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ประวัติ ชับบ์ และ ชับบ์ ไลฟ์ (ประเทศไทย) 
ชับบ์ เป็นบริษัทประกันภัยทรัพย์สินและประกันภยัความรับผิดที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดใน

โลก ด าเนินธุรกิจใน 54 ประเทศทั่วโลกและอาณาเขตต่างๆ  ชับบ์ใหบ้ริการด้านการประกันภัยส าหรับธุรกิจ 

การประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัยความรับผิด ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ 

ตลอดจนให้บริการประกันภยัต่อ และประกันชีวิตแก่ลูกค้าหลากหลายกลุ่ม 

ในฐานะผู้รับประกันภยั เราน าข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการประเมิน วิเคราะห์และบริหารจัดการความเส่ียง ชับบ์

ให้บริการและชดเชยค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านัน้ เรายังมีความโดดเด่นในด้าน

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการให้บริการ รวมถึงช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลาย อกีทั้งยังมีเสถียรภาพทาง

การเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง รวมถึงการด าเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก 

บริษัท ชับบ์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอรค์ (NYSE:CB) และเป็นส่วนหนึ่ง

ของดัชนีหลักทรัพย ์S&P500  index ชับบ์มีส านักงานบริหารในเมืองซูริก นิวยอร์ค ลอนดอน ปารีส รวมทั้งใน

เมืองอื่น ๆ โดยมพีนักงานทั้งหมดมากกว่า 33,000 คนทั่วโลก 

ชับบ์ด าเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิ ในประเทศออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อนิโดนีเซีย เกาหลี มาเก๊า 

มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส ์สิงคโปร์ ไต้หวัน ประเทศไทย และเวียดนาม 

 

ชับบ์ ไลฟ์ เป็นบริษัทประกันชีวิตระดบัสากลของกลุ่มบริษัท  ชับบ์ ส าหรับเอเชีย ชับบ์ ไลฟ ์ด าเนินธุรกจิใน

ฮ่องกง อินโดนีเซีย เกาหลี ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม รวมถึงการเป็นบริษัทร่วมทุนในประเทศจีน ชับบ์ ไลฟ์ 

ได้เข้ามาให้บริการด้านประกันชีวิตในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2544 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการความคุ้มครอง

และมั่นคงทางด้านการเงินของลูกค้าแตล่ะราย ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย หรือ บมจ. ชับบ์ ไลฟ ์แอสชวัรันซ์ 

มอบบริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหลากหลายประเภท ทั้งการประกันชีวิตเพือ่ความคุ้มครอง เพื่อการสะสม

ทรัพย์ การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ รวมถึงการประกันชวีิตคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถจกัรยานยนต์ 

และสินเชื่อที่อยู่อาศัย นอกจากนี ้ยังใหบ้ริการด้านการประกันชวีิตกลุ่ม ผา่นช่องทางจัดจ าหน่ายที่หลากหลาย

ประกอบดว้ย ชอ่งทางตัวแทน บริษัทนายหนา้ ธนาคาร และพันธมิตรธุรกิจ 
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นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธรุกิจของ 
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จ ากัด (มหาชน) 

 

ภาพรวมของบริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ได้มีการเติบโตมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด
ในปี 2563 บริษัทยังคงมุ่งเน้นทางด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรงุยอดขายภายใต้การแข่งขันของตลาดธุรกจิประกันชีวิต
ดังต่อไปนี ้

  

  

▪ ขยายจ านวนตัวแทนประกันชีวิต 

มุ่งเน้นพัฒนาตัวแทนแบบมืออาชีพ บน

พื้นฐานการขายอย่างมีจริยธรรม และ

จรรยาบรรณ  

▪ ขยายตลาดในภูมภิาคอื่นๆทั่วประเทศ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้    

▪ เน้นการออกแบบพัฒนาผลิตภณัฑ์

ใหม่ เมื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมาย   

▪ ขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย และหาง

พันธมิตรทางธุรกิจเพิม่เตมิ    

นอกจากน้ีบริษัท จะรักษาไว้ซึ่งความแข็งแกร่งในด้านการบรหิารความเสีย่ง เพื่อลดความเสีย่งจากปัจจัยต่างๆ ที่อาจ

เกิดขึ้นจากการขยายธุรกิจ และเพือ่ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ีเปลีย่นไป รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้

บริการดา้นต่างๆ ผ่านทางออนไลน์เพิ่มมากข้ึน บริษัทได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการสนับสนุนการขาย และการปฏิบัติการ พร้อมช่องทางขายผ่านดิจิตอล  

บริษัทได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชนั  เพื่อช่วยดูแลสุขภาพ และการใช้ชีวิตแบบ 360° ซึ่งถือเป็น

หนึ่งในโครงการที่พัฒนาเพื่อตอกย้ าปัจจัยดา้นสุขภาพเป็นสิ่งท่ีส าคญั และเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคเพิ่มมาก

ขึ้นด้วย  

ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

ขยายจ านวนตัวแทน ขยายตลาดทั่วภูมิภาค 

ขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย 
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คือแอปพลเิคชนัท่ีออกแบบมาเพื่อติดตามไลฟ์สไตล์และ
กิจกรรมด้านสขุภาพ เพื่อช่วยให้คณุมีสขุภาพทัง้กายและใจ 

 

  เป็นเสมือนเคร่ืองน าทางที่ชว่ยดแูลสขุภาพและพฤติกรรม
การใช้ชีวิตของคณุแบบเรียลไทม์ และคอยกระตุ้นให้ท ากิจกรรมหรือปรับเปลีย่น
พฤติกรรมเพื่อสขุภาพท่ีดีขึน้  
 

เราสามารถเลอืกประเภทการออกก าลงักายได้ถึง 123 ประเภท เช่น เดิน วิง่ ป่ัน
จกัรยาน วา่ยน า้ โยคะ ฯลฯ แอปพลเิคชัน่  ที่ติดตัง้บนสมาร์ท
โพน สามารถติตดามการออกก าลงักายของคณุโดยอตัโนมตัิ หรือจะเช่ือมผา่น
แอปพลเิคชัน่สขุภาพหรืออปุกรณ์ติตตามการออกก าลงักายอื่นๆก็ได้ 

 

โค้ชสว่นตวั จะคอยแนะน าและให้ฟีดแบ็คคณุแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยคณุในการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการใช้ชีวิต และมีคะแนนสขุภาพท่ีดีขึน้  
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจด้านการประกันชีวิตในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2544 เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการความคุ้มครองและความมั่นคงทางการเงินของลูกค้าแต่ละราย โดย

ผลิตภัณฑ์รประกันชีวิตของบริษัทฯ มีหลายประเภท ทั้งประกันชีวิตเพ่ือความคุ้มครอง เพ่ือการสะสมทรัพย์ 

การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ การประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อ

ที่อยู่อาศัย รวมถึงการให้บริการด้านการประกันชีวิตกลุ่มเพ่ือสวัสดิการของพนักงาน ผ่านช่องทางการจัด

จ าหน่ายที่หลากท้ัง ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และพันธมิตรธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนที่

พัฒนาช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ ทั้งในส่วนของการเสนอขาย การออกกรมธรรม์ การช าระเงิน เพ่ือให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

 

โดยในปี พ.ศ. 2563 บริษัท มีเบี้ยประกันภัยรับตรงทั้งหมด เติบโตร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2562 

โดยกรมธรรม์ประเภทสามัญเติบโตร้อยละ 12 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเติบโตร้อยละ 1 ในขณะที่การ

ประกันภัยกลุ่มเติบโตลดลงร้อยละ 6 โดยมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยปีแรกร้อยละ 3 และมีอัตราการ

เติบโตของเบี้ยประกันภัยปีต่อไปร้อยละ 1 จากปีที่ผ่านมา โดยเบี้ยประกันภัยทั้งหมดคิดเป็นส่วนแบ่งของตลาด

รอ้ยละ 1 
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ผลิตภัณฑ์ของ ชับบ์ ไลฟ ์

 

แบบตลอดชีพ  
(Whole Life) 

แบบสะสมทรัพย์  
(Endowment) 

แบบเงินได้ประจ า  
(Annuity) 

แบบชั่วระยะเวลา  
(Term) 

สัญญาเพิ่มเติม 
(Riders) 

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
(Personal Accident) 
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จ ากัด (มหาชน)  

  

ประกันชีวิต  

ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 90/20  

ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ พลัส 

สุพรีม ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 90/20 

ชั่วระยะเวลา 

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

px 

ตัวชี้แหล่งผลิตภัณฑ์ในเวบ็ไซต์ของบริษัท (URL) 

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

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

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

 

ประกันสุขภาพ  

สัญญาเพ่ิมเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด 

(รพ.) เอช เอส พี พี  

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด 

คุ้มครองสุขภาพแบบชดเชยรายได้  

ประกันคุ้ครองโรคร้ายแรง 50 โรค 

ตัวชี้แหล่งผลิตภัณฑ์ในเวบ็ไซต์ของบริษัท (URL) 

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

 

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

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

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

 

ประกันอุบัติเหตุ  

สัญญาเพ่ิมเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ   

PA Perfect 

PA Ready  

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

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

 

ตัวชี้แหล่งผลิตภัณฑ์ในเวบ็ไซต์ของบริษัท (URL) 

https://www.chubb.com/th-th/personal/pa-ready-insurance.html 
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จ ากัด (มหาชน)    

ประกันเพื่อวางแผนเกษียณ  ตัวชี้แหล่งผลิตภัณฑ์ในเวบ็ไซต์ของบริษัท (URL) 

แอนนิวต้ี เรดด้ี  

 แอนนิวต้ี เรดด้ี ช าระเบี้ย 5 ปี 

ประกันชีวิตตลอดชีพ เอ็กซ์ตร้า  

 

https://www.chubb.com/th-th/personal/annuity-ready.html 

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

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

 

ประกันแบบสะสมทรัพย์  

15 สมาร์ท แพลน    

7 สมาร์ท แพลน 

ตัวชี้แหล่งผลิตภัณฑ์ในเวบ็ไซต์ของบริษัท (URL) 

https://www.chubb.com/th-th/personal/15-smart-plan-insurance.html 

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

ประกันเพื่อการศึกษาบุตร   

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

ตัวชี้แหล่งผลิตภัณฑ์ในเวบ็ไซต์ของบริษัท (URL) 

