แบบ ปผช.1 รายปี

แบบรายการเปิ ดเผยข้อมูล (แนบท้ายคาสั่งนายทะเบียนที่ 71/2563)
เรื่อง ให้เปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทประกันชีวิต

.............................
................

ส่วนที่ 1 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผย
บริษัทได้สอบทานข้อมูลที่เปิ ดเผย ด้วยความระมัดระวัง และบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผูอ้ ่ืนสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูล ที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ และ
ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยทุกรายการของบริษัท

ลงนาม
ชื่อ นางแองเจล่า จูลี่ ฮันเตอร์
ตาแหน่ง
กรรมการผูม้ ีอานาจ

ลงนาม
ชื่อ นายเอเดรียน ไคลฟ์ โอไบรอัน
ตาแหน่ง
กรรมการผูม้ ีอานาจ
วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม
ข้อมูลประจาปี 2564

พ.ศ. 2565

ประวัติ ชับบ์ และ ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย
ชับบ์ เป็ นบริษัทประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยความรับผิดที่ซอื ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่
ที่สดุ ในโลก ดาเนินธุรกิจใน 54 ประเทศทั่วโลกและอาณาเขตต่างๆ ชับบ์ ให้บริการด้านการประกันภัย
สาหรับธุรกิจ การประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัยความรับผิด ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
ประกันสุขภาพ ตลอดจนให้บริการประกันภัยต่อ และประกันชีวิตแก่ลกู ค้าหลากหลายกลุ่ม
ในฐานะผูร้ บั ประกันภัย เรานาข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการประเมิน วิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยง
ชับบ์ ให้บริการและชดเชยค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็ นธรรมและรวดเร็ว ยิง่ ไปกว่านัน้ เรายังมีความโดด
เด่นในด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการให้บริการ รวมถึงช่องทางการจัดจาหน่ายที่หลากหลาย อีกทัง้
ยังมีเสถียรภาพทางการเงินที่ม่นั คงและแข็งแกร่ง รวมถึงการดาเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก
บริษัท ชับบ์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็ นบริษัทแม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก(NYSE:CB) และเป็ น
ส่วนหนึ่งของดัชนีหลักทรัพย์ S&P500 index ชับบ์ มีสานักงานบริหารในเมืองซูรคิ นิวยอร์ก ลอนดอน
ปารีส รวมทัง้ ในเมืองอื่น ๆ โดยมีพนักงานกว่า 33,000 คนทั่วโลก
ชับบ์ ดาเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในประเทศออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย เกาหลี มาเก๊า
มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ประเทศไทย และเวียดนาม

ชับบ์ ไลฟ์ เป็ นบริษัทประกันชีวติ ระดับสากลของกลุ่มบริษัท ชับบ์ สาหรับเอเชีย ชับบ์ ไลฟ์ ดาเนินธุรกิจ
ในประเทศฮ่องกง อินโดนีเซีย เกาหลี พม่า ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม รวมถึงการเป็ นบริษัทร่วมทุนใน
ประเทศจีน ชับบ์ ไลฟ์ ได้เข้ามาให้บริการด้านประกันชีวิตในประเทศไทยตัง้ แต่ปี 2544 เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการความคุม้ ครองและมั่นคงทางด้านการเงินของลูกค้าแต่ละราย ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย
หรือ บมจ. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ มอบบริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ หลากหลายประเภท ทัง้ การประกัน
ชีวิตเพื่อความคุม้ ครอง เพื่อการสะสมทรัพย์ การประกันอุบตั เิ หตุและสุขภาพ รวมถึงการประกันชีวติ
คุม้ ครองสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อที่อยู่อาศัย นอกจากนี ้ ยังให้บริการด้านการ
ประกันชีวติ กลุ่ม ผ่านช่องทางจัดจาหน่ายที่หลากหลายประกอบด้วย ช่องทางตัวแทน บริษัทนายหน้า
ธนาคาร และพันธมิตรธุรกิจ
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นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของ
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จากัด (มหาชน)
ภาพรวมของบริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการเติบโตมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดในปี
2564 บริษัทยังคงมุง่ เน้นทางด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงยอดขายภายใต้การแข่งขันของตลาดธุรกิจประกันชีวิต
ดังต่อไปนี ้
ขยายจานวนตัวแทน

ขยายตลาดทั่วภูมิภาค

ขยายจานวนตัวแทนประกันชีวิต

ขยายตลาดในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ

มุ่งเน้นพัฒนาตัวแทนแบบมืออาชีพ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาค

บนพืน้ ฐานการขายอย่างมีจริยธรรม

ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้

และจรรยาบรรณ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

ขยายช่องทางการจัดจาหน่าย

เน้นการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์

ขยายช่องทางการจัดจาหน่าย และหาง

ใหม่ เมื่อให้สอดคล้องกับความ

พันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติม

ต้องการของผูบ้ ริโภคและ
กลุ่มเป้าหมาย
นอกจากนีบ้ ริษัท จะรักษาไว้ซง่ึ ความแข็งแกร่งในด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงจากปั จจัยต่างๆ ที่
อาจเกิดขึน้ จากการขยายธุรกิจ และเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีท่เี ปลี่ยนไป รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในการ
ใช้บริการด้านต่างๆ ผ่านทางออนไลน์เพิ่มมากขึน้ บริษัทได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการขาย และการปฏิบตั ิการ พร้อมช่องทางขายผ่านดิจิทลั
บริษัทได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน Chubb LifeBalance เพื่อช่วยดูแลสุขภาพ และการใช้ชวี ิตแบบ 360° ซึ่งถือเป็ น
หนึ่งในโครงการที่พฒ
ั นาเพื่อตอกยา้ ปั จจัยด้านสุขภาพเป็ นสิ่งที่สาคัญ และเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเพิ่ม
มากขึน้ ด้วย
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Chubb LifeBalance
Chubb LifeBalance คือแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อติดตามไลฟ์ สไตล์และกิจกรรม
ด้านสุขภาพ เพื่อช่วยให้มีสขุ ภาพดีทงั้ กายและใจ โดยให้คาแนะนาผูใ้ ช้งานในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชวี ิต เพื่อให้มีสขุ ภาพดียิ่งขึน้ ในระยะยาว ทัง้ พฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร การออกกาลังกาย การนอนหลับ และปั จจัยอื่นๆ โดยสามารถกาหนด
เป้าหมายตามหัวข้อที่ตอ้ งการได้ดว้ ย
Chubb LifeBalance จะวิเคราะห์ และประเมินสุขภาพและพฤติกรรมการใช้ชีวิตผ่าน
Wheel of Life ที่เน้นการดูแลตัวเองทัง้ 7 ด้าน ครอบคลุมทัง้
กิจกรรม สามารถติดตามกิจกรรมที่
ทาได้กว่า 100 ประเภท เช่น เดิน วิ่ง
ปั่ นจักรยาน ฯลฯและมีโค้ชคอย
กระตุน้ ให้ออกกาลังอย่างสม่าเสมอ

สุขภาพกาย บันทึกค่าต่างๆใน
ร่างกาย เช่น นา้ หนัก ส่วนสูงค่าความ
ดัน ประวัติสขุ ภาพ และอื่นๆ เพื่อช่วย
ประเมินความเสี่ยงของการป่ วยเป็ น
โรคร้ายแรง
สุขภาพใจ ตอบถามเกี่ยวกับ
ความรูส้ กึ นึกคิด ประเมินสุขภาพใจ
ของคุณว่าอยู่ระดับใด และต้องการ
ให้โค้ชช่วยแนะนาหรือไม่

การนอนหลับ ติดตามการนอนหลับ
ว่ามีคณ
ุ ภาพหรือไม่พร้อมมีขอ้ แนะนา
สาหรับผูใ้ ช้แต่ละคน
การควบคุมตนเอง หลังจาก
ตัง้ เป้าหมายแล้วโค้ชจะคอยติดตาม
พฤติกรรม และเช็กว่าคุณสามารถ
ดาเนินตาม เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้หรือไม่เช่น เป้าหมาย
การเลิกสูบบุหรี่ลดการทานหวานหรือ
ทานเค็มและอื่นๆ
การมีสติ แอปฯ จะช่วยตรวจสอบ
และเตือนสติดา้ นพฤติกรรมการใช้
ชีวิตเพื่อช่วยให้มีสขุ ภาพที่ดีขึน้ รวมถึง
การฝึ กทาสมาธิ

โภชนาการ โค้ชจะสอบถามถึง
พฤติกรรมการทานอาหารพร้อมให้
คาแนะนาที่เหมาะสมรวมถึงการ
ตัง้ เป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนสู่
โภชนาการที่ดีขึน้
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจด้านการประกันชีวิตในประเทศไทยตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2544 เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการความคุม้ ครองและความมั่นคงทางการเงินของลูกค้าแต่ละราย โดยผลิตภัณฑ์รประกันชีวิต
ของบริษัทฯ มีหลายประเภท ทัง้ ประกันชีวติ เพื่อความคุม้ ครอง เพื่อการสะสมทรัพย์ การประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุขภาพ
การประกันชีวิตคุม้ ครองสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมถึงการให้บริการด้านการ
ประกันชีวติ กลุ่มเพื่อสวัสดิการของพนักงาน ผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายที่หลากทัง้ ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกัน
ชีวิต และพันธมิตรธุรกิจ นอกจากนีบ้ ริษัทยังมีแผนที่พฒ
ั นาช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ ทัง้ ในส่วนของการเสนอ
ขาย การออกกรมธรรม์ การชาระเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั

โดยในปี พ.ศ. 2564 บริษัท มีเบีย้ ประกันภัยรับตรงทัง้ หมด 6,606.12 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปี
พ.ศ. 2563 โดยกรมธรรม์ประเภทสามัญเติบโตร้อยละ 8.6 การประกันภัยอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคลเติบโตร้อยละ 1.8 และการ
ประกันภัยกลุ่มเติบโตเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.7 โดยมีอตั ราการเติบโตของเบีย้ ประกันภัยปี แรกร้อยละ 11.9 เบีย้ ประกันภัยปี
ต่อไปร้อยละ 6.2 และเบีย้ ประกันภัยจ่ายครัง้ เดียวร้อยละ 4.1 จากปี ท่ผี ่านมา โดยเบีย้ ประกันภัยทัง้ หมดคิดเป็ นส่วนแบ่ง
ของตลาดร้อยละ 1.6
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ผลิตภัณฑ์ของ ชับบ์ ไลฟ์

