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ประวัต ิชับบ์ และ ชับบ์ ไลฟ์ (ประเทศไทย) 

ชับบ์ เป็นบริษัทประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยเบ็ดเตลด็ที่ซือ้ขายในตลาด
หลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในโลก ด าเนินธุรกิจใน 54 ประเทศและเขตการปกครอง 
ชับบ์ ให้บริการด้านการประกันภัยส าหรับธุรกิจ การประกันภัยทรัพย์สินและการ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ ตลอดจน
ให้บริการประกันภัยต่อ และประกันชีวิตแก่ลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ในฐานะผู้รับ
ประกันภัย ชับบ์ น าข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง 
ชับบ์ ให้บริการและชดเชยค่าสินไหมทดแทนอย่างเปน็ธรรมและรวดเร็ว ยิ่งไปกว่าน้ัน 
ชับบ์ ยังมีความโดดเด่นในด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการให้บริการที่แตกต่างอยา่ง
ชัดเจน  มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีเสถียรภาพ
ทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง รวมถึงการด าเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก โดย
บริษัท ชับบ์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก 
(NYSE: CB) และเป็นส่วนหน่ึงของดัชนีหลักทรัพย ์S&P 500 index  ชับบ์ มีส านักงานบริหาร
ในเมืองซูริก นิวยอร์ก ลอนดอน ปารีส รวมทั้งในเมืองอื่น ๆ โดยมีพนักงานมากกว่า  
33,000 คนทั่วโลก 
 

ชับบ์ ไลฟ์ เป็นบริษัทประกันชีวิตระดับสากลของกลุ่มบริษัท   ชับบ์ ส าหรับเอเชีย 

ชับบ์ ไลฟ์ ด าเนินธุรกิจในฮ่องกง อินโดนีเซีย เกาหลี ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม 
รวมถึงการเป็นบริษัทร่วมทุนในประเทศจีน ชับบ์ ไลฟ์ ได้เข้ามาให้บริการด้าน
ประกันชีวิตในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2544 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการความ
คุ้มครองและมั่นคงทางด้านการเงินของลูกค้าแต่ละราย ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย 
หรือ บมจ. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ มอบบริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหลากหลาย
ประเภท ทั้งการประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง เพื่อการสะสมทรัพย์ การประกัน
อุบัติเหตุและสุขภาพ รวมถึงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อ
รถจักรยานยนต์ และสินเชื่อที่อยู่อาศัย นอกจากน้ี ยังให้บริการด้านการประกัน
ชีวิตกลุ่ม ผ่านช่องทางจัดจ าหน่ายที่หลากหลายประกอบด้วย ช่องทางตัวแทน 
บริษัทนายหน้า ธนาคาร และพันธมิตรธุรกิจ  
 

 



 

นโยบาย วัตถุประสงค ์และกลยทุธใ์นการด าเนนิธรุกจิของ 
บร ิษทั ช ับบ ์ไลฟ ์แอสชวัรนัซ ์จ  ากดั (มหาชน) 

 

ภาพรวมของบรษิัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรนัซ์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดมี้การเตบิโตมากกว่าคา่เฉลี่ยของตลาด
ในปี 2562 บรษิัทฯ ยังคงมุ่งเน้นทางดา้นตา่งๆ เพ่ือพัฒนาและปรบัปรงุยอดขายภายใตก้ารแขง่ขนัของตลาดธรุกิจประกันชีวติ
ด ังต ่อไปนี้ 

  

  

▪ ขยายจ านวนตวัแทนประกันชวีิต 

มุ่งเน้นพัฒนาตวัแทนแบบมืออาชพี บน

พ้ืนฐานการขายอย่างมีจรยิธรรม และ

จรรยาบรรณ  

▪ ขยายตลาดในภมิูภาคอื่นๆทั่วประเทศ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือและภาคใต ้   

▪ เน้นการออกแบบพัฒนาผลติภัณฑ์

ใหม่ เพือ่ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้บรโิภคและ

กลุ่มเป้าหมาย   

▪ ขยายช่องทางการจดัจ าหนา่ย และหา

พันธมิตรทางธรุกิจเพ่ิมเตมิ    

ทั้งนี้ บร ิษัทฯ จะรกัษาไว้ซึ่งความแขง็แกรง่ในดา้นการบรหิารความเสีย่ง เพ่ือลดความเสี่ยงจากปัจจัยตา่งๆ ที่อาจเกิดขึน้

จากการขยายธรุกิจ และเพ่ือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีทีเ่ปลี่ยนไป รวมถงึพฤตกิรรมของผู้บรโิภคในการใช้บรกิารดา้น

ต่างๆ ผ่านทางออนไลนเ์พ่ิมมากขึน้ บรษิทัไดด้  าเนนิการอย่างตอ่เนือ่งในการพัฒนาเคร ือ่งมือตา่งๆ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธภิาพในการสนับสนนุการขาย และการปฏบิัตกิาร พรอ้มชอ่งทางขายผ่านดจิิตอล  

นอกจากนี้ บรษิัทฯ  ได ้พัฒนาแอปพลิเคชัน  เพ่ือช่วยดแูลสุขภาพ และการใช้ชีวิตแบบ 360° 

ซึ่งถือเป็นหนึง่ในโครงการทีบ่รษิทัฯ ไดพั้ฒนาเพ่ือตอกย้ าว่าปจัจัยดา้นสุขภาพเปน็สิง่ที่ส าคญั และเพ่ือตอบโจทย์

พฤติกรรมของผู้บรโิภคดว้ย  

ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  

ขยายจ านวนตัวแทน ขยายตลาดทั่วภูมิภาค 

ขยายช่องทางการจัดจ าหนา่ย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คือแอปพลิเคชันทีอ่อกแบบมาเพ่ือตดิตามไลฟ์สไตล์และ
กิจกรรมด้านสุขภาพ เพ่ือช่วยให้คุณมีสุขภาพดทีัง้กายและใจ 

 

  เป็นเสมือนเคร่ืองน าทางทีช่่วยดูแลสุขภาพและพฤติกรรม
การใช้ชีวิตของคุณแบบเรียลไทม์ และคอยกระตุ้นให้ท ากิจกรรมหรือปรับเปล่ียน
พฤติกรรมเพ่ือสุขภาพที่ดีขึน้  
 

เราสามารถเลือกประเภทการออกก าลังกายได้ถึง 115 ประเภท เช่น เดิน ว่ิง ป่ัน
จักรยาน ว่ายน า้ โยคะ ฯลฯ แอปพลิเคชั่น  ที่ติดตัง้บนสมาร์ท
โฟน สามารถติตดามการออกก าลังกายของคุณโดยอัตโนมัต ิหรือเชื่อมผ่านแอปพลิเค
ชันสุขภาพหรืออุปกรณ์ติตตามการออกก าลังกายอ่ืนๆก็ได้ 

 

นอกจากนี ้แอปพลิเคชันนี ้จะเป็นเสมือนโค้ชส่วนตัว ที่จะคอยแนะน าและให้ฟีดแบ็ค
กับคุณแบบเรียลไทม ์เพ่ือช่วยคณุในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ชีวิต และมี
สุขภาพที่ดีขึน้  



 

 

 

 

ลักษณะการประกอบธรุกิจ 

ในปี พ.ศ. 2562 บริษ ัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรนัซ ์จ ากัด (มหาชน) 

(“บริษทัฯ”) มีเบี้ยประกันภัยรบัตรงทัง้หมด เตบิโตรอ้ยละ 14 

เมื่อเปรียบเทยีบกับปี พ.ศ. 2561 โดยกรมธรรมป์ระเภทสามญั

เติบโตรอ้ยละ 10 การประกนัภัยอุบตัเิหตสุ่วนบคุคลเตบิโตรอ้ยละ 

8 และการประกนัภัยกลุ่มเตบิโตรอ้ยละ 18 โดยมีอัตราการเตบิโต

ของเบี้ยประกนัภัยปแีรกรอ้ยละ 12 และมีอัตราการเตบิโตของ

เบี้ยประกันภัยปีตอ่ไปรอ้ยละ 16 จากปีที่ผ่านมา โดยเบีย้

ประกันภัยทั้งหมดคดิเปน็ส่วนแบง่ของตลาดรอ้ยละ 1      



  

  

 

 

 

 

  

ผลิตภัณฑข์อง ช ับบ ์ไลฟ ์

 

แบบตลอดชพี  
(Whole Life) 

แบบสะสมทรพัย์  
(Endowment) 

แบบเงนิไดป้ระจ  า  
(Annuity) 

แบบชัว่ระยะเวลา  
(Term) 

สัญญาเพิม่เตมิ 
(Riders) 

สัญญาเพิ่มเตมิอบุตัเิหตสุว่น
บุคคล 

(Personal Accident)  



รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จ ากัด (มหาชน)  

  

ประกันชวีติ  

ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 90/20  

ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ พลัส 

สุพรีม ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 90/20 

ช่ัวระยะเวลา 

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

ตัวช ี้แหลง่ผลติภัณฑใ์นเว็บไซตข์องบรษิทัฯ (URL) 

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

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

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

ประกันสขุภาพ  

สัญญาเพิ่มเติมคา่รักษาพยาบาลและผ่าตัด 

(รพ.) เอช เอส พี พี  

คุ้มครองคา่รกัษาพยาบาล  

คุ้มครองสุขภาพแบบชดเชยรายได้  

ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง 50 โรค 

ตัวช ี้แหลง่ผลติภัณฑใ์นเว็บไซตข์องบรษิทัฯ (URL) 

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

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

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

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

ประกันอบุตัเิหต ุ 

PA อุ่นใจ   

PA Sure Sure  

สัญญาเพิ่มเติมคุม้ครองอุบติัเหตุ 

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

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

ตัวช ี้แหลง่ผลติภัณฑใ์นเว็บไซตข์องบรษิทัฯ (URL) 

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 จ ากัด (มหาชน)    

ประกันเพือ่วางแผนเกษยีณ  ตัวช ี้แหลง่ผลติภัณฑใ์นเว็บไซตข์องบรษิทัฯ (URL) 

แอนนวิต้ี เรดด้ี ช าระเบี้ย 5 ปี   

ประกันชีวิตตลอดชีพ เอ็กซ์ตร้า  

สะสมทรัพย์ 60  

สุขใจวัยเกษียณ   

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

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

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

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

ประกันแบบสะสมทรพัย ์ 

15 สมาร์ท แพลน    

7 สมาร์ท แพลน 

ตัวช ี้แหลง่ผลติภัณฑใ์นเว็บไซตข์องบรษิทัฯ (URL) 

21 ปี ทวีทรัพย์  

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

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

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

ประกนัเพือ่การศกึษาบตุร   

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

ตัวช ี้แหลง่ผลติภัณฑใ์นเว็บไซตข์องบรษิทัฯ (URL) 

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



 

 

ตารางสัดส่วนร้อยละของเบ้ียประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย  

ประจ าปี 2562 
 

            หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

การประกันภัยประเภทสามญั (Ordinary) 

การ

ประกันภัย

ประเภท

อุตสาหกรรม 

การประกนัภัย

อุบ ัติเหตุสว่น

บุคคล 

(Personal 

Accident) 

การประกนัภัย

ประเภทกลุ่ม 

(Group) รวม 

ตลอดชีพ สะสม

ทรัพย์ 

เฉพาะ

กาล 

อ่ืนๆ รวม     

จ านวนเบ้ีย
ประกันภัย 
รับโดยตรง 

1,758.78 678.02 7.17 257.59 2,701.56 - 33.96 3,317.92 6,053.43 

สัดส่วนของเบ้ีย

ประกันภัย 
(ร้อยละ) 

