
 

 

 
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายค าสั่งนายทะเบียนที ่71/2563) 

เร่ือง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันชีวิต  

 

ส่วนที ่1 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลทีเ่ปิดเผย 
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ประวัติ ชับบ ์และ ชับบ ์ไลฟ์ ในประเทศไทย 

ชับบ ์เป็นบรษิัทประกนัภยัทรพัยสิ์นและประกนัภยัความรบัผิดที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยร์ายใหญ่

ที่สดุในโลก ด าเนินธุรกิจใน 54 ประเทศทั่วโลกและอาณาเขตตา่งๆ  ชบับ ์ใหบ้รกิารดา้นการประกนัภยั

ส าหรบัธุรกิจ การประกนัภยัทรพัยสิ์นและการประกนัภยัความรบัผิด ประกนัภยัอบุตัิเหตสุ่วนบคุคล 

ประกนัสขุภาพ ตลอดจนใหบ้รกิารประกนัภยัต่อ และประกนัชวีิตแก่ลกูคา้หลากหลายกลุ่ม 

ในฐานะผูร้บัประกนัภยั เราน าขอ้มลูเชิงลกึมาใชใ้นการประเมิน วิเคราะหแ์ละบรหิารจดัการความเส่ียง 

ชบับ ์ใหบ้รกิารและชดเชยคา่สินไหมทดแทนอยา่งเป็นธรรมและรวดเรว็ ยิง่ไปกวา่นัน้ เรายงัมคีวามโดด

เด่นในดา้นผลิตภณัฑป์ระกนัภยัและการใหบ้รกิาร รวมถึงช่องทางการจดัจ าหน่ายที่หลากหลาย อกีทัง้

ยงัมเีสถียรภาพทางการเงินท่ีมั่นคงและแขง็แกรง่ รวมถงึการด าเนนิงานในหลายประเทศทั่วโลก 

บรษิัท ชบับ ์ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบรษิัทแม่ ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยน์ิวยอรก์(NYSE:CB) และเป็น

ส่วนหนึ่งของดชันีหลกัทรพัย ์S&P500  index ชบับ ์มีส านกังานบรหิารในเมืองซูรคิ นิวยอรก์ ลอนดอน 

ปารีส รวมทัง้ในเมืองอื่น ๆ โดยมพีนกังานกวา่ 33,000 คนทั่วโลก 

ชบับ ์ด าเนินธุรกิจในภมูิภาคเอเชยีแปซิฟิก ในประเทศออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินโดนีเซยี เกาหลี มาเก๊า 

มาเลเซีย นิวซีแลนด ์ฟิลิปปินส ์สิงคโปร ์ไตห้วนั ประเทศไทย และเวียดนาม 

 

ชับบ ์ไลฟ์ เป็นบรษิัทประกนัชีวติระดบัสากลของกลุ่มบรษิัท  ชบับ ์ส าหรบัเอเชีย ชบับ ์ไลฟ์ ด าเนนิธุรกิจ

ในประเทศฮ่องกง อินโดนีเซีย เกาหลี พม่า ไตห้วนั ไทย และเวยีดนาม รวมถึงการเป็นบรษิัทรว่มทนุใน

ประเทศจีน ชบับ ์ไลฟ์ ไดเ้ขา้มาใหบ้รกิารดา้นประกนัชวีิตในประเทศไทยตัง้แต่ปี 2544 เพื่อตอบสนองต่อ

ความตอ้งการความคุม้ครองและมั่นคงทางดา้นการเงินของลกูคา้แต่ละราย ชบับ ์ไลฟ์ ในประเทศไทย 

หรือ บมจ. ชบับ ์ไลฟ์ แอสชวัรนัซ ์มอบบรกิารผลิตภณัฑป์ระกนัชวีติหลากหลายประเภท ทัง้การประกนั

ชีวิตเพื่อความคุม้ครอง เพื่อการสะสมทรพัย ์การประกนัอบุตัเิหตแุละสขุภาพ รวมถึงการประกนัชีวติ

คุม้ครองสินเชื่อรถยนต ์สินเชื่อรถจกัรยานยนต ์และสินเชื่อที่อยู่อาศยั นอกจากนี ้ยงัใหบ้รกิารดา้นการ

ประกนัชีวติกลุ่ม ผ่านช่องทางจดัจ าหน่ายที่หลากหลายประกอบดว้ย ช่องทางตวัแทน บรษิัทนายหนา้ 

ธนาคาร และพนัธมิตรธุรกจิ 
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นโยบาย วัตถุประสงค ์และกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจของ 
บริษัท ชับบ ์ไลฟ์ แอสชัวรันซ ์จ ากัด (มหาชน) 

 

ภาพรวมของบรษิัท ชบับ ์ไลฟ์ แอสชวัรนัซ ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ไดม้ีการเติบโตมากกวา่คา่เฉล่ียของตลาดในปี 
2564 บรษิัทยงัคงมุง่เนน้ทางดา้นต่างๆ เพื่อพฒันาและปรบัปรุงยอดขายภายใตก้ารแข่งขนัของตลาดธุรกจิประกนัชวีิต
ดงัต่อไปนี ้

  

  

ขยายจ านวนตวัแทนประกนัชวีิต 

มุ่งเนน้พฒันาตวัแทนแบบมืออาชีพ 

บนพืน้ฐานการขายอย่างมจีรยิธรรม 

และจรรยาบรรณ  

ขยายตลาดในภมูิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต ้   

เนน้การออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์

ใหม่ เมื่อใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคและ

กลุ่มเป้าหมาย   

ขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย และหาง

พนัธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติม    

นอกจากนีบ้รษิัท จะรกัษาไวซ้ึง่ความแข็งแกรง่ในดา้นการบรหิารความเส่ียง เพื่อลดความเส่ียงจากปัจจยัตา่งๆ ท่ี

อาจเกิดขึน้จากการขยายธุรกิจ และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยีที่เปล่ียนไป รวมถงึพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการ

ใชบ้รกิารดา้นต่างๆ ผ่านทางออนไลนเ์พิ่มมากขึน้ บรษิัทไดด้  าเนินการอยา่งต่อเนื่องในการพฒันาเครื่องมือตา่งๆ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนบัสนนุการขาย และการปฏิบตัิการ พรอ้มช่องทางขายผ่านดจิิทลั  

บรษิัทไดม้ีการพฒันาแอปพลิเคชนั Chubb LifeBalance เพื่อชว่ยดแูลสขุภาพ และการใชช้วีิตแบบ 360° ซึ่งถือเป็น

หน่ึงในโครงการท่ีพฒันาเพื่อตอกย า้ปัจจยัดา้นสขุภาพเป็นส่ิงที่ส  าคญั และเพื่อตอบโจทยพ์ฤติกรรมของผูบ้รโิภคเพิ่ม

มากขึน้ดว้ย  

ออกแบบผลติภัณฑใ์หม่ๆ  

ขยายจ านวนตัวแทน ขยายตลาดทั่วภูมิภาค 

ขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย 
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Chubb LifeBalance 

Chubb LifeBalance คือแอปพลิเคชนัท่ีออกแบบมาเพื่อตดิตามไลฟ์สไตลแ์ละกิจกรรม
ดา้นสขุภาพ เพื่อช่วยใหม้ีสขุภาพดีทัง้กายและใจ โดยใหค้  าแนะน าผูใ้ชง้านในการ
ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการใชช้วีิต เพื่อใหม้ีสขุภาพดยีิ่งขึน้ในระยะยาว ทัง้พฤตกิรรมการ
รบัประทานอาหาร การออกก าลงักาย การนอนหลบั และปัจจยัอื่นๆ โดยสามารถก าหนด
เป้าหมายตามหวัขอ้ที่ตอ้งการไดด้ว้ย 

Chubb LifeBalance จะวิเคราะห ์และประเมินสขุภาพและพฤตกิรรมการใชช้ีวิตผา่น 
Wheel of Life ที่เนน้การดแูลตวัเองทัง้ 7 ดา้น ครอบคลมุทัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม สามารถติดตามกิจกรรมที่
ท  าไดก้วา่ 100 ประเภท เช่น เดิน วิ่ง 
ป่ันจกัรยาน ฯลฯและมีโคช้คอย
กระตุน้ใหอ้อกก าลงัอยา่งสม ่าเสมอ 

สุขภาพกาย บนัทึกค่าต่างๆใน
รา่งกาย เช่น น า้หนกั ส่วนสงูค่าความ
ดนั ประวตัิสขุภาพ และอื่นๆ เพื่อช่วย
ประเมินความเส่ียงของการป่วยเป็น
โรครา้ยแรง 

สุขภาพใจ ตอบถามเก่ียวกบั
ความรูส้กึนึกคดิ ประเมินสขุภาพใจ
ของคณุว่าอยู่ระดบัใด และตอ้งการ
ใหโ้คช้ชว่ยแนะน าหรือไม่ 

โภชนาการ โคช้จะสอบถามถึง
พฤติกรรมการทานอาหารพรอ้มให้
ค าแนะน าที่เหมาะสมรวมถงึการ
ตัง้เปา้หมายเพื่อปรบัเปล่ียนสู่
โภชนาการท่ีดีขึน้ 

การนอนหลับ ติดตามการนอนหลบั
ว่ามคีณุภาพหรือไม่พรอ้มมขีอ้แนะน า
ส าหรบัผูใ้ชแ้ต่ละคน 

การควบคุมตนเอง หลงัจาก
ตัง้เปา้หมายแลว้โคช้จะคอยตดิตาม
พฤติกรรม และเช็กว่าคณุสามารถ
ด าเนินตาม เพื่อปรบัเปล่ียน
พฤติกรรมไดห้รือไม่เช่น เป้าหมาย 
การเลิกสบูบหุร่ีลดการทานหวานหรือ
ทานเคม็และอื่นๆ 

การมีสติ แอปฯ จะช่วยตรวจสอบ
และเตือนสติดา้นพฤตกิรรมการใช้
ชีวิตเพื่อชว่ยใหม้ีสขุภาพท่ีดีขึน้รวมถงึ
การฝึกท าสมาธิ 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

บรษิัท ชบับ ์ไลฟ์ แอสชวัรนัซ ์จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจดา้นการประกนัชวีิตในประเทศไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544 เพื่อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการความคุม้ครองและความมั่นคงทางการเงินของลกูคา้แต่ละราย โดยผลิตภณัฑร์ประกนัชีวิต

ของบรษิัทฯ มีหลายประเภท ทัง้ประกนัชีวติเพื่อความคุม้ครอง เพื่อการสะสมทรพัย ์การประกนัภยัอบุตัิเหตแุละสขุภาพ 

การประกนัชวีิตคุม้ครองสินเชื่อรถยนต ์สินเชื่อรถจกัรยานยนต ์และสินเชื่อที่อยู่อาศยั รวมถึงการใหบ้รกิารดา้นการ

ประกนัชีวติกลุ่มเพื่อสวสัดิการของพนกังาน ผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายที่หลากทัง้ ตวัแทนประกันชีวิต นายหนา้ประกนั

ชีวิต และพนัธมติรธุรกิจ นอกจากนีบ้รษิัทยงัมีแผนท่ีพฒันาช่องทางอิเลก็ทรอนิกสข์องบรษิัทฯ ทัง้ในส่วนของการเสนอ

ขาย การออกกรมธรรม ์การช าระเงิน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจบุนั  

 

โดยในปี พ.ศ. 2564 บรษิัท มเีบีย้ประกนัภยัรบัตรงทัง้หมด 6,606.12 ลา้นบาท เติบโตรอ้ยละ 7.1 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 

พ.ศ. 2563 โดยกรมธรรมป์ระเภทสามญัเติบโตรอ้ยละ 8.6 การประกนัภยัอบุตัิเหตสุ่วนบคุคลเติบโตรอ้ยละ 1.8 และการ

ประกนัภยักลุ่มเติบโตเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.7 โดยมีอตัราการเติบโตของเบีย้ประกนัภยัปีแรกรอ้ยละ 11.9 เบีย้ประกนัภยัปี

ต่อไปรอ้ยละ 6.2 และเบีย้ประกนัภยัจ่ายครัง้เดียวรอ้ยละ 4.1 จากปีที่ผ่านมา โดยเบีย้ประกนัภยัทัง้หมดคดิเป็นส่วนแบ่ง

ของตลาดรอ้ยละ 1.6 
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ผลิตภัณฑข์อง ชับบ ์ไลฟ์ 

 

แบบสะสมทรัพย ์ 
(Endowment) 

แบบบ านาญ 
(Annuity) 

แบบชั่วระยะเวลา  
(Term) 

สัญญาเพ่ิมเติม 
(Riders) 

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
(Personal Accident) 

แบบตลอดชีพ  
(Whole Life) 
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รายละเอียดผลิตภัณฑข์องบริษัท ชับบ ์ไลฟ์ แอสชัวรันซ ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 

  

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

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

PA Ready   https://www.chubb.com/th-th/personal/pa-ready-insurance.html 

  

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

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

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

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

ประกันชวีิตตลอดชีพ (ไม่มีเงนิปันผล) https://www.chubb.com/th-th/personal/whole-life-non-par-insurance.html 