แบบตลอดชีพ
(Whole Life)

แบบสะสมทรัพย์
(Endowment)

แบบชั่วระยะเวลา
(Term)

สัญญาเพิ่มเติม
(Riders)

แบบบานาญ
(Annuity)

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
(Personal Accident)
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จากัด (มหาชน)

ไลฟ์ โพรเทคเตอร์

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

ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 90/20

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

ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ พลัส

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

สุพรีม ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 90/20

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

ประกันชีวิตตลอดชีพ (ไม่มีเงินปั นผล)

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

แผนประกันแฟมิล่ี โพรเทคเตอร์

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

เฮลท์ พรีเมียม พลัส (HPP)

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

เฮลท์ พรีเมียม (HP)

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

เฮลท์ ดีไลท์ (HD)

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

คุ้มครองสุขภาพแบบชดเชยรายได้

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

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ

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
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แอนนิวตี้ เรดดี้

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

แอนนิวตี้ เรดดี้ ชาระเบีย้ 5 ปี

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

ประกันชีวิตตลอดชีพ เอ็กซ์ตร้า

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

เกษียณเพิ่มสุข 15

https://www.chubb.com/th-th/personal/retirement-extra-insurance.html

15 สมาร์ท แพลน

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

7 สมาร์ท แพลน

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

24 ทีเอ็กซ์

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

12 ทีเอ็กซ์

https://www.chubb.com/th-th/personal/12tx.html
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ตารางสัดส่วนร้อยละของเบีย้ ประกันภัยแยกตามประเภทของการรับ
ประกันภัย ประจาปี 2564

การประกันภัยประเภทสามัญ (Ordinary)
รายการ

การ

การประกันภัย

การประกันภัย

ประกันภัย

อุบตั เิ หตุสว่ น

ประเภทกลุม่

ประเภทอุต
สาห กรรม

บุคคล
(Personal

(Group)

รวม

Accident)

ตลอดชีพ

จำนวนเบีย้
ประกันภัย
รับโดยตรง
สัดส่วนของเบีย้
ประกันภัย
(ร้อยละ)