29.05% 11.20% 0.12% 4.26% 44.63% - 0.56% 54.81% 100.00% 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงานประจ าปี 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ และวิธีการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต 
 

การเรยีกรอ้งสทิธปิระโยชนต์ามสญัญาประกนัชวีติ  
ผู้เอาประกันภยั ผู้รบัประโยชน์ หรอืทายาทโดยธรรมผูมี้ส่วนไดเ้สีย แล้วแตก่รณ ีสามารถตดิตอ่ขอรบัเอกสารประกอบการ
เร ียกรอ้ง จัดส่งเอกสาร และรบัเงนิคา่สนิไหมทดแทนได ้ตามรายละเอียดตอ่ไปนี้  
 
การขอรับเอกสารการเรียกรอ้งฯ 
1. ติดต ่อศูนยด์แูลลูกคา้ดว้ยตนเอง หรอืโทร. 1283 หรอื 0-2615-6868 ต ั้งแตเ่วลา 8.30-17.00 น. ในวันท าการ 

เจ้าหน้าทีจ่ะจดัเตรยีมหรอืสง่เอกสารการเรยีกรอ้งให้ท่านโดยตรง 
2. ติดต ่อดว้ยตนเอง ณ ส านักงานสาขาของบรษิทัฯ ทุกแห่งทัว่ประเทศ 
3. ติดต ่อตวัแทนของท่าน 
4. ดาวน์โหลดแบบฟอรม์เอกสารการเรยีกรอ้งดว้ยตนเองไดท้ี่เวปไซดข์องบรษิัทฯ  
การยื่นหลักฐานการเรียกรอ้งฯ 
1. ยื่นผ่านส านกังานใหญ่ของบรษิัทฯ หรอืส านกังานสาขาของบรษิัทฯทุกแห่ง 
2. จัดส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีน จ่าหนา้ซองถงึ ฝ่ายสินไหมประกันชีวิต บรษิัท ชับบ ์ไลฟ์ แอสชัวรนัซ์ จ ากัด 

(มหาชน) 130-132 อาคารสินธร  ทาวเวอร ์1 ชั้น 12 ถนนวทิยุ แขวงลมุพิน ีเขตปทมุวัน กร ุงเทพฯ 10330 
3. ส่งผ่านตวัแทนของท่าน 
ระยะเวลาในการพิจารณาของบรษัิทฯ 
1. บร ิษัทฯ จะจ่ายเงนิผลประโยชน์ใหต้ามเงือ่นไขความคุม้ครองของแตล่ะสญัญาภายใน 15 วัน นับแตว่ันที่บรษิทัฯ 

ได ้ร ับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน 
2. กรณีมีเหตอุันควรสงสัย บรษิัทจะขยายเวลาในการพิจารณาออกเปน็ 90 วัน โดยภาระในการพิสจูนว์่าการเรยีกรอ้ง

เพ่ือให้บร ิษัทฯ ชดใช้ไม่เปน็ไปตามข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัย เป็นหนา้ทีข่องบรษิัทฯ ที่จะหาหลกัฐานเพ่ิมเตมิ 
ทั้งนี้ผู้เอาประกันภยั ผู้รบัประโยชน์ หรอืผู้มีส่วนไดเ้สยีตอ้งใหข้้อเท็จจรงิ และให้ความสะดวกแกบ่รษิัทฯ ตามสมควร 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทน  
1. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประสบอุบติัเหตุ  

▪ แบบฟอร ์มเรยีกรอ้งคา่สินไหมทดแทนของบรษิทัฯ โดยผู้เอาประกันภยักรอกรายละเอียดหนา้ที ่1 และแพทย์  
ผู้ร ักษากรอกรายละเอียดในหนา้ 2 

▪ ฟิล์มเอ็กซเรย ์หรอืส าเนารายงานการอ่านฟิลม์ ในกรณทีี่มีกระดกูเคลือ่นที่ แตกหกั หรอืสญูเสียอวัยวะ 

▪ เอกสารอื่น ๆ  เช่น ส าเนาบนัทึกประจ าวันของต ารวจ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ : เพ่ือประโยชนข์องผู้เอาประกันภัย การลงลายมือชือ่ในแบบฟอรม์การเรยีกรอ้งฯ ต ้องเหมือนกับลายมือ
ชื่อที่ให้ไว้ขณะขอเอาประกันภยั 

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สินไหมทดแทนจากการประสบอุบัตเิหตไุดท้ี ่
https ://www.chubb.com/th-th/customer-service/life-claims-accident.aspx 

2. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีมรณกรรม  
(1) กรณีมรณกรรมโดยสาเหตุธรรมชาติ เช่น จากโรคภัยไข้เจ็บ หรือความชราภาพ ใช้เอกสารประกอบการ
เรียกร้องดังนี้ 



 

▪ แบบฟอร ์มเรยีกรอ้งสินไหมมรณกรรมของบรษิทัฯ 

▪ ใบรายงานแพทย์ผูร้กัษากรณมีรณกรรม ตามแบบฟอรม์ของบรษิัทฯ 

▪ ใบมรณบัตรฉบับจรงิ พรอ้มส าเนา* ซึ่งมีการรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

▪ ทะเบียนบ้านฉบบัจรงิของผู้เสยีชีวติ ที่มีการจ าหนา่ย “ตาย” เรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มส าเนา* ซึ่งมีการรบัรอง           
  ส าเนาถูกตอ้ง 

▪ ทะเบียนบ้านฉบบัจรงิของผู้รบัประโยชนท์ุกคน พรอ้มส าเนา* ซึ่งมีการรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

▪ บัตรประจ าตวัประชาชนฉบับจรงิของผู้เสียชีวิต พรอ้มส าเนา* ซึ่งมีการรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

▪ บัตรประจ าตวัประชาชนฉบับจรงิของผูร้บัประโยชน์ทกุคน พร ้อมส าเนา* ซึ่งมีการรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

▪ รายงานการตรวจสอบการมรณกรรมของผู้เอาประกันภยั จัดท าโดยผูบ้รหิารตวัแทนหรอืตวัแทน  

▪ กรมธรรม์ประกันชีวติ หรอืใบรบัรองการเอาประกันภยั หากมีการสูญหายใชใ้บแจง้ความเอกสารหายแทน 

▪ หนังสือยินยอมใหเ้ปดิเผยประวัตกิารรกัษาพยาบาลลงนามโดยผูร้บัประโยชนห์รอืทายาทของผู้เอาประกันภัย 

▪ เอกสารอื่น ๆ  เช่น หลักฐานการเปลีย่นชื่อ-สกุลของผู้เสียชวีิตหรอืผูร้บัประโยชน์ กรณมีีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล         
ส าเนาสูตบิตัร กรณีผูร้บัประโยชน์เป็นผู้เยาว์ หรอืส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีผูร้บัประโยชน์เป็นคูส่มรสของผูเ้อา
ประกันภัย 

หมายเหตุ* : ส าเนาเอกสารทุกฉบับตอ้งรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูร้บัประโยชน์ หรอืผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้รบั
ประโยชนห์ากผูร้บัประโยชน์เป็นผู้เยาว์ 
 
(2) กรณีมรณกรรมโดยสาเหตุผิดธรรมชาติ เช่น อุบัติเหตุ ฆ่าตัวตาย ถูกผู้อ่ืนท าร้าย ถูกสัตว์ท ารา้ย หรือไม่
ปรากฏสาเหตุ ใช้เอกสารประกอบการเรียกร้องเพิ่มเติมจากข้อ 1 ดังน ี ้

▪ ส าเนาบันทกึประจ าวันของส านกังานต ารวจแห่งชาต  ิ

▪ ส าเนาใบรายงานการชันสูตรพลิกศพ 

▪ รายงานการตรวจศพ (กรณมีีการผ่าพิสูจน์ศพ) 
โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สินไหมทดแทนกรณมีรณกรรมไดท้ี ่
https ://www.chubb.com/th-th/customer-service/life-claims-death.aspx 
 
3. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาเพิม่เติมโรครา้ยแรง 

▪ แบบฟอร ์มเรยีกรอ้งคา่สินไหมทดแทนของบรษิทัฯ โดยผู้เอาประกันภยักรอกรายละเอียดในหน้า 1 และแพทย์
ผู้ท าการรกัษากรอกรายละเอียดในหนา้ 2 

  

▪ ผลการตรวจชิ้นเนือ้ หรอืผลทางพยาธสิภาพ 

▪ กรมธรรม์ประกันชีวติ หากมีการสูญหาย ใช้ใบแจ้งความเอกสารหาย 

▪ ส าเนาประวัตกิารรกัษาทั้งหมด (ถ้ามี) 
หมายเหตุ : เพ่ือประโยชนข์องผูเ้อาประกันภยั การลงลายมือชือ่ในแบบฟอรม์การเรยีกรอ้งตอ้งเหมือนกับลายมือชื่อ
ที่ให้ไว้ขณะขอเอาประกันภัย 

https://www.chubb.com/th-th/customer-service/life-claims-death.aspx


 

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สินไหมทดแทนตามสญัญาเพ่ิมเตมิโรครา้ยแรงไดท้ี ่
https ://www.chubb.com/th-th/customer-service/life-claims-dread-disease.aspx 

 
4. การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล 
การเรยีกรอ้งคา่รกัษาพยาบาล ตามสญัญาเพ่ิมเตมิคา่รกัษาพยาบาลและผ่าตดั/ สัญญาเพ่ิมเตมิคา่รกัษาพยาบาล
รายวัน สัญญาประกันภยัอบุัตเิหตสุว่นบุคคล และสัญญาอื่นๆ ใช้เอกสารในการเรยีกรอ้งดงัตอ่ไปนี้ 

▪ แบบฟอร ์มเรยีกรอ้งคา่รกัษาพยาบาลของบรษิัทฯ โดยผูเ้อาประกันภยักรอกรายละเอยีดหน้าที่ 1 และ 
 แพทย์ผู้ท าการรกัษากรอกรายละเอียดหน้าที่ 2  

▪ ใบเสร ็จรบัเงนิคา่รกัษาพยาบาลตน้ฉบบั (บรษิทัไม่รบัส าเนาใบเสรจ็ทุกกรณ ีเว้นแตใ่นกรณีทีผู่้เอาประกันภัยไดน้ า
ใบเสร ็จรบัเงนิตน้ฉบบัไปเบิกกับบรษิัทประกันภยัอืน่ๆ หรอืสวัสดกิารใด ๆ  และยังไม่ไดร้บัความคุม้ครองเตม็ตาม
ค่าใช้จ่ายจรงิในใบเสรจ็รบัเงนิ จึงตอ้งการเรยีกรอ้งในส่วนที่ยงัขาดเพ่ิมเตมิ กรณีเชน่นีข้อให้น าส าเนาใบเสรจ็รบัเงนิ
ที่มีการรบัรองการจา่ยแล้ว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และใบแสดงรายละเอยีดของรายการจา่ยเงนิทีผู่้เอา
ประกันภัยไดร้บัไปแล้ว ส่งไปพรอ้มเอกสารเรยีกรอ้งไดต้ามปกตโิดยบรษิัทจะพิจารณาจา่ยในสว่นของคา่ใช้จา่ยที่ยงั
ไม่ได ้รบัความคุม้ครอง แตไ่ม่เกินสิทธทิี่ไดซ้ื้อไวต้ามกรมธรรม์ประกันภยั) 

▪ ใบสร ุปหนา้งบคา่รกัษาพยาบาล 

▪ เอกสารทางการแพทย์อืน่ๆ เช่น ผลการตรวจตา่งๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ : เพ่ือประโยชนข์องผูเ้อาประกันภยั การลงลายมือชือ่ในแบบฟอรม์การเรยีกรอ้งตอ้งเหมือนกับลายมือชื่อ
ที่ให้ไว้ขณะขอเอาประกันภัย 