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

  

แผนประกันแฟมิลี่ โพรเทคเตอร ์ https://www.chubb.com/th-th/personal/family-protector.html 

เฮลท ์พรีเมียม พลัส (HPP) https://www.chubb.com/th-th/personal/health-premium-plus-rider.html 

เฮลท ์พรีเมียม (HP) https://www.chubb.com/th-th/personal/health-premium-rider.html 

เฮลท ์ดีไลท ์(HD) https://www.chubb.com/th-th/personal/health-delight-rider.html 

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

ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง 50 โรค https://www.chubb.com/th-th/personal/dread-diseases-dd-insurance.html 
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15 สมารท์ แพลน  https://www.chubb.com/th-th/personal/15-smart-plan-insurance.html 

7 สมารท์ แพลน https://www.chubb.com/th-th/personal/7-smart-plan-insurance.html 

 

  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

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

แอนนิวตี ้เรดดี ้ช าระเบีย้ 5 ปี https://www.chubb.com/th-th/personal/annuity-ready-5-years-payment.html 

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

เกษียณเพิ่มสุข 15 https://www.chubb.com/th-th/personal/retirement-extra-insurance.html 
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ตารางสัดส่วนร้อยละของเบีย้ประกนัภัยแยกตามประเภทของการรับ
ประกันภัย ประจ าปี 2564 

            หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 

การประกนัภยัประเภทสามญั (Ordinary) 

การ

ประกนัภยั

ประเภทอตุ

สาห กรรม 

การประกนัภยั

อบุตัเิหตสุว่น

บคุคล 

(Personal 

Accident) 

การประกนัภยั

ประเภทกลุม่ 

(Group) รวม 

ตลอดชีพ สะสม

ทรัพย์ 

เฉพาะ

กาล 

อื่นๆ รวม     

จำนวนเบีย้
ประกันภยั 
รบัโดยตรง 

2,359.80 624.46 16.50 275.99 3,276.75 - 34.98 3,294.40 6,606.13 

สัดส่วนของเบีย้
ประกันภยั 
(รอ้ยละ) 

35.72% 9.45% 0.25% 4.18% 49.60% - 0.53% 49.87% 100.00% 

หมายเหตุ : ขอ้มลูจากรายงานประจ าปี 2562 
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ช่องทางการติดต่อบริษัท และวิธีการเรยีกร้องการชดใช้เงนิตามสัญญา
ประกันชีวิต 

 
การชดใชเ้งนิตามสัญญาประกันชีวติ  
ผูเ้อาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน ์หรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย สามารถตดิต่อขอรบัเอกสาร จดัสง่เอกสาร และรบัเงินคา่สินไหม
ทดแทนได ้ตามรายละเอยีดต่อไปนี ้ 
 

การขอรับเอกสารการเรียกร้องฯ 
1. ติดต่อศนูยด์แูลลกูคา้ดว้ยตนเอง หรือโทร. 1283 หรือ 0-2615-6868 ตัง้แต่เวลา 8.30-17.00 น. ในวนัท าการ 

เจา้หนา้ที่จะจดัเตรียมหรือส่งเอกสารการเรยีกรอ้งใหท้่านโดยตรง 
2. ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังานสาขาของบรษิัทฯ ทกุแหง่ทั่วประเทศ 
3. ติดต่อตวัแทนของท่าน 
4. ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์เอกสารการเรียกรอ้งดว้ยตนเอง 
 

การย่ืนหลักฐานการเรียกร้องฯ 
1. ยื่นผ่านส านกังานใหญ่ของบรษิัทฯ หรือส านกังานสาขาของบรษิัทฯทกุแห่ง 
2. จดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน จา่หนา้ซองถงึ ฝ่ายสินไหมประกนัชีวิต บรษิัท ชบับ ์ไลฟ์ แอสชวัรนัซ ์จ ากดั 

(มหาชน) 130-132 อาคารสินธร  ทาวเวอร ์1 ชัน้ 12 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
3.     ส่งผ่านตวัแทนของท่าน 
 

ระยะเวลาในการพิจารณาของบริษัท 
1. บรษิัทจะจา่ยเงินใหต้ามเงื่อนไขความคุม้ครองแต่ละสญัญาภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีบรษิัท ไดร้บัเอกสาร

ประกอบการพิจารณาครบถว้น 
2. กรณีมีเหตอุนัควรสงสยั บรษิัทจะขยายเวลาในการพิจารณาออกเป็น 90 วนั โดยภาระในการพิสจูนว์่าการเรียกรอ้ง

เพื่อใหบ้รษิัทชดใชไ้มเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงในกรมธรรมป์ระกนัภยั เป็นหนา้ที่ของบรษิัทท่ีจะหาหลกัฐานเพิม่เตมิ 
ทัง้นีผู้เ้อาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน ์หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียตอ้งใหข้อ้เทจ็จรงิ และใหค้วามสะดวกแก่บรษิัทตามสมควร 

 

เอกสารทีต่อ้งใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทน  
1. การเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทนจากการประสบอุบตัิเหตุ  

• แบบฟอรม์เรียกรอ้งคา่สินไหมทดแทนของบรษิัท โดยผูเ้อาประกนัภยักรอกรายละเอียดหนา้ที่ 1 และแพทย ์    
ผูร้กัษากรอกรายละเอียดในหนา้ 2 

• ฟิลม์เอ็กซเรย ์หรือส าเนารายงานการอ่านฟิลม์ ในกรณีที่มกีระดกูเคลื่อนที่ แตกหกั หรือสญูเสียอวยัวะ 

• เอกสารอื่น ๆ เช่น ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ (ถา้ม)ี 
หมายเหตุ : เพื่อประโยชนข์องผูเ้อาประกนัภยั การลงลายมือชื่อในแบบฟอรม์การเรยีกรอ้งฯ ตอ้งเหมือนกบั
ลายมือชื่อที่ใหไ้วข้ณะขอเอาประกนัภยั โดยท่านสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์การเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทน
จากการประสบอบตุิเหตไุดท้ี่ https://www.chubb.com/th-th/claims/life-claims-accident.html 

 
 

 

https://www.chubb.com/th-th/claims/life-claims-accident.html
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2. การเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทนกรณีมรณกรรม  
(1) กรณีมรณกรรมโดยสาเหตธุรรมชาติ เช่น จากโรคภัยไข้เจ็บ หรือความชราภาพ ใช้เอกสาร  
    ประกอบการเรียกร้อง  ดังนี ้
- แบบฟอรม์เรียกรอ้งสินไหมมรณกรรมของบรษิัทฯ  
- ใบรายงานแพทยผ์ูร้กัษากรณีมรณกรรม ตามแบบฟอรม์ของบรษิทัฯ 

- มรณบตัรฉบบัจรงิ พรอ้มส าเนา* ซึ่งมกีารรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- ทะเบียนบา้นฉบบัจรงิของผูเ้สียชวีิต ที่มีการจ าหน่าย “ตาย” เรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มส าเนา* ซึง่มีการรบัรอง           
ส าเนาถกูตอ้ง 

- ทะเบียนบา้นฉบบัจรงิของผูร้บัประโยชนท์กุคน พรอ้มส าเนา* ซึ่งมกีารรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- บตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิของผูเ้สียชวีิต พรอ้มส าเนา* ซึ่งมกีารรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- บตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิของผูร้บัประโยชนท์กุคน พรอ้มส าเนา* ซึ่งมีการรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

- รายงานการตรวจสอบการมรณกรรมของผูเ้อาประกนัภยั จดัท าโดยผูบ้รหิารตวัแทนหรือตวัแทน  
- กรมธรรมป์ระกนัชวีิต หรือใบรบัรองการเอาประกนัภยั หากมกีารสญูหายใชใ้บแจง้ความเอกสารหายแทน 

- หนงัสือยินยอมใหเ้ปิดเผยประวตักิารรกัษาพยาบาลลงนามโดยผูร้บัประโยชนห์รือทายาทของผูเ้อา  
ประกนัภยั 

- เอกสารอื่น ๆ เช่น หลกัฐานการเปล่ียนชื่อ-สกลุของผูเ้สียชวีิตหรือผูร้บัประโยชน ์กรณีมีการเปล่ียนชื่อ-สกลุ        
ส าเนาสตูิบตัร กรณีผูร้บัประโยชนเ์ป็นผูเ้ยาว ์หรือส าเนาทะเบียนสมรส กรณีผูร้บัประโยชนเ์ป็นคู่สมรสของ      
ผูเ้อาประกนัภยั 

 หมายเหตุ* : ส าเนาเอกสารทกุฉบบัตอ้งรบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยผูร้บัประโยชน ์หรือผูป้กครองของผูร้บั  
 ประโยชนห์ากผูร้บัประโยชนเ์ป็นผูเ้ยาว ์

 

(2) กรณีมรณกรรมโดยสาเหตผิุดธรรมชาติ เชน่ อุบตัิเหตุ ฆ่าตัวตาย ถูกผู้อื่นท าร้าย ถูกสตัวท์ าร้าย 
หรือไม่ปรากฏสาเหตุ ใช้เอกสารประกอบการเรียกร้องเพิ่มเติมจากข้อ 1 ดังนี ้
- ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
- ส าเนาใบรายงานการชนัสตูรพลิกศพ 

- รายงานการตรวจศพ (กรณีมีการผ่าพิสจูนศ์พ) 
 โดยท่านสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสินไหมทดแทนกรณีมรณกรรมไดท้ี่  
  https://www.chubb.com/th-th/claims/life-claims-death.html 

 

3.     การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง 
• แบบฟอรม์เรียกรอ้งคา่สินไหมทดแทนของบรษิัทฯ โดยผูเ้อาประกนัภยักรอกรายละเอียดในหนา้ 1 และ 

• แพทยผ์ูท้  าการรกัษากรอกรายละเอียดในหนา้ 2 

• ผลการตรวจชิน้เนือ้ หรือผลทางพยาธิสภาพ 

• กรมธรรมป์ระกนัชวีิต หากมกีารสญูหาย ใชใ้บแจง้ความเอกสารหาย 

• ส าเนาประวตัิการรกัษาทัง้หมด (ถา้ม)ี 
หมายเหตุ : เพื่อประโยชนข์องผูเ้อาประกนัภยั การลงลายมือชื่อในแบบฟอรม์การเรยีกรอ้งตอ้งเหมือนกบั
ลายมือชื่อที่ใหไ้วข้ณะขอเอาประกนัภยัโดยท่านสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์การเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทน
ตามสญัญาเพิ่มเตมิโรครา้ยแรงไดท้ี่  https://www.chubb.com/th-th/claims/life-claims-health.html    

https://www.chubb.com/th-th/claims/life-claims-death.html
https://www.chubb.com/th-th/claims/life-claims-health.html
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4.    การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล 
การเรียกรอ้งคา่รกัษาพยาบาล ตามสญัญาเพิ่มเติมค่ารกัษาพยาบาลและผ่าตดั/ สญัญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล
รายวนั สญัญาประกนัภยัอบุตัิเหตสุ่วนบคุคล และสญัญาอื่น ๆ ใชเ้อกสารในการเรียกรอ้งดงัต่อไปนี ้
• แบบฟอรม์เรียกรอ้งคา่รกัษาพยาบาลของบรษิัทฯ โดยผูเ้อาประกนัภยักรอกรายละเอียดหนา้ที่ 1 และ 

 แพทยผ์ูท้  าการรกัษากรอกรายละเอียดหนา้ที่ 2 

• ใบเสรจ็รบัเงินคา่รกัษาพยาบาลตน้ฉบบั (บรษิัทไม่รบัส าเนาใบเสรจ็ทกุกรณี เวน้แตใ่นกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัได้ 
• น าใบเสรจ็รบัเงินตน้ฉบบัไปเบิกกบับรษิัทประกนัภยัอื่นๆ หรือสวสัดิการใด ๆ และยงัไม่ไดร้บัความคุม้ครองเต็ม 

• ตามค่าใชจ้า่ยจรงิในใบเสรจ็รบัเงนิ จึงตอ้งการเรียกรอ้งในส่วนท่ียงัขาดเพิ่มเติม กรณีเช่นนีข้อใหน้ าส าเนา   
ใบเสรจ็รบัเงินท่ีมีการรบัรองการจ่ายแลว้ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และใบแสดงรายละเอียดของรายการ   

• จ่ายเงินท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัไปแลว้ ส่งไปพรอ้มเอกสารเรียกรอ้งไดต้ามปกติโดยบรษิัทจะพจิารณาจ่ายใน
ส่วนของคา่ใชจ้า่ยที่ยงัไม่ไดร้บัความคุม้ครอง แต่ไมเ่กินสิทธิที่ไดซ้ือ้ไวต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยั) 

• ใบสรุปหนา้งบคา่รกัษาพยาบาล 

• เอกสารทางการแพทยอ์ื่น ๆ เช่น ผลการตรวจต่างๆ (ถา้ม)ี 
     หมายเหตุ : เพื่อประโยชนข์องผูเ้อาประกนัภยั การลงลายมือชื่อในแบบฟอรม์การเรยีกรอ้งตอ้งเหมือนกบั 