12 ทีเอ็กซ์   https://www.chubb.com/th-th/personal/12tx.html 
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ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย  

ประจ าปี 2563 
 

            หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

การประกันภัยประเภทสามัญ (Ordinary) 

การ

ประกันภัย

ประเภทอุต

สาห กรรม 

การประกันภัย

อุบัติเหตุส่วน

บุคคล 

(Personal 

Accident) 

การประกันภัย

ประเภทกลุ่ม 

(Group) รวม 

ตลอดชีพ สะสม

ทรัพย์ 

เฉพาะ

กาล 

อื่นๆ รวม     

จ านวนเบี้ย
ประกันภัย 
รับโดยตรง 

2,062.91 666.26 11.73 276.36 3.017.26 - 34.36 3,116.29 6,167.91 

สัดส่วนของเบี้ย
ประกันภัย 
(ร้อยละ) 

33.45% 10.80% 0.19% 4.48% 48.92% - 0.56% 50.52% 100.00% 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงานประจ าปี 2562 
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ช่องทางการติดต่อบริษัท และวิธีการเรียกร้องการชดใช้เงินตามสัญญาประกนัชีวิต 
 

การชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต  
ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มสี่วนได้เสยี สามารถตดิต่อขอรับเอกสาร จัดส่งเอกสาร และรบัเงินค่าสินไหมทดแทนได้ 
ตามรายละเอียดต่อไปนี้  
 
การขอรับเอกสารการเรียกร้องฯ 
1. ติดต่อศูนยด์ูแลลูกค้าด้วยตนเอง หรือโทร. 1283 หรือ 0-2615-6868 ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น. ในวันท าการ 

เจ้าหน้าท่ีจะจดัเตรียมหรือส่งเอกสารการเรยีกร้องให้ท่านโดยตรง 
2. ติดต่อด้วยตนเอง ณ ส านักงานสาขาของบริษัทฯ ทุกแห่งทั่วประเทศ 
3. ติดต่อตัวแทนของท่าน 
4. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการเรียกร้องด้วยตนเอง 
การยื่นหลักฐานการเรียกร้องฯ 
1. ยื่นผ่านส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือส านักงานสาขาของบริษัทฯทุกแห่ง 
2. จัดส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน จ่าหน้าซองถึง ฝ่ายสินไหมประกันชีวิต บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จ ากัด 

(มหาชน) 130-132 อาคารสินธร  ทาวเวอร์ 1 ช้ัน 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
3. ส่งผ่านตัวแทนของท่าน 
ระยะเวลาในการพิจารณาของบริษัท 
1. บริษัทจะจ่ายเงินให้ตามเงื่อนไขความคุ้มครองแต่ละสัญญาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัท ได้รับเอกสาร

ประกอบการพิจารณาครบถ้วน 
2. กรณีมเีหตุอันควรสงสยั บริษัทจะขยายเวลาในการพิจารณาออกเปน็ 90 วัน โดยภาระในการพสิูจน์วา่การเรยีกร้อง

เพื่อให้บริษัทชดใช้ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงในกรมธรรม์ประกันภยั เปน็หน้าท่ีของบริษัทท่ีจะหาหลักฐานเพิ่มเตมิ ทั้งนี้
ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มสี่วนได้เสยีต้องให้ข้อเท็จจริง และให้ความสะดวกแก่บริษัทตามสมควร 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
1. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประสบอุบัติเหตุ  

▪ แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัท โดยผู้เอาประกนัภัยกรอกรายละเอียดหน้าท่ี 1 และแพทย์     
   ผู้รักษากรอกรายละเอยีดในหนา้ 2 

▪ ฟิล์มเอ็กซเรย์ หรือส าเนารายงานการอ่านฟิล์ม ในกรณีที่มีกระดกูเคลื่อนที่ แตกหัก หรือสูญเสียอวยัวะ 

▪ เอกสารอื่น ๆ เช่น ส าเนาบันทึกประจ าวันของต ารวจ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ : เพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย การลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มการเรียกร้องฯ ต้องเหมือนกับลายมือ
ช่ือท่ีให้ไว้ขณะขอเอาประกันภัย 

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประสบอบุตเิหตไุด้ที่ 
https://www.chubb.com/th-th/claims/life-claims-accident.html 

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

https://www.chubb.com/th-th/claims/life-claims-accident.html
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▪ แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมมรณกรรมของบริษัทฯ 

▪ ใบรายงานแพทย์ผู้รักษากรณมีรณกรรม ตามแบบฟอร์มของบริษทัฯ 

▪ มรณบตัรฉบับจริง พร้อมส าเนา* ซึ่งมีการรับรองส าเนาถูกต้อง 

▪ ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้เสียชีวิต ท่ีมีการจ าหน่าย “ตาย” เรียบร้อยแล้ว พร้อมส าเนา* ซึ่งมีการรับรอง           
  ส าเนาถูกต้อง 

▪ ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้รับประโยชน์ทุกคน พร้อมส าเนา* ซึ่งมีการรับรองส าเนาถูกต้อง 

▪ บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของผู้เสียชีวิต พร้อมส าเนา* ซึ่งมีการรับรองส าเนาถูกต้อง 

▪ บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับประโยชน์ทุกคน พร้อมส าเนา* ซึ่งมีการรับรองส าเนาถูกต้อง 

▪ รายงานการตรวจสอบการมรณกรรมของผู้เอาประกันภัย จัดท าโดยผู้บริหารตัวแทนหรือตัวแทน  

▪ กรมธรรม์ประกันชีวิต หรือใบรบัรองการเอาประกันภัย หากมีการสูญหายใช้ใบแจ้งความเอกสารหายแทน 

▪ หนังสือยินยอมให้เปดิเผยประวตัิการรักษาพยาบาลลงนามโดยผู้รบัประโยชน์หรือทายาทของผู้เอา       
ประกันภัย 

▪ เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลีย่นช่ือ-สกุลของผู้เสียชีวิตหรอืผู้รับประโยชน์ กรณีมีการเปลี่ยนช่ือ-สกุล         
   ส าเนาสูตบิัตร กรณผีู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์ หรือส าเนาทะเบียนสมรส กรณีผูร้ับประโยชน์เป็นคูส่มรสของ    
    ผู้เอาประกันภยั 

หมายเหตุ* : ส าเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผูร้ับประโยชน์ หรือผู้ปกครองของผูร้ับประโยชน์
หากผู้รับประโยชน์เป็นผูเ้ยาว ์

 
(2) กรณีมรณกรรมโดยสาเหตุผิดธรรมชาติ เช่น อุบัติเหตุ ฆ่าตัวตาย ถูกผู้อื่นท าร้าย ถูกสัตว์ท าร้าย หรือไม่
ปรากฏสาเหตุ ใช้เอกสารประกอบการเรียกร้องเพ่ิมเติมจากข้อ 1 ดังนี้ 

▪ ส าเนาบันทึกประจ าวันของส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ

▪ ส าเนาใบรายงานการชันสตูรพลิกศพ 

▪ รายงานการตรวจศพ (กรณีมีการผ่าพสิูจน์ศพ) 
โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีมรณกรรมได้ที่ 
https://www.chubb.com/th-th/claims/life-claims-death.html 
 
3. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาเพ่ิมเติมโรคร้ายแรง 

▪ แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ โดยผูเ้อาประกันภัยกรอกรายละเอียดในหน้า 1 และ 

     แพทย์ผู้ท าการรักษากรอกรายละเอียดในหน้า 2 

▪ ผลการตรวจช้ินเนื้อ หรือผลทางพยาธิสภาพ 

▪ กรมธรรม์ประกันชีวิต หากมีการสูญหาย ใช้ใบแจ้งความเอกสารหาย 

▪ ส าเนาประวัติการรักษาทั้งหมด (ถ้ามี) 
หมายเหตุ : เพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย การลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มการเรียกร้องต้องเหมือนกับลายมือช่ือ
ที่ให้ไว้ขณะขอเอาประกันภยั 

https://www.chubb.com/th-th/claims/life-claims-death.html
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โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสญัญาเพิ่มเตมิโรคร้ายแรงได้ที่         
https://www.chubb.com/th-th/claims/life-claims-health.html    
 
4. การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล 
การเรยีกร้องค่ารักษาพยาบาล ตามสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผา่ตัด/ สญัญาเพิ่มเตมิค่ารักษาพยาบาล
รายวัน สญัญาประกันภยัอุบัติเหตสุ่วนบุคคล และสัญญาอื่น ๆ ใช้เอกสารในการเรียกร้องดังต่อไปนี้ 

▪ แบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลของบริษัทฯ โดยผูเ้อาประกันภัยกรอกรายละเอียดหน้าท่ี 1 และ
 แพทยผ์ู้   ท าการรักษากรอกรายละเอียดหน้าท่ี 2 

▪ ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ (บริษัทไม่รับส าเนาใบเสร็จทุกกรณี เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ 

▪ น าใบเสร็จรับเงินต้นฉบับไปเบกิกับบริษัทประกันภยัอื่นๆ หรือสวัสดิการใด ๆ และยังไมไ่ดร้ับความคุ้มครองเต็ม 

   ตามค่าใช้จ่ายจริงในใบเสร็จรับเงิน จึงต้องการเรียกร้องในส่วนท่ียงัขาดเพิ่มเตมิ กรณเีช่นนี้ขอให้น าส าเนา    
   ใบเสร็จรับเงินท่ีมีการรับรองการจ่ายแล้ว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และใบแสดงรายละเอียดของรายการจ่ายเงิน 

   ที่ผู้เอาประกันภยัไดร้ับไปแล้ว ส่งไปพร้อมเอกสารเรยีกร้องไดต้ามปกติโดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายในส่วนของ 

   ค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ไดร้ับความคุม้ครอง แต่ไม่เกินสิทธิที่ไดซ้ื้อไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัย) 

▪ ใบสรุปหน้างบค่ารักษาพยาบาล 

▪ เอกสารทางการแพทย์อื่น ๆ เชน่ ผลการตรวจต่างๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ : เพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย การลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มการเรียกร้องต้องเหมือนกับลายมือช่ือ
ที่ให้ไว้ขณะขอเอาประกันภยั 

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลได้ที่  
https://www.chubb.com/th-th/claims/life-claims-health.html 
 