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่รกัษาพยาบาลไดท้ี่ https://www.chubb.com/th-
th/customer-service/life-claims-health.aspx 
 
5.การเรียกร้องผลประโยชนก์ารยกเวน้เบีย้ประกนัภัย  
แบ่งออกเป็น 2 กรณี 
(1)การเรียกร้องผลประโยชนต์ามสัญญาเพิ่มเติมคุม้ครองผู้ช าระเบี้ยประกันภยั (ผช.) กรณีผู้ช าระเบี้ยประกนัภยั
มรณกรรม 
เอกสารประกอบการเรยีกรอ้งมีดงันี้ 

▪ แบบฟอร ์มเรยีกรอ้งผลประโยชนก์ารยกเว้นเบีย้ประกันภัยของบรษิัทฯ 

▪ ใบร ับรองแพทย์ผู้ท าการรกัษากรณมีรณกรรม 

▪ มรณบัตรตน้ฉบบัและส าเนา*ซึ่งมีการรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

▪ ต ้นฉบบับตัรประชาชนของผู้เสียชีวิตและส าเนา* ซึ่งมีการรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

▪ ต ้นฉบบัและส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้สยีชีวติที่ระบจุ าหนา่ย "ตาย"* ซึ่งมีการรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

▪ ต ้นฉบบัพรอ้มส าเนาบตัรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย* ซึ่งมีการรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

  ▪ กรมธรรม์ประกันชีวติ หากมีการสูญหายให้ใช้ใบแจ้งความเอกสารหายแทน 

▪ ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้ปกครองของผู้เอาประกันภยั* ซึ่งมีการรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 

https://www.chubb.com/th-th/customer-service/life-claims-health.aspx
https://www.chubb.com/th-th/customer-service/life-claims-health.aspx


 

     

▪ หนังสือยินยอมใหเ้ปดิเผยประวัตกิารรกัษาพยาบาล 

กรณีเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติ เช่น อุบัติเหตุ ฆ่าตัวตาย ถูกผู้อ่ืนท ารา้ย หรือเสียชีวิตไมป่รากฏสาเหตุ ฯลฯ ให้
จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังน ี ้
1. ส าเนาบันทึกประจ าวันของส านกังานต ารวจแหง่ชาต  ิ

2. ส าเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ 

3. รายงานการตรวจศพ กรณีมีการผา่พิสจูนศ์พ 

หมายเหต*ุ : ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ต ้องรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูเ้อาประกันภยั หรอืผู้แทนโดยชอบธรรมของผูเ้อา
ประกันภัย หากผู้เอาประกันภยัเปน็ผู้เยาว์ 

 

(2) การเรียกร้องผลประโยชนต์ามสัญญาเพิ่มเติมคุม้ครองผู้ช าระเบี้ยประกันภยั (ผช.) และสัญญาเพิ่มเติม
ยกเว้นการช าระเบี้ยประกันภยั (ยบ.) กรณีผู้ช าระเบี้ยหรอืผู้เอาประกันภยัทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร เอกสาร
ประกอบการเรียกร้องมดัีงน ี ้

▪ แบบฟอร ์มเรยีกรอ้งขอยกเว้นการช าระเบีย้ประกันภัยของบรษิัทฯ 

▪ ใบรายงานแพทย์ผู้ท าการรกัษา 

▪ กรมธรรม์ประกันชีวติ หากมีการสูญหาย ให้ใช้ใบแจง้ความเอกสารหายแทน  

▪ ส าเนาประวัตกิารรกัษาทั้งหมด (ถ้ามี) 

▪ ร ูปถ่ายปจัจบุันของผูทุ้พพลภาพ (ถ้ามี) 
โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์การเรยีกรอ้งผลประโยชน์การยกเวน้เบี้ยประกันภยัไดท้ี่ 
https ://www.chubb.com/th-th/customer-service/life-claims-waiver-of-premium.aspx 

 
6.  การเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนประเภทอ่ืน  ๆ 
หากผู้เอาประกันภยัทา่นใดตอ้งการเรยีกรอ้งคา่สินไหมทดแทนอื่นใดที่ไม่อยูใ่นรายการประเภทของคา่สินไหม
ทดแทน กรณุาตดิตอ่เพ่ือรบัค  าแนะน าไดท้ี่ศูนยด์แูลลกูคา้ โทร.1283 หรอื 0-2615-6868 ต ัง้แตเ่วลา 8.30-17.00 
น. ในวันท าการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน  
 
จัดต ั้งขึ้นเพ่ือให้บรกิารรบัเร ือ่งรอ้งเรยีนเม่ือผู้เอาประกันภัยมีข้อรอ้งเรยีนในเร ือ่งผลติภัณฑ ์การบรกิาร หรอืตวัแทน
ของบร ิษทัฯ ซึ่งบรษิัทฯ ถือเป็นเร ือ่งส าคญั ทุกข้อรอ้งเรยีนและความคดิเห็นของผูเ้อาประกันภยั จะไดร้บัการใส่ใจ 
แก้ไขปรบัปรงุ และแจง้กลับในลักษณะ One Stop Service ท่านสามารถส่งขอ้เสนอแนะ หร ือข้อรอ้งเรยีนไปยัง
บร ิษัทฯ ไดห้ลายวิธ ีไดแ้ก่ 
 
►โทรศัพท ์: 1283 หรอื 0-2615-6860 (วันจันทร–์วันศุกร ์เวลา 8.30–17.00 น.) 
►โทรสาร : 0-2615-6880 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 
►E-mail : CHC.THLife@chubb.com 

►ทางไปรษณียท์ี่ : ศูนย์บรกิารรบัเร ือ่งรอ้งเรยีน บรษิัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรนัซ์ จ ากดั (มหาชน) 130-132   
                          อาคารสนิธร ทาวเวอร ์1 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรงุเทพฯ 10330 

►ติดต่อโดยตรงที่บริษัทฯ 

 

ข้ันตอนการรับเรื่องร้องเรียน 
►ร ับฟัง ขออภัย และขอบคณุในทุกความคดิเห็นของผูเ้อาประกันภยัทีมี่ตอ่บรษิัทฯ 

►พนักงานของศูนย์บรกิารรบัเร ือ่งรอ้งเรยีนจะพยายามแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ  โดยทนัที 
►หากเร ือ่งดงักล่าวไม่สามารถแก้ไขไดใ้นทันที พนักงานจะน าขอ้มูลรายละเอียดตา่ง ๆ  รวมถงึความ  

                ต ้องการของผูเ้อาประกันภยั ส่งตอ่ไปยงัหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องและรบัผิดชอบโดยตรง เพ่ือตรวจสอบและ  
                หาทางแก้ไขปญัหาอย่างมีประสิทธภิาพและรวดเรว็ 

►ศูนย์ร ับเร ือ่งรอ้งเรยีนจะแจ้งให้ผูเ้อาประกันภยัทราบถงึผลการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไข  

        ปัญหาภายในวันท าการถดัไป 

►ในกรณีทีต่อ้งใช้ระยะเวลาเพ่ิมเตมิในการด าเนินการ ศูนย์บรกิารรบัเร ือ่งรอ้งเรยีนจะแจง้ให้ผู้เอาประกันภัย   
                ทราบถึงความคบืหนา้เปน็ระยะจนกว่าเร ือ่งรอ้งเรยีนจะแล้วเสรจ็ 

►โดยทา่นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์ ค  ารอ้งเรยีนไดท้ี ่https ://www.chubb.com/th-th/customer-    service/life-    
     complaint-handling.aspx  

https://www.chubb.com/th-th/customer-


 

 

 

 

  

 การก ากับดูแลกิจการท่ีดี ของ ชับบ์ ไลฟ์  
 (Corporate Good Governance) 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบการก  ากบัดแูลกจิการท ีด่ขีองบรษิทั 

ชับบ์ ไลฟ์ ได ้ตระหนักถึงความส าคญัของการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีโดยด าเนินธรุกจิประกันภัยบนพ้ืนฐานความ

เชื่อม่ันและความซื่อสตัย์สจุรติ ต ่อผูเ้อาประกันภยั ผู้มีส่วนไดเ้สยีทกุฝ่าย รวมถึงผู้ถอืหุน้ และประชาชนทัว่ไป บรษิทัฯ มีการ

ด าเนินธรุกิจโดยเน้นหลกัการถ่วงดลุอ านาจ การบรหิารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงผลกระทบทีอ่าจจะเกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัย 

รวมถึงการจดัการความเสี่ยงทัง้องคก์รอย่างมีระบบ และการควบคมุภายใน รวมถึงการปฏิบตัติามกฎเกณฑห์รอืกฎหมาย

ก าหนด  

คณะกรรมการบรษิทั เป็นส่วนส าคญัที่จะท าให้การด าเนนิธรุกิจประกันชวีิตของบรษิทัฯ ประสบความส าเรจ็ตาม

จุดมุ่งหมาย รวมถึงเปน็ตน้แบบและผลักดนัวฒันธรรมในการด าเนนิธรุกิจอย่างโปรง่ใส และส่งเสรมิหลักธรรมาภิบาลที่ด ีโดย

จ านวนและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทัสะท้อนหลัก Fit and Proper คณะกรรมการบรษิทัมีความร ูค้วามเชี่ยวชาญ

ด้านธรุกิจประกันภยั การบรหิารความเสี่ยง  และการเงนิ การบัญช ีเพ่ือเทา่เทยีมกบัโครงสรา้งบรรษัทภบิาล ขนาด และความ

ซับซ้อนของธรุกิจ  

นอกจากนั้น หนึ่งในคณุสมบตัทิี่ส าคญัของคณะกรรมการบรษิัท ค ือการหลีกเลี่ยง หรอืการบรหิารจดัการความความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน ์และความเป็นอิสระและเปน็ธรรม (Independence and objectivity) เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ

วัตถุประสงคต์ามนโยบายของบรษิัทฯ รวมถึงการตระหนักและใหค้วามเป็นธรรมตอ่ลูกคา้ อันเป็นปัจจยัส าคญัในการผลักดนั

ให้การด าเนนิธรุกิจประกันชีวิตใหป้ระสบความส าเรจ็ และเพ่ือกจิการทีย่ั่งยนืในอนาคต 

คณะกรรมการบรษิทั ชับบ ์ไลฟ์ แอสชวัรนัซ์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 8 คน ซึ่งเปน็
กรรมการทีเ่ป็นผู้บรหิารของบรษิัท และกรรมการอิสระ ได ้แก่  

1. นายวิศิษฎ ์ตังคนงันกุูล  ประธานคณะกรรมการ/กรรมการอิสระ 
2. นางแองเจล่า จูล่ี ฮันเตอร์  รองประธานคณะกรรมการ 
3. นายเครี่ เดวิด วีฟเวอร์-เบอร์เรท กรรมการ 
4.     นายอาณัติ ลีมัคเดช  กรรมการ/กรรมการอิสระ 
5. นางรัตนา เล็งศิรวิัฒน ์  กรรมการ/กรรมการอิสระ 
6. นายสุวรรณ วงศ์ศรวีงศ ์  กรรมการ 
7. นายอน ุรตัน ์ประชุมรัตน ์  กรรมการ 
8.  นายเมืองเพชร สวัสด์ิลาภ  กรรมการ 
9.  นายศิริชัย แก้วนยิมชัยศรี   เลขาน ุการคณะกรรมการบริษัท  



 