ลายมือ ชื่อที่ใหไ้วข้ณะขอเอาประกนัภยั โดยท่านสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์การเรียกรอ้งค่ารกัษาพยาบาล
ไดท้ี่ https://www.chubb.com/th-th/claims/life-claims-health.html 

 

5.     การเรียกร้องผลประโยชนก์ารยกเวน้เบีย้ประกันภัย แบ่งออกเป็น 2 กรณี 
(1) การเรียกร้องผลประโยชนต์ามสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ช าระเบีย้ประกันภัย (ผช.) กรณีผู้ช าระเบีย้ 

ประกันภัยมรณกรรม 
เอกสารประกอบการเรยีกรอ้งมีดงันี ้
- แบบฟอรม์เรียกรอ้งผลประโยชนก์ารยกเวน้เบีย้ประกนัภยัของบรษิัทฯ 

- ใบรบัรองแพทยผ์ูท้  าการรกัษากรณีมรณกรรม 

- มรณบตัรตน้ฉบบัและส าเนา*ซึง่มีการรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- ตน้ฉบบับตัรประชาชนของผูเ้สียชีวิตและส าเนา* ซึ่งมีการรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- ตน้ฉบบัและส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้สียชวีิตที่ระบจุ าหน่าย "ตาย"* ซึ่งมกีารรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- ตน้ฉบบัพรอ้มส าเนาบตัรประชาชนและทะเบียนบา้นของผูเ้อาประกนัภัย* ซึ่งมีการรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- กรมธรรมป์ระกนัชวีิต หากมกีารสญูหายใหใ้ชใ้บแจง้ความเอกสารหายแทน 

- ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผูป้กครองของผูเ้อาประกนัภยั* ซึ่งมีการรบัรองส าเนา    
ถกูตอ้ง 

- หนงัสือยินยอมใหเ้ปิดเผยประวตักิารรกัษาพยาบาล 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.chubb.com/th-th/claims/life-claims-health.html
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กรณีเสียชีวติโดยผิดธรรมชาต ิเช่น อุบตัิเหตุ ฆ่าตัวตาย ถูกผู้อื่นท าร้าย หรือเสียชีวติไม่ปรากฏ
สาเหตุ ฯลฯ ให้จดัส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี ้
- ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
- ส าเนารายงานการชนัสตูรพลิกศพ 

- รายงานการตรวจศพ กรณีมกีารผ่าพิสจูนศ์พ 

 หมายเหตุ* : ส าเนาเอกสารทกุฉบบั ตอ้งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูเ้อาประกนัภยั หรือผูป้กครองของผูเ้อา      
 ประกนัภยั หากผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูเ้ยาว ์

 

(2) การเรียกร้องผลประโยชนต์ามสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ช าระเบีย้ประกันภัย (ผช.) และสัญญา 
เพิ่มเติมยกเวน้การช าระเบีย้ประกันภัย (ยบ.) กรณีผู้ช าระเบีย้หรือผู้เอาประกนัภัยทุพพลภาพสิน้เชิง 
ถาวร  
เอกสารประกอบการเรียกร้องมีดังนี ้
- แบบฟอรม์เรียกรอ้งขอยกเวน้การช าระเบีย้ประกนัภยัของบรษิัทฯ 

- ใบรายงานแพทยผ์ูท้  าการรกัษา 

- กรมธรรมป์ระกนัชวีิต หากมกีารสญูหาย ใหใ้ชใ้บแจง้ความเอกสารหายแทน 

- ส าเนาประวตัิการรกัษาทัง้หมด (ถา้ม)ี 
- รูปถ่ายปัจจบุนัของผูท้พุพลภาพ (ถา้มี) 

 โดยท่านสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์การเรยีกรอ้งผลประโยชนก์ารยกเวน้เบีย้ประกนัภยัไดท้ี่    
 https://www.chubb.com/th-th/claims/life-claims-waiver-of-premium-claims.html  

 
6.   การเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทนประเภทอื่นๆ  

หากผูเ้อาประกนัภยัท่านใดตอ้งการเรียกรอ้งคา่สินไหมทดแทนอ่ืนใดที่ไม่อยูใ่นรายการประเภทของค่าสินไหม
ทดแทน กรุณาตดิต่อเพื่อรบัค าแนะน าไดท้ี่ศนูยด์แูลลกูคา้โทร.1283 หรือ 0-2615-6868 ตัง้แต่เวลา 8.30-17.00 น. 
ในวนัท าการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.chubb.com/th-th/claims/life-claims-waiver-of-premium-claims.html
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ศูนยบ์รกิารรับเรื่องร้องเรียน 
 

จดัตัง้ขึน้เพื่อใหบ้รกิารรบัเรื่องรอ้งเรียนเมื่อผูเ้อาประกนัภยัมีประเด็นรอ้งเรียนในเรื่องผลิตภณัฑ ์การบรกิาร หรือตวัแทน
ของบรษิัทฯ ซึง่บรษิัทฯ ถือเป็นเรือ่งส าคญั ทกุขอ้รอ้งเรียนและความคดิเห็นของผูเ้อาประกนัภยั จะไดร้บัการใสใ่จ แกไ้ข
ปรบัปรุง และแจง้กลบัในลกัษณะ One Stop Service ท่านสามารถส่งขอ้เสนอแนะ หรือขอ้รอ้งเรียนไปยงับรษิัทฯ ได้
หลายวิธี ไดแ้ก ่
 
         โทรศัพท ์: 1283 หรือ 0-2615-6860 (วนัจนัทร–์วนัศกุร ์เวลา 8.30–17.00 น.) 
         โทรสาร : 0-2615-6880 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 
         E-mail : CHC.THLife@chubb.com 
         ทางไปรษณียท์ี ่: ศนูยบ์รกิารรบัเรื่องรอ้งเรียน บรษิัท ชบับ ์ไลฟ์ แอสชวัรนัซ ์จ ากดั (มหาชน) 130-132   
                                      อาคารสินธร ทาวเวอร ์1 ชัน้ 12 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
         ติดต่อโดยตรงทีบ่ริษทัฯ 
 
ขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียน 

• พนกังานจะรบัฟังปัญหาและขอ้รอ้งเรียน พรอ้มด าเนินการแกไ้ขปัญหาโดยทนัที กรณีเป็นเรื่องที่พนกังาน
สามารถ  

• แกไ้ขปัญหาและจบไดภ้ายในครัง้แรก  พรอ้มกล่าวขออภยัส าหรบัเหตกุารณท์ี่เกดิขึน้ และขอบคณุส าหรบั
ความคิดเห็นของผูเ้อาประกนัภยัที่มีต่อบรษิัทฯ  เพื่อเป็นขอ้มลูในการพฒันาการใหบ้รกิารต่อไป 

• หากเรื่องดงักล่าวไม่สามารถแกไ้ขไดใ้นทนัที พนกังานจะน าขอ้มลูรายละเอียดตา่ง ๆ รวมถึงประเดน็ขอ้
รอ้งเรียนของผูเ้อาประกนัภยั ส่งต่อไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและรบัผิดชอบโดยตรง  เพื่อหาทางแกไ้ขปัญหา
ใหก้บัผูเ้อาประกนัต่อไป  

• ศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรียนจะแจง้ความคืบหนา้ในการด าเนินการ ผลการตรวจสอบและแนวทางการแกไ้ขปัญหา
ใหก้บัผูเ้อาประกนัรบัทราบ  

• ในกรณีที่ตอ้งใชร้ะยะเวลาเพิ่มเตมิในการด าเนินการ ศนูยบ์รกิารรบัเรื่องรอ้งเรียนจะแจง้ใหผู้เ้อาประกนัภยั
ทราบถึงความคืบหนา้เป็นระยะจนกว่าเรื่องรอ้งเรียนจะแลว้เสรจ็ 

ท่านสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ ค ารอ้งเรียนไดท้ี่  
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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กรอบการก ากับดูแลกิจการทีดี่ของบริษัท 

บรษิัท ชบับ ์ไลฟ์ แอสชวัรนัซ ์จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัท ากรอบการก ากบัดแูลกิจการท่ี (Corporate Governance 

Framework) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติส าหรบัคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหต้ระหนักและเขา้ใจถึงบทบาทหนา้ที่ และความ

รบัผิดชอบในฐานะเป็นผูน้  าองคก์รท่ีตอ้งก ากบัดแูล ใหม้ีการบรหิารจดัการท่ีดี  บรษิัทฯ เชื่อว่าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดจีะ

ท าใหบ้ริษัทฯ มีระบบการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อสรา้งความ

น่าเชื่อถือและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัใหแ้ก่บริษัทฯ ภายใตก้รอบจริยธรรมและความรบัผิดชอบต่อสงัคม ทัง้นี ้การที่

จะท าใหบ้รษิัทฯ มีระบบการบรหิารงานท่ีมีประสิทธิภาพนัน้ บรษิัทฯ จ าเป็นตอ้งมีระบบการควบคมุภายในท่ีส่งเสริมการ

ถ่วงดุลอ านาจ (Check and Balance) การบริหารจดัการความเส่ียงที่ครอบคลมุถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัองคก์ร 

ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างเป็นระบบ 

คณะกรรมการบรษิัท เป็นส่วนส าคญัที่จะท าใหก้ารด าเนินธุรกิจประกนัชีวิตของบรษิัท ประสบความส าเรจ็ตาม

จดุมุ่งหมาย รวมถึงเป็นตน้แบบและผลกัดนัวฒันธรรมในการด าเนินธุรกิจอย่างโปรง่ใส และส่งเสรมิหลกัธรรมาภิบาลที่ดี 

โดยคณะกรรมการบรษิัทมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการก าหนดทิศทาง นโยบายที่ส าคญั และกลยุทธใ์นการด าเนิน

ธุรกิจ รวมทัง้ก ากบัดแูลการด าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ ทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบรษิัทสะทอ้น

หลกั Fit and Proper คณะกรรมการบรษิัทตอ้งมีความรูค้วามเชี่ยวชาญดา้นธุรกิจประกนัภยั การบรหิารความเส่ียง  และ

การเงิน การบญัชี เปรียบเทียบกบัขนาด และความซบัซอ้นของธุรกิจ  

โครงสร้างและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 

 บรษิัทฯ ไดก้ าหนดโครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการใหเ้หมาะสมตามขนาดและความซบัซอ้นของ

กิจการ และสอดคลอ้งกบั พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญัติประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 cและ 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ

บรษิัทประกนัชีวิต พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดและสาระส าคญั ดงันี ้ 

1.1. ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ที่ 15 ก าหนดว่า “ใหบ้ริษ้ทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดว้ยกรรมการไม่

นอ้ยกว่า หา้ (5) คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถิ่นฐานอยู่ใน

ราชอาณาจกัร และจะตอ้งมีการรมการซึ่งมีสญัชาติไทยตามอตัราส่วนที่กฎหมายว่าดว้ยการประกนัชีวิต

ก าหนด” 

1.2. เป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารไม่เกินหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

1.3. เป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในส่ี (1/4) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

1.4. ประธานคณะกรรมการของบรษิัทตอ้งเป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการท่ีไม่เป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร  

 ทัง้นี ้บรษิัทฯ ควรมีกรรมการท่ีมีความรูห้รือประสบการณด์า้นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างนอ้ยหนึ่งคน  
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บทบาทและหน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 

1. ก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยทุธใ์นภาพรวมของบรษิัท และกลยทุธใ์นการด าเนินงานของบรษิัทฯ โดยก ากบั
ดูแลใหบ้ริษัทค านึงถึงการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และหลีกเล่ียงการรบัความเส่ียงที่เกินกว่าระดับความเส่ียงที่
ยอมรบัได ้  

2. พิจารณาอนุมัตินโยบายส าคัญของบริษัท เช่น นโยบายการลงทุน นโยบายบริหารความเส่ียง กรอบการบริหาร
ความเส่ียง รายงานการบรหิารความเส่ียงแบบองคร์วม การประเมินความมั่นคงทางการเงิน แผนธุรกิจของบรษิัท 

3. ก ากับดูแลใหบ้ริษัทฯ มีกระบวนการและกลไกในการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ โดยก าหนด
โครงสรา้งใหม้ีการแบ่งแยกหนา้ที่ในการก ากับดูแลและการบริหารจดัการอย่างชดัเจน รวมทัง้ก ากับใหบ้ริษัทฯ มี
ระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

4. พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสม เพื่อช่วยสนบัสนุนการท าหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท เช่น 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง คณะกรรมการลงทนุ เป็นตน้  

5. ก ากับดูแล ใหบ้ริษัทมีเงินกองทุนที่มั่นคงและเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคม และติดตาม
ฐานะเงินกองทุนอย่างสม ่าเสมอ และรายงานทางการเงินที่ถกูตอ้งตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงพิจารณาแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชี   