5.การเรียกร้องผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย  
แบ่งออกเป็น 2 กรณี 
(1) การเรียกร้องผลประโยชน์ตามสัญญาเพ่ิมเติมคุ้มครองผู้ช าระเบี้ยประกันภัย (ผช.) กรณีผู้ช าระเบ้ีย
ประกันภัยมรณกรรม 
เอกสารประกอบการเรียกร้องมีดังนี้ 

▪ แบบฟอร์มเรียกร้องผลประโยชน์การยกเว้นเบีย้ประกันภัยของบรษิัทฯ 

▪ ใบรับรองแพทย์ผู้ท าการรักษากรณีมรณกรรม 

▪ มรณบตัรต้นฉบับและส าเนา*ซึง่มีการรับรองส าเนาถูกต้อง 

▪ ต้นฉบับบัตรประชาชนของผู้เสยีชีวิตและส าเนา* ซึ่งมีการรับรองส าเนาถูกต้อง 

▪ ต้นฉบับและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตที่ระบุจ าหน่าย "ตาย"* ซึ่งมีการรับรองส าเนาถูกต้อง 

▪ ต้นฉบับพร้อมส าเนาบัตรประชาชนและทะเบยีนบ้านของผู้เอาประกันภัย* ซึ่งมีการรับรองส าเนาถูกต้อง 

  ▪ กรมธรรม์ประกันชีวิต หากมีการสูญหายให้ใช้ใบแจ้งความเอกสารหายแทน 

▪ ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองของผู้เอาประกันภัย* ซึ่งมีการรับรองส าเนา    
ถูกต้อง 

https://www.chubb.com/th-th/claims/life-claims-health.html
https://www.chubb.com/th-th/claims/life-claims-health.html
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▪ หนังสือยินยอมให้เปดิเผยประวตัิการรักษาพยาบาล 

กรณีเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติ เช่น อุบัติเหตุ ฆ่าตัวตาย ถูกผู้อื่นท าร้าย หรือเสียชีวิตไม่ปรากฏสาเหตุ ฯลฯ ให้
จัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. ส าเนาบันทึกประจ าวันของส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ

2. ส าเนารายงานการชันสตูรพลิกศพ 

3. รายงานการตรวจศพ กรณีมีการผ่าพสิูจน์ศพ 

หมายเหตุ* : ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้ปกครองของผู้เอา 
ประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยเปน็ผู้เยาว ์

 

(2) การเรียกร้องผลประโยชน์ตามสัญญาเพ่ิมเติมคุ้มครองผู้ช าระเบี้ยประกันภัย (ผช.) และสัญญาเพ่ิมเติม
ยกเว้นการช าระเบี้ยประกันภัย (ยบ.) กรณีผู้ช าระเบี้ยหรือผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพสิน้เชิงถาวร เอกสาร
ประกอบการเรียกร้องมีดังนี้ 

▪ แบบฟอร์มเรียกร้องขอยกเว้นการช าระเบี้ยประกันภัยของบริษัทฯ 

▪ ใบรายงานแพทย์ผู้ท าการรักษา 

▪ กรมธรรม์ประกันชีวิต หากมีการสูญหาย ให้ใช้ใบแจ้งความเอกสารหายแทน 

▪ ส าเนาประวัติการรักษาทั้งหมด (ถ้ามี) 

▪ รูปถ่ายปัจจุบันของผู้ทุพพลภาพ (ถ้ามี) 
โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องผลประโยชน์การยกเว้นเบีย้ประกันภัยได้ที่ 
https://www.chubb.com/th-th/claims/life-claims-waiver-of-premium-claims.html 
 
6.  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประเภทอ่ืนๆ  
หากผู้เอาประกันภยัท่านใดต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอื่นใดที่ไม่อยู่ในรายการประเภทของค่าสินไหม
ทดแทน กรุณาตดิต่อเพื่อรบัค าแนะน าได้ที่ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร.1283 หรือ 0-2615-6868 ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 
น. ในวันท าการ 
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ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน  
 
จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียนเมื่อผู้เอาประกันภัยมีประเดน็ร้องเรียนในเรื่องผลิตภณัฑ์ การบริการ หรือ
ตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นเรื่องส าคญั ทุกข้อร้องเรียนและความคิดเห็นของผูเ้อาประกันภยั จะไดร้ับ
การใส่ใจ แก้ไขปรบัปรุง และแจ้งกลับในลักษณะ One Stop Service ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะ หรือข้อ
ร้องเรียนไปยังบริษัทฯ ได้หลายวิธ ีได้แก ่
 

►โทรศัพท ์: 1283 หรือ 0-2615-6860 (วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 8.30–17.00 น.) 

►โทรสาร : 0-2615-6880 (ตลอด 24 ช่ัวโมง) 

►E-mail : CHC.THLife@chubb.com 

►ทางไปรษณีย์ที ่: ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จ ากัด (มหาชน) 130-132   
                          อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ช้ัน 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

►ติดต่อโดยตรงท่ีบริษัทฯ 

 

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน 
►พนักงานจะรับฟังปัญหาและขอ้ร้องเรียน พร้อมด าเนินการแกไ้ขปัญหาโดยทันที กรณเีป็นเรื่องทีพนักงาน   
     สามารถแก้ไขปัญหาและจบได้ภายในครั้งแรก  พร้อมกล่าวขออภัยส าหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และ    
    ขอบคุณส าหรับความคิดเห็นของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบริษัทฯ  เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการใหบ้ริการ 

    ต่อไป 

►หากเรื่องดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขได้ในทันที พนักงานจะน าข้อมลูรายละเอียดตา่ง ๆ รวมถึง 

                ประเด็นข้อร้องเรียนของผู้เอาประกันภัย ส่งต่อไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและรับผิดชอบโดยตรง   
     เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้เอาประกันต่อไป  

►ศูนย์รับเรื่องร้องเรยีนจะแจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการ ผลการตรวจสอบและแนวทางการแกไ้ขปัญหา   
      ให้กับผู้เอาประกันรับทราบ  

►ในกรณีทีต่้องใช้ระยะเวลาเพิ่มเติมในการด าเนินการ ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนจะแจ้งใหผู้้เอาประกันภัย   
                ทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะจนกว่าเรื่องร้องเรียนจะแล้วเสร็จ 

►ท่านสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอร์ม ค าร้องเรยีนได้ที่  
https://www.chubb.com/th-th/customer-service/life-complaint-handling.html 

   

https://www.chubb.com/th-th/customer-service/life-complaint-handling.html
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 การก ากับดูแลกิจการที่ดี ของ ชับบ์ ไลฟ์  
 (Corporate Good Governance) 
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กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จ ากัด (มหาชน) ได้จัดท ากรอบการก ากับดูแลกิจการที่ (Corporate Governance 

Framework) เพื่อเป็นหลักปฏิบตัสิ าหรับคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ี และความ

รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้น าองค์กรที่ต้องก ากับดูแล ให้มีการบริหารจดัการที่ดี  บริษัทฯ เช่ือว่าการก ากบัดูแลกิจการที่ดีจะท า

ให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อสร้างความ

น่าเชื่อถือและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัทฯ ภายใต้กรอบจริยธรรมและความรับผิดชอบตอ่สังคม ทั้งนี้ การที่จะท า

ให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพนั้น บริษัทฯ จ าเป็นต้องมีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสรมิการถ่วงดลุ

อ านาจ (Check and Balance) การบริหารจัดการความเสีย่งท่ีครอบคลุมถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกดิขึ้นกับองค์กร ผู้เอา

ประกันภัยหรือผูม้ีส่วนได้เสียอยา่งเป็นระบบ 

คณะกรรมการบริษัท เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้การด าเนินธุรกิจประกันชีวิตของบริษัท ประสบความส าเร็จตาม

จุดมุ่งหมาย รวมถึงเป็นต้นแบบและผลักดันวัฒนธรรมในการด าเนินธรุกิจอย่างโปร่งใส และส่งเสริมหลกัธรรมาภิบาลทีด่ี โดย

คณะกรรมการบริษัทมหีน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดทิศทาง นโยบายที่ส าคญั และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ 

รวมทั้งก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท้ังหมด ท้ังนี้ จ านวนและคณุสมบัติของคณะกรรมการบริษัทสะท้อนหลัก Fit 

and Proper คณะกรรมการบริษทัต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านธุรกิจประกันภัย การบริหารความเสี่ยง  และการเงิน การ

บัญชี เปรียบเทียบกับขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจ  

1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสมตามขนาดและความซบัซ้อนของ

กิจการ และสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 cและ 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั เรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ประกันชีวิต พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดและสาระส าคัญ ดังนี้  

1.1. ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 15 ก าหนดว่า “ให้บริษ้ทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 

ห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร และ

จะต้องมีการรมการซึ่งมีสญัชาตไิทยตามอัตราส่วนท่ีกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตก าหนด” 

1.2. เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่เกนิหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

1.3. เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึง่ในสี่ (1/4) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

1.4. ประธานคณะกรรมการของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บรหิาร  

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ควรมีกรรมการที่มคีวามรู้หรือประสบการณ์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างน้อยหนึ่งคน  
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บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 

1. ก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท และกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยก ากับ
ดูแลให้บริษัทค านึงถึงการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และหลีกเลี่ยงการรับความเสี่ยงท่ีเกินกว่าระดับความเสี่ยงท่ียอบรับ
ได้   

2. พิจารณาอนุมัตินโยบายส าคัญของบริษัท เช่น นโยบายการลงทุน นโยบายบริหารความเสีย่ง กรอบการบริหารความ
เสี่ยง รายงานการบริหารความเสีย่งแบบองค์รวม การประเมินความมั่นคงทางการเงิน แผนธุรกิจของบริษัท 

3. ก ากับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการและกลไกในการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบที่มปีระสิทธิภาพ โดยก าหนด
โครงสร้างให้มีการแบ่งแยกหนา้ที่ในการก ากับดูแลและการบริหารจดัการอย่างชัดเจน รวมทั้งก ากับให้บริษัทฯ มีระบบ
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสม เพื่อช่วยสนับสนนุการท าหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท เช่น 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุน เป็นต้น  

5. ก ากับดูแล ให้บริษัทมเีงินกองทุนที่มั่นคงและเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคม และตดิตามฐานะ
เงินกองทุนอย่างสม่ าเสมอ และรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชี   

6. ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจประกันชีวิต โดยค านึงถึงผลประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้มีส่วนไดเ้สีย รวมถึงผู้ถือ
หุ้นของบริษัท เพื่อการด าเนินธุรกจิอย่างยั่งยืน และส่งเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัตติ่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม 

7. ก าหนดค่านิยมขององค์กร โดยสะท้อนเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท บนพ้ืนฐานมาตรฐานของผู้ประกอบอาชีพ และ
จรรยาบรรณาของบริษัท  

8. ก ากับให้บริษัทมีนโยบายดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์อนัมิชอบเพื่อให้
กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นเหตุให้ผูเ้อาประกัน ผู้มสี่วนได้เสีย หรือผู้ถอืหุ้น เสียเปรียบ  

9. ก ากับดูแลให้บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน อย่างเหมาะสม ครอบคลมุถึงคณะกรรมการ ผู้บรหิารงาน บุคลากร
หลักในหน่วยงานควบคุม และพนกังานในหน่วยงานส าคัญ  

คณะกรรมการบริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ ประกอบกรรมการจ านวน 8 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่มาจากผู้บริหารของ
บริษัท และกรรมการอิสระ ได้แก่  

1. นายวิศิษฎ์ ตังคนังนุกลู  ประธานคณะกรรมการ 
2. นางแองเจล่า จูลี่ ฮันเตอร์  รองประธานคณะกรรมการ 
3. นายเอเดรียน ไคลฟ์ โอไบรอัน กรรมการ 
4.     นายอาณัติ ลีมัคเดช  กรรมการอิสระ 
5. นางรัตนา เล็งศิริวัฒน์  กรรมการอิสระ 
6. นายสุวรรณ วงศ์ศรีวงศ์  กรรมการ 
7. นายอนุรัตน์ ประชุมรัตน ์  กรรมการ 
8.  นายเมืองเพชร สวัสดิ์ลาภ  กรรมการ 

 9.  นายศิริชัย แก้วนิยมชัยศรี  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
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 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (Board Performance Evaluation) 

คณะกรรมการบริษัท จะท าการประเมินผลงานโดยผ่านแบบสอบถามที่ครอบคลมุถึงอ านาจหน้าที่หลกัของคณะกรรมการ การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิัทได้บรรลุตามเป้าประสงค์ หรือนโยบายของบริษัท รวมถึงปัจจัยรว่มอื่นๆในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน อาทิเช่น การเข้ารว่มประชุม (Attendance) การแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในที่
ประชุม (Meeting Participation) การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนองค์กร (Contribution)  รวมถึงความรู้ ประสบการณ์ของ
คณะกรรมการบริษัทที่มตี่อธุรกิจประกันภัย (Industry and Business Knowledge) โดยฝ่ายเลขานกุารบริษัท (Corporate 
Secretary) ท าหน้าทีร่วบรวมผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และผลการปฏิบัติงานจะสะท้อนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท  
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คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

ผู้บริหาร 

หน่วยธุรกิจ ฝ่ายสนบัสนุน 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพัฒนา

ผลิตภณัฑ ์

คณะกรรมการบรหิาร 

ความเสีย่ง 

คณะกรรมการการลงทุน
และบริหารสินทรัพย ์

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งต้ัง

โดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริษัท รวมถึง

ความถูกต้องของการด าเนินการ

ทางการเงินของบริษัท การ

รายงานข้อมูลทางการเงิน และ

ฐานะทางการเงิน ระบบการ

ควบคุมภายใน  ขั้นตอนการ

ตรวจสอบการควบคุมภายใน  

ประสิทธิภาพในการควบคุม

ภายใน และการตรจวจสอบ

ความมีอิสระของผู้ตรวจสอบ

บัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย

ก าหนด 

คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์   

มีหน้าที่ในการก าหนดกรอบและ

นโยบายการออกผลิตภัณฑ์ โดย

ต้องเชื่อมโยงกับความเสี่ยง กลยุทธ์ 

และเงินกองทุนของบริษัทฯ รวมถึง

หลักการประกันภัย ความ

เหมาะสมและเป็นธรรมกับลูกค้า 

ก ากับดูแลให้บุคคลากรที่เกี่ยวข้อง

กับผลิตภัณฑ์มีความพร้อม ทั้งด้าน

จ านวนและคุณภาพ และติดตาม

กระบวนการด าเนินงานต่างๆ ของ

บริษัทฯ ให้มีความพร้อมก่อน

ออกจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ต้องมี

หน้าที่ติดตามการด าเนินงานของ

หน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตาม

กรอบและนโยบายการออก

ผลิตภัณฑ์ที่ก าหนดไว้  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

แต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท 

มีหน้าที่จัดให้มีนโยบายบริหาร

ความเสี่ยง กรอบการบริหาร

ความเสี่ยง และควบคุมดูแลการ

บริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า

บริษัทได้มีการควบคุมความเสี่ยง

อย่างเพียงพอ รวมถึงการหา

แนวทางป้องกันมิให้เกิดความ

เสี่ยวอันกระทบต่อการด าเนินงาน

ของบริษัท ชื่อเสียงของบริษัท  

พร้อมรายงานการควบคุมความ

เสี่ยงให้กับคณะกรรมการของ

บริษัท 

คณะกรรมการการลงทุนและ

บริหารสินทรัพย์ มีหน้าที่

พิจารณา และอนุมัตินโยบายการ

ลงทุนของบริษัท และแผนการ

ลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบายการลงทุนดังกล่าว 

รวมถึงควบคุมกิจกรรมทางด้าน

การลงทุน ให้เป็นไปตามกรอบ

นโยบายบริหารความเสี่ยง และ

ประเมินผลการลงทุนของบริษัท   

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการก ากับ

ดูแล ก าหนดทิศทาง และเป้าหมายเชิงกล

ยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท เพือ่น าไปสู่ความ

ย่ังยืนในการด าเนนิกจิการ รวมถึงแต่งตั้ง

คณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ช่วยสนับสนุนการ

ท าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการจัดการ
ข้อร้องเรียนและการ
ให้บริการลูกค้าอย่าง

เป็นธรรม    

คณะกรรมการการจัดการข้อ

ร้องเรียนและการให้บริการ

อย่างเป็นธรรม มีหน้าที่

พิจารณา ควบคุมและจัดการ 

การหใบริการลูกค้าอย่างเป็น

ธรรม และการจัดการเรื่อง

ร้องเรียน รวมถึงพิจารณา 

อนุมัติ คู่มือ นโยบายที่

เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

ทางการตลาด แลพิจารณา 

หาแนวทางแก้ไขเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับการกระท า

ความผิดของฝ่ายขาย การ

เยียวยาความเสียหายแก่

ลูกค้า  
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 (มหาชน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลักการควบคุมภายในของ ชับบ์ ไลฟ์  
 

 “การบริหารงานตามกรอบด าเนินงาน ตามหลักบรรษัทภิบาล รวมถึงการควบคุมความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการ 3 Lines of Responsibilities และการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง”  
 

►คณะกรรมการบริษัท มีหน้าทีใ่นการส่งเสริมการด าเนินงานของธุรกิจประกันชีวิตของบริษัท ควบคุม และตรวจสอบระบบการ

บริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้ค าแนะน า หรือข้อเสนอแนะในการด าเนินการบริหารความเสีย่งให้อยู่ระดับท่ียอมรับได้  

►บริหารระบบการจดัการความเสี่ยงของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น การจัดล าดับความเสีย่งท่ีส าคัญของบริษัทพร้อม

มาตรการบริหารความเสีย่ง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกไตรมาส การจัดท ากรอบนโยบาย

บริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกป ีการประเมินความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน

ของบริษัท (ORSA)  

►การบริหารและควบคมุภายใน โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (Management Control) โดยผู้บริหารแต่ละส่วนงานมี

หน้าท่ีความรับผิดชอบในการบรหิารงาน การให้ค าแนะน า ควบคุมในฐานะที่เป็นผูร้ับผดิชอบระดับทีห่นึ่ง (1st Line of 

Responsibilities) เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ รวมถึงการควบคุมภายในโดยหลักการ 

“3 Lines of Responsibilities” 

►ระบบการควบคมุภายในของ ชับบ์ ไลฟ์ โดยบริษัท มีหน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Audit) การตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานเป็นไปตาม ขั้นตอน คู่มอื หรือนโยบายที่บริษัทก าหนดหรอืไม่ รวมถึงการตรวจสอบฐานะทางการเงิน จากผู้ตรวจสอบ

บัญชี (External Audit) ที่มีความเป็นอิสระ การตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายจากฝ่ายก ากับดูแลธุรกิจ 

(Compliance Department) และการบรหิารความเสี่ยงโดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Department) 

รวมถึงการส่งเสรมิวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจ หรือการด าเนินงานของหน่วยธุรกิจเป็นไปอย่าง

ถูกต้องและเหมาะสมตามที่กฎหมายก าหนด  

►การปกป้องข้อมูลของบริษัท และข้อมลูของลูกค้า โดยข้อมูลดังกล่าวถือเป็นข้อมูลที่มคีวามส าคัญและบริษัทจะต้องใช้ความ

ระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าข้อมลูของลูกค้าไปใช้ตามวัตถุประสงคข์องลูกค้าอย่างแท้จริง การเก็บ รวบรวมข้อมูล รวมถึงการขอ

อนุญาตในการใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการพิจารณารับประกัน และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

►ระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการควบคมุดูแลอย่างเหมาะสมต่อการท าบัญชี งบการเงิน และรายงานบัญชี

ต่างๆของบริษัท การควบคุมดูแลที่เหมาะสมส าหรับกระบวนการด าเนินธุรกิจที่ส าคญัของบริษัท กระบวนการตรวจสอบการ

ควบคมุภายในอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับโครงสร้างบรรษัทภิบาลของบริษัท 
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โครงสร้างองค์กรของบริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชวัรันซ์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการการลงทุน  
และบริหารสินทรัพย์  

คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและการ
ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม    

ฝ่ายก ากับดูแลธุรกิจ และฝ่ายบริหารความ
เสี่ยง  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   