หน้าท ีห่ลกัของคณะกรรมการบรษิทั  

(1) ก าหนดทศิทางและเปา้หมายเชงิกลยุทธใ์นภาพรวมของบรษิัทฯ  
(2) พิจารณาอนุมัตนิโยบายส าคญัของบรษิัท แผนธรุกิจ รวมถึงกรอบการบรหิารความเสี่ยงของบรษิัทฯ 
(3) ก าหนดกลยุทธใ์นการด าเนนิธรุกิจประกันชวีิต โดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ก่ผูเ้อาประกันภยั ผู้มีส่วนไดเ้สยี รวมถึงผู้

ถือหุ้นของบรษิัทฯ และการด าเนนิธรุกิจอย่างยั่งยืน  
(4) ควบคุม ตรวจสอบดแูลประสิทธภิาพการควบคมุภายใน การบรหิารความเสี่ยง รวมถึงระบบการท างานตา่งๆ อย่างมี

ประสิทธภิาพและมีประสิทธผิล  
(5) ร ับผิดชอบ ควบคมุ ด ูแล เพ่ือให้สถานะทางการเงนิของบรษิัทฯ มีความสมดลุ และรายงานทางการเงนิทีถู่กตอ้ง

ตามที่กฎหมายก าหนด รวมถงึสง่เสรมิความเป็นอิสระแก่ผูต้รวจสอบบญัช ี 
(6) ก าหนดคา่นิยมขององคก์ร โดยสะท้อนเป้าหมายและกลยุทธข์องบรษิทัฯ บนพ้ืนฐานมาตรฐานของผูป้ระกอบอาชีพ 

และจรรยาบรรณของบรษิัทฯ 
(7) ให้ค  าปรกึษาในการด าเนนิธรุกิจแกห่นว่ยธรุกิจของบรษิัทฯ  
(8) ก ากับให้บรษิัทฯ มีนโยบายดแูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถงึปอ้งกันการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ

เพ่ือให้กระท าการ หรอืงดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึง่อนัเป็นเหตใุห้ผูเ้อาประกันภยั ผู้มีส่วนไดเ้สยี หรอืผูถ้ือหุน้ 
เสียเปรยีบ  

(9) ส่งเสร ิมวฒันธรรมการปฏบิตัติอ่ลูกคา้อยา่งเปน็ธรรม  
(10) ก ากับด ูแลใหบ้รษิัทฯ มีนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทน อย่างเหมาะสม ครอบคลุมถงึคณะกรรมการ ผู้บรหิารงาน 

บุคลากรหลักในหนว่ยงานควบคมุ และพนกังานในหนว่ยงานส าคญั  
(11) พิจารณาแตง่ต ัง้คณะกรรมการชดุย่อยเพ่ือสนบัสนุนการท าหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิัท รวมถงึด  าเนินการเพ่ือ

บรรลเุปา้หมายและวัตถปุระสงคข์องบรษิัทฯ 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั (Board Performance Evaluation) 

คณะกรรมการบรษิทั จะท าการประเมินผลงานโดยผ่านแบบสอบถามทีค่รอบคลุมถงึอ านาจหน้าที่หลักของคณะกรรมการ การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิัทไดบ้รรลตุามเปา้ประสงค ์หรอืนโยบายของบรษิทัฯ รวมถงึปจัจยัรว่มอื่นๆในการ
ประเมินผลการปฏบิัตงิาน อาทเิช่น การเข้ารว่มประชุม (Attendance) การแสดงความคดิเหน็ หรอืข้อเสนอแนะ หรอื
แนวทางในทีป่ระชุม (Meeting Participation) การมีสว่นรว่มและการสนบัสนนุองคก์ร (Contribution)  รวมถงึความร ู ้
ประสบการณ์ของคณะกรรมการบรษิัทที่มีตอ่ธรุกิจประกันภยั (Industry and Business Knowledge) โดยฝ่ายเลขานุการ
บร ิษัท (Corporate Secretary) ท าหนา้ทีร่วบรวมผลการประเมินการปฏบิัตงิานคณะกรรมการบรษิัท เพ่ือน าเสนอตอ่ที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และผลการปฏบิัตงิานจะสะท้อนคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัท  

 

“คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี และด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” 



คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

ผู้บร ิหาร 

หน่วยธ ุรกจิ ฝ่ายสนับสนนุ 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา

สินไหม 

คณะกรรมการบรหิาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการการลงทุน
และบริหารสินทรัพย์ 

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งต้ัง

โดยคณะกรรมการบริษัท เพือ่

สนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีข่อง

คณะกรรมการบริษัท รวมถึง

ความถูกต้องของการด าเนินการ

ทางการเงินของบริษทั การ

รายงานข้อมูลทางการเงิน และ

ฐานะทางการเงิน ระบบการ

ควบคุมภายใน  ขั้นตอนการ

ตรวจสอบการควบคุมภายใน  

ประสิทธิภาพในการควบคุม

ภายใน และการตรจวจสอบ

ความมีอิสระของผู้ตรวจสอบ

บัญชี ตามหลักเกณฑ์ทีก่ฎหมาย

ก าหนด 

คณะกรรมการพิจารณาสินไหม มี

หน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบ

เกี่ยวกับการจัดการพิจารณา

สินไหม ของบริษัท พิจารณาและ

อนุมัตินโยบาย คู่มือที่เกี่ยวข้องกับ

การพิจารณาสินไหม  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

แต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษทั 

มีหน้าที่จัดให้มีนโยบายบริหาร

ความเสี่ยง กรอบการบริหาร

ความเสี่ยง และควบคุมดูแลการ

บริหารความเสี่ยง เพื่อใหม่ั้นใจว่า

บริษัทได้มีการควบคุมความเสี่ยง

อย่างเพียงพอ รวมถึงการหา

แนวทางป้องกันมิให้เกิดความ

เสี่ยงอันกระทบต่อการด าเนินงาน

ของบริษัท ชื่อเสียงของบริษทั  

พร้อมรายงานการควบคุมความ

เสี่ยงให้กับคณะกรรมการของ

บริษัท 

คณะกรรมการการลงทุนและ

บริหารสินทรัพย์ มีหน้าที่

พิจารณา และอนุมัตินโยบายการ

ลงทุนของบริษัท และแผนการ

ลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบายการลงทุนดังกล่าว 

รวมถึงควบคุมกิจกรรมทางด้าน

การลงทุน ให้เป็นไปตามกรอบ

นโยบายบริหารความเสี่ยง และ

ประเมินผลการลงทุนของบริษทั   

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที่ในการก ากบั

ดูแล ก าหนดทิศทาง และเป้าหมายเชงิกล

ยุทธ์ในภาพรวมของบรษิทั เพ ื่อน าไปสูค่วาม

ย่ังยืนในการด าเนินกิจการ รวมถึงแตง่ตั้ง

คณะกรรมการชดุย่อย เพ ื่อชว่ยสนับสนนุการ

ท าหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการจัดการ
ข้อร้องเรียนและการ
ให้บริการลูกค้าอย่าง

เป็นธรรม    

คณะกรรมการการจัดการข้อ

ร้องเรียนและการให้บริการ

ลูกค้าอย่างเป็นธรรม มีหน้าที่

พิจารณา ควบคุมและจัดการ 

การให้บริการลูกค้าอย่างเป็น

ธรรม และการจัดการเร่ือง

ร้องเรียน รวมถึงพิจารณา 

อนุมัติ คู่มือ นโยบายที่

เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

ทางการตลาด และพิจารณา 

หาแนวทางแก้ไขเร่ืองที่

เกี่ยวข้องกับการกระท า

ความผิดของฝ่ายขาย การ

เยียวยาความเสียหายแก่

ลูกค้า  



 (มหาชน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลักการควบคมุภายในของ ช ับบ ์ไลฟ ์ 
 

 “การบริหารงานตามกรอบด าเนินงาน ตามหลักบรรษทัภิบาล รวมถึงการควบคุมความเส่ียง
อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักการ 3 Lines of Responsibilities และการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวขอ้ง”  
 

►คณะกรรมการบรษิัท มีหน้าที่ในการส่งเสรมิการด าเนนิงานของธรุกจิประกันชีวิตของบรษิัท ควบคมุ และตรวจสอบระบบการ

บร ิหารความเสีย่งของบรษิทัฯ รวมถึงใหค้  าแนะน า หรอืขอ้เสนอแนะในการด าเนนิการบรหิารความเสี่ยงให้อยูร่ะดบัทีย่อมรบัได ้ 

►บร ิหารระบบการจดัการความเสี่ยงของบรษิัทฯ อย่างมีประสิทธภิาพ อาทิเช่น การจดัล าดบัความเสี่ยงทีส่ าคญัของบรษิัทฯ

พร ้อมทั้งมีมาตรการการบรหิารความเสี่ยง และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงเปน็ประจ าทุกไตรมาส การจดัท า

กรอบนโยบายบรหิารความเสี่ยงเปน็ประจ าทกุปี การประเมินความเสีย่งแบบองคร์วมและการประเมินความเสี่ยงและความม่ันคง

ทางการเงนิของบรษิทั (ORSA)  

►การบรหิารและควบคมุภายใน โดยผู้บรหิารระดบัสงูของบรษิัทฯ (Management Control) โดยผูบ้รหิารแตล่ะส่วนงานมี

หน้าที่ความรบัผิดชอบในการบรหิารงาน การใหค้  าแนะน า ควบคมุในฐานะที่เปน็ผู้รบัผิดชอบระดบัทีห่นึง่ (1st Line of 

Responsibilities) เพ่ือให้การด าเนนิงานของบรษิัทฯเปน็ไปอย่างมีประสทิธภิาพมากทีสุ่ด รวมถึงการควบคมุภายในโดยหลักการ 

“3 Lines of Responsibilities” 

►ระบบการควบคมุภายใน โดยบรษิทัฯ มีหนว่ยงานควบคมุภายใน (Internal Audit) เพ่ือตรวจสอบว่าการปฏิบตังิานเปน็ไป

ตาม ขั้นตอน คู่มือ หรอืนโยบายทีบ่รษิัทก าหนดหรอืไม่ รวมถึงมีการตรวจสอบฐานะทางการเงนิ จากผู้ตรวจสอบบญัชี (External 

Audit) ที่มีความเปน็อิสระ การตรวจสอบการปฏบิัตติามกฎเกณฑ ์หรอืกฎหมายจากฝ่ายก ากับดแูลธรุกิจ (Compliance 

Department) และการบรหิารความเสี่ยงโดยหนว่ยงานบรหิารความเสี่ยง (Risk Management Department) รวมถึงการ

ส่งเสร ิมวฒันธรรมการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์เพ่ือให้การด าเนินธรุกจิ หรอืการด าเนินงานของหนว่ยธรุกิจเป็นไปอย่างถกูตอ้งและ

เหมาะสมตามทีก่ฎหมายก าหนด  

►การปกป้องข้อมูลของบรษิทัฯ และข้อมูลของลกูคา้ โดยขอ้มูลดงักล่าวถอืเป็นข้อมูลที่มีความส าคญั บรษิัทฯ มีมาตรการใน

การคุ้มครองข้อมูลของลกูคา้อย่างเข้มงวด การเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูล หรอืเปิดเผยข้อมูลของลูกคา้จะตอ้งสอดคล้องกับ

วัตถุประสงคท์ี่ไดแ้จง้ไว้ เช่น เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณารบัประกันภัย และการชดใช้คา่สินไหมทดแทน เป็นตน้  

►ระบบการควบคมุภายในที่มีประสิทธภิาพ โดยบรษิทัฯ มีการควบคมุดแูลอย่างเหมาะสมตอ่การท าบญัชี งบการเงนิ และ

รายงานบญัชีตา่งๆของบรษิัท การควบคมุดแูลที่เหมาะสมส าหรบักระบวนการด าเนินธรุกิจทีส่ าคญัของบรษิัทฯ กระบวนการ