6. ก าหนดกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจประกนัชีวิต โดยค านึงถึงผลประโยชนแ์ก่ผูเ้อาประกนัภยั ผูม้ีส่วนไดเ้สีย รวมถึงผู้
ถือหุน้ของบรษิัท เพื่อการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และส่งเสรมิวฒันธรรมการปฏิบตัิต่อลกูคา้อย่างเป็นธรรม 

7. ก าหนดค่านิยมขององคก์ร โดยสะทอ้นเป้าหมายและกลยทุธข์องบริษัท บนพืน้ฐานมาตรฐานของผูป้ระกอบอาชีพ 
และจรรยาบรรณาของบรษิัท  

8. ก ากับใหบ้ริษัทมีนโยบายดูแลความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์รวมถึงป้องกันการแสวงหาผลประโยชนอ์ันมิชอบ
เพื่อใหก้ระท าการ หรืองดเวน้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งอนัเป็นเหตใุหผู้เ้อาประกัน ผูม้ีส่วนไดเ้สีย หรือผูถื้อหุน้ 
เสียเปรียบ  

9. ก ากับดูแลให้บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน อย่างเหมาะสม ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ ผู้บริหารงาน 
บคุลากรหลกัในหน่วยงานควบคมุ และพนกังานในหน่วยงานส าคญั  

คณะกรรมการบรษิัท ชบับ ์ไลฟ์ แอสชวัรนัซ ์ประกอบกรรมการจ านวน 8 คน ซึ่งเป็นกรรมการท่ีมาจากผูบ้รหิารของ
บรษิัท และกรรมการอิสระ ไดแ้ก่  
1. นายวิศิษฎ ์ตังคนังนุกลู  ประธานคณะกรรมการ 
2. นางแองเจล่า จูลี่ ฮนัเตอร ์ รองประธานคณะกรรมการ 
3. นายเอเดรียน ไคลฟ์ โอไบรอนั กรรมการ 
4.  นายอาณัติ ลีมัคเดช  กรรมการอิสระ 
5. นางรัตนา เล็งศิริวัฒน ์  กรรมการอิสระ 
6. นายสุวรรณ วงศศ์รีวงศ ์  กรรมการ 
7. นายอนุรัตน ์ประชุมรัตน ์  กรรมการ 
8.  นายเมืองเพชร สวัสดิล์าภ  กรรมการ 
9.  นายศิริชัย แก้วนิยมชัยศรี   เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
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การประเมนิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท                                         
(Board Performance Evaluation) 

 

คณะกรรมการบริษัท จะท าการประเมินผลงานโดยผ่านแบบสอบถามที่ครอบคลุมถึงอ านาจหน้าที่หลักของ
คณะกรรมการ การด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทไดบ้รรลตุามเป้าประสงค ์หรือนโยบายของบริษัท  รวมถึงปัจจยั
ร่วมอื่นๆในการประเมินผลการปฏิบัติงาน อาทิเช่น การเข้าร่วมประชุม (Attendance) การแสดงความคิดเห็น หรือ
ขอ้เสนอแนะ หรือแนวทางในท่ีประชมุ (Meeting Participation) การมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนองคก์ร (Contribution)  
รวมถึงความรู ้ประสบการณข์องคณะกรรมการบรษิัทท่ีมีตอ่ธุรกิจประกนัภยั (Industry and Business Knowledge) โดย
ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท (Corporate Secretary) ท าหนา้ที่รวบรวมผลการประเมินการปฏิบตัิงานคณะกรรมการบรษิัท เพื่อ
น าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท และผลการปฏิบตัิงานจะสะทอ้นค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัท  
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คณะกรรมการบรษัิท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพฒันา

ผลิตภณัฑ์
คณะกรรมการบรหิาร   

ความเส่ียง
คณะกรรมการการลงทนุ 
และบรหิารสินทรพัย์

คณะกรรมการจดัการขอ้
รอ้งเรยีนและการใหบ้รกิาร
ลกูคา้อยา่งเป็นธรรม 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร

ผูบ้รหิาร

หนว่ยธุรกิจ ฝ่ายสนบัสนนุ

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่งตัง้โดย
คณะ กรรมการบริษัท 
เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิ
หนา้ท่ีของ
คณะกรรมการบริษัท 
รวมถึงความถกูตอ้งของ
การด าเนินการทาง
การเงินของบริษัท การ
รายงานขอ้มลูทาง
การเงิน และฐานะ
ทางการเงิน ระบบการ
ควบคมุภายใน  ขัน้ตอน
การตรวจสอบการ
ควบคมุภายใน  
ประสิทธิภาพในการ
ควบคมุภายใน และการ
ตรจวจสอบความมี
อิสระของผูต้รวจสอบ
บญัชี ตามหลกัเกณฑท่ี์
กฎหมายก าหนด 

คณะกรรมการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์  มีหนา้ท่ีใน
การก าหนดกรอบและ
นโยบายการออก
ผลิตภณัฑ ์โดยตอ้ง
เชื่อมโยงกบัความเสี่ยง 
กลยทุธ ์และเงินกองทนุ
ของบริษัทฯ รวมถึง
หลกัการประกนัภยั 
ความเหมาะสมและเป็น
ธรรมกบัลกูคา้ ก ากบั
ดแูลใหบ้คุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑม์ี
ความพรอ้ม ทัง้ดา้น
จ านวนและคณุภาพ 
และติดตามกระบวนการ
ด าเนินงานต่างๆ ของ
บริษัทฯ ใหม้ีความพรอ้ม
ก่อนออกจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ ์ นอกจากนี ้
คณะกรรมการฯ ตอ้งมี
หนา้ท่ีติดตามการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ให้
เป็นไปตามกรอบและ
นโยบายการออก
ผลิตภณัฑท่ี์ก าหนดไว ้ 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง แต่งตัง้โดย
คณะกรรมการบริษัท มี
หนา้ท่ีจัดใหม้ีนโยบาย
บริหารความเสี่ยง กรอบ
การบริหารความเสี่ยง 
และควบคมุดแูลการ
บริหารความเสี่ยง 
เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทได้
มีการควบคมุความเสี่ยง
อย่างเพียงพอ รวมถึง
การหาแนวทางป้องกนัมิ
ใหเ้กิดความเสี่ยวอนั
กระทบต่อการ
ด าเนินงานของบริษัท 
ชื่อเสียงของบริษัท  
พรอ้มรายงานการ
ควบคมุความเสี่ยงใหก้บั
คณะกรรมการของ
บริษัท 

คณะกรรมการการลงทนุ
และบริหารสินทรพัย ์มี
หนา้ท่ีพิจารณา และ
อนมุตัินโยบายการ
ลงทนุของบริษัท และ
แผนการลงทนุ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบาย
การลงทนุดงักล่าว 
รวมถึงควบคมุกิจกรรม
ทางดา้นการลงทนุ ให้
เป็นไปตามกรอบ
นโยบายบริหารความ
เสี่ยง และประเมินผล
การลงทนุของบริษัท   

คณะกรรมการบรษิัทมีหนา้ที่ในการก ากบัดแูล 

ก าหนดทิศทาง และเป้าหมายเชงิกลยทุธใ์น

ภาพรวมของบรษิัท เพื่อน าไปสู่ความยั่งยืนใน

การด าเนินกจิการ รวมถงึแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ชดุย่อย เพื่อชว่ยสนบัสนนุการท าหนา้ที่ของ

คณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการการ
จดัการขอ้รอ้งเรียนและ
การใหบ้ริการอย่างเป็น
ธรรม มีหนา้ท่ีพิจารณา 
ควบคมุและจดัการ 
การหใบริการลกูคา้อย่าง
เป็นธรรม และการ
จดัการเรื่องรอ้งเรียน 
รวมถึงพิจารณา อนมุตัิ 
คู่มือ นโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัพฤติกรรมทางการ
ตลาด แลพิจารณา หา
แนวทางแกไ้ขเรื่องที่
เก่ียวขอ้งกบัการกระท า
ความผิดของฝ่ายขาย 
การเยียวยาความ
เสียหายแก่ลกูคา้  
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หลักการควบคุมภายในของ ชับบ ์ไลฟ์ 
 

 “การบริหารงานตามกรอบด าเนินงาน ตามหลักบรรษทัภบิาล รวมถึงการควบคุมความเสีย่งอย่างมีประสิทธิภาพ 
การปฏิบัตหิน้าทีต่ามหลกัการ 3 Lines of Responsibilities และการปฏิบัตติามกฎหมาย และกฎเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง”  
 

• คณะกรรมการบรษิัท มีหนา้ที่ในการส่งเสรมิการด าเนินงานของธรุกิจประกนัชวีิตของบรษิัท ควบคมุ และตรวจสอบ

ระบบการบรหิารความเส่ียงของบรษิัท รวมถงึใหค้  าแนะน า หรือขอ้เสนอแนะในการด าเนินการบรหิารความเส่ียงใหอ้ยู่

ระดบัท่ียอมรบัได ้ 

• บรหิารระบบการจดัการความเส่ียงของบรษิัท อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น การจดัล าดบัความเส่ียงที่ส  าคัญของบรษิัท

พรอ้มมาตรการบรหิารความเส่ียง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงเป็นประจ าทกุไตรมาส การจดัท า

กรอบนโยบายบรหิารความเส่ียงเป็นประจ าทกุปี การประเมินความเส่ียงแบบองคร์วมและการประเมินความเส่ียงและ

ความมั่นคงทางการเงินของบรษิทั (ORSA)  

• การบรหิารและควบคมุภายใน โดยผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัท (Management Control) โดยผูบ้รหิารแต่ละส่วนงานมี

หนา้ที่ความรบัผิดชอบในการบรหิารงาน การใหค้  าแนะน า ควบคมุในฐานะท่ีเป็นผูร้บัผิดชอบระดบัท่ีหน่ึง (1st Line of 

Responsibilities) เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิัทเป็นไปอยา่งมปีระสิทธิภาพมากที่สดุ รวมถงึการควบคมุภายในโดย

หลกัการ “3 Lines of Responsibilities” 

• ระบบการควบคมุภายในของ ชบับ ์ไลฟ์ โดยบรษิัท มีหน่วยงานควบคมุภายใน (Internal Audit) การตรวจสอบการ

ปฏิบตัิงานเป็นไปตาม ขัน้ตอน คูม่ือ หรือนโยบายที่บรษิัทก าหนดหรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบฐานะทางการเงิน จากผู้

ตรวจสอบบญัชี (External Audit) ท่ีมีความเป็นอิสระ การตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์หรือกฎหมายจากฝ่าย

ก ากบัดแูลธุรกิจ (Compliance Department) และการบรหิารความเส่ียงโดยหน่วยงานบรหิารความเส่ียง (Risk 

Management Department) รวมถึงการส่งเสรมิวฒันธรรมการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิ หรือการ

ด าเนินงานของหน่วยธุรกิจเป็นไปอย่างถกูตอ้งและเหมาะสมตามที่กฎหมายก าหนด  

• การปกป้องขอ้มลูของบรษิัท และขอ้มลูของลกูคา้ โดยขอ้มลูดงักลา่วถือเป็นขอ้มลูที่มคีวามส าคญัและบรษิัทจะตอ้งใช้

ความระมดัระวงัอย่างยิง่ในการน าขอ้มลูของลกูคา้ไปใชต้ามวตัถปุระสงคข์องลกูคา้อยา่งแทจ้รงิ การเก็บ รวบรวมขอ้มลู 

รวมถงึการขออนญุาตในการใชข้อ้มลูของลกูคา้เพื่อประโยชนใ์นการพิจารณารบัประกนั และการชดใชค้่าสินไหม

ทดแทน 

• ระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการควบคมุดแูลอย่างเหมาะสมต่อการท าบญัชี งบการเงิน และ

รายงานบญัชีตา่งๆของบรษิัท การควบคมุดแูลที่เหมาะสมส าหรบักระบวนการด าเนินธุรกิจที่ส  าคญัของบรษิัท 

กระบวนการตรวจสอบการควบคมุภายในอย่างสม ่าเสมอ สอดคลอ้งกบัโครงสรา้งบรรษัทภิบาลของบรษิัท 
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โครงสร้างองคก์รของบริษัท ชับบ ์ไลฟ์ แอสชัวรันซ ์จ ากัด (มหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ประธานฝ่าย
ตัวแทน

ประธานฝ่ายการตลาด
และสนับสนุนช่องทางจัด

จ าหน่าย 

ประธานฝ่าย
การเงนิ 

ฝ่ายคณิตศาสตร์
ประกันภัย 

ฝ่ายบัญชีและการเงนิ 

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประธานฝ่าย
ปฏิบัตกิาร 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ฝ่าย Project 

Management

ฝ่ายพจิารณารับ
ประกันภัย

ฝ่ายบริการลูกค้า

ฝ่ายสินไหมทดแทน

ประธานฝ่าย
พันธมติร ฝ่ายสนับสนุน 

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

ฝ่าย Health & 

Wellbeing

ฝ่ายผลิตภัณฑ์

คณะกรรมการการลงทุนและ                 
บริหารสินทรัพย ์ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและ 
การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายก ากับดูแลธุรกิจ

คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฝ่ายก ากับดูแลธุรกิจ และฝ่าย