หน่วย : ล้านบาท

สะสม

เฉพาะ

อื่นๆ

รวม

ทรัพย์

กาล

2,359.80

624.46

16.50

275.99

3,276.75

-

34.98

3,294.40

6,606.13

35.72%

9.45%

0.25%

4.18%

49.60%

-

0.53%

49.87%

100.00%

หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงานประจาปี 2562
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ช่องทางการติดต่อบริษัท และวิธีการเรียกร้องการชดใช้เงินตามสัญญา
ประกันชีวิต
การชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวติ
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ บั ประโยชน์ หรือผูม้ ีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อขอรับเอกสาร จัดส่งเอกสาร และรับเงินค่าสินไหม
ทดแทนได้ ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
การขอรับเอกสารการเรียกร้องฯ
1. ติดต่อศูนย์ดแู ลลูกค้าด้วยตนเอง หรือโทร. 1283 หรือ 0-2615-6868 ตัง้ แต่เวลา 8.30-17.00 น. ในวันทาการ
เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมหรือส่งเอกสารการเรียกร้องให้ท่านโดยตรง
2. ติดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานสาขาของบริษัทฯ ทุกแห่งทั่วประเทศ
3. ติดต่อตัวแทนของท่าน
4. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการเรียกร้องด้วยตนเอง
การยื่นหลักฐานการเรียกร้องฯ
1. ยื่นผ่านสานักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือสานักงานสาขาของบริษัทฯทุกแห่ง
2. จัดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน จ่าหน้าซองถึง ฝ่ ายสินไหมประกันชีวิต บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จากัด
(มหาชน) 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชัน้ 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
3. ส่งผ่านตัวแทนของท่าน
ระยะเวลาในการพิจารณาของบริษัท
1. บริษัทจะจ่ายเงินให้ตามเงื่อนไขความคุม้ ครองแต่ละสัญญาภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่บริษัท ได้รบั เอกสาร
ประกอบการพิจารณาครบถ้วน
2. กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัย บริษัทจะขยายเวลาในการพิจารณาออกเป็ น 90 วัน โดยภาระในการพิสจู น์ว่าการเรียกร้อง
เพื่อให้บริษัทชดใช้ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัย เป็ นหน้าที่ของบริษัทที่จะหาหลักฐานเพิม่ เติม
ทัง้ นีผ้ เู้ อาประกันภัย ผูร้ บั ประโยชน์ หรือผูม้ ีส่วนได้เสียต้องให้ขอ้ เท็จจริง และให้ความสะดวกแก่บริษัทตามสมควร
เอกสารทีต่ อ้ งใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประสบอุบตั ิเหตุ
• แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัท โดยผูเ้ อาประกันภัยกรอกรายละเอียดหน้าที่ 1 และแพทย์
ผูร้ กั ษากรอกรายละเอียดในหน้า 2
• ฟิ ลม
์ เอ็กซเรย์ หรือสาเนารายงานการอ่านฟิ ลม์ ในกรณีท่มี กี ระดูกเคลื่อนที่ แตกหัก หรือสูญเสียอวัยวะ
• เอกสารอื่น ๆ เช่น สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เพื่อประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย การลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มการเรียกร้องฯ ต้องเหมือนกับ
ลายมือชื่อที่ให้ไว้ขณะขอเอาประกันภัย โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จากการประสบอบุติเหตุได้ท่ี https://www.chubb.com/th-th/claims/life-claims-accident.html
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2. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีมรณกรรม
(1) กรณีมรณกรรมโดยสาเหตุธรรมชาติ เช่น จากโรคภัยไข้เจ็บ หรือความชราภาพ ใช้เอกสาร
ประกอบการเรียกร้อง ดังนี้
- แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมมรณกรรมของบริษัทฯ
- ใบรายงานแพทย์ผรู้ กั ษากรณีมรณกรรม ตามแบบฟอร์มของบริษท
ั ฯ
- มรณบัตรฉบับจริง พร้อมสาเนา* ซึ่งมีการรับรองสาเนาถูกต้อง
- ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผูเ้ สียชีวิต ที่มีการจาหน่าย “ตาย” เรียบร้อยแล้ว พร้อมสาเนา* ซึง่ มีการรับรอง
สาเนาถูกต้อง
- ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผูร้ บ
ั ประโยชน์ทกุ คน พร้อมสาเนา* ซึ่งมีการรับรองสาเนาถูกต้อง
- บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงของผูเ้ สียชีวิต พร้อมสาเนา* ซึ่งมีการรับรองสาเนาถูกต้อง
- บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงของผูร้ บ
ั ประโยชน์ทกุ คน พร้อมสาเนา* ซึ่งมีการรับรองสาเนาถูกต้อง
- รายงานการตรวจสอบการมรณกรรมของผูเ้ อาประกันภัย จัดทาโดยผูบ
้ ริหารตัวแทนหรือตัวแทน
- กรมธรรม์ประกันชีวิต หรือใบรับรองการเอาประกันภัย หากมีการสูญหายใช้ใบแจ้งความเอกสารหายแทน
- หนังสือยินยอมให้เปิ ดเผยประวัตกิ ารรักษาพยาบาลลงนามโดยผูร้ บ
ั ประโยชน์หรือทายาทของผูเ้ อา
ประกันภัย
- เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผูเ้ สียชีวิตหรือผูร้ บ
ั ประโยชน์ กรณีมีการเปลีย่ นชื่อ-สกุล
สาเนาสูติบตั ร กรณีผรู้ บั ประโยชน์เป็ นผูเ้ ยาว์ หรือสาเนาทะเบียนสมรส กรณีผรู้ บั ประโยชน์เป็ นคู่สมรสของ
ผูเ้ อาประกันภัย
หมายเหตุ* : สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูร้ บั ประโยชน์ หรือผูป้ กครองของผูร้ บั
ประโยชน์หากผูร้ บั ประโยชน์เป็ นผูเ้ ยาว์
(2) กรณีมรณกรรมโดยสาเหตุผิดธรรมชาติ เช่น อุบตั ิเหตุ ฆ่าตัวตาย ถูกผู้อื่นทาร้าย ถูกสัตว์ทาร้าย
หรือไม่ปรากฏสาเหตุ ใช้เอกสารประกอบการเรียกร้องเพิ่มเติมจากข้อ 1 ดังนี้
- สาเนาบันทึกประจาวันของสานักงานตารวจแห่งชาติ
- สาเนาใบรายงานการชันสูตรพลิกศพ
- รายงานการตรวจศพ (กรณีมีการผ่าพิสจู น์ศพ)
โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีมรณกรรมได้ท่ี
https://www.chubb.com/th-th/claims/life-claims-death.html
3.

