัยสุทธิ
อัต ราส่วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (Return on equity ratio)
อัต ราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
(Return on assets ratio)
- อัต ราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมทั้งหมด
- อัต ราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทไี่ ม่รวมกรมธรรม์ประกันชีวติ แบบ
Unit Linked และ Universal life
อัต ราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน
( Return on Investment Ratio)
- อัต ราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทั้งหมด
- อัต ราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนทีไ่ ม่รวมการลงทุนจากกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบUnit Linked และ Universal life

57%
24%
6%

56%
22%
5%

1%
-

1%
-

3%

4%

126%

138%

อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อเงินสารองประกันภัย (ราคาประเมิน)

หมายเหตุ - ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตาม ประกาศ ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สิ นของบริษั ทประกันชี วิต เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกากับความมั่ น คง
ทางการเงินของบริษัทประกัน ภัยและเพื่อให้ มั่นใจว่าบริษั ทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกั นภัยได้ อ ย่ า ง
ครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย
- กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน (Unit Linked) เป็ นการประกันชีวติ ที่ให้ทงั ้ ความคุ้มครองชี วติ และการลงทุนในกองทุ น
รวม โดยมูลค่ากรมธรรม์ขึ้นอยู่กับมูลค่าหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ สินทรัพย์ในกองทุนเป็ นของผูเ้ อาประกันมิได้เป็ นของบริษัท
- กรมธรรม์ประกันชีวติ แบบ Universal life เป็ นการประกันชีวติ ที่แยกส่วนความคุ้มครองชีวติ และส่วน
การลงทุนอย่างชัดเจน โดยผลตอบแทนจากการลงทุนขึ้นอยู่กับผลการลงทุนของบริษัท แต่ไม่ต่ากว่า
ผลตอบแทนขัน้ ต่าที่ได้รับรองไว้

ความเพียงพอของเงินกองทุน
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
- หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- หนี้สินอื่น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัต ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน
(ร้อยละ)
เงินกองทุนทีส่ ามารถนามาใช้ไ ด้ทงั้ หมด
เงินกองทุนทีต่ อ้ งดารงตามกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
16,172

2561
12,558

11,907
1,117
3,148

8,360
918
3,280

294%
3,148
1,072

308%
3,280
1,065

หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัยว่าด้วยการกาหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต กาหนดให้นายทะเบียนอาจกาหนดมาตรการที่จ าเป็นใน
การกากับดูแลบริษัทที่มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ากว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบได้
- เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิ น ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ง เสริมการประกอบธุรกิจ ประกัน ภัยว่าด้ว ยการ
ประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต
- รายการข้างต้นคานวณโดยใช้ราคาประเมิ น ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจ ประกั นภัยว่า ด้ว ยการ
ประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต

งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส าหรับรอบปีปฏิทนิ ทีล่ ว่ งมาทีผ่ สู้ อบบัญชีตรวจสอบ แ ละ
แ สดงความเห็นแล้ว
ท่านสามารถตรวจสอบ งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สาหรับรอบปีปฏิทิน 2561 ที่ผู้สอบบัญ ชีตรวจสอบ และ
ได้แสดงความเห็นแล้ว ได้ที่ https://www.chubb.com/th-th/_assets/documents/statutory-financialstatement_2561-q4_th.pdf