ประธานฝ่าย
พันธมิตรธุรกิจ   

ประธายฝ่าย
ตัวแทน 

ประธานฝ่าย
การเงิน   

ประธานฝ่ายการตลาด
และสนับสนุนช่องทาง

จัดจ าหน่าย   

ประธานฝ่าย
ปฏิบัติการ    

ฝ่ายสนับสนนุ    

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

ฝ่ายกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ทางการ 

ฝ่ายคณิตศาสตร์
ประกันภัย  

ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน   

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ฝ่าย Project 
Management 

ฝ่ายพิจารณารับ
ประกันภัย 

ฝ่ายสินไหม
ทดแทน 

ฝ่ายบริการ
ลูกค้า 
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       คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จ ากัด (มหาชน)  

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) 

 

 

 

 

 

 

 รายชื่อ 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์

คณะกรรมการการ
ลงทุน และบริหาร

สินทรัพย์ 

คณะกรรมการจัดการข้อ
ร้องเรียนและการให้บริการ

อย่างเป็นธรรม    

แองเจล่า จูลี่ ฮันเตอร ์  √ √ √ √ 

เอเดรียน โอไบรอัน 
  

 √ √   

แมนวา แองเจล่า ชยุ   √ √ √  
แอนดรูว์ ซามาราตุงกา  √ √ √  
จารุมา จารุพงษ์ทวิช  √ √   

กัมพล ดีศรีศักดิ์ √ √  √  
อนุรัตน์ ประชุมรัตน์     √ 

ชูชาติ น้ าฟา้     √ 
ศิริชัย แกว้นิยมชยัศรี  √ √  √ 
ฝ่ายก ากับธุกิจ (วา่ง)  √ √  √ 

ไมเคิล บิวซ์    √  
เจิน หลิน    √  

ชณัตถ์ เพชรแสงงาม    √  
สมนึก ววิัฒนะ  √     
อาณัติ ลีมัคเดช  √     

รัตนา เล็งศิริวัฒน์ √     
กฤตธรรม กฤตมโนรถ   √   

ยอง หยก มยุ   √   
ชวธรรศ ชอบแสงจันทร ์  √ √   
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พิพ ั

 

รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  
 

►คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. อาณัติ ลีมัคเดช  กรรมการอิสระ    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. สมนึก ววิัฒนะ  ที่ปรึกษาอิสระ   กรรมการตรวจสอบ  
3. รัตนา เล็งศิริวัฒน์   กรรมการอิสระ    กรรมการตรวจสอบ 
4. กัมพล ดีศรีศักดิ์  ผู้ควบคุมการเงิน   กรรมการตรวจสอบ    
5. พันทิพา พรหมพิบูลย ์  AVP ฝ่ายบัญชีและการเงิน  เลขานุการ    

 
หน้าที่ ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องสมบูรณ์ และครอบถ้วน เปน็ไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรอง 
2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
3. สอบทานให้บริษัทมีการปฏบิัติงานตามกฎหมาย กฎระเบยีบ และนโยบายของบริษัท  
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลที่ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชี และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ  
5. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพื่อก ากับดูแลการปฏบิัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทหากเร่ืองดังกล่าวมคีวามส าคัญต่อการบริหารงาน หรือการด าเนินธุรกิจ 
6. แสดงความเห็นประกอบรายงานการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท  
7. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

►คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

รายชื่อคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง  
1. แองเจเล่า จูลี่ ฮันเตอร์  ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร  ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
2. แมนวา แองเจล่า ชยุ   ประธานฝ่ายบัญชแีละการเงิน  กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. แอนดรูว์ ซามาราตุงกา ประธานฝ่ายคณิตศาสตร์  กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. กัมพล ดีศรีศักดิ์   ผู้ควบคุมการเงิน   กรรมการบริหารความเส่ียง 
5. เอเดรียน โอไบรอัน  ประธานฝ่ายปฏิบัติการ   กรรมการบริหารความเส่ียง 
6. จารุมา จารุพงษ์ทวิช  ประธานฝ่ายการตลาด      กรรมการบริหารความเส่ียง 
7. ศิริชัย แกว้นิยมชยัศรี  หัวหน้าฝา่ยกฎหมาย    กรรมการบริหารความเส่ียง 
8. -ว่าง -    หัวหน้าฝา่ยก ากบัธุรกจิ   กรรมการบริหารความเส่ียง 
9. ชวธรรศ ชอบแสงจันทร์   หัวหน้าฝา่ยบรหิารความเส่ียง   กรรมการบริหารความเส่ียง/เลขานุการ 

 
หน้าที่ ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

1. พิจารณาอนุมัติกรอบบริหารความเส่ียง นโยบายบริหารความเส่ียง และแผนธุรกจิสามปีของบริษัท  
2. ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิให้สอดคล้องกับกรอบการบรหิารความเส่ียง และนโยบายบริหารความเส่ียง  
3. ก ากับดแูลบริษัทให้มีการบริหารความเส่ียงระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงการจัดท ารายงานสรุปสถานะความเส่ียงและเงินกองทุนของบริษัท  
4. บริหารความเส่ียงให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบทีก่ าหนด รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงในองค์กร  
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►คณะกรรมการการลงทุน และบริหารสินทรัพย์ (Investment and Asset Liability Committee) 
รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน และบริหารสินทรัพย์  

1. แมนวา แองเจล่า ชยุ  ประธานฝ่ายบัญชแีละการเงิน   ประธานคณะกรรมการการลงทุนฯ 
2. แองเจล่า จูลี่ ฮันเตอร ์  ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร   รองประธานกรรมการการลงทุนฯ  
3. แอนดรูว์ ซามาราตุงกา ประธานคณิตศาสตร์ประกันภยั   กรรมการการลงทุนฯ 

4. กัมพล ดีศรีศักด์   ผู้ควบคุมการเงิน    กรรมการการลงทุนฯ  

5. ไมเคิล บิวซ์   Managing Director, Chubb Life Investment  กรรมการการลงทุนฯ 

6. เจิน หลิน   Senior Investment Analysis – Chubb Asset Management  กรรมการการลงทุนฯ 

7. ชณัตถ์ เพชรแสงงาม  AVP. Actuarial Department   กรรมการการลงทุนฯ 

8. ชวธรรศ ชอบแสงจันทร์   หัวหน้าฝา่ยบรหิารความเส่ียง   กรรมการการลงุทนฯ 

9. ดวงรัตน์ ปิติพานิช   ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญช ี   เลขานุการ  

 

หนา้ที่ ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน และบริหารสินทรัพย์ 

1. จัดท ากรอบนโยบายการลงทุน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
2. พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนของบริษทัเพื่อสอดคล้องกับนโยบายการลงทุน และนโยบายบริหารความเส่ียงรวม  
3. ก ากับดแูลการลงทุนของบริษัท ให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน และตามกฎหมายทีก่ าหนด  
4. ก ากับดแูลรายงานและบุคลากรของบริษัทเพื่อความเพยีงพอต่อการด าเนินงานด้านการลงทุน 
5. บริหารเงินทุนตามกรอบนโยบายการลงทุน และรายงานผลการลงทุนแก่คณะกรรมการบริษัท 

 
 

►คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม   (Complaint and Market Conduct 
Committee)  
รายชื่อคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรยีนและการใหบ้ริการลูกค้าอยา่งเป็นธรรม  
1. แองเจล่า จูลี่ ฮันเตอร์  ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร        ประธานคณะกรรมการจัดการขอ้ร้องเรียนฯ  
2. ชูชาติ น้ าฟา้  รองประธานฝ่ายปฏบิัติการ  กรรมการจัดการข้อร้องเรียนฯ 
3. อนุรัตน์ ประชุมรัตน์  ผู้ช่วยรองประธานอาวุโสฝ่ายสินไหม  กรรมการจัดการข้อร้องเรียนฯ  
4. ศิริชัย แกว้นิยมชยัศรี  หัวหน้าฝา่ยกฎหมาย   กรรมการจัดการข้อร้องเรียนฯ 
5. -ว่าง-    หัวหน้าฝา่ยก ากบัดูแลธุรกจิ  เลขานุการฯ 
 
หน้าที่ ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
1. ก ากับดแูลภาพรวมการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม รวมถึงการจัดการเรื่องร้องเรียน  
2. ทบทวน จัดให้ม ีและอนุมัตินโยบาย คู่มือ และแนวปฏิบัติอันเกีย่วขอ้งกับการจดัการเรื่องร้องเรียน และการให้บรกิารลกูค้า รวมถึง

พฤติกรรมทางการตลาดของภาคธุรกจิประกันชีวิต  
3. ด าเนินการสอบสวน พิจารณา รวมถึงหาแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียน ที่อาจส่งผลกระทบตอ่บริษัท ทั้งในด้านชื่อเสียง การ

ด าเนินธุรกิจ หรือการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงการพิจารณาลงโทษการท าผดิของฝ่ายขายหากเกิดผลกระทบตอ่ลูกค้า และเยยีวยา
ความเสียหายอันเกิดขึ้น 
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►คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Committee) 
รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาผลิตภณัฑ ์  
1. แองเจล่า จูลี่ ฮันเตอร์   ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร        ประธานคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
2. แมนวา แองเจล่า ชยุ   ประธานฝ่ายบัญชแีละการเงิน  กรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
3. กฤตธรรม กฤตมโนรถ  ประธานฝ่ายตัวแทนประกันชวีิต  กรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
4. ยอง หยก มยุ   ประธานฝ่ายพันธมิตรทางธุรกิจ  กรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
5. แอนดรูว์ ซามาราตุงกา  ประธานฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภยั กรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
6. จารุมา จารุพงษ์ทวิช    ประธานฝ่ายการตลาด  กรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
7. เอเดรียน โอไบรอัน   ประธายฝ่านปฏิบัติการ   กรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
8. เมืองเพชร สวัสด์ลาภ   หัวหน้าฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
9. -ว่าง-    หัวหน้าฝา่ยก ากบัดูแลธุรกจิ  กรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
10. ศิริชัย แกว้นิยมชยัศรี   หัวหน้าฝา่ยกฎหมาย    กรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
11. ปรียา รันจัน   หัวหน้าฝา่ย Health & Wellbeing กรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
12. ชวธรรศ ชอบแสงจันทร ์  หัวหน้าฝา่ยบรหิารความเส่ียง  กรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
13. สุจิตรา สุคนธมาน   หัวหน้าฝา่ยพัฒนาผลิตภัณฑ์  กรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์/เลขานุการ  
 