ตรวจสอบการควบคมุภายในอยา่งสม่ าเสมอ สอดคล้องกบัโครงสรา้งบรรษัทภบิาลของบรษิัท  

 
 
 
 



โครงสรา้งองคก์รของบรษิทั ชับบ ์ไลฟ ์แอสชวัรนัซ์ จ  ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการการลงทนุ  
และบริหารสินทรัพย์  

คณะกรรมการพิจารณาสินไหม  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรยีนและการ
ให้บริการลูกค้าอย่างเปน็ธรรม    

ฝ่ายก ากับดูแลธุรกิจ และฝ่ายบริหารความ
เส่ียง  

ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร   

ประธานฝ่าย
พันธมิตรธุรกิจ   

ประธายฝ่าย
ตัวแทน  

ประธานฝ่ายบัญชี

และการเงิน   
ประธานฝ่ายการตลาด
และสน ับสนนุช่องทาง

จัดจ าหน ่าย   

ประธานฝ่าย
ปฏิบัติการ    

ฝ่ายสน ับสนนุ    

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

ฝ่ายกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ทางการ 

ฝ่ายคณิตศาสตร์
ประกันภัย  

ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน   

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ฝ่าย Project 
Management 

ฝ่ายพิจารณารบั
ประกันภัย 

ฝ่ายสินไหม
ทดแทน  

ฝ่ายบริการ
ลูกค้า 



       คณะกรรมการชดุยอ่ยของบรษิทั ช ับบ ์ไลฟ์ แอสชวัรนัซ ์จ  ากดั (มหาชน)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายช่ือ 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการ

พิจารณาสินไหม 

คณะกรรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

คณะกรรมการการ
ลงทุน และบริหาร

สินทรัพย์ 

คณะกรรมการจัดการข้อ
ร้องเรียนและการให้บริการ

อย่างเป็นธรรม    

แองเจล่า จูลี่ ฮันเตอร์  √  √ √ √ 

เครี่ เดวิด วีฟเวอร์-
เบอร์เรท  

√ √   √  

เมย์ แมน ลิน  √  √ √  
จารุมา จารุพงษ์ทวิช  √  √   
เอเดรียน โอไบรอัน  √ √ √   
อนุรัตน์ ประชุมรัตน์   √   √ 

ชูชาติ น้ าฟ้า   √   √ 
ศิริชัย แก้วนิยมชัยศรี  √ √ √  √ 

จ ารัก จันจินดา  √ √ √  √ 
ไมเคิล บิวซ์     √  

ยี นิน ลี     √  

เจิน หลิน     √  
ชณัตถ์ เพชรแสงงาม     √  

สมนึก วิวัฒนะ  √      
อาณัติ ลีมัคเดช  √      

รัตนา เล็งศิริวัฒน์ √      

กฤตธรรม กฤตมโนรถ    √   
สุจิตรา สุคนธมาน    √   

เมืองเพชร สวัสดิ์ลาภ    √   
ลัดดาวัลย์ สิทธิวรนันท์    √   



พิพั 

รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)  
 
►คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สมนึก วิวัฒนะ   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. เครี่ เดวิด วีฟเวอร์-เบอร์เรท   ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการตรวจสอบ 
3. อาณัติ ลีมัคเดช   กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบ  
4. รัตนา เล็งศิริวัฒน์   กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบ  
5. พลอยปภัส พิพัฒน์กิติบดี  AVP.ฝ่ายบัญชีและการเงิน เลขานุการ    

 
หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องสมบูรณ์ และครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีท่ีรับรอง 
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ  
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ  
5. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพื่อก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทหากเรื่องดังกล่าวมีความส าคัญต่อการบริหารงาน หรือการด าเนินธุรกิจ  
6. แสดงความเห็นประกอบรายงานการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ  
7. ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

►คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
1. แองเจเล่า จูลี่ ฮันเตอร์  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
2. เครี่ เดวิด วีฟเวอร์-เบอร์เรท ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. เมย์ แมน ลิน  Chief Actuarial    กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. จารุมา จารุพงษ์ทวิช  Chief Marketing Officer      กรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. ศิริชัย แก้วนิยมชัยศรี  Head of Legal and Regulatory Affairs  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
6. จ ารัก จันจินดา   Head of Compliance   กรรมการบริหารความเสี่ยง 
7. เอเดรียน โอไบรอัน   Chief Operation Officer  กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. พิจารณาอนุมัติกรอบบริหารความเสี่ยง นโยบายบริหารความเสี่ยง และแผนธุรกิจสามปีของบริษัทฯ  
2. ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยง และนโยบายบริหารความเสี่ยง  
3. ก ากับดูแลบริษัทให้มีการบริหารความเสี่ยงระดับท่ียอมรับได้ รวมถึงการจัดท ารายงานสรุปสถานะความเสี่ยงและเงินกองทุนของบริษัทฯ  
4. บริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีก าหนด รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร  

 
 
 
 
 



 
►คณะกรรมการพิจารณาสินไหม (Claims Committee) 
รายช่ือคณะกรรมการพิจารณาสินไหม  

1. เอเดรียน โอไบรอัน Chief Operation Officer    ประธานคณะกรรมการพิจารณาสินไหม 
2. อนุรัตน์ ประชุมรัตน์ Head of Complaint and BCM   กรรมการพิจารณาสินไหม 
3. ชูชาติ น้ าฟ้า  VP.Operations    กรรมการพิจารณาสินไหม 
4. ศิริชัย แก้วนิยมชัยศรี Head of Legal and Regulatory Affairs   กรรมการพิจารณาสินไหม 
5. จ ารัก จันจินดา  Head of Compliance    กรรมการพิจารณาสินไหม 

หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาสินไหม  
1. ด าเนินการสอบสวน พิจารณา ชี้ขาด และตัดสินเกี่ยวกับการพิจารณาสินไหมทดแทน รวมถึงเรื่องร้องเรียนท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อน หรือ

มีมูลค่าสูง หรือเรื่องร้องเรียนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหรือชื่อเสียงของบริษัทฯ  
2. พิจารณา อนุมัติ และทบทวนคู่มือ นโยบาย ขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการ

ด าเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางการ  

 
►คณะกรรมการการลงทนุ และบริหารสินทรพัย์ (Investment and Asset Liability Committee) 
รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน และบริหารสินทรัพย์  

1. เครี่ เดวิด วีฟเวอร์-เบอร์เรท ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน   ประธานคณะกรรมการการลงทุนฯ 
2. แองเจล่า จูลี่ ฮันเตอร์  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   รองประธานกรรมการการลงทุนฯ  
3. เมย์ แมน ลิน   Chief Actuarial    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 และบริหารสินทรัพย์ 

1. จัดท ากรอบนโยบายการลงทุน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
2. พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนของบริษัทเพื่อสอดคล้องกับนโยบายการลงทุน และนโยบายบริหารความเสี่ยงรวม  
3. ก ากับดูแลการลงทุนของบริษัท ให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน และตามกฎหมายท่ีก าหนด  
4. ก ากับดูแลรายงานและบุคลากรของบริษัทเพื่อความเพียงพอต่อการด าเนินงานด้านการลงทุน 
5. บริหารเงินทุนตามกรอบนโยบายการลงทุน และรายงานผลการลงทุนแก่คณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

►คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและการให้บรกิารลูกค้าอย่างเป็นธรรม   (Complaint and Market 
Conduct Committee)  
รายช่ือคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม  
1. แองเจล่า จูลี่ ฮันเตอร์   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร        ประธานคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนฯ  
2. ชูชาติ น้ าฟ้า  รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ  กรรมการจัดการข้อร้องเรียนฯ 
3. อนุรัตน์ ประชุมรัตน์  Head of Complaint and BCM  กรรมการจัดการข้อร้องเรียนฯ  
4. ศิริชัย แก้วนิยมชัยศรี   หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย   กรรมการจัดการข้อร้องเรียนฯ 
5. จ ารัก จันจินดา   หัวหน้าฝ่ายก ากับดูแลธุรกิจ  เลขานุการฯ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและการให้บริการลูกค้าอย่างเปน็ธรรม 
1. ก ากับดูแลภาพรวมการให้บริการแก่ลูกคา้อย่างเป็นธรรม รวมถึงการจัดการเรื่องร้องเรียน  
2. ทบทวน จัดให้มี และอนุมัตินโยบาย คู่มือ และแนวปฏิบัติอันเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน และการให้บริการลูกค้า รวมถึง

พฤติกรรมทางการตลาดของภาคธุรกิจประกันชีวิต  
3. ด าเนินการสอบสวน พิจารณา รวมถึงหาแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ท้ังในด้านชื่อเสียง การ

ด าเนินธุรกิจ หรือการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงการพิจารณาลงโทษการท าผิดของฝ่ายขายหากเกิดผลกระทบต่อลูกค้า และเยียวยา
ความเสียหายอันเกิดขึ้น 

 

►คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Committee) 
รายช่ือคณะกรรมการพัฒนาผลิตภณัฑ์   
1. แองเจล่า จูลี่ ฮันเตอร์   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร        ประธานคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
2. เมย์ แมน ลิน    ประธานฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
3. กฤตธรรม กฤตมโนรถ  ประธานฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต  คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
4. ลัดดาวัลย์ สิทธิวรนันท์  ประธานฝ่ายพันธมิตรทางธุรกิจ  คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
5. จารุมา จารุพงษ์ทวิช   ประธานฝ่ายการตลาด   คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
6. เอเดรียน โอไบรอัน  ประธายฝ่านปฏิบัติการ   คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
7. เมืองเพชร สวัสด์ลาภ  หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
8. จ ารัก จันจินดา  หัวหน้าฝ่ายก ากับดูแลธุรกิจ  คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
9. ศิริชัย แก้วนิยมชัยศรี  หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย    คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
10. ธนาวัฒน์ โพธิ์ทอง  ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
11. สุจิตรา สุคนธมาน  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์  คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเลขานุการ  
 
หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาผลิตภณัฑ์  
1. พิจารณาอนุมัติผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  
2. น าเสนอกรอบและนโยบายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยง เงินกองทุนรวมถึงค านึกถึงความเป็นธรรมแก่ลูกค้า 

กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้เอาประกันภัย  
3. เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มชับบ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติของกลุ่มชับบ์  
4. เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม รวมถึงการค านึงถึงผลระยะยาวในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ

ตรงกับความต้องการของลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการด าเนินการทางธุรกิจ 
5. รับผิดชอบในการวางแผน พัฒนาผลิตภัณฑ์ ในช่องทางการขายต่างๆ  
6. ควบคุมดูแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และสอดคล้องกับกฎระเบียบ

และกฎเกณฑ์ทางการ  

 



 
 
การคัดเลือก สรรหา การแต่งต้ังคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ  
 
การคัดเลือก สรรหา และแต่งต้ังคณะกรรมการบริษัท  

1. บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือกคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือให้ม่ันใจ
ว่าคณะกรรมการบริษัทมีความรู ้ความสามารถ และปฏบิัติหน้าที่ดว้ยความรับผิดชอบตามหลกัการ Fit and Proper  

2. บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท โดยค านึงถึงตัวชี้วัดในการประเ มินความเหมาะสมของ
คณะกรรมการบริษทั (Board Suitability) โดยมีตัวชี้วัดดังต่อไปนี ้ 
(1) ตัวชี้วัดทางด้านอาญา: คณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่มีประวัติ หรือพฤติกรรมอันเกี่ยวข้องกับการกระท าผดิ