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง
• แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ โดยผูเ้ อาประกันภัยกรอกรายละเอียดในหน้า 1 และ
• แพทย์ผท
ู้ าการรักษากรอกรายละเอียดในหน้า 2
• ผลการตรวจชิน้ เนือ้ หรือผลทางพยาธิสภาพ
• กรมธรรม์ประกันชีวิต หากมีการสูญหาย ใช้ใบแจ้งความเอกสารหาย
• สาเนาประวัติการรักษาทัง้ หมด (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เพื่อประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย การลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มการเรียกร้องต้องเหมือนกับ
ลายมือชื่อที่ให้ไว้ขณะขอเอาประกันภัยโดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ตามสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงได้ท่ี https://www.chubb.com/th-th/claims/life-claims-health.html
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4. การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล
การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ตามสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด/ สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล
รายวัน สัญญาประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล และสัญญาอื่น ๆ ใช้เอกสารในการเรียกร้องดังต่อไปนี ้
• แบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลของบริษัทฯ โดยผูเ้ อาประกันภัยกรอกรายละเอียดหน้าที่ 1 และ
แพทย์ผทู้ าการรักษากรอกรายละเอียดหน้าที่ 2
• ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ (บริษัทไม่รบ
ั สาเนาใบเสร็จทุกกรณี เว้นแต่ในกรณีท่ผี เู้ อาประกันภัยได้
• นาใบเสร็จรับเงินต้นฉบับไปเบิกกับบริษัทประกันภัยอื่นๆ หรือสวัสดิการใด ๆ และยังไม่ได้รบ
ั ความคุม้ ครองเต็ม
• ตามค่าใช้จา่ ยจริงในใบเสร็จรับเงิน จึงต้องการเรียกร้องในส่วนที่ยงั ขาดเพิ่มเติม กรณีเช่นนีข้ อให้นาสาเนา
ใบเสร็จรับเงินที่มีการรับรองการจ่ายแล้ว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และใบแสดงรายละเอียดของรายการ
• จ่ายเงินที่ผเู้ อาประกันภัยได้รบ
ั ไปแล้ว ส่งไปพร้อมเอกสารเรียกร้องได้ตามปกติโดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายใน
ส่วนของค่าใช้จา่ ยที่ยงั ไม่ได้รบั ความคุม้ ครอง แต่ไม่เกินสิทธิท่ไี ด้ซือ้ ไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัย)
• ใบสรุปหน้างบค่ารักษาพยาบาล
• เอกสารทางการแพทย์อื่น ๆ เช่น ผลการตรวจต่างๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เพื่อประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย การลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มการเรียกร้องต้องเหมือนกับ
ลายมือ ชื่อที่ให้ไว้ขณะขอเอาประกันภัย โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล
ได้ท่ี https://www.chubb.com/th-th/claims/life-claims-health.html
5.

การเรียกร้องผลประโยชน์การยกเว้นเบีย้ ประกันภัย แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
(1) การเรียกร้องผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชาระเบีย้ ประกันภัย (ผช.) กรณีผู้ชาระเบีย้
ประกันภัยมรณกรรม
เอกสารประกอบการเรียกร้องมีดงั นี ้
- แบบฟอร์มเรียกร้องผลประโยชน์การยกเว้นเบีย้ ประกันภัยของบริษัทฯ
- ใบรับรองแพทย์ผท
ู้ าการรักษากรณีมรณกรรม
- มรณบัตรต้นฉบับและสาเนา*ซึง่ มีการรับรองสาเนาถูกต้อง
- ต้นฉบับบัตรประชาชนของผูเ้ สียชีวิตและสาเนา* ซึ่งมีการรับรองสาเนาถูกต้อง
- ต้นฉบับและสาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ สียชีวิตที่ระบุจาหน่าย "ตาย"* ซึ่งมีการรับรองสาเนาถูกต้อง
- ต้นฉบับพร้อมสาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผูเ้ อาประกันภัย* ซึ่งมีการรับรองสาเนาถูกต้อง
- กรมธรรม์ประกันชีวิต หากมีการสูญหายให้ใช้ใบแจ้งความเอกสารหายแทน
- สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูป
้ กครองของผูเ้ อาประกันภัย* ซึ่งมีการรับรองสาเนา
ถูกต้อง
- หนังสือยินยอมให้เปิ ดเผยประวัตกิ ารรักษาพยาบาล
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กรณีเสียชีวติ โดยผิดธรรมชาติ เช่น อุบตั ิเหตุ ฆ่าตัวตาย ถูกผู้อื่นทาร้าย หรือเสียชีวติ ไม่ปรากฏ
สาเหตุ ฯลฯ ให้จดั ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
- สาเนาบันทึกประจาวันของสานักงานตารวจแห่งชาติ
- สาเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
- รายงานการตรวจศพ กรณีมกี ารผ่าพิสจู น์ศพ
หมายเหตุ* : สาเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูเ้ อาประกันภัย หรือผูป้ กครองของผูเ้ อา
ประกันภัย หากผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผูเ้ ยาว์
(2) การเรียกร้องผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชาระเบีย้ ประกันภัย (ผช.) และสัญญา
เพิ่มเติมยกเว้นการชาระเบีย้ ประกันภัย (ยบ.) กรณีผู้ชาระเบีย้ หรือผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพสิน้ เชิง
ถาวร
เอกสารประกอบการเรียกร้องมีดังนี้
- แบบฟอร์มเรียกร้องขอยกเว้นการชาระเบีย้ ประกันภัยของบริษัทฯ
- ใบรายงานแพทย์ผท
ู้ าการรักษา
- กรมธรรม์ประกันชีวิต หากมีการสูญหาย ให้ใช้ใบแจ้งความเอกสารหายแทน
- สาเนาประวัติการรักษาทัง้ หมด (ถ้ามี)
- รูปถ่ายปั จจุบน
ั ของผูท้ พุ พลภาพ (ถ้ามี)
โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องผลประโยชน์การยกเว้นเบีย้ ประกันภัยได้ท่ี
https://www.chubb.com/th-th/claims/life-claims-waiver-of-premium-claims.html
6. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประเภทอื่นๆ
หากผูเ้ อาประกันภัยท่านใดต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอื่นใดที่ไม่อยูใ่ นรายการประเภทของค่าสินไหม
ทดแทน กรุณาติดต่อเพื่อรับคาแนะนาได้ท่ศี นู ย์ดแู ลลูกค้าโทร.1283 หรือ 0-2615-6868 ตัง้ แต่เวลา 8.30-17.00 น.
ในวันทาการ
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ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน
จัดตัง้ ขึน้ เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียนเมื่อผูเ้ อาประกันภัยมีประเด็นร้องเรียนในเรื่องผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือตัวแทน
ของบริษัทฯ ซึง่ บริษัทฯ ถือเป็ นเรือ่ งสาคัญ ทุกข้อร้องเรียนและความคิดเห็นของผูเ้ อาประกันภัย จะได้รบั การใส่ใจ แก้ไข
ปรับปรุง และแจ้งกลับในลักษณะ One Stop Service ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนไปยังบริษัทฯ ได้
หลายวิธี ได้แก่
โทรศัพท์ : 1283 หรือ 0-2615-6860 (วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 8.30–17.00 น.)
โทรสาร : 0-2615-6880 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
E-mail : CHC.THLife@chubb.com
ทางไปรษณียท์ ี่ : ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จากัด (มหาชน) 130-132
อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชัน้ 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อโดยตรงทีบ่ ริษทั ฯ
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
• พนักงานจะรับฟั งปั ญหาและข้อร้องเรียน พร้อมดาเนินการแก้ไขปั ญหาโดยทันที กรณีเป็ นเรื่องที่พนักงาน
สามารถ
• แก้ไขปั ญหาและจบได้ภายในครัง้ แรก พร้อมกล่าวขออภัยสาหรับเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ และขอบคุณสาหรับ
ความคิดเห็นของผูเ้ อาประกันภัยที่มีต่อบริษัทฯ เพื่อเป็ นข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการต่อไป
• หากเรื่องดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขได้ในทันที พนักงานจะนาข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงประเด็นข้อ
ร้องเรียนของผูเ้ อาประกันภัย ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบโดยตรง เพื่อหาทางแก้ไขปั ญหา
ให้กบั ผูเ้ อาประกันต่อไป
• ศูนย์รบั เรื่องร้องเรียนจะแจ้งความคืบหน้าในการดาเนินการ ผลการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขปั ญหา
ให้กบั ผูเ้ อาประกันรับทราบ
• ในกรณีท่ตี อ้ งใช้ระยะเวลาเพิ่มเติมในการดาเนินการ ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนจะแจ้งให้ผเู้ อาประกันภัย
ทราบถึงความคืบหน้าเป็ นระยะจนกว่าเรื่องร้องเรียนจะแล้วเสร็จ
ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คาร้องเรียนได้ท่ี
https://www.chubb.com/th-th/customer-service/life-complaint-handling.html
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การกากับดูแลกิจการทีด่ ี ของ ชับบ์ ไลฟ์