หน้าที่ ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
1. พิจารณาอนุมัติผลิตภัณฑ์ของบริษัท  
2. น าเสนอกรอบและนโยบายผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับความเส่ียง เงินกองทุนรวมถึงค านึกถึงความเป็นธรรมแก่ลูกค้า 

กลุ่มเป้าหมาย หรอืผู้เอาประกัน  
3. เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มชับบ ์มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติของกลุ่มชบับ์  
4. เพื่อให้มั่นใจว่ามกีารบริหารผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม รวมถงึการค านึงถึงผลระยะยาวในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ

ตรงกับความต้องการของลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการด าเนินการทางธุรกิจ 
5. รับผิดชอบในการวางแผน พัฒนาผลิตภณัฑ์ ในช่องทางการขายตา่งๆ  
6. ควบคุมดูแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกจิ และสอดคล้องกับกฎระเบยีบ

และกฎเกณฑ์ทางการ  
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การคัดเลือก สรรหา การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท แ 
บริษัทฯ ได้สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด โดยมี
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้  

1. คณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามหลักการ Fit and 
Proper  

2. บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท โดยค านึงถึ งตัวช้ีวัดในการประเมินความเหมาะสมของ
คณะกรรมการบริษัท (Board Suitability) โดยมีตัวช้ีวัดดังต่อไปนี้  
(1) ตัวช้ีวัดทางด้านอาญา: คณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่มีประวัติ หรือพฤติกรรมอันเกี่ยวข้องกับการกระท าผิด

ทางอาญา  
(2) ตัวช้ีวัดทางการเงิน: คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่มีการกระท าที่ไม่เหมาะสมทางด้านการเงิน หรือความผิด

ทางการเงินอันอาจน าไปสู่การด าเนินคดี  
(3) ตัวช้ีวัดทางด้านการก ากับดูแล: คณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่มีพฤติกรรมอันส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัท  
3. คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อันเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ รวมถึงประพฤติตามกรอบ

จรรยาบรรณของบริษัท 
4. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละคนจะต้องได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท 

(ส าหรับกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการแทนได้)   

5. กรรมการอิสระ เพื่อจะเข้าด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด รวมถึงจะต้องไม่มีลักษณะใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท  

 

การคัดเลือก สรรหาและแต่งต้ังผู้บริหาร   
1. บริษัทก าหนดความเหมาะสมส าหรับผู้บริหารระดบัสูง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความส าคัญต่อการควบคุมบรษิัทประกันภัย 

โดยผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีคณุสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่จ าเป็นและเพียงพอท่ีสามารถปฏิบตัิ

หน้าท่ีอย่างเต็มที่ รวมถึงบรรลคุวามรับผิดชอบตามต าแหน่งท่ีไดร้ับในบริษัท  

2. ความสามารถของผู้บรหิาร ประเมนิจากความเช่ียวชาญ คณุสมบัติ และความรู้ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจ

ประกันภัย  

3. ในการคัดเลือกผู้บริหาร จะต้องมคีวามสอดคล้องกับโครงสร้างรวมของบริษัทเพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของ

ผู้บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

4. บริษัทอาจมีการท าการประเมิน (Assessment) ก่อนการคดัเลือกผูบ้ริหาร เพื่อความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่

ความรับผิดชอบ โดยมีเกณฑ์ในการประเมินอาทิเช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณสมบตัิ ประสบการณ์การ

ท างาน การบริหารงาน รวมถึงตรวจสอบตัวช้ีวัดอื่นๆร่วมด้วยเช่นเดยีวกันกับการคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท  
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  คณะผู้บริหาร ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จ ากัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564  

 

5.  

6.  

7. )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แมนวา แองเจล่าชยุ (Manwa Angela Chui) ประธานเจ้าหนา้ที่สายงานการเงิน (Chief Financial 

Officer) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการควบคุม และบริหารด้านการเงิน รวมถึงกลยุทธ์ทางด้าน

การลงทุน และการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท 

แอนดรูว์ ซามาราตุงกา (Andrew Samaratunge) ด ารงต าแหน่ง Chief Actuarial มีหน้าที่เกี่ยวกับ

การดูแลก ากับงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ วางแผนเงินทุน การประกันภยัต่อ 

รวมถึงผลการด าเนินกิจการของบริษัท 

เอเดรียน โอ ไบรอัน  ด ารงต าแหน่ง Chief Operating Officer มีหนา้ที่บริหารงาน ก ากบั ดูแลงานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารโครงการ การพจิารณารับประกันภยั การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของ

บริษัท บริการผู้ถอืกรมธรรม์ และศูนย์ดแูลลูกค้า และเร่ืองร้องเรียนของบริษัท  เพื่อด าเนินตามกลยุทธ์ 

และวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้ก าหนดไว ้

กฤตธรรม กฤตมโนรถ ด ารงต าแหน่ง Chief Agency Officer ท าหนา้ที่ นายกฤตธรรม กฤตมโนรถ ด ารง

ต าแหน่ง Chief Agency Officer ท าหน้าที่บริหารงานฝ่ายตัวแทน เพื่อก าหนดกลยุทธ ์คัดเลือกและสรรหา

ตัวแทนใหม่ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพตัวแทนของบริษัท 

ยอง หยก มุย ด ารงต าแหน่ง Chief Partnership Distribution Officer ท าหนา้ที่ วางแผนกลยุทธ์ บริหาร

จัดการและขยายธุรกิจผ่านพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท   

จารุมา จารุพงษ์ทวชิ ด ารงต าแหน่ง Chief Marketing Officer น าทีมฝ่ายการตลาด เพื่อเพิ่มการรับรู้ใน

ตราสินค้าของบริษัทฯ ผ่านการออกข่าว ประชาสัมพันธ์โฆษณา หรือจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นไปยัง

กลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ รวมถึงสนับสนุนเครื่องมือประกอบการขายและเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายขายทุก

ช่องทาง 

CHIEF FINANCIAL OFFICER 

CHIEF ACTUARIAL 

CHIEF OPERATIONS OFFICER 

CHIEF AGENCY OFFICER 

CHIEF PARTNERSHIP DISTRIBUTION OFFICER 

CHIEF MARKETING OFFICER 

COUNTRY PRESIDENT 

แองเจล่า จูลี ่ฮันเตอร์ (Angela Hunter) ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร มีหน้าทีก่ ากับดแูลการด าเนินธุรกิจ

ในภาพรวมของบริษัท บริหารงานทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาล และกลยุทธ์ของบริษัท  
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นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration Policy)  

 
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท  
 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการจา่ยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณา
จากความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรรมการ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกจิ 
ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอ่ืนๆ ท่ีมีขนาดใกล้เคียงกันในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน   ทั้งนี้ ค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษัทจะได้รับ จะต้องได้รับการพิจารณา และอนุมตัิโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท  

  

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร  
 
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายคา่ตอบแทนให้ผู้บริหารในอัตราที่เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางของตลาด โดยพิจารณาจาก หน้าที่
ความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัท  การบริหารงานภายใตส้ภาวการทางเศรษฐกจิและสังคม 
ความสามารถในการพัฒนาธรุกิจ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานใหด้ีขึ้น  
 องค์ประกอบของค่าตอบแทนได้แก่ 

1. เงินเดือน โดยก าหนดตามบทบาทและต าแหน่งหน้าท่ีของแต่ละคน รวมถึงประสบการณด้านวิชาชีพ ความ
รับผิดชอบ ความซับซ้อนของงาน  

2. โบนัสประจ าปี   
3. สวัสดิการต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ประกันชีวิต  
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การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management)  

ชับบ์ ไลฟ์ ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งและขึ้นตรงกับส านักงานภูมภิาคเอเชียแปซิฟิคซึ่งมสี านักงานตั้งอยู่ที่ฮ่องกง 

และมสี านักงานใหญ่อยู่ทีส่หรัฐอเมริกา ซึ่งจัดอยู่ในเครือของบริษัทในสหรัฐอเมริกา และเป็นบริษัท Holding ที่จดทะเบียนใน

ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ดังน้ันจึงอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบตรวจสอบที่เคร่งครัด เช่น ระบบการควบคุมการปฏบิัติตาม

หลักการบญัชีท่ีรับรองทั่วไป (GAAP) และตามกฎหมายฉบับ Sarbanes Oxley legislation 

บริษัทฯ มีวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างหลากหลายและผ่านการผสมผสานเข้าไปในนโยบายกระบวนการปฏิบัติงาน

และวัฒนธรรมขององค์กรชับบ์ท่ัวโลก บริษัทฯ ท าการประเมินหรือติดตามตรวจสอบความเสีย่งท่ีองค์กรต้องเผชิญหรือที่อาจ

เกิดขึ้นในระดบัท่ัวโลกและต้องรายงานต่อหน่วยงานก ากับดูแล ซึ่งการบริหารความเสี่ยงโดยทั่ว ๆ ไปนั้นก็จะกระจายการ

บริหารจากส่วนกลางไปยังหน่วยงานย่อย การตดิตามตรวจสอบระดบัท่ัวโลกกระท าผ่านการรายงานและการรับรองตาม

ข้อก าหนดของกฎหมาย Sarbanes Oxley Reporting/attestations  คณะกรรมการดา้นเทคนิคและคณะกรรมการสาย

ผลิตภณัฑ์ระดับโลก และผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก รายงานดา้นบัญชีประจ าปีของ ชับบ์ ไลฟ์ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

ความเสีย่งท่ีผ่านการตรวจสอบอยา่งถี่ถ้วนโดยผู้ตรวจสอบภายนอกและภายในและการพิจารณาของคณะกรรมการและฝ่าย

จัดการของส านักงานใหญร่วมอยูด่ว้ย 

บริษัทฯ มีความตระหนักถึงผลกระทบอันอาจเกิดจากการฉ้อฉล โดยความเสี่ยงดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ 

ทั้งด้านการด าเนินธรุกิจในภาพรวม  รายได้รวมถึงช่ือเสยีงของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้ที่มสี่วนไดเ้สยี และถึงอาจส่งผลกระทบใน