ทางอาญา  
(2) ตัวชี้วัดทางการเงิน: คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่มีการกระท าที่ไม่เหมาะสมทางด้านการเงิน หรือความผดิ

ทางการเงินอันอาจน าไปสูก่ารด าเนินคดี  
(3) ตัวชี้วัดทางด้านการก ากับดูแล: คณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่มีพฤติกรรมอันสง่ปลกระทบต่อการด าเนนิธรุกจิ

ของบริษัท  
3. คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อันเหมาะสมกับต าแหนง่หน้าที่ รวมถึงประพฤติตามกรอบ

จรรยาบรรณของบริษทัฯ 
4. การคัดเลือกคณะกรรมการบริษัทถูกคัดเลือกโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือคัดเลือกกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วน และเหมาะสม เพ่ือด ารงต าแหนง่ดังกล่าว และสอดคล้องตามทีก่ฎหมายก าหนด  
5. กรรมการอิสระ เพ่ือจะเข้าด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่

กฎหมายก าหนด รวมถึงจะต้องไม่มีลักษณะใดที่ท า ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั  

 

การคัดเลือก สรรหาและแต่งต้ังผู้บริหาร   
1. บริษัทฯ ก าหนดความเหมาะสมส าหรับผู้บรหิารระดับสูง ซึ่งเป็นบคุคลทีมี่ความส าคัญต่อการควบคุมบริษทัประกัน

ชีวิต โดยผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีคุณสมบตัิจ าเป็นและเพียงพอที่สามารถปฏิบตัิหนา้ทีอ่ยา่งเต็มที ่รวมถึงบรรลุ

ความรับผิดชอบตามต าแหนง่ที่ได้รบัในบริษทัฯ  

2. ความสามารถของผูบ้ริหาร ประเมินจากความเชีย่วชาญ คุณสมบตัิ และความรู ้รวมถึงประสบการณใ์นธุรกจิประกัน

ชีวิต  

3. ในการคัดเลือกผู้บริหาร จะต้องมีความสอดคล้องกับโครงสร้างรวมของบริษทัเพ่ือให้ม่ันใจว่าการด าเนนิงานของ

ผู้บริหารเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

4. บริษัทฯ อาจมีการท าการประเมิน (Assessment) ก่อนการคัดเลือกผูบ้รหิาร เพ่ือความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าที่

ความรับผิดชอบ โดยมีเกณฑ์ในการประเมินอาทิเช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณสมบตัิ ประสบการณ์การ

ท างาน การบริหารงาน รวมถงึตรวจสอบตัวชี้วัดอื่นๆร่วมด้วยเชน่เดียวกนักบัการคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท  



  คณะผูบ้รหิาร ชบับ ์ไลฟ์ แอสชวัรนัซ ์จ  ากดั (มหาชน)   

 

5.  

6.  

7. )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

เครี่ เดวิด วีฟเวอร์-เบอร์เรท (Ceri David Weaver-Berthet) ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน (Chief 

Financial Officer) โดยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบหลักในการควบคุม และบริหารด้านการเงินการบัญชี 

รวมถึงกลยุทธ์ทางด้านการลงทุน และการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท 

เมย์ แมน ลิน (May Man Lin) ประธานฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการดูแลก ากับงาน

ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ วางแผนเงินทุน การประกันภัยต่อ รวมถึงผลการด าเนิน

กิจการของบริษัท 

เอเดร ียน โอ ไบรอัน  ด ารงต าแหน่ง ประธานฝ่ายปฎิบัติการ มีหน้าท่ีบริหารงาน ก ากับ ดูแลงานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารโครงการ การพิจารณารับประกันภัย การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของ

บริษัท บริการผู้ถือกรมธรรม์ และศูนย์ดูแลลูกค้า ไอที และเรื่องร้องเรียนของบริษัท  เพื่อด าเนินตามกล

ยุทธ์ และวัตถุประสงค์ท่ีบริษัทได้ก าหนดไว้ 

กฤตธรรม กฤตมโนรถ ด ารงต าแหน่ง ประธานฝ่ายตัวแทน ท าหน้าท่ีบริหารงานฝ่ายตัวแทน เพื่อก าหนด

กลยุทธ์ คัดเลือกและสรรหาตัวแทนใหม่ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพตัวแทนของบริษัท 

ณัฎฐิกา ไชยเทพ ด ารงต าแหน่ง ประธานฝ่ายพันธมิตรธุรกิจ ท าหน้าท่ี วางแผนกลยุทธ์ บริหารจัดการและ

ขยายธุรกิจผ่านพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท   

จาร ุมา จาร ุพงษ์ทวิช ด ารงต าแหน่ง ประธานฝ่ายการตลาด น าทีมฝ่ายการตลาด เพื่อเพิ่มการรับรู้ใน 

ตราสินค้าของบริษัทฯ ผ่านการออกข่าว ประชาสัมพันธ์โฆษณา หรือจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นไปยัง

กลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ รวมถึงสนับสนุนเครื่องมือประกอบการขายและเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายขาย    

ทุกช่องทาง 

CHIEF  F INANCIAL OFFICER 

CHIEF  ACTUARIAL 

CHIEF  OPERATIONS OFFICER 

CHIEF  AGENCY OFFICER 

CHIEF  PARTNERSHIP DISTRIBUTION OFFICER 

CHIEF  MARKETING OFFICER 

COUNTRY PRESIDENT 

แองเจล่า จูลี่ ฮ ันเตอร ์ (Angela Julie Hunter) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีหน้าท่ีก ากับดูแลการด าเนิน

ธุรกิจในภาพรวมของบริษัท บริหารงานท่ัวไปเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาล และกลยุทธ์ของ

บริษัท  



นโยบายการจา่ยคา่ตอบแทน (Remuneration Policy)  นโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท  

1. คณะกรรมการบรษิทัมีสิทธไิดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษิัทใบรปูแบบของ ค่าเบีย้ประชุม โบนัส หรอืผลตอบแทนใน
ลักษณะอื่นตามที่ทีป่ระชมุผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคา่ตอบแทนทีค่ณะกรรมการบรษิัทจะไดร้บั จะตอ้งไดร้บัการ
พิจารณา และอนุมัตโิดยที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ  

2. คณะกรรมการบรษิทัมีการจา่ยคา่ตอบแทนให้แกค่ณะกรรมการซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของหลักการบรรษัทภิบาลที่ด ี
รวมถึงการค านงึถึงคณุสมบตั ิหน้าที่ความรบัผิดชอบ ความเหมาะสม รวมถึงผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
โดยเป็นไปในทิศทางเดยีวกนักับผลประโยชนใ์นระยะยาวของบรษิัทฯ  

 

 
นโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนของผู้บรหิาร  

1. ผู้บร ิหารของบรษิัทไดร้บัคา่ตอบแทนในรปูแบบของเงนิเดอืน รวมถึงคา่ตอบแทนในรปูแบบอื่น อาทิเช่น โบนสั 
สวัสด ิการอื่นๆ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของผลการปฏบิัตงิาน  

2. ค่าตอบแทนของผูบ้รหิารสอดคล้องกบัผลประโยชนร์ะยะยาวของบรษิทั และผู้มีสว่นไดเ้สีย  
3. ปัจจัยในการก าหนดคา่ตอบแทนของผู้บรหิาร ขั้นอยูก่ับคณุสมบตั ิผลการปฏบิตังิาน รวมถงึคา่ตอบแทนรายบคุคล  

  



การบรหิารความเสีย่งขององคก์ร (Enterprise Risk Management)  

ชับบ์ ไลฟ์ ประเทศไทย เปน็สว่นหนึ่งและขึ้นตรงกับส านักงานภูมิภาคเอเชียแปซฟิิคซึ่งมีส านักงานตัง้อยู่ทีฮ่่องกง 

และมีส านักงานใหญอ่ยู่ทีส่หรฐัอเมรกิา ซึ่งจดัอยู่ในเครอืของบรษิทัในสหรฐัอเมรกิา และเป็นบรษิัท Holding ที่จดทะเบียนใน

ตลาดหุน้สหรฐัอเมรกิา ดงันั้นจึงอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของระบบตรวจสอบทีเ่ครง่ครดั เช่น ระบบการควบคมุการปฏิบตัติาม

หลักการบญัชีทีร่บัรองทั่วไป (GAAP) และตามกฎหมายฉบบั Sarbanes Oxley legislation 

ชับบ์มีวิธ ีการบรหิารความเสี่ยงอย่างหลากหลายและผ่านการผสมผสานเข้าไปในนโยบายกระบวนการปฏบิัตงิานและ

วัฒนธรรมขององคก์รชับบท์ั่วโลก ในขณะที่ชับบ์ท าการประเมินหรอืตดิตามตรวจสอบความเสีย่งทีอ่งคก์รตอ้งเผชญิหรอืที่อาจ

เกิดขึ้นในระดบัทัว่โลกและตอ้งรายงานตอ่หนว่ยงานก ากับดแูล ซึ่งการบรหิารความเสีย่งโดยทั่ว ๆ  ไปนั้นก็จะกระจายการ

บร ิหารจากส่วนกลางไปยังหน่วยงานย่อย การตดิตามตรวจสอบระดบัทัว่โลกกระท าผ่านการรายงานและการรบัรองตาม

ข้อก าหนดของกฎหมาย Sarbanes Oxley Reporting/attestations  คณะกรรมการดา้นเทคนคิและคณะกรรมการสาย

ผลิตภัณฑร์ะดบัโลก และผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก รายงานดา้นบญัชีประจ าปีของ ชับบ์ ไลฟ์ ที่เกี่ยวข้องกับการบรหิาร

ความเสี่ยงที่ผา่นการตรวจสอบอยา่งถี่ถว้นโดยผูต้รวจสอบภายนอกและภายในและการพิจารณาของคณะกรรมการและฝา่ย

จัดการของส านกังานใหญร่วมอยู่ดว้ย 

บร ิษัทฯ มีความตระหนักถงึผลกระทบอันอาจเกดิจากการฉอ้ฉล โดยความเสีย่งดงักลา่ว อาจส่งผลกระทบตอ่บรษิัท

ทั้งด ้านการด าเนินธรุกิจในภาพรวม  รายไดร้วมถึงชื่อเสียงของบรษิัทที่มีตอ่ผู้ที่มีสว่นไดเ้สีย และถึงอาจส่งผลกระทบใน

ทางอ้อมต่อผู้เอาประกันภัยและผู้มีสว่นไดเ้สียของบรษิัท ด ังนัน้ บรษิทัจงึไดเ้หน็ถงึความส าคญั ในการก าหนดมาตรการบรหิาร

ความเสี่ยงดา้นการฉอ้ฉล เพ่ือสามารถป้องกัน ยับยัง้ แก้ไข จัดการ และเยียวยาความเสียหายทีอ่าจเกดิขึ้นจากการฉอ้ฉล

ดังกล่าว ซึ่งบรษิทัฯ  ไดมี้การควบคมุ ต ิดตาม และประเมินผลการบรหิารความเสีย่งดา้นการฉอ้ฉล ตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมาย

ก าหนด และสรา้งความเชื่อม่ันให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และผู้เอาประกันภยัของบรษิัท สรา้งความยั่งยืนการในด าเนินธรุกจิ 

รวมถึงการรกัษาไว้ซึ่งชือ่เสยีงของบรษิทั ในการเปน็ผูด้  าเนินธรุกิจประกันภัยของประเทศ   

การปฏิบตังิานทางดา้นธรุกจิทัง้หมดอยูภ่ายใตก้ารควบคมุดแูลอยา่งเครง่ครดัของส านักงานระดบัภมิูภาคเอเชยีและ