(Corporate Good Governance)
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กรอบการกากับดูแลกิจการทีด่ ีของบริษัท
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จากัด (มหาชน) ได้จดั ทากรอบการกากับดูแลกิจการที่ (Corporate Governance
Framework) เพื่อเป็ นหลักปฏิบัติสาหรับคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และความ
รับผิดชอบในฐานะเป็ นผูน้ าองค์กรที่ตอ้ งกากับดูแล ให้มีการบริหารจัดการที่ดี บริษัทฯ เชื่อว่าการกากับดู แลกิจการที่ดจี ะ
ทาให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย เพื่อสร้างความ
น่าเชื่อถือและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัทฯ ภายใต้กรอบจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ทัง้ นี ้ การที่
จะทาให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพนัน้ บริษัทฯ จาเป็ นต้องมีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมการ
ถ่วงดุลอานาจ (Check and Balance) การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ กับองค์กร
ผูเ้ อาประกันภัยหรือผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างเป็ นระบบ
คณะกรรมการบริษัท เป็ นส่วนสาคัญที่จะทาให้การดาเนินธุรกิจประกันชีวิตของบริษัท ประสบความสาเร็จตาม
จุดมุ่งหมาย รวมถึงเป็ นต้นแบบและผลักดันวัฒนธรรมในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลที่ดี
โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดทิศทาง นโยบายที่สาคัญ และกลยุทธ์ในการดาเนิน
ธุรกิจ รวมทัง้ กากับดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ หมด ทัง้ นี ้ จานวนและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทสะท้อน
หลัก Fit and Proper คณะกรรมการบริษัทต้องมีความรูค้ วามเชี่ยวชาญด้านธุรกิจประกันภัย การบริหารความเสี่ยง และ
การเงิน การบัญชี เปรียบเทียบกับขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจ

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ได้กาหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสมตามขนาดและความซับซ้อนของ
กิจการ และสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 cและ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการกากั บดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดและสาระสาคัญ ดังนี ้
1.1. ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 15 กาหนดว่า “ให้บริษ้ทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการไม่
น้อยกว่า ห้า (5) คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินฐานอยู่ใน
ราชอาณาจักร และจะต้องมีการรมการซึ่งมีสญ
ั ชาติไทยตามอัตราส่วนที่กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
กาหนด”
1.2. เป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
1.3. เป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสี่ (1/4) ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
1.4. ประธานคณะกรรมการของบริษัทต้องเป็ นกรรมการอิสระ หรือกรรมการที่ไม่เป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ควรมีกรรมการที่มีความรูห้ รือประสบการณ์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อยหนึ่งคน
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บทบาทและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. กาหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท และกลยุทธ์ในการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยกากับ
ดูแลให้บริษัทคานึงถึงการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และหลีกเลี่ยงการรับความเสี่ยงที่เกินกว่าระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้
2. พิจารณาอนุมัตินโยบายสาคัญของบริษัท เช่น นโยบายการลงทุน นโยบายบริหารความเสี่ยง กรอบการบริหาร
ความเสี่ยง รายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม การประเมินความมั่นคงทางการเงิน แผนธุรกิจของบริษัท
3. กากับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการและกลไกในการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบที่มีประสิทธิ ภาพ โดยกาหนด
โครงสร้างให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกากับดูแลและการบริหารจัดการอย่างชัดเจน รวมทัง้ กากับให้บริษัทฯ มี
ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4. พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสม เพื่อช่วยสนับสนุนการทาหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เช่น
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุน เป็ นต้น
5. กากับดูแล ให้บริษัทมีเงินกองทุนที่ม่ นั คงและเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจทั้งในปั จจุบันและอนาคม และติดตาม
ฐานะเงินกองทุนอย่างสม่าเสมอ และรายงานทางการเงินที่ถกู ต้องตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงพิจารณาแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี
6. กาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจประกันชีวิต โดยคานึงถึงผลประโยชน์แก่ผเู้ อาประกัน ภัย ผูม้ ีส่วนได้เสีย รวมถึงผู้
ถือหุน้ ของบริษัท เพื่อการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และส่งเสริมวัฒนธรรมการปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรม
7. กาหนดค่านิยมขององค์กร โดยสะท้อนเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท บนพืน้ ฐานมาตรฐานของผูป้ ระกอบอาชีพ
และจรรยาบรรณาของบริษัท
8. กากับให้บริษัทมีนโยบายดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ
เพื่อให้กระทาการ หรืองดเว้นกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็ นเหตุให้ผเู้ อาประกัน ผูม้ ีส่วนได้เสีย หรือผูถ้ ือหุน้
เสียเปรียบ
9. กากับดูแลให้บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน อย่างเหมาะสม ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ ผู้บริหารงาน
บุคลากรหลักในหน่วยงานควบคุม และพนักงานในหน่วยงานสาคัญ
คณะกรรมการบริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ ประกอบกรรมการจานวน 8 คน ซึ่งเป็ นกรรมการที่มาจากผูบ้ ริหารของ
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 ประชุมรัตน์
กรรมการ
8. นายเมืองเพชร สวัสดิล์ าภ
กรรมการ
9. นายศิริชัย แก้วนิยมชัยศรี
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

17

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
(Board Performance Evaluation)
คณะกรรมการบริ ษั ท จะท าการประเมิ น ผลงานโดยผ่ า นแบบสอบถามที่ ค รอบคลุ ม ถึ ง อ านาจหน้า ที่ ห ลั ก ของ
คณะกรรมการ การดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทได้บรรลุตามเป้าประสงค์ หรือนโยบายของบริษัท รวมถึงปั จจัย
ร่วมอื่นๆในการประเมินผลการปฏิบัติงาน อาทิเช่น การเข้าร่วมประชุม (Attendance) การแสดงความคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในที่ประชุม (Meeting Participation) การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนองค์กร (Contribution)
รวมถึงความรู ้ ประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทที่มีตอ่ ธุรกิจประกันภัย (Industry and Business Knowledge) โดย
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท (Corporate Secretary) ทาหน้าที่รวบรวมผลการประเมินการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และผลการปฏิบตั ิงานจะสะท้อนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกากับดูแล
กาหนดทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ใน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ภาพรวมของบริษัท เพื่อนาไปสู่ความยั่งยืนใน
การดาเนินกิจการ รวมถึงแต่งตัง้ คณะกรรมการ

ผูบ้ ริหาร

ชุดย่อย เพื่อช่วยสนับสนุนการทาหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท

หน่วยธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่งตัง้ โดย
คณะ กรรมการบริษัท
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท
รวมถึงความถูกต้องของ
การดาเนินการทาง
การเงินของบริษัท การ
รายงานข้อมูลทาง
การเงิน และฐานะ
ทางการเงิน ระบบการ
ควบคุมภายใน ขัน้ ตอน
การตรวจสอบการ
ควบคุมภายใน
ประสิทธิภาพในการ
ควบคุมภายใน และการ
ตรจวจสอบความมี
อิสระของผูต้ รวจสอบ
บัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายกาหนด

ฝ่ ายสนับสนุน

คณะกรรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการการลงทุน
และบริหารสินทรัพย์