ทางอ้อมต่อผู้เอาประกันภัยและผูม้ีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนั้น บรษิัทฯ จึงได้เห็นถึงความส าคญั ในการก าหนดมาตรการ

บริหารความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล เพื่อสามารถป้องกัน ยับยั้ง แก้ไข จดัการ และเยียวยาความเสียหายทีอ่าจเกิดขึ้นจากการฉ้อ

ฉลดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ  ได้มีการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงดา้นการฉ้อฉล ตามหลักเกณฑ์ที่

กฎหมายก าหนด และสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และผูเ้อาประกันภัยของบริษัท สรา้งความยั่งยืนการใน

ด าเนินธุรกิจ รวมถึงการรักษาไว้ซึง่ช่ือเสียงของบริษัท ในการเป็นผู้ด าเนินธุรกิจประกันภัยของประเทศ   

การปฏิบัติงานทางด้านธรุกิจทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัดของส านักงานระดับภูมภิาคเอเชียและ

ส านักงานใหญ่ ซึ่งฝ่ายบริหารระดบัประเทศต้องท ารายงานส่งฝ่ายบริหารระดับสูงและหัวหน้าสายงานธุรกิจของส านักงาน

ภูมิภาคเอเชียและส านักงานใหญ่สว่นการปฏิบัตติามกฎหมายนั้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมของกระบวนการทั้งภายในและ

ภายนอกท่ีเคร่งครัดและกระบวนการพิจารณาตรวจสอบระหว่างบรษิัทในเครือเดียวกัน (Peer Process)  

นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังใช้ระบบสารสนเทศท่ีมีเครือข่ายระดับโลกท่ีอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีของชับบ์ ไลฟ์จาก

ส านักงานใหญ่สามารถบันทึกความเสี่ยงต่าง ๆ ผ่านระบบปฏบิัติการต่าง ๆ โดยมีระบบควบคมุความปลอดภัยด้านข้อมลูที่ม ี

บริษัทฯ เป็นบริษัทในเครือของ ชับบ์ กรุ๊ป (Chubb Ltd) ซึ่งได้พัฒนาเป้าหมายด้านยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร

ความเสีย่งระดบัโลก Enterprise Risk Management (ERM) ส าหรับการบริหารความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อองค์กร หรือ

ขณะนี้ระบบการรายงานความเคลือ่นไหวต่อฝ่ายบริหารระดับสูงไดเ้สร็จสมบรูณ์แล้ว พร้อมท้ังความมอีิสระในการรายงานและ

การวิเคราะห์ความเสีย่งต่อคณะกรรมการตรวจสอบของชับบ์ โดยขอบเขตการวิเคราะห์ครอบคลุมความเสีย่งทางด้านต่าง ๆ 

เช่น ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย ความน่าเชื่อถือ การเงิน การเมือง และความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น   
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คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของชับบ์กรุ๊ป หรือ Chubb Group Risk Committee (GRC) ท าหน้าที่สนับสนุน

การด าเนินงานของประธานผู้บริหารสูงสดุส านักงานใหญ่ (Global CEO) ในการดูแลภาพรวมและพิจารณาทบทวนกรอบการ

บริหารความเสี่ยงของบริษัท (ERM Framework) รวมทั้งกระบวนการและแนวทางที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงทางด้าน

ประกันภัย ด้านการเงิน ด้านยุทธศาสตร์และด้านปฏิบัติการด้วย   คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของชับบ์กรุ๊ป (GRC) นี้จะมี

การประชุมทุกไตรมาสและรายงานโดยอิสระต่อคณะกรรมการผู้ตรวจสอบ (Chubb Ltd Audit Committee)    

ในส่วนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง (RMF) และนโยบายการบริหาร

ความเสีย่ง (RMP) ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้สื่อสารไปท่ัวท้ังองค์กร และเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการที่ดี และ

เป็นไปตามแนวทางของ ส านักงาน คปภ. ในด้านการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) และการประเมินความเสี่ยงและ

ความมั่นคงทางการเงิน (ORSA) ซึง่การบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดแีละมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นจะตอ้งมีการท างานร่วมกัน

อย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง ให้ความส าคญักับการสื่อสาร และการประเมินความเสีย่ง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (RMC) ซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ ท าให้มีกลไกท่ีสามารถจะแบ่งปันประสบการณ์ ให้

ค าแนะน า ช้ีแนะ และบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งบริษัทฯ  

 

การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM) 

บริษัทฯ มีการลงทุนในหลักทรัพยห์ลากหลายประเภทเพื่อกระจายความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่ยอมรบัไปได้โดย

พิจารณาถึงความเสีย่งและข้อจ ากดั ด้านตลาดทุนในประเทศ โดยพอร์ตการลงทุนในส่วนของพันธบัตรจะลงทุนในรูปแบบ 

Buy-and-Hold เพื่อเตรียมรองรบัส่วนหนี้สินจากการรบัประกันภัย นอกจากนี้ บริษัทอาจมีการถือครองเงินสดในระหว่างรอ

การลงทุนเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนการลงทุนในระยะยาวได้ 

บริษัทฯ ไดม้ีการว่าจา้ง บริษัท หลกัทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จ ากัด เพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการในสว่นสินทรัพย์

ของบริษ ทและ ให้ทางส่วนงานคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้รบัผิดชอบในการบริหารจดัการด้านหนีส้ินของบริษัท 

ส าหรับการบรหิารสินทรัพย์ หนีส้นิ และการลงทุนในภายรวมนั้น คณะกรรมการบริษัทฯได้จดัให้มีคณะกรรมการ

การลงทุนฯ ซึ่งมีตัวแทนจากบริษทัฯ และตัวแทนจาก ชับบ์ กรุ๊ป เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของ

องค์กร (ALM) และมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีไ่ด้รบัมอบหมายจากทางบริษัทฯ เป็นสมาชิกร่วมด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าการ

พิจารณาด้านกางลงทุนมีความเช่ือมโยงกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน คณะกรรมการการลงทุนฯ เป็นผู้พิจารณา และก าหนดแผนการลงทุน โดยมีการ

ทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพือ่ก าหนดเป้าหมาย Duration Gap และ CAR ซึ่งแผนการลงทุนดังกล่าวจะถูกน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะต้องมีการหารือร่วมกันอย่างสม่ าเสมอระหว่างการฝ่ายการเงิน และฝ่าย

คณิตศาสตร์ประกันภัยกับทีมลงทนุของ ชับบ์ กรุ๊ป เพื่อเป็นการทบทวนเงื่อนไขข้อก าหนดในการลงทนุ และการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ และเพื่อให้สามารถประเมินผลกระทบต่อหนีส้ินและการจัดการหนีส้ินของบริษัท 
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บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายส าหรับ Duration Gap โดยจะมีการพิจารณาร่วมกับแผนเงินทุนส ารอง ซึ่ง Duration 

Gap จะมีการติดตามอยา่งน้อยเปน็รายไตรมาส โดยเป้าหมายของบริษัทคือการลดช่องว่างในส่วนน้ีลงให้อยู่ภายกรอบระดับ

ความเสีย่งที่ยอมรับได้ ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและความผันผวนของอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ต่อ

อัตราดอกเบีย้รวมถึงสภาวะตลาดในด้านอื่น ๆ  
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“การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ 
การบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่ง 

ของการด าเนินงานทุกฝ่าย เพ่ือสร้าง 
ความตระหนักทัศนคติและพฤติกรรม 

การเรียนรู้ความเสี่ยง และการตัดสินใจทางธุรกิจบน
พื้นฐานความเสี่ยง เป็นสิ่งที่ส าคัญ”  
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ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย ที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อ
ฐานะทางการเงินของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุน 
และความเสี่ยงกับการกระจุกตัวของภัย  

 
ชับบ์ ไลฟ์ ถือว่าการประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือการถ่ายโอนความเสีย่งทางด้านการประกันภยั (Insurance risk 

management tool) ไปยังบริษทัผู้รับประกันภัยต่อ หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งบริษัท ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาหรือผ่าน
การใช้วิธีการคุ้มครอง 
อื่น ๆ ในการพิจารณารูปแบบหรือแผนการประกันภยัต่อท่ีเหมาะสมควรค านึงถึงหลักการ 3 ข้อดังต่อไปนี้  
1. ความเสีย่งท่ียอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite) / ระดับเหตุการณ์ความเสยีหายที่ยอมรับได้สูงสดุ (Risk 
Tolerance Levels) 
2. ต้นทุนการประกันภัยต่อและทางเลือกในการท าประกันภัยต่อที่เหมาะสม 
3. ความน่าเชื่อถือของคู่ค้า (Counterparty Credit) และความเสี่ยงในการกระจุกตัว (Concentration Risk) 
 
การประกันภัยต่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามกาลเวลา อย่างไรก็ตามการประกันภัยต่อ จะยังคงประกอบไปด้วยลักษณะ
ดังต่อไปนี้: 
1. การประกันภัยต่อโดยรวมอาจเป็นสัญญาประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty) และสัญญาประกันภัยต่อเฉพาะ ราย 
(Facultative) 
2. ทุกธุรกิจที่ส าคัญจะมีการท าสญัญาประกันภยัต่อเว้นแต่วงเงินความเสี่ยงรวมต่ ากว่าขีดจ ากดัที่ก าหนดไว้ 
3. สัญญาประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative)  อาจน ามาใช้เพื่อลดความเสีย่งเฉพาะรายบุคคลใดๆเพื่อให้
 สอดคล้องกับวงเงินตามสัญญาประกันภัยต่อตามสัญญา (ต่อความเสี่ยงและต่อเหตุการณ์) 
4. การท าสัญญาประกันภยัต่อ(Treaties) โดยทั่วไปอาจเป็นได้ทั้งสญัญาตามสัดส่วนหรือไม่มสีัดส่วน 
5. สัญญาประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative) รวมการบริการเพิ่มเติมอื่นๆ ปกติแล้วจะด าเนินกาภายในประเทศ 
6. สัญญาประกันภัยต่อ ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองตลาดที่แตกต่างกัน เช่น การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหต ุ
และการประกันสุขภาพ และตลาดเฉพาะเจาะจง 
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มูลค่า วิธีการ และสมมตฐิานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย  

การประเมินหนีส้ินจากสัญญาประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวตามราคาบัญชี เป็นการประเมินมลูค่า