ส านักงานใหญ ่ซึ่งฝา่ยบรหิารระดบัประเทศตอ้งท ารายงานส่งฝ่ายบรหิารระดบัสูงและหัวหนา้สายงานธรุกิจของส านกังาน

ภูมิภาคเอเชียและส านกังานใหญส่่วนการปฏิบตัติามกฎหมายนั้นจะอยู่ภายใตก้ารควบคมุของกระบวนการทั้งภายในและ

ภายนอกที่เครง่ครดัและกระบวนการพิจารณาตรวจสอบระหว่างบรษิัทในเครอืเดยีวกัน (Peer Process)  

นอกจากนั้น ชับบ์ ไลฟ์ ยังใชร้ะบบสารสนเทศที่มีเครอืขา่ยระดบัโลกที่อนุญาตให้เจ้าหนา้ทีข่องชบับ ์ไลฟ์จาก

ส านักงานใหญส่ามารถบันทกึความเสี่ยงตา่ง ๆ  ผ่านระบบปฏิบตักิารตา่ง ๆ  โดยมีระบบควบคมุความปลอดภยัดา้นข้อมูลที่มี  

บร ิษัทแม่ของชับบ ์ไลฟ์ คอื ชับบ ์จ ากัด (Chubb Ltd) ได ้พัฒนาเปา้หมายดา้นยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารความเสีย่ง

ระดับโลก Enterprise Risk Management (ERM) ส าหรบัการบรหิารความเสี่ยงทีมี่ผลกระทบตอ่องคก์ร หรอืขณะนีร้ะบบ

การรายงานความเคลื่อนไหวตอ่ฝ่ายบรหิารระดบัสูงไดเ้สรจ็สมบรูณ์แล้ว พรอ้มทัง้ความมีอสิระในการรายงานและการวเิคราะห์

ความเสี่ยงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบของชบับ ์โดยขอบเขตการวิเคราะหค์รอบคลุมความเสีย่งทางดา้นตา่ง ๆ  เช่น ภัย

ธรรมชาต ิการก่อการรา้ย ความนา่เชือ่ถือ การเงนิ การเมือง และความเสี่ยงใหม่ ๆ  ที่เกิดขึน้  



คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของชับบ์กร ุป๊ หรอื Chubb Group Risk Committee (GRC) ขึ้นโดยตรงและท า

หน้าที่สนับสนนุการด าเนนิงานของประธานผู้บรหิารสูงสุดส านกังานใหญ ่(Global CEO) ในการดแูลภาพรวมและพิจารณา

ทบทวนกรอบการบรหิารความเสี่ยงของบรษิัท (ERM Framework) รวมทั้งกระบวนการและแนวทางทีใ่ช้ในการบรหิารความ

เสี่ยงทางดา้นประกันภัย ด ้านการเงนิ ดา้นยุทธศาสตรแ์ละดา้นปฏบิตักิารดว้ย   คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของชับบ์กร ุป๊ 

(GRC) นี้จะมีการประชุมทกุไตรมาสและรายงานโดยอสิระตอ่คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ (Chubb Ltd Audit Committee)     

การบรหิารสนิทรพัยแ์ละหน ีส้นิ (Asset Liability Management : ALM) 

ชับบ์ ไลฟ์ มีการลงทนุในหลกัทรพัย์หลากหลายประเภทเพ่ือกระจายความเสี่ยงใหอ้ยู่ในขอบเขตที่ยอมรบัไปไดโ้ดย

พิจารณาถึงความเสี่ยงและข้อจ ากัด ดา้นตลาดทุนในประเทศ โดยพอรต์การลงทุนในสว่นของพันธบตัรจะลงทนุในรปูแบบ 

Buy-and-Hold เพ่ือเตรยีมรองรบัส่วนหนีส้ินจากการรบัประกันภัย นอกจากนี้ บรษิทัอาจมีการถอืครองเงนิสดในระหว่างรอ

การลงทนุเพ่ือใหม่ั้นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนการลงทนุในระยะยาวได  ้

บร ิษัท ไดมี้การว่าจา้ง บรษิทั หลักทรพัย์จดัการกองทนุกรงุศร ีจ ากัด เพ่ือท าหน้าที่บรหิารจดัการในส่วนสินทรพัย์ขอ

งบร ิษ ทและ ให้ทางสว่นงานคณิตศาสตรป์ระกันภยัเป็นผู้รบัผิดชอบในการบรหิารจดัการหนี้สนิของบรษิัท  

โดยมีคณะกรรมการการลงทนุซึง่มีตวัแทนระดบัประเทศ, ระดบัภูมิภาค และจากบรษิทัแม่เปน็ผูร้บัผดิชอบดแูลเร ือ่ง

การบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิขององคก์ร (ALM)และมีนักคณติศาสตรป์ระกันภัยที่ไดร้บัมอบหมายจากทางบรษิัทให้เป็น

ผู้ตรวจสอบให้ม่ันใจว่าทีมคณะกรรมการลงทุนเปน็สว่นหนึง่ของคณะกรรมการพัฒนาผลิตภณัฑข์องบรษิัท  

บร ิษัท มีการตัง้เปา้หมายส าหรบัระยะห่างระหว่างระยะเวลาของสินทรพัย์และหนีส้ิน (Duration Gap)โดยพิจารณา

จากแผนเงนิทุนส ารอง ซึ่ง Duration Gap จะไดร้บัการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส โดยเปา้หมายของบรษิทัคอืการลดช่องวา่ง

ในส่วนนี้ลงใหอ้ยู่ในในขอบเขตทีย่อมรบัได ้ทั้งนีต้อ้งขึ้นอยู่กบัสภาวะตลาดทนุและความผันผวนของอตัราส่วนความเพียงพอ

ของเงินกองทุน (CAR) ต ่ออัตราดอกเบี้ยรวมถึงสภาวะตลาดในดา้นอืน่ ๆ   

ทั้งนี้ในส่วนของกลยุทธก์ารลงทุน จะไดก้ารพิจารณาและก าหนดแผนจากคณะกรรมการการลงทุน โดยมีการทบทวน

อย่างน้อยปลีะหนึง่คร ัง้เพ่ือก าหนดเป้าหมาย Duration Gap และ CAR และจะต้องมีการหารอืรว่มกันอยา่งสม่ าเสมอระหว่าง

การฝ่ายการเงนิและฝ่ายคณติศาสตรป์ระกันภัยสาขาในประเทศกับทมีลงทุนของบรษิทัแม่ เพ่ือเปน็การทบทวนเงือ่นไข

ข้อก าหนดในการลงทนุและการออกแบบผลติภณัฑ ์และเพ่ือให้สามารถประเมินผลกระทบตอ่หนี้สินและการจัดการหนีส้ินของ

บร ิษัท  



  

“การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ 
การบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหน่ึง 

ของการด าเนินงานทุกฝ่าย เพื่อสร้าง 
ความตระหนักทัศนคติและพฤติกรรม 

การเรียนรู้ความเสี่ยง และการตัดสินใจทางธุรกิจบน
พื้นฐานความเสี่ยง เป็นสิ่งท่ีส าคัญ”  



ความเสีย่งจากการรบัประกันภัย ที่สามารถคาดการณไ์ดแ้ละมนียัส าคญัอนัอาจมีผลกระทบตอ่
ฐานะทางการเงนิของบรษิทั การบรหิารจดัการประกันภยัตอ่ ความเช ือ่มโยงของเงนิกองทนุ 
และความเสีย่งกบัการกระจกุตวัของภยั  

 
ช ับบ ์ ไลฟ ์ ถือว่าการประกันภยัตอ่เปน็เคร ือ่งมือการถ่ายโอนความเสี่ยงทางดา้นการประกันภยั (Insurance risk 
management tool) ไปยังบรษิัทผู้รบัประกันภยัตอ่ หนึ่งหรอืมากกว่าหนึง่บรษิทั ภายใต ้เง ือ่นไขที่ก าหนดในสัญญาหรอืผา่น
การใช้วิธ ีการคุม้ครอง 
อื่น ๆ  ในการพิจารณารปูแบบหรอืแผนการประกันภัยตอ่ทีเ่หมาะสมควรค านงึถึงหลักการ 3 ข้อดงัตอ่ไปนี้  
1. ความเสี่ยงที่ยอมรบัไดข้องบรษิัท (Risk Appetite) / เหตุการณค์วามเสียหายทีย่อมรบัไดสู้งสดุ (Risk Tolerance 
Levels) 
2. ต้นทุนการประกันภัยตอ่และทางเลือกในการท าประกันภยัตอ่ที่เหมาะสม 
3. ความน่าเชือ่ถือของคูค่า้ (Counterparty Credit) และความเสี่ยงในการกระจุกตวั (Concentration Risk) 
 
การประกันภัยตอ่อาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามกาลเวลา อย่างไรกต็ามการประกันภัยตอ่ จะยังคงประกอบไปดว้ยลักษณะ
ดังต ่อไปนี้: 
1. การประกันภัยตอ่โดยรวมอาจเป็นสัญญาประกันภยัตอ่ตามสัญญา (Treaty) และสัญญาประกันภยัตอ่เฉพาะราย 
(Facultative) 
2. ทุกธ ุรกิจทีส่ าคญัจะมีการท าสัญญาประกันภัยตอ่เว้นแตว่งเงินความเสีย่งรวมต่ ากว่าขีดจ ากดัที่ก าหนดไว้ในเอกสาร
ฉบับนี้ 
3. สัญญาประกันภยัตอ่เฉพาะราย (Facultative)  อาจน ามาใช้เพ่ือลดความเสีย่งเฉพาะรายบคุคลใดๆเพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กับวงเงินตามสญัญาประกันภยัตอ่ตามสัญญา (ต ่อความเสี่ยงและตอ่เหตกุารณ)์ 
4. การท าสัญญาประกันภยัตอ่(Treaties) โดยทัว่ไปอาจเปน็ไดท้ัง้สญัญาตามสัดส่วนหรอืไม่มีสดัส่วน 
5. สัญญาประกันภยัตอ่เฉพาะราย (Facultative)  รวมการบรกิารเพ่ิมเตมิอื่นๆ ปกตแิล้วจะด าเนินการภายในประเทศ 
6. สัญญาประกันภยัตอ่ ถูกออกแบบมาเพ่ือตอบสนองตลาดที่แตกตา่งกัน เช่น การประกันชวีิต การประกนัอบุตัเิหต ุ
และการประกันสุขภาพ และตลาดเฉพาะเจาะจง 

 
  



มูลคา่ วิธ ีการ และสมมตฐิานในการประเมนิหนีส้นิจากสญัญาประกันภัย  

การประเมินหนีส้ินจากสญัญาประกันภยัส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวตามราคาบญัชี เป็นการประเมินมูลค่า

เงินส ารองโดยวิธีเบีย้ประกันภัยสุทธิ (Net Premium Valuation: NPV) ตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภยัส าหรับค่าสินไหม
ทดแทนและผลประโยชน์จา่ยตามกรมธรรม์ประกันภยัทีอ่าจจะเกิดขึน้ในอนาคตจากกรมธรรม์ประกันชีวิตทีย่ังมีผลบังคับ ณ 

วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้สมมติฐานที่ใช้ในการค านวณวธิีดังกล่าวนีไ้ด้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังานคปภ.โดยไม่

มีการเผื่อค่าความผนัผวนและสมมติฐานที่ใช้จะถูกก าหนดต้ังแต่วันเริ่มตน้กรมธรรม์และไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนัน้  

การประเมินหนีส้ินจากสญัญาประกันภยัส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวตามราคาประเมิน เป็นการประเมินมูลค่า
เงินส ารองโดยวิธีเบีย้ประกันภัยรวม (Gross Premium Valuation: GPV) ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับค่าสนิไหม