บริหารความเส่ียง 
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คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ชับบ ์ไลฟ์ แอสชัวรันซ ์จ ากัด (มหาชน) 

        (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

 

 

 

 

 

 

 รายช่ือ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์

คณะกรรมการการ
ลงทุน และบริหาร

สินทรัพย ์

คณะกรรมการจัดการข้อ
ร้องเรียนและการ

ให้บริการอย่างเป็นธรรม 

แองเจล่า จูลี่ ฮันเตอร ์  √ √ √ √ 

เอเดรียน โอไบรอัน  √ √   
แมนวา แองเจล่า ชยุ  √ √ √ √  
แอนดรูว์ ซามาราตุงกา  √ √ √  
จารุมา จารุพงษ์ทวิช  √ √   
กัมพล ดีศรีศักดิ์  √  √  
อนุรัตน์ ประชุมรัตน์     √ 
ชูชาติ น้ำฟา้     √ 
ศิริชัย แกว้นิยมชยัศรี  √ √  √ 
อรกิตต์ พานิชยานุสนธิ ์  √ √  √ 
ไมเคิล บิวซ์    √  
เจิน หลิน    √  
พีรศักดิ์ ตั้งเนาวรัตน์    √  
สมนึก ววิัฒนะ  √     
อาณัติ ลีมัคเดช  √     
รัตนา เล็งศิริวัฒน์ √     
กฤตธรรม กฤตมโนรถ   √   
ยอง หยก มยุ   √   
ชวธรรศ ชอบแสงจันทร ์  √ √ √  
เมืองเพชร สวัสด์ลาภ   √   
ปรียา รันจัน   √   
สุจิตรา สุคนธมาน   √   
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รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564)  
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. อาณตัิ ลีมคัเดช กรรมการอิสระ    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. สมนึก วิวฒันะ ที่ปรกึษาอิสระ   กรรมการตรวจสอบ  
3. รตันา เล็งศิรวิฒัน ์ กรรมการอิสระ    กรรมการตรวจสอบ 
4. แมนวา แองเจล่า ชยุ   ประธานฝ่ายบญัชีและการเงิน กรรมการตรวจสอบ    
5. อรนชุ เพ็ชรโปรี  AVP ฝ่ายบญัชแีละการเงิน  เลขานกุาร   
 

หน้าท ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิัทมกีารรายงานทางการเงินท่ีถกูตอ้งสมบรูณ ์และครอบถว้น เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีที่รบัรอง 
2. สอบทานใหบ้รษิัทมกีารควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
3. สอบทานใหบ้รษิัทมกีารปฏิบตังิานตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของบรษิัท  
4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลที่ท  าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชี และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อรบัทราบ  
5. ใหข้อ้เสนอแนะแก่ฝ่ายบรหิารเพื่อก ากบัดแูลการปฏิบตังิานใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง

รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทหากเรื่องดงักล่าวมีความส าคญัต่อการบรหิารงาน หรือการด าเนนิธุรกิจ 
6. แสดงความเห็นประกอบรายงานการประเมินการควบคมุภายในของบรษิัท  
7. ปฏิบตัิหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Committee) 
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
1. แองเจเล่า จล่ีู ฮนัเตอร ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  
2. แมนวา แองเจล่า ชยุ  ประธานฝ่ายบญัชีและการเงิน กรรมการบรหิารความเส่ียง 
3. แอนดรูว ์ซามาราตงุกา ประธานฝ่ายคณิตศาสตร ์  กรรมการบรหิารความเส่ียง 
4. กมัพล ดีศรีศกัดิ์  ผูค้วบคมุการเงิน   กรรมการบรหิารความเส่ียง 
5. เอเดรียน โอไบรอนั ประธานฝ่ายปฏิบตัิการ   กรรมการบรหิารความเส่ียง 
6. จารุมา จารุพงษ์ทวิช ประธานฝ่ายการตลาด      กรรมการบรหิารความเส่ียง 
7. ศิรชิยั แกว้นิยมชยัศร ี หวัหนา้ฝ่ายกฎหมาย  กรรมการบรหิารความเส่ียง 
8. อรกิตต ์พานิชยานสุนธ์ิ  หวัหนา้ฝ่ายก ากบัธุรกิจ   กรรมการบรหิารความเส่ียง 
9. ชวธรรศ ชอบแสงจนัทร ์ หวัหนา้ฝ่ายบรหิารความเส่ียง  กรรมการบรหิารความเส่ียง/เลขานกุาร 
 

หน้าที ่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. จดัท า ทบทวนและน าเสนอกรอบบรหิารความเส่ียง นโยบายบรหิารความเส่ียง และแผนธุรกิจสามปีของบรษิัทต่อ

คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  
2. ก าหนดกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบักรอบการบรหิารความเส่ียง และนโยบายบรหิารความเส่ียง  
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3. ก ากบัดแูลบรษิัทใหม้ีการบรหิารความเส่ียงระดบัท่ียอมรบัได ้รวมถึงการจดัท ารายงานสรุปสถานะความเส่ียงและ
เงินกองทนุของบรษิัท บรหิารความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ก าหนด รวมถงึส่งเสรมิวฒันธรรมการ
บรหิารความเส่ียงในองคก์ร  

 

คณะกรรมการการลงทุน และบริหารสินทรัพย ์(Investment and Asset Liability Committee) 
รายชื่อคณะกรรมการการลงทนุ และบริหารสินทรัพย ์ 
1. แมนวา แองเจล่า ชยุ ประธานฝ่ายบญัชีและการเงิน ประธานคณะกรรมการการลงทนุฯ 
2. แองเจล่า จล่ีู ฮนัเตอร ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  รองประธานกรรมการการลงทนุฯ  
3. แอนดรูว ์ซามาราตงุกา ประธานคณิตศาสตรป์ระกนัภยั กรรมการการลงทนุฯ 

4. กมัพล ดีศรีศกัด ์ ผูค้วบคมุการเงิน   กรรมการการลงทนุฯ  

5. ไมเคิล บิวซ ์  Managing Director, Chubb Life Investment  กรรมการการลงทนุฯ 

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

7. พีรศกัดิ์ ตัง้เนาวรตัน ์ AVP. Actuarial Department กรรมการการลงทนุฯ 

8. ชวธรรศ ชอบแสงจนัทร ์ หวัหนา้ฝ่ายบรหิารความเส่ียง กรรมการการลงทุนฯ 

9. ดวงรตัน ์ปิติพานิช  ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี  เลขานกุาร  
 

หน้าที ่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทนุ และบริหารสินทรัพย ์

1. จดัท ากรอบนโยบายการลงทนุ และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  
2. พิจารณาอนมุตัิแผนการลงทนุของบรษิัทเพื่อสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุ และนโยบายบรหิารความเส่ียงรวม  
3. ก ากบัดแูลการลงทนุของบรษิัท ใหส้อดคลอ้งกบักรอบนโยบายการลงทนุ และตามกฎหมายที่ก าหนด  
4. ก ากบัดแูลรายงานและบคุลากรของบรษิัทเพื่อความเพียงพอต่อการด าเนินงานดา้นการลงทนุ 
5. บรหิารเงินทนุตามกรอบนโยบายการลงทนุ และรายงานผลการลงทนุแก่คณะกรรมการบรษิัท 
 

คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Complaint and Market Conduct 
Committee)  
รายชื่อคณะกรรมการจัดการขอ้ร้องเรียนและการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม  
1. แองเจล่า จล่ีู ฮนัเตอร ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร       ประธานคณะกรรมการจดัการขอ้รอ้งเรียนฯ  
2. ชชูาติ น า้ฟ้า  รองประธานฝ่ายปฏิบตัิการ  กรรมการจดัการขอ้รอ้งเรียนฯ 
3. อนรุตัน ์ประชมุรตัน ์ ผูช้่วยรองประธานอาวโุสฝ่ายสินไหม  กรรมการจดัการขอ้รอ้งเรียนฯ  
4. ศิรชิยั แกว้นิยมชยัศรี  หวัหนา้ฝ่ายกฎหมาย  กรรมการจดัการขอ้รอ้งเรียนฯ 
5. อรกิตต ์พานิชยานสุนธ์ิ  หวัหนา้ฝ่ายก ากบัธุรกิจ  เลขานกุารฯ 

 
หน้าที ่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการขอ้ร้องเรียนและการให้บริการลกูค้าอย่างเป็นธรรม 
1. ก ากบัดแูลภาพรวมการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้อย่างเป็นธรรม รวมถงึการจดัการเรื่องรอ้งเรียน  
2. ทบทวน จดัใหม้ี และอนมุตัินโยบาย คู่มือ และแนวปฏิบตัิอนัเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรื่องรอ้งเรียน และการ

ใหบ้รกิารลกูคา้ รวมถึงพฤติกรรมทางการตลาดของภาคธุรกจิประกนัชีวติ  
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3. ด าเนินการสอบสวน พิจารณา รวมถึงหาแนวทางแกปั้ญหาเก่ียวกบัเรื่องรอ้งเรียน ที่อาจส่งผลกระทบต่อบรษิัท ทัง้
ในดา้นชื่อเสียง การด าเนินธุรกิจ หรือการด าเนินงานของบรษิัท รวมถึงการพิจารณาลงโทษการท าผิดของฝ่ายขาย
หากเกิดผลกระทบต่อลกูคา้ และเยียวยาความเสียหายอนัเกดิขึน้ 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาผลติภัณฑ ์(Product Development Committee) 
รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ ์  
1. แองเจล่า จล่ีู ฮนัเตอร ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร       ประธานคณะกรรมการพฒันาผลิตภณัฑ ์

2. แมนวา แองเจล่า ชยุ ประธานฝ่ายบญัชีและการเงิน กรรมการพฒันาผลิตภณัฑ ์
3. กฤตธรรม กฤตมโนรถ ประธานฝ่ายตวัแทนประกนัชีวติ กรรมการพฒันาผลิตภณัฑ ์
4. ยอง หยก มยุ  ประธานฝ่ายพนัธมิตรทางธุรกจิ กรรมการพฒันาผลิตภณัฑ ์
5. แอนดรูว ์ซามาราตงุกา ประธานฝ่ายคณิตศาสตรป์ระกนัภยั กรรมการพฒันาผลิตภณัฑ ์
6. จารุมา จารุพงษ์ทวิช  ประธานฝ่ายการตลาด  กรรมการพฒันาผลิตภณัฑ ์
7. เอเดรียน โอไบรอนั ประธายฝ่านปฏิบตัิการ   กรรมการพฒันาผลิตภณัฑ ์
8. เมืองเพชร สวสัดล์าภ หวัหนา้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการพฒันาผลิตภณัฑ ์
9. อรกิตต ์พานิชยานสุนธ์ิ  หวัหนา้ฝ่ายก ากบัธุรกิจ  กรรมการพฒันาผลิตภณัฑ ์
10. ศิรชิยั แกว้นิยมชยัศร ี หวัหนา้ฝ่ายกฎหมาย   กรรมการพฒันาผลิตภณัฑ ์
11. ปรียา รนัจนั  หวัหนา้ฝ่าย Health & Wellbeing กรรมการพฒันาผลิตภณัฑ ์
12. ชวธรรศ ชอบแสงจนัทร ์หวัหนา้ฝ่ายบรหิารความเส่ียง กรรมการพฒันาผลิตภณัฑ ์
13. สจุิตรา สคุนธมาน หวัหนา้ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ ์ กรรมการพฒันาผลิตภณัฑ/์เลขานกุาร  
 

หน้าที ่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ 
1. พิจารณาอนมุตัิผลิตภณัฑข์องบรษิัท  
2. น าเสนอกรอบและนโยบายผลิตภณัฑข์องบรษิัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความเส่ียง เงินกองทนุรวมถงึค านกึถึงความ

เป็นธรรมแก่ลกูคา้ กลุ่มเป้าหมาย หรือผูเ้อาประกนั  
3. เพื่อใหม้ั่นใจว่าผลิตภณัฑม์คีวามสอดคลอ้งกบันโยบายของกลุ่มชบับ ์มาตรฐาน หรือแนวปฏิบตัิของกลุ่มชบับ ์ 
4. เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีการบรหิารผลิตภณัฑเ์ป็นไปอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม รวมถึงการค านึงถึงผลระยะยาวในการ

ออกแบบผลิตภณัฑเ์พื่อตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ หรือกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการด าเนินการทางธุรกจิ 
5. รบัผิดชอบในการวางแผน พฒันาผลิตภณัฑ ์ในช่องทางการขายต่างๆ  
6. ควบคมุดแูนวทางการพฒันาผลิตภณัฑข์องบรษิัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเปา้หมาย รวมถึงกลยทุธท์างธุรกจิ และ

สอดคลอ้งกบักฎระเบยีบและกฎเกณฑท์างการ 
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2. ความสามารถของผูบ้รหิาร ประเมินจากความเชี่ยวชาญ คณุสมบตัิ และความรู ้

รวมถงึประสบการณใ์นธุรกิจประกนัภยั  

3. ในการคดัเลือกผูบ้รหิาร จะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัโครงสรา้งรวมของบรษิัท