เงินส ารองโดยวิธีเบี้ยประกันภยัสทุธิ (Net Premium Valuation: NPV) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยส าหรับค่าสินไหม

ทดแทนและผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่ยังมีผลบังคับ ณ 

วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้สมมติฐานที่ใช้ในการค านวณวิธีดังกล่าวนี้ไดเ้ป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคปภ.โดยไม่

มีการเผื่อค่าความผันผวนและสมมติฐานท่ีใช้จะถูกก าหนดตั้งแต่วันเริ่มต้นกรมธรรม์และไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากน้ัน  

การประเมินหนีส้ินจากสัญญาประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวตามราคาประเมิน เป็นการประเมินมูลค่า

เงินส ารองโดยวิธีเบี้ยประกันภยัรวม (Gross Premium Valuation: GPV) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยส าหรับค่าสินไหม

ทดแทนและผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่ยังมีผลบังคับ ณ 

วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้สมมติฐานตามประสบการณ์จริงท่ีใช้ในการค านวณส าหรับอัตรามรณะ อัตราการขาดอายุ

กรมธรรม์ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้รวมค่าเผื่อความผันผวนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภยัว่าด้วยการประเมินราคาทรัพยส์ินและหนีส้ินของบริษัทประกันชีวิต  
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               หน่วย : ล้านบาท     

 
หมายเหตุ 

- ราคาบญัชี หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสญัญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มวีัตถุประสงค์หลัก  เพื่อใหน้ักลงทุนผู้

วิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เป็นทีย่อมรับตามหลักการทางบญัชีใน

ประเทศไทย ซ่ึงมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีอนุญาตแลว้  

- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภยั ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภยัวา่ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการก ากบัความมั่นคง

ทางการเงินของบริษัทประกันภยัและเพือ่ให้มั่นใจว่าบริษัทความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภยัได้อย่าง

ครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัยซ่ึงจะต้องประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลกัการทาง

คณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์จริงหรือในกรณีที่

บริษัทมีข้อมูลไมเ่พียงพออาจอา้งอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับลกัษณะเฉพาะของพอรต์การรับ

ประกันภยัของบริษัทนั้น นอกจากนี ้มูลค่าส ารองประกันภยัดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผ่ือความผันผวน (Provision of Adverse 

Deviation : PAD) ซ่ึงให้เป็นไปตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด  

ข้อสังเกต  ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภยัอาจมีความแตกต่างระหว่างราคาบัญชีและ

ราคาประเมินของ อย่างมีนัยส าคัญ อันเนื่องมากจากวัตถปุระสงค์และวิธกีารที่แตกต่างกันในการประเมินตามทีก่ล่าวไวข้้างต้น ทั้งนี้ผู้ที่

จะน าข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและท าความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคาหนี้สินจากสัญญาประกันภยัทั้งสองให้ถี่ถ้วน

ก่อนตัดสินใจ   

รายการ ปี 2563 ปี 2562 
ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 

ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัย             
ระยะยาว (long-term technical reserves) 

 
11,681 

 
13,248 

 
10,489 

 
10,996 

ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัย               
ระยะสั้น (short-term technical reserves) 645 667 628 651 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย  
 (Unpaid policy benefits) 249 249 235 235 
หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภยั  
 (Due to insured) 41 41 25 25 
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การลงทุนของบริษัท  

บริษัทลงทุนในหลักทรัพย์หลายๆ ประเภทเพื่อความหลากหลายโดยพิจารณาระดับความเสี่ยงท่ียอมรบัได้และ
ข้อจ ากัดของตลาดทุนท้องถิน หลกัทรัพย์ที่เป็นพันธบัตรจะลงทุนในขอบเขตที่กว้างและเน้นที่การซื้อและถือตราสารหนี้เพื่อ
สนับสนุนภาระหนี้ตามกรมธรรม์ประกันภัย นอกจากน้ัน บริษัทอาจถือเงินสดในรูปเงินฝากธนาคาร ขณะที่รอคอยโอกาสลงทุน
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายระยะยาวด้านการลงทุน 

บริษัทจัดประเภทเงินลงทุนเป็นเงนิลงทุนเผื่อขาย การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็น
ผู้ก าหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมส าหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทนุและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ  

เงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลคา่ในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มลูค่ายตุธิรรมของเงินลงทุนวัดโดยใช้เส้นอัตรา
ผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ณ วันท าการสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน             

หน่วย : ล้านบาท 

ประเภท 
สินทรัพย์ลงทุน 

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
ปี 2563 ปี 2562 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 
เงินฝากสถาบันการเงินและบัตรเงินฝาก
สถาบันการเงิน 

 

1,119 

 

1,119 

 

669 

 

669 
ตราสารหนี้ (พันธบัตร,หุ้นกู้,        ตั๋ว
สัญญาใช้เงิน, ตั๋วแลกเงิน, หุ้นกู้แปลง
สภาพ และสลากออมทรัพย์) 15,043 15,043 14,279 14,279 
ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

หน่วยลงทุน - - - - 
เงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัย
เป็นประกัน 372 372 319 319 

เงินให้กู้ยืม และเงินให้เช่าซื้อรถ และให้
เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ใ บ ส า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ก า ร ซื้ อ หุ้ น            
หุ้นกู้ หน่วยลงทุน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ตราสารอนุพันธ์ - - - - 
เงินลงทุนอ่ืน - - - - 
รวมสินทรัพย์ลงทุน 16,534 16,534 15,267 15,267 
หมายเหตุ  -      ราคาบัญช ีหมายถึง สนิทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภยั

ว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการก ากับความมั่นคงทางการเงินของ

บริษัทประกันภยัและเพือ่ให้มั่นใจวา่บรษิัทมีความสามารถในการจา่ยผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอา

ประกันภยั 
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 -  

การด าเนินงานของบริษัท  

 

“เบี้ยประกันภัยถือเป็นรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 

จ านวน 127 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 

2 จากปี 2562”  
 
โดยในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
จากการประกันภัยต่อจ านวน 6,017 ล้านบาท  ซึ่งเบี้ยประกันภัยถือ
เป็นรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจ านวน 127 หรือคิดเป็นร้อยละ 2 จากปี 2562
ล้านบาทและมีก าไรเพิ่มขึ้นมาจากทั้งการขายผ่านฝ่ายพันธมิตรทาง
ธุรกิจ และฝ่ายตัวแทน ส าหรับก าไรสุทธิหลังจากภาษีจ านวน 85 ล้าน
บาท ลดลงจากปีก่อน มีเหตุผลหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย
ของผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหม 
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สรุปผลการด าเนินงานของบริษัท ในปี 2563   
              หน่วย : ล้านบาท 

รายการ  2563 2562 
เบี้ยประกันภัยรับรวม 6,053 5,947 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (สุทธิ) 6,017 5,890 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 458 432 

ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว เพ่ิม (ลด) จากปกี่อน 1,192 1,200 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัยและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 1804 1668 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 85 159 

 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการอัตราส่วน 2563 2562 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภยัปีแรก : เบี้ยประกันภัยสุทธิ 57% 5% 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภยัปีต่อ  : เบี้ยประกันภยัสุทธิ 22% 24% 
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on equity ratio) 3% 6% 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
(Return on assets ratio) 
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมทั้งหมด 
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่ไม่รวมกรมธรรมป์ระกันชีวิตแบบ 

Unit Linked และ Universal life 

 
 

1% 
- 

 
 

1% 
- 

อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน  
( Return on Investment Ratio)  
- อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทั้งหมด  
- อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่รวมการลงทุนจากกรมธรรม์

ประกันชีวิตแบบUnit Linked และ Universal life 

 
 

3% 
 
 
- 

 
 

3% 
 
 
- 

อัตราส่วนสินทรัพยล์งทุนต่อเงินส ารองประกันภัย (ราคาประเมิน) 111% 126% 
หมายเหตุ - ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตาม ประกาศ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต     เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการก ากับความมั่นคง
ทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่าง
ครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย 

 - กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) เป็นการประกันชีวิตที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิตและการลงทุนในกองทุนรวม 
โดยมูลค่ากรมธรรม์ขึ้นอยู่กับมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้สินทรัพย์ในกองทุนเป็นของผู้เอาประกันมิได้เป็นของบริษัท 

 - กรมธรรม์ประกันชวีิตแบบ Universal life เป็นการประกันชีวิตที่แยกสว่นความคุ้มครองชีวิต และส่วน    
   การลงทุนอย่างชัดเจน โดยผลตอบแทนจากการลงทุนขึ้นอยูก่ับผลการลงทุนของบริษัท แต่ไม่ต่่ากว่า  

         ผลตอบแทนขั้นต่า่ที่ได้รับรองไว้ 
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ความเพียงพอของเงินกองทุน  

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
 ณ วันที่ 31  ธันวาคม  

2563 2562 
สินทรัพย์รวม 17,471 16,172 

หนี้สินรวม     
- หนี้สินจากสญัญาประกันภยั  14,205 11,907 

   - หนี้สินอื่น  1,314 1,117 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  1,952 3,148 

อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของ
เจ้าของต่อเงินกองทุนที่ต้องด ารงตาม
กฎหมาย (ร้อยละ) 

 
155% 

 
294% 

อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ต่อเงินกองทุน
ที่ต้องด ารงตามกฎหมาย (ร้อยละ) 

155% 294% 

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน 
(ร้อยละ) 

155% 294% 

เงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมด  1,952 3,148 

เงินกองทุนที่ต้องด ารงตามกฎหมาย  1,262 1,072 

 
    หมายเหตุ  - ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้ง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต ก าหนดให้นายทะเบียนอาจก าหนดมาตรการที่จ าเป็นใน
การก ากับดูแลบริษัทที่มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ ากว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบได้ 

- เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการ
ประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต  

- รายการข้างต้นค านวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการ
ประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต  

 

งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส าหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ

แสดงความเหน็แล้ว  

ท่านสามารถตรวจสอบ งบการเงิน และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ส าหรับรอบปีปฏิทิน 2563 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ

ได้แสดงความเห็นแล้ว ได้ที่ https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/th-th/about-

chubb/financial-operational-status-chubb-life/documents/pdf/statutory-financial-statement-2563-q4th.pdf 