ทดแทนและผลประโยชน์จา่ยตามกรมธรรม์ประกันภยัทีอ่าจจะเกิดขึน้ในอนาคตจากกรมธรรม์ประกันชีวิตทีย่ังมีผลบังคับ ณ 

วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้สมมติฐานตามประสบการณ์จริงที่ใชใ้นการค านวณส าหรบัอัตรามรณะ อัตราการขาดอายุ

กรมธรรม์ และค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานได้รวมค่าเผื่อความผันผวนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภยัวา่ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สนิและหนีส้ินของบริษทัประกันชีวิต  



 
               หน่วย : ล้านบาท     

 
หมายเหตุ 

- ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย ท่ีประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงค์หลัก   เพื่อให้นักลงทุนผู้

วิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยท่ีเป็นท่ียอมรับตามหลักการทางบัญชีใน

ประเทศไทย ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีอนุญาตแล้ว  

- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย ท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหน้ีสินของบริษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการก ากับความมั่นคง

ทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อยา่ง

ครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งจะต้องประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทาง

คณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีได้รับการยอมรับ สมมติฐานท่ีใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์จริงหรือในกรณีท่ี

บริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับ

ประกันภัยของบริษัทน้ัน นอกจากน้ี มูลค่าส ารองประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื่อความผันผวน (Provision of Adverse 

Deviation : PAD) ซึ่งให้เป็นไปตามท่ีส านักงาน คปภ. ก าหนด  

ข้อสังเกต  ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่างราคาบัญชีและ

ราคาประเมินของ อย่างมีนัยส าคัญ อันเน่ืองมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการท่ีแตกต่างกันในการประเมินตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ท้ังน้ีผู้ ท่ี

จะน าข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและท าความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคาหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยท้ังสองให้ถี่ถ้วน

ก่อนตัดสินใจ   

รายการ ปี 2562 ปี 2561 
ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 

ส ารองประกันภัยส าหรบัสัญญาประกันภยั             
ระยะยาว (long-term technical reserves) 

 
10,489 

 
10,996 

 
9,289 

 
7,555 

ส ารองประกันภัยส าหรบัสัญญาประกันภยั               
ระยะสั้น (short-term technical reserves) 

 
628 

 
651 

 
562 

 
586 

ผลประโยชนต์ามกรมธรรม์คา้งจา่ย  
 (Unpaid policy benefits) 

 
235 

 
235 

 
203 

 
203 

หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย  
 (Due to insured) 

 
25 

 
25 

 
16 

 
16 



การลงทนุของบรษิทั  

บร ิษัทลงทุนในหลักทรพัย์หลายๆ ประเภทเพ่ือความหลากหลายโดยพิจารณาระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัไดแ้ละ
ข้อจ ากัดของตลาดทุนท้องถนิ หลักทรพัย์ทีเ่ปน็พันธบตัรจะลงทุนในขอบเขตทีก่ว้างและเน้นที่การซือ้และถือตราสารหนี้เพ่ือ
สนับสนุนภาระหนีต้ามกรมธรรม์ประกันภยั นอกจากนั้น บรษิัทอาจถอืเงนิสดในรปูเงนิฝากธนาคาร ขณะที่รอคอยโอกาสลงทุน
ซึ่งถือเป็นสว่นหนึง่ของการบรรลเุปา้หมายระยะยาวดา้นการลงทนุ 

บร ิษัทจัดประเภทเงนิลงทุนเปน็เงนิลงทุนเผื่อขาย การจดัประเภทขึน้อยูก่ับจุดมุ่งหมายขณะลงทนุ ฝ่ายบรหิารจะเปน็
ผู้ก าหนดการจดัประเภททีเ่หมาะสมส าหรบัเงนิลงทุน ณ เวลาลงทนุและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ  

เง ินลงทนุเผื่อขายวัดมูลคา่ในเวลาตอ่มาดว้ยมูลคา่ยตุธิรรม มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนวัดโดยใช้เสน้อตัรา
ผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ณ วันท าการสดุท้ายของวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน             

หน่วย : ล้านบาท 

ประเภท 
สินทรัพย์ลงทนุ 

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
ปี 2562 ปี 2561 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 
เง ินฝากสถาบนัการเงินและบตัรเงนิฝาก
สถาบันการเงนิ 

 
669 

 
669 

 
491 

 
491 

ตราสารหนี้ (พันธบตัร,หุน้กู้,        ต ั๋ว
สัญญาใช้เงนิ, ต ั๋วแลกเงนิ, หุ้นกู้แปลง
สภาพ และสลากออมทรพัย)์ 

 
 

14,279 

 
 

14,279 

 
 

10,946 

 
 

10,946  
ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบรษิทั
ย่อยและบร ิษทัรว่ม) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

หน่วยลงทุน - - - - 
เง ิน ให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัย
เป็นประกัน 

 
319 

 
319 

 
270 

 
270 

เง ินให้กู้ยืม และเงินให้เช่าซือ้รถ และให้
เช่าทร ัพยส์ินแบบลิสซิ่ง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ใบ ส า ค ั ญ แ ส ด ง สิ ท ธ ิก า ร ซื้ อ หุ้ น            
หุ้นกู้ หน่วยลงทุน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ตราสารอนพัุนธ ์ - - - - 
เง ินลงทนุอื่น - - - - 
รวมสินทรัพย์ลงทุน 15,267 15,267 11,707 11,707 
 

  



การด าเนนิงานของบรษิทั  

 

“เบี้ยประกันภัยถือเป็นรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 

จ านวน 736 ล้านบาท หรือคิดเป็น         

ร้อยละ 14 จากปี 2561”  
 
โดยในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากเบ้ียประกันภยัท่ีถือเป็นรายได้สุทธิ
จากการประกันภัยต่อจ านวน 5,890 ล้านบาท  และมีก าไรเพิ่มขึน้มา
จากท้ังการขายผ่านฝา่ยพันธมิตรทางธุรกิจ และฝา่ยตัวแทน ส าหรับ
ก าไรสุทธิหลังจากภาษจี านวน 159 ล้านบาท มีเหตุผลหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของเบ้ียประกันภัย จากการเติบโตขึ้นของบริษัทระหวา่งปี และ
การเพิ่มขึ้นของเงนิส ารองประกนัภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 
ค่าสินไหมทดแทน ค่าจ้าง และค่าบ าเหน็จ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สร ุปผลการด าเนนิงานของบรษิทั ในป ี2561   
              หน่วย : ล้านบาท 

รายการ  2562 2561 
เบี้ยประกันภัยรบัรวม 5,947 5,200 
เบี้ยประกันภัยที่ถอืเปน็รายได ้(สุทธ)ิ 5,890 5,154 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ 432 385 
ส ารองประกันภัยส าหรบัสัญญาประกันภยัระยะยาว เพ่ิม (ลด) จากปีกอ่น 1,200 1,243 
ผลประโยชนต์ามกรมธรรม์ประกันภยัและคา่สนิไหมทดแทนสุทธ  ิ 1,668 1,339 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 159 91 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการอัตราส่วน 2562 2561 

ค่าใช้จ่ายในการรบัประกันภยัปแีรก : เบี้ยประกันภยัสุทธ  ิ 57% 56% 
ค่าใช้จ่ายในการรบัประกันภยัปตีอ่  : เบี้ยประกันภัยสุทธ  ิ 24% 22% 
อัตราสว่นผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (Return on equity ratio) 6% 5% 
อัตราสว่นผลตอบแทนตอ่สินทรพัย์ 
(Return on assets ratio) 
- อัตราสว่นผลตอบแทนตอ่สินทรพัยร์วมทั้งหมด 
- อัตราสว่นผลตอบแทนตอ่สินทรพัย์ทีไ่ม่รวมกรมธรรม์ประกันชวีติแบบ 

Unit Linked และ Universal life 

 
 

1% 
- 

 
 

1% 
- 

อัตราสว่นผลตอบแทนจากการลงทุน  
( Return on Investment Ratio)  
- อัตราสว่นผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทั้งหมด  
- อัตราสว่นผลตอบแทนจากการลงทุนทีไ่ม่รวมการลงทนุจากกรมธรรม์

ประกันชีวิตแบบUnit Linked และ Universal life 

 
 

3% 
 
 
- 

 
 

4% 
 
 
- 

อัตราส่วนสินทรพัย์ลงทนุตอ่เงนิส ารองประกันภยั (ราคาประเมิน) 126% 138% 
หมายเหตุ - ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีประเมินตาม ประกาศ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหน้ีสินของบริษัทประกันชีวิต     เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการก ากับความมั่นคง
ทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่า ง
ครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย 

 - กรมธรรมป์ระกันชีวติควบการลงทุน (Unit Linked) เป็นการประกันชีวติที่ให้ทัง้ความคุ้มครองชีวติและการลงทุนในกองทุน
รวม โดยมลูค่ากรมธรรมข้ึ์นอยู่กับมลูค่าหน่วยลงทุน ทัง้น้ีสินทรัพย์ในกองทุนเป็นของผูเ้อาประกันมไิด้เป็นของบริษัท 

 - กรมธรรมป์ระกันชีวติแบบ Universal life เป็นการประกันชีวติที่แยกส่วนความคุ้มครองชีวติ และส่วน    
   การลงทุนอย่างชัดเจน โดยผลตอบแทนจากการลงทุนข้ึนอยู่กับผลการลงทุนของบริษัท แต่ไมต่ ่ากวา่  

         ผลตอบแทนขัน้ต ่าที่ได้รับรองไว ้



ความเพยีงพอของเงนิกองทนุ  

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
 ณ วันที่ 31  ธันวาคม  

2562 2561 
สินทร ัพยร์วม 16,172 12,558 
หนี้สินรวม     

- หนี้สินจากสัญญาประกันภยั  11,907 8,360 
   - หนี้สินอื่น  1,117 918 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  3,148 3,280 
อัตราสว่นความเพียงพอของเงนิกองทนุ 
(ร ้อยละ) 

 
294% 

 
308% 

เง ินกองทนุทีส่ามารถน ามาใชไ้ดท้ัง้หมด  3,148 3,280 
เง ินกองทนุทีต่อ้งด  ารงตามกฎหมาย  1,072 1,065 

 
    หมายเหตุ  - ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการก าหนดประเภทและชนิดของเ งินกองทุน รวมท้ัง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต ก าหนดให้นายทะเบียนอาจก าหนดมาตรการท่ีจ าเป็นใน
การก ากับดูแลบริษัทท่ีมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ ากว่าร้อยละหน่ึงร้อยสี่สิบได้  

- เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการ
ประเมินราคาทรัพย์สินและหน้ีสินของบริษัทประกันชีวิต  

- รายการข้างต้นค านวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการ
ประเมินราคาทรัพย์สินและหน้ีสินของบริษัทประกันชีวิต  

 

งบการเงนิ และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ส  าหรบัรอบปปีฏทินิท ีล่ว่งมาท ีผ่ ูส้อบบญัชตีรวจสอบ และ

แสดงความเหน็แลว้  

ท่านสามารถตรวจสอบ งบการเงนิ และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ส าหรบัรอบปปีฏทิิน 2561 ที่ผู้สอบบญัชตีรวจสอบ และ

ได ้แสดงความเห็นแลว้ ไดท้ี่ https://www.chubb.com/th-th/_assets/documents/statutory-financial-

statement_2561-q4_th.pdf 

 

https://www.chubb.com/th-th/_assets/documents/statutory-financial-statement_2561-q4_th.pdf
https://www.chubb.com/th-th/_assets/documents/statutory-financial-statement_2561-q4_th.pdf