เพื่อใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานของผูบ้รหิารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

4. บรษิัทอาจมีการท าการประเมิน (Assessment) ก่อนการคดัเลือกผูบ้รหิาร เพื่อ

ความเหมาะสมกบัขอบเขตหนา้ที่ความรบัผิดชอบ โดยมเีกณฑใ์นการประเมิน

อาทิเช่น ความรู ้ความสามารถ ทกัษะ คณุสมบตัิ ประสบการณก์ารท างาน การ

บรหิารงาน รวมถึงตรวจสอบตวัชีว้ดัอื่นๆรว่มดว้ยเช่นเดียวกนักบัการคดัเลือก

คณะกรรมการบรษิัท  

การคัดเลือก สรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร   
1. บรษิัทก าหนดความเหมาะสมส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู ซึ่งเป็นบคุคลท่ีมีความส าคญัต่อการควบคมุบรษิัทประกนัภยั โดย

ผูบ้รหิารระดบัสงูจะตอ้งมคีณุสมบตัิ ความรูค้วามสามารถ ประสบการณท์ี่จ  าเป็นและเพียงพอท่ีสามารถปฏิบตัิหนา้ที่อยา่ง

เต็มที่ รวมถึงบรรลคุวามรบัผิดชอบตามต าแหน่งที่ไดร้บัในบรษิัท  

การคัดเลือก สรรหา การแต่งต้ังคณะกรรมการบริษัท 
 

บริษัทฯ ได้สรรหา และคัดเลือกบุคคลทีมี่คุณสมบัติเหมาะสมตามทีก่ฎหมายทีเ่กี่ยวข้องก าหนด โดยมีหลักเกณฑใ์น
การคัดเลือกดังนี ้
  

1. คณะกรรมการบรษิัทตอ้งมีความรู ้ความสามารถ และปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบตามหลกัการ Fit and Proper  
2. บริษัทไดพ้ิจารณาคดัเลือกคณะกรรมการบริษัท โดยค านึงถึงตัวชีว้ดัในการประเมินความเหมาะสมของคณะกรรมการ

บรษิัท (Board Suitability) โดยมีตวัชีว้ดัดงัต่อไปนี ้ 

- ตัวชีว้ดัทางดา้นอาญา: คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งไม่มีประวตัิ หรือพฤติกรรมอันเก่ียวขอ้งกับการกระท าผิดทาง
อาญา  

- ตวัชีว้ดัทางการเงิน: คณะกรรมการบริหารจะตอ้งไม่มีการกระท าที่ไม่เหมาะสมทางดา้นการเงิน หรือความผิดทาง
การเงินอนัอาจน าไปสู่การด าเนินคดี  

- ตวัชีว้ดัทางดา้นการก ากับดูแล: คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งไม่มีพฤติกรรมอนัส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัท  

3. คณะกรรมการจะตอ้งปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความรับผิดชอบ อันเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ รวมถึงประพฤติตามกรอบ
จรรยาบรรณของบรษิัท 

4. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละคนจะตอ้งไดร้ับอนุมัติแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท 
(ส าหรบักรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มเขา้เป็นกรรมการแทนได)้   

5. กรรมการอิสระ เพื่อจะเขา้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบรษิัท จะตอ้งมีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายที่
เก่ียวขอ้งก าหนด รวมถึงจะตอ้งไม่มีลกัษณะใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระในที่ประชมุคณะกรรมการ
บรษิัท  

 



 

27 
 

คณะผู้บริหาร ชับบ ์ไลฟ์ แอสชัวรันซ ์จ ากดั (มหาชน) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Country President 

แองเจล่า จูลี่ ฮนัเตอร ์(Angela Hunter) ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร มีหนา้ที่ก ากบัดแูล
การด าเนินธุรกจิในภาพรวมของบรษิัท บรหิารงานทั่วไปเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์
นโยบาล และกลยทุธข์องบรษิัท  

Chief Financial Officer 

แมนวา แองเจล่าชุย (Manwa Angela Chui) ประธานเจา้หนา้ที่สายงานการเงิน 
(Chief Financial Officer) โดยมหีนา้ที่ความรบัผิดชอบหลกัในการควบคมุ และบรหิาร
ดา้นการเงิน รวมถงึกลยทุธท์างดา้นการลงทนุ และการบรหิารสินทรพัยข์องบรษิัท 

Chief Actuarial 

แอนดรูว ์ซามาราตุงกา (Andrew Samaratunge) ด ารงต าแหน่ง Chief Actuarial มี
หนา้ที่เก่ียวกบัการดแูลก ากบังานดา้นคณิตศาสตรป์ระกนัภยั การพฒันาผลิตภณัฑ ์
วางแผนเงินทนุ การประกนัภยัตอ่ รวมถึงผลการด าเนินกจิการของบรษิัท 

Chief Operating Officer  

เอเดรียน โอ ไบรอนั  ด ารงต าแหน่ง Chief Operating Officer มีหนา้ที่บรหิารงาน 
ก ากบั ดแูลงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบรหิารโครงการ การพิจารณารบัประกนั 
ภยั การชดใชค้่าสินไหมทดแทนของบรษิัท บรกิารผูถื้อกรมธรรม ์และศนูยด์แูลลกูคา้ 
และเรื่องรอ้งเรียนของบรษิัท  เพื่อด าเนินตามกลยทุธ ์และวตัถปุระสงคท์ี่บรษิัทไดก้ าหนด
ไว ้

Chief Agency Officer 

กฤตธรรม กฤตมโนรถ ด ารงต าแหน่ง Chief Agency Officer ท าหนา้ที่บรหิารงานฝ่าย
ตวัแทน เพื่อก าหนดกลยทุธ ์คดัเลือกและสรรหาตวัแทนใหม่ รวมถึงการพฒันาศกัยภาพ
ตวัแทนของบรษิัท 

Chief Partnership Officer  

ยอง หยก มุย ด ารงต าแหน่ง Chief Partnership Distribution Officer ท าหนา้ที่
วางแผนกลยทุธ ์บรหิารจดัการและขยายธุรกิจผ่านพนัธมิตรทางธรุกิจของบรษิัท   

Chief Marketing Officer 

จารุมา จารุพงษท์วชิ ด ารงต าแหน่ง Chief Marketing Officer น าทีมฝ่ายการตลาด 
เพื่อเพิ่มการรบัรูใ้นตราสินคา้ของบรษิัทฯ ผ่านการออกข่าว ประชาสมัพนัธโ์ฆษณา หรือ
จดักจิกรรมที่มุง่เนน้ไปยงักลุ่มเปา้หมายของบรษิัทฯ รวมถึงสนบัสนนุเครื่องมือ
ประกอบการขายและเพิม่ประสิทธิภาพฝ่ายขายทกุช่องทาง 
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นโยบายการจ่ายคา่ตอบแทน (Remuneration Policy) 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท  
 

คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการบรษิัทฯ อยา่งเป็นธรรมและสมเหตสุมผล โดย
พิจารณาจากความรูค้วามสามารถ ความเหมาะสมกบัภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรรมการ รวมถึงการ
ขยายตวัทางธุรกิจ ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทยีบกบัการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการของบรษิัทอื่นๆ ที่มีขนาดใกลเ้คียงกนั
ในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนั   ทัง้นี ้ค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบรษิัทจะไดร้บั จะตอ้งไดร้บัการพิจารณา และอนมุตัิ
โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท  
  
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร  
 

บรษิัทฯ มีนโยบายจ่ายคา่ตอบแทนใหผู้บ้รหิารในอตัราที่เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางของตลาด โดยพิจารณาจาก 
หนา้ที่ความรบัผิดชอบ ผลการด าเนินงานทางธุรกจิของบรษิัท  การบรหิารงานภายใตส้ภาวการทางเศรษฐกิจและสงัคม 
ความสามารถในการพฒันาธุรกจิ รวมถงึการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานใหด้ีขึน้  
องคป์ระกอบของคา่ตอบแทนไดแ้ก่ 
1.  เงินเดือน โดยก าหนดตามบทบาทและต าแหน่งหนา้ที่ของแต่ละคน รวมถึงประสบการณดา้นวชิาชพี ความ

รบัผิดชอบ ความซบัซอ้นของงาน  
2. โบนสัประจ าปี   
3. สวสัดิการตา่งๆ ของบรษิัทฯ เช่น ประกนัชีวติ  
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การบริหารความเส่ียงขององคก์ร (Enterprise Risk Management) 

ชบับ ์ไลฟ์ ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งและขึน้ตรงกบัส านกังานภมูภิาคเอเชียแปซิฟิคซึง่มีส านกังานตัง้อยู่ที่ฮ่องกง และมี

ส านกังานใหญ่อยู่ที่สหรฐัอเมรกิา ซึ่งจดัอยูใ่นเครือของบรษิัทในสหรฐัอเมรกิา และเป็นบรษิัท Holding ที่จดทะเบียนใน

ตลาดหุน้สหรฐัอเมรกิา ดงันัน้จงึอยู่ภายใตก้ารควบคมุของระบบตรวจสอบที่เครง่ครดั เช่น ระบบการควบคมุการปฏิบตัิ

ตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป (GAAP) และตามกฎหมายฉบบั Sarbanes Oxley legislation 

บรษิัทฯ มีวิธีการบรหิารความเส่ียงอย่างหลากหลายและผ่านการผสมผสานเขา้ไปในนโยบายกระบวนการปฏิบตังิานและ

วฒันธรรมขององคก์รชบับท์ั่วโลก บรษิัทฯ ท าการประเมินหรือตดิตามตรวจสอบความเส่ียงที่องคก์รตอ้งเผชิญหรือท่ีอาจ

เกิดขึน้ในระดบัทั่วโลกและตอ้งรายงานต่อหน่วยงานก ากบัดแูล ซึ่งการบรหิารความเส่ียงโดยทั่ว ๆ ไปนัน้ก็จะกระจายการ

บรหิารจากสว่นกลางไปยงัหน่วยงานย่อย การติดตามตรวจสอบระดบัทั่วโลกกระท าผ่านการรายงานและการรบัรองตาม

ขอ้ก าหนดของกฎหมาย Sarbanes Oxley Reporting/attestations  คณะกรรมการดา้นเทคนิคและคณะกรรมการสาย

ผลิตภณัฑร์ะดบัโลก และผูต้รวจสอบภายในและภายนอก รายงานดา้นบญัชีประจ าปีของ ชบับ ์ไลฟ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

บรหิารความเส่ียงที่ผ่านการตรวจสอบอย่างถ่ีถว้นโดยผูต้รวจสอบภายนอกและภายในและการพิจารณาของ

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของส านกังานใหญ่รวมอยู่ดว้ย 

บรษิัทฯ มีความตระหนกัถงึผลกระทบอนัอาจเกิดจากการฉอ้ฉล โดยความเส่ียงดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อบรษิัทฯ ทัง้

ดา้นการด าเนินธุรกจิในภาพรวม  รายไดร้วมถึงชื่อเสียงของบรษิัทฯ ที่มีต่อผูท้ี่มีส่วนไดเ้สีย และถงึอาจส่งผลกระทบใน

ทางออ้มต่อผูเ้อาประกนัภยัและผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัท ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงไดเ้ห็นถึงความส าคญั ในการก าหนด

มาตรการบรหิารความเส่ียงดา้นการฉอ้ฉล เพื่อสามารถป้องกนั ยบัยัง้ แกไ้ข จดัการ และเยียวยาความเสียหายที่อาจ

เกิดขึน้จากการฉอ้ฉลดงักล่าว ซึ่งบรษิัทฯ  ไดม้ีการควบคมุ ติดตาม และประเมินผลการบรหิารความเส่ียงดา้นการฉอ้ฉล 

ตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนด และสรา้งความเชื่อมั่นใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย และผูเ้อาประกนัภยัของบรษิัท 

สรา้งความยั่งยืนการในด าเนินธุรกิจ รวมถึงการรกัษาไวซ้ึ่งชื่อเสียงของบรษิัท ในการเป็นผูด้  าเนินธุรกิจประกนัภยัของ

ประเทศ   

การปฏิบตัิงานทางดา้นธุรกิจทัง้หมดอยู่ภายใตก้ารควบคมุดแูลอย่างเครง่ครดัของส านกังานระดบัภมูิภาคเอเชียและ

ส านกังานใหญ่ ซึง่ฝ่ายบรหิารระดบัประเทศตอ้งท ารายงานส่งฝ่ายบรหิารระดบัสงูและหวัหนา้สายงานธุรกจิของ

ส านกังานภมูิภาคเอเชยีและส านกังานใหญ่ส่วนการปฏิบตัิตามกฎหมายนัน้จะอยู่ภายใตก้ารควบคมุของกระบวนการทัง้

ภายในและภายนอกที่เครง่ครดัและกระบวนการพิจารณาตรวจสอบระหว่างบรษิัทในเครือเดียวกนั (Peer Process)  

นอกจากนัน้ บรษิัทฯ ยงัใชร้ะบบสารสนเทศที่มีเครือข่ายระดบัโลกที่อนญุาตใหเ้จา้หนา้ที่ของชบับ ์ไลฟ์จากส านกังาน

ใหญ่สามารถบนัทึกความเส่ียงตา่ง ๆ ผ่านระบบปฏิบตัิการต่าง ๆ โดยมีระบบควบคมุความปลอดภยัดา้นขอ้มลูที่มี 

บรษิัทฯ เป็นบรษิัทในเครือของ ชบับ ์กรุ๊ป (Chubb Ltd) ซึง่ไดพ้ฒันาเป้าหมายดา้นยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารความเส่ียง

ระดบัโลก Enterprise Risk Management (ERM) ส าหรบัการบรหิารความเส่ียงที่มีผลกระทบตอ่องคก์ร หรือขณะนี ้

ระบบการรายงานความเคลื่อนไหวต่อฝ่ายบรหิารระดบัสงูไดเ้สรจ็สมบรูณแ์ลว้ พรอ้มทัง้ความมีอิสระในการรายงานและ
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การวเิคราะหค์วามเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของชบับ ์โดยขอบเขตการวิเคราะหค์รอบคลมุความเส่ียงทางดา้น

ต่าง ๆ เช่น ภยัธรรมชาติ การก่อการรา้ย ความน่าเชื่อถือ การเงิน การเมือง และความเส่ียงใหม่ ๆ ที่เกิดขึน้   

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงของชบับก์รุ๊ป หรือ Chubb Group Risk Committee (GRC) ท าหนา้ที่สนบัสนนุการ

ด าเนินงานของประธานผูบ้รหิารสงูสดุส านกังานใหญ่ (Global CEO) ในการดแูลภาพรวมและพิจารณาทบทวนกรอบ

การบรหิารความเส่ียงของบรษิัท (ERM Framework) รวมทัง้กระบวนการและแนวทางที่ใชใ้นการบรหิารความเส่ียง

ทางดา้นประกนัภยั ดา้นการเงิน ดา้นยทุธศาสตรแ์ละดา้นปฏิบตัิการดว้ย   คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงของชบับก์รุ๊ป 

(GRC) นีจ้ะมีการประชมุทกุไตรมาสและรายงานโดยอิสระต่อคณะกรรมการผูต้รวจสอบ (Chubb Ltd Audit 

Committee)    

ในส่วนของบรษิัทฯ คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดกรอบการบรหิารความเส่ียง (RMF) และนโยบายการบรหิารความ

เส่ียง (RMP) ขึน้เป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื่อใชส่ื้อสารไปทั่วทัง้องคก์ร และเป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารจดัการท่ีดี และ

เป็นไปตามแนวทางของ ส านกังาน คปภ. ในดา้นการบรหิารความเส่ียงแบบองคร์วม (ERM) และการประเมินความเส่ียง

และความมั่นคงทางการเงิน (ORSA) ซึง่การบรหิารจดัการความเส่ียงที่ดีและมีประสิทธิภาพนัน้จ าเป็นจะตอ้งมีการ

ท างานรว่มกันอย่างใกลช้ิด และต่อเนื่อง ใหค้วามส าคญักบัการส่ือสาร และการประเมินความเส่ียง ซึ่งคณะกรรมการฯ 

ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง (RMC) ซึ่งเป็นตวัแทนของหน่วยงานต่างๆ ท าใหม้ีกลไกที่สามารถจะแบง่ปัน

ประสบการณ ์ใหค้  าแนะน า ชีแ้นะ และบรหิารความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั่วทัง้บรษิัทฯ  

การบริหารสินทรัพยแ์ละหนีส้นิ (Asset Liability Management : ALM) 

บรษิัทฯ มีการลงทนุในหลกัทรพัยห์ลากหลายประเภทเพื่อกระจายความเส่ียงใหอ้ยูใ่นขอบเขตที่ยอมรบัไปไดโ้ดย

พิจารณาถึงความเส่ียงและขอ้จ ากดั ดา้นตลาดทนุในประเทศ โดยพอรต์การลงทนุในส่วนของพนัธบตัรจะลงทนุใน

รูปแบบ Buy-and-Hold เพื่อเตรยีมรองรบัส่วนหนีสิ้นจากการรบัประกนัภยั นอกจากนี ้บรษิัทอาจมีการถือครองเงินสดใน

ระหว่างรอการลงทนุเพื่อใหม้ั่นใจว่าจะสามารถบรรลเุป้าหมายตามแผนการลงทนุในระยะยาวได ้

บรษิัทฯ ไดม้ีการว่าจา้ง บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกรุงศรี จ ากดั เพื่อท าหนา้ที่บรหิารจดัการในส่วนสินทรพัยข์อง

บรษิัทและ ใหท้างส่วนงานคณิตศาสตรป์ระกนัภยัเป็นผูร้บัผิดชอบในการบรหิารจดัการดา้นหนีสิ้นของบรษิัท 

ส าหรบัการบรหิารสินทรพัย ์หนีสิ้น และการลงทนุในภายรวมนัน้ คณะกรรมการบรษิัทฯไดจ้ดัใหม้คีณะกรรมการการ

ลงทนุฯ ซึ่งมตีวัแทนจากบรษิัทฯ และตวัแทนจาก ชบับ ์กรุ๊ป เป็นผูร้บัผิดชอบดแูลเรื่องการบรหิารสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นของ

องคก์ร (ALM) และมีนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที่ไดร้บัมอบหมายจากทางบรษิัทฯ เป็นสมาชิกรว่มดว้ย เพื่อใหม้ั่นใจว่า

การพิจารณาดา้นกางลงทนุมีความเชื่อมโยงกบัการพฒันาผลิตภณัฑข์องบรษิัท 

ในส่วนของกลยทุธก์ารลงทนุ คณะกรรมการการลงทนุฯ เป็นผูพ้ิจารณา และก าหนดแผนการลงทนุ โดยมีการทบทวน

อย่างนอ้ยปีละหน่ึงครัง้เพื่อก าหนดเป้าหมาย Duration Gap และ CAR ซึ่งแผนการลงทนุดงักลา่วจะถกูน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อพจิารณาอนมุตัิ และจะตอ้งมีการหารือรว่มกนัอยา่งสม ่าเสมอระหวา่งการฝ่ายการเงิน และ

ฝ่ายคณิตศาสตรป์ระกนัภยักบัทีมลงทนุของ ชบับ ์กรุ๊ป เพื่อเป็นการทบทวนเงื่อนไขขอ้ก าหนดในการลงทนุ และการ

ออกแบบผลิตภณัฑ ์และเพื่อใหส้ามารถประเมินผลกระทบต่อหนีสิ้นและการจดัการหนีสิ้นของบรษิัท 
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บรษิัทฯ มีการตัง้เป้าหมายส าหรบั Duration Gap โดยจะมีการพจิารณารว่มกบัแผนเงินทนุส ารอง ซึ่ง Duration Gap จะ

มีการตดิตามอยา่งนอ้ยเป็นรายไตรมาส โดยเปา้หมายของบรษิัทคือการลดช่องว่างในส่วนนีล้งใหอ้ยู่ภายกรอบระดบั

ความเส่ียงที่ยอมรบัได ้ทัง้นีอ้าจขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดและความผนัผวนของอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทนุ 

(CAR) ต่ออตัราดอกเบีย้รวมถงึสภาวะตลาดในดา้นอื่น ๆ  
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“การสร้างวัฒนธรรมองคก์รเพือ่ให ้
การบริหารความเส่ียง เป็นส่วนหน่ึง 
ของการด าเนินงานทุกฝ่าย เพือ่สร้าง 
ความตระหนักทศันคตแิละพฤตกิรรม 
การเรียนรู้ความเส่ียง และการตัดสินใจทาง
ธุรกิจบนพืน้ฐานความเส่ียง เป็นส่ิงทีส่ าคัญ”  
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ความเส่ียงจากการรับประกันภยั ทีส่ามารถคาดการณไ์ด้และมีนัยส าคัญอัน
อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงนิของบริษัท การบริหารจัดการประกนัภัย
ต่อ ความเช่ือมโยงของเงนิกองทุน และความเส่ียงกับการกระจุกตัวของภัย  
  
ชบับ ์ไลฟ์ ถือว่าการประกนัภยัตอ่เป็นเครื่องมือการถา่ยโอนความเส่ียงทางดา้นการประกนัภยั (Insurance risk 
management tool) ไปยงับรษิัทผูร้บัประกนัภยัต่อ หน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงบรษิัท ภายใตเ้งื่อนไขที่ก าหนดในสญัญาหรือ
ผ่านการใชว้ธีิการคุม้ครองอื่น ๆ ในการพิจารณารูปแบบหรือแผนการประกนัภยัต่อที่เหมาะสมควรค านึงถงึหลกัการ 3 ขอ้
ดงัต่อไปนี ้ 
1. ความเส่ียงที่ยอมรบัไดข้องบรษิัท (Risk Appetite) / ระดบัเหตกุารณค์วามเสียหายที่ยอมรบัไดส้งูสดุ (Risk 

Tolerance  Levels) 
2. ตน้ทนุการประกนัภยัต่อและทางเลือกในการท าประกนัภยัต่อที่เหมาะสม 
3. ความน่าเชื่อถือของคูค่า้ (Counterparty Credit) และความเส่ียงในการกระจกุตวั (Concentration Risk) 
 
การประกนัภยัต่ออาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามกาลเวลา อยา่งไรก็ตามการประกนัภยัต่อ จะยงัคงประกอบไปดว้ย
ลกัษณะดงัต่อไปนี:้ 
1. การประกนัภยัต่อโดยรวมอาจเป็นสญัญาประกนัภยัต่อตามสญัญา (Treaty) และสญัญาประกนัภยัต่อเฉพาะราย 

(Facultative) 
2. ทกุธุรกิจที่ส  าคญัจะมีการท าสญัญาประกันภยัต่อเวน้แต่วงเงินความเส่ียงรวมต ่ากวา่ขีดจ ากดัที่ก าหนดไว ้
3. สญัญาประกนัภยัต่อเฉพาะราย (Facultative)  อาจน ามาใชเ้พื่อลดความเส่ียงเฉพาะรายบคุคลใดๆเพื่อให ้

สอดคลอ้งกบัวงเงินตามสญัญาประกนัภยัต่อตามสญัญา (ต่อความเส่ียงและต่อเหตกุารณ)์ 
4. การท าสญัญาประกนัภยัต่อ(Treaties) โดยทั่วไปอาจเป็นไดท้ัง้สญัญาตามสดัส่วนหรือไม่มีสดัส่วน 
5. สญัญาประกนัภยัต่อเฉพาะราย (Facultative) รวมการบรกิารเพิม่เติมอื่นๆ ปกติแลว้จะด าเนินกาภายในประเทศ 
6. สญัญาประกนัภยัต่อ ถกูออกแบบมาเพื่อตอบสนองตลาดที่แตกตา่งกนั เช่น การประกนัชวีิต การประกนัอบุตัิเหตุ 

และการประกนัสขุภาพ และตลาดเฉพาะเจาะจง 
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มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีสิ้นจากสัญญาประกันภัย 

การประเมินหนีสิ้นจากสญัญาประกนัภยัส าหรบัสญัญาประกนัภยัระยะยาวตามราคาบญัชี เป็นการประเมินมลูคา่เงิน

ส ารองโดยวิธีเบีย้ประกนัภยัสทุธิ (Net Premium Valuation: NPV) ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัส าหรบัค่าสินไหม

ทดแทนและผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัที่อาจจะเกดิขึน้ในอนาคตจากกรมธรรมป์ระกนัชีวติที่ยงัมีผลบงัคบั 

ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ทัง้นีส้มมตฐิานท่ีใชใ้นการค านวณวิธีดงักล่าวนีไ้ดเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของ

ส านกังานคปภ.โดยไม่มีการเผื่อค่าความผนัผวนและสมมตฐิานท่ีใชจ้ะถกูก าหนดตัง้แต่วนัเริ่มตน้กรมธรรมแ์ละไม่มีการ

เปล่ียนแปลงหลงัจากนัน้  

การประเมินหนีสิ้นจากสญัญาประกนัภยัส าหรบัสญัญาประกนัภยัระยะยาวตามราคาประเมิน เป็นการประเมินมลูค่าเงิน

ส ารองโดยวิธีเบีย้ประกนัภยัรวม (Gross Premium Valuation: GPV) ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัส าหรบัค่าสินไหม

ทดแทนและผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัที่อาจจะเกดิขึน้ในอนาคตจากกรมธรรมป์ระกนัชีวติที่ยงัมีผลบงัคบั 

ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ทัง้นีส้มมตฐิานตามประสบการณจ์รงิที่ใชใ้นการค านวณส าหรบัอตัรามรณะ อตัราการ

ขาดอายกุรมธรรม ์และค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานไดร้วมค่าเผ่ือความผนัผวนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและ

ส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรพัยสิ์นและหนีสิ้นของบรษิัทประกนัชีวิต  
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                 หน่วย : ลา้นบาท     

 
หมายเหตุ 
ราคาบัญชี หมายถึง มลูค่าหนีส้ินจากสญัญาประกนัภยั ที่ประเมินตามมาตรฐานการบญัชี มีวตัถปุระสงคห์ลกั  เพ่ือใหน้กัลงทนุผูว้ิเคราะห์

ทางการเงินเขา้ใจถึงมลูค่าทางเศรษฐศาสตรข์องหนีส้ินจากสญัญาประกนัภยัที่เป็นที่ยอมรบัตามหลกัการทางบญัชีในประเทศไทย ซึ่งมลูค่า

ดงักล่าวจะตอ้งผ่านการรบัรองจากผูส้อบบญัชีอนญุาตแลว้  

ราคาประเมิน หมายถึง มลูค่าหนีส้ินจากสญัญาประกนัภยั ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรพัยส์ินและหนีส้ินของบริษัทประกนัชีวติ เพ่ือวตัถปุระสงคห์ลกัในการก ากบัความมั่นคงทางการเงินของ

บริษัทประกนัภยัและเพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษัทความสามารถในการจ่ายผลประโยชนต์ามสัญญาประกนัภยัไดอ้ย่างครบถว้นแกผู่เ้อาประกนัภยั

ซึ่งจะตอ้งประเมินโดยนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที่ไดร้บัใบอนญุาตจากนายทะเบียนตามหลกัการทางคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที่ไดร้บัการ

ยอมรบั สมมติฐานที่ใชใ้นการประเมินจะตอ้งสอดคลอ้งกบัประสบการณจ์ริงหรือในกรณีที่บริษัทมีขอ้มลูไม่เพียงพออาจอา้งอิงจาก

ประสบการณข์องอตุสาหกรรมและปรบัใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของพอรต์การรบัประกนัภยัของบริษัทนัน้ นอกจากนี ้มลูค่าส ารอง

ประกนัภยัดงักล่าวจะตอ้งรวมถึงค่าเผือ่ความผนัผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ่งใหเ้ป็นไปตามที่ส  านกังาน คปภ. ก าหนด  

ข้อสังเกต  ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มลูค่าหนีส้ินจากสญัญาประกนัภยัอาจมีความแตกต่างระหว่างราคาบญัชีและราคา

ประเมินของอย่างมีนยัส าคญั อนัเนื่องมากจากวตัถปุระสงคแ์ละวิธีการทีแ่ตกต่างกนัในการประเมิน 

ตามที่กล่าวไวข้า้งตน้ ทัง้นีผู้ท้ี่จะน าขอ้มลูไปใชค้วรศกึษาและท าความเขา้ใจถึงวตัถปุระสงคแ์นวทางการประเมินราคา 

หนีส้ินจากสญัญาประกนัภยัทัง้สองใหถ้ี่ถว้นก่อนตดัสินใจ 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 
ราคาบัญช ี ราคาประเมิน ราคาบัญช ี ราคาประเมิน 

ส ารองประกนัภยัส าหรบัสญัญาประกนัภยั             
ระยะยาว (long-term technical reserves) 

13,014 11,754 11,681 13,248 

ส ารองประกนัภยัส าหรบัสญัญาประกนัภยั               
ระยะสัน้ (short-term technical reserves) 

849 848 645 667 

ผลประโยชนต์ามกรมธรรมค์า้งจา่ย  
 (Unpaid policy benefits) 

283 283 249 249 

หนีสิ้นอื่นตามกรมธรรมป์ระกนัภยั  
 (Due to insured) 

51 51 41 41 
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การลงทนุของบริษทั 

บรษิัทลงทนุในหลกัทรพัยห์ลายๆ ประเภทเพื่อความหลากหลายโดยพิจารณาระดบัความเส่ียงที่ยอมรบัไดแ้ละขอ้จ ากดั
ของตลาดทนุทอ้งถิน หลกัทรพัยท์ี่เป็นพนัธบตัรจะลงทนุในขอบเขตที่กวา้งและเนน้ท่ีการซือ้และถือตราสารหนีเ้พื่อ
สนบัสนนุภาระหนีต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยั นอกจากนัน้ บรษิัทอาจถือเงินสดในรูปเงินฝากธนาคาร ขณะที่รอคอยโอกาส
ลงทนุซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลเุป้าหมายระยะยาวดา้นการลงทนุ 
 

บรษิัทจดัประเภทเงินลงทนุเป็นเงนิลงทนุเผื่อขาย การจดัประเภทขึน้อยู่กบัจดุมุ่งหมายขณะลงทนุ ฝ่ายบรหิารจะเป็นผู้
ก าหนดการจดัประเภทที่เหมาะสมส าหรบัเงินลงทนุ ณ เวลาลงทนุและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ  
 

เงินลงทนุเผื่อขายวดัมลูค่าในเวลาต่อมาดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม มลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุวดัโดยใชเ้สน้อตัราผลตอบแทน
ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ณ วนัท าการสดุทา้ยของวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน             

หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภท 
สินทรัพยล์งทนุ 

มูลค่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
ปี 2564 ปี 2563 

ราคาบัญช ี ราคาประเมิน ราคาบัญช ี ราคาประเมิน 
เงินฝากสถาบนัการเงินและบตัรเงิน
ฝากสถาบนัการเงิน 

853 853 1,119 1,119 

ตราสารหนี ้(พนัธบตัร,หุน้กู,้   ตั๋ว
สญัญาใชเ้งิน, ตั๋วแลกเงิน, หุน้กูแ้ปลง
สภาพ และสลากออมทรพัย)์ 

15,815 15,815 15,043 15,043 

ตราสารทนุ (ไม่รวมเงินลงทนุในบรษิัท
ย่อยและบรษิัทรว่ม) 

18 18 - - 

หน่วยลงทนุ - - - - 
เงินใหกู้ย้ืมโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยั
เป็นประกนั 

398 398 372 372 

เงินใหกู้ย้ืม และเงินใหเ้ชา่ซือ้รถ และ
ใหเ้ชา่ทรพัยสิ์นแบบลิสซิ่ง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ใบส าคญัแสดงสิทธิการซือ้หุน้            
หุน้กู ้หน่วยลงทนุ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ตราสารอนพุนัธ ์ - - - - 
เงินลงทนุอื่น - - - - 
รวมสินทรพัยล์งทนุ 17,084 17,084 16,534 16,534 
หมายเหตุ   
• ราคาบญัชี หมายถึง สินทรพัยแ์ละหนีส้ิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
• ราคาประเมิน หมายถึง สินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ ธรุกิจประกนัภยัว่า

ดว้ยการประเมินราคาทรพัยส์ินและหนีส้ินของบริษัทประกนัชีวิต เพื่อวตัถปุระสงคห์ลกัในการ ก ากบัความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
ประกนัภยัและเพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน ์ตามสญัญาประกนัภยัไดอ้ย่างครบถว้นแก่ผูเ้อา
ประกนัภยั 
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“เบีย้ประกันภยัถือเป็นรายได้สุทธิเพิม่ขึน้ จ านวน 227.3 ล้าน
บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 3.8 จากปี 2563”  

โดยในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากเบีย้ประกันภยัทีถื่อเป็น
รายได้สุทธิจากการประกนัภัยต่อจ านวน 6,467.1 ล้านบาท และ
เบีย้ประกันภัยถือเป็นรายได้สุทธจิ านวน 6,244.1 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จ านวน 227.3 ล้านบาท เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 3.8 จากปี 
2563 และมีก าไรเพิม่ขึน้มาจากทัง้การขายผ่านฝ่ายพันธมิตร
ทางธุรกิจ และฝ่ายตวัแทน บริษัทมีขาดทนุสุทธหิลังจากภาษี
จ านวน 12.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน มีเหตุผลหลักมาจาก
การเพิม่ขึน้ของส ารองประกนัภัยส าหรับสัญญาประกันภยัระยะ
ยาว และค่าจ้างและบ าเหน็จจา่ย 

การด าเนินงานของ

บริษัท 
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สรุปผลการด าเนินงานของบริษัท ในปี 2564 
                      หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ  2564 2563 
เบีย้ประกนัภยัรบัรวม 6,467 6,053 
เบีย้ประกนัภยัที่ถือเป็นรายได ้(สทุธิ) 6,244 6,017 
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 514 458 
ส ารองประกนัภยัส าหรบัสญัญาประกนัภยัระยะยาว เพิม่ (ลด) จากปีก่อน 1,333 1,192 
ผลประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทนสทุธิ 1,771 1804 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (13) 85 

 
                หน่วย : รอ้ยละ  

รายการอัตราส่วน 2564 2563 

ค่าใชจ้า่ยในการรบัประกนัภยัปีแรก : เบีย้ประกนัภยัสทุธิ 59% 57% 
ค่าใชจ้า่ยในการรบัประกนัภยัปีตอ่  : เบีย้ประกนัภยัสทุธิ 21% 22% 
อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return on equity ratio) 0% 3% 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์
(Return on assets ratio) 
• อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรพัยร์วมทัง้หมด 
• อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรพัยท์ี่ไม่รวมกรมธรรมป์ระกนัชีวิต

แบบ Unit Linked และ Universal life 

 
 

0% 
- 

 
 

1% 
- 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทนุ  
( Return on Investment Ratio)  
• อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทนุรวมทัง้หมด  
• อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีไม่รวมการลงทนุจาก

กรมธรรมป์ระกนัชวีิตแบบUnit Linked และ Universal life 

 
 

3% 
 

 
 

3% 
 
 
- 

อตัราส่วนสินทรพัยล์งทนุต่อเงนิส ารองประกนัภยั (ราคาประเมิน) 129% 111% 
หมายเหตุ  
• ราคาประเมิน หมายถึง สินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่ประเมินตาม ประกาศ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรพัยส์ินและหนีส้ินของบริษัทประกนัชีวิต เพื่อวตัถปุระสงคห์ลกัในการก ากบัความมั่นคง
ทางการเงินของบริษัทประกนัภยัและเพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน ์ตามสญัญาประกนัภยัไดอ้ย่าง
ครบถว้นแกผู่เ้อาประกนัภยั 

• กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) เป็นการประกนัชีวิตที่ใหท้ัง้ความคุม้ครองชีวิตและการลงทนุในกองทนุรวม โดย
มลูค่ากรมธรรมข์ึน้อยู่กบัมลูค่าหน่วยลงทนุ ทัง้หนีส้ินทรพัยใ์นกองทนุเป็นของผูเ้อาประกนัมิไดเ้ป็นของบริษัท 

• กรมธรรมป์ระกันชีวิตแบบ Universal life เป็นการประกันชีวิตที่แยกส่วนความคุม้ครองชีวิต และส่วนการลงทุนอย่างชัดเจน โดย
ผลตอบแทนจากการลงทนุขึน้อยู่กบัผลการลงทนุของบริษัท แต่ไม่ต ่ากว่าผลตอบแทนขัน้ต ่าที่ไดร้บัรองไว ้
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ความเพยีงพอของเงนิกองทุน 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
 ณ วันที ่31  ธนัวาคม  

2564 2563 
สินทรพัยร์วม 18,614 17,471 
หนีสิ้นรวม     
- หนีสิ้นจากสญัญาประกนัภยั  12,936 14,205 

   - หนีสิ้นอื่น  1,590 1,314 
ส่วนของผูถื้อหุน้  4,088 1,952 
อตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นส่วน
ของเจา้ของต่อเงินกองทนุท่ีตอ้งด ารงตาม
กฎหมาย (รอ้ยละ) 

429%  
155% 

อตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ต่อเงินกองทนุ
ที่ตอ้งด ารงตามกฎหมาย (รอ้ยละ) 

429% 155% 

อตัราส่วนความเพยีงพอของเงินกองทนุ 
(รอ้ยละ) 

429% 155% 

เงินกองทนุท่ีสามารถน ามาใชไ้ดท้ัง้หมด  4,088 1,952 
เงินกองทนุท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย  953 1,262 

  หมายเหตุ   
• ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทนุ รวมทัง้

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทนุของบริษัทประกนัชวีิต ก าหนดใหน้ายทะเบียนอาจก าหนดมาตรการที่จ  าเป็นใน
การก ากบัดแูลบรษิัทที่มีอตัราสว่นความเพียงพอของเงินกองทนุต ่ากว่ารอ้ยละหนึ่งรอ้ยสี่สิบได ้

• เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าดว้ยการ
ประเมินราคาทรพัยส์ินและหนีส้ินของบริษัทประกนัชีวิต  

• รายการขา้งตน้ค านวณโดยใชร้าคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าดว้ยการ
ประเมินราคาทรพัยส์ินและหนีส้ินของบริษัทประกนัชีวิต  

 

งบการเงนิ และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ส าหรับรอบปีปฏิทนิทีล่ว่งมาทีผู้่สอบบัญชตีรวจสอบ และแสดง
ความเหน็แลว้  
ท่านสามารถตรวจสอบ งบการเงนิ และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ส าหรบัรอบปีปฏิทิน 2564 ที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบ
และไดแ้สดงความเห็นแลว้ ไดท้ี่ https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/th-th/about-
chubb/financial-operational-status-chubb-life/documents/pdf/statutory-financial-statement-2564-q4th.pdf 