คณะกรรมการจัดการข้อ
ร้องเรียนและการให้บริการ
ลูกค้าอย่างเป็ นธรรม

คณะกรรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ มีหน้าที่ใน
การกาหนดกรอบและ
นโยบายการออก
ผลิตภัณฑ์ โดยต้อง
เชื่อมโยงกับความเสี่ยง
กลยุทธ์ และเงินกองทุน
ของบริษัทฯ รวมถึง
หลักการประกันภัย
ความเหมาะสมและเป็ น
ธรรมกับลูกค้า กากับ
ดูแลให้บคุ คลากรที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์มี
ความพร้อม ทัง้ ด้าน
จานวนและคุณภาพ
และติดตามกระบวนการ
ดาเนินงานต่างๆ ของ
บริษัทฯ ให้มีความพร้อม
ก่อนออกจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี ้
คณะกรรมการฯ ต้องมี
หน้าที่ติดตามการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ให้
เป็ นไปตามกรอบและ
นโยบายการออก
ผลิตภัณฑ์ที่กาหนดไว้

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง แต่งตัง้ โดย
คณะกรรมการบริษัท มี
หน้าที่จัดให้มีนโยบาย
บริหารความเสี่ยง กรอบ
การบริหารความเสี่ยง
และควบคุมดูแลการ
บริหารความเสี่ยง
เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทได้
มีการควบคุมความเสี่ยง
อย่างเพียงพอ รวมถึง
การหาแนวทางป้องกันมิ
ให้เกิดความเสี่ยวอัน
กระทบต่อการ
ดาเนินงานของบริษัท
ชื่อเสียงของบริษัท
พร้อมรายงานการ
ควบคุมความเสี่ยงให้กบั
คณะกรรมการของ
บริษัท

คณะกรรมการการลงทุน
และบริหารสินทรัพย์ มี
หน้าที่พิจารณา และ
อนุมตั ินโยบายการ
ลงทุนของบริษัท และ
แผนการลงทุน เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบาย
การลงทุนดังกล่าว
รวมถึงควบคุมกิจกรรม
ทางด้านการลงทุน ให้
เป็ นไปตามกรอบ
นโยบายบริหารความ
เสี่ยง และประเมินผล
การลงทุนของบริษัท

คณะกรรมการการ
จัดการข้อร้องเรียนและ
การให้บริการอย่างเป็ น
ธรรม มีหน้าที่พิจารณา
ควบคุมและจัดการ
การหใบริการลูกค้าอย่าง
เป็ นธรรม และการ
จัดการเรื่องร้องเรียน
รวมถึงพิจารณา อนุมตั ิ
คู่มือ นโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมทางการ
ตลาด แลพิจารณา หา
แนวทางแก้ไขเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการกระทา
ความผิดของฝ่ ายขาย
การเยียวยาความ
เสียหายแก่ลกู ค้า
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(มหาชน

หลักการควบคุมภายในของ ชับบ์ ไลฟ์

“การบริหารงานตามกรอบดาเนินงาน ตามหลักบรรษัทภิบาล รวมถึงการควบคุมความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ
การปฏิบัตหิ น้าทีต่ ามหลักการ 3 Lines of Responsibilities และการปฏิบัตติ ามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้อง”
•

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการส่งเสริมการดาเนินงานของธุรกิจประกันชีวิตของบริษัท ควบคุม และตรวจสอบ
ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คาแนะนา หรือข้อเสนอแนะในการดาเนินการบริหารความเสี่ยงให้อยู่
ระดับที่ยอมรับได้

•

บริหารระบบการจัดการความเสี่ยงของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น การจัดลาดับความเสีย่ งที่สาคัญของบริษัท
พร้อมมาตรการบริหารความเสีย่ ง และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็ นประจาทุกไตรมาส การจัดทา
กรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงเป็ นประจาทุกปี การประเมินความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสีย่ งและ
ความมั่นคงทางการเงินของบริษทั (ORSA)

•

การบริหารและควบคุมภายใน โดยผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท (Management Control) โดยผูบ้ ริหารแต่ละส่วนงานมี
หน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงาน การให้คาแนะนา ควบคุมในฐานะที่เป็ นผูร้ บั ผิดชอบระดับที่หนึ่ง (1st Line of
Responsibilities) เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ รวมถึงการควบคุมภายในโดย
หลักการ “3 Lines of Responsibilities”

•

ระบบการควบคุมภายในของ ชับบ์ ไลฟ์ โดยบริษัท มีหน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Audit) การตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปตาม ขัน้ ตอน คูม่ ือ หรือนโยบายที่บริษัทกาหนดหรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบฐานะทางการเงิน จากผู้
ตรวจสอบบัญชี (External Audit) ที่มีความเป็ นอิสระ การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายจากฝ่ าย
กากับดูแลธุรกิจ (Compliance Department) และการบริหารความเสี่ยงโดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk
Management Department) รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจ หรือการ
ดาเนินงานของหน่วยธุรกิจเป็ นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามที่กฎหมายกาหนด

•

การปกป้องข้อมูลของบริษัท และข้อมูลของลูกค้า โดยข้อมูลดังกล่าวถือเป็ นข้อมูลที่มคี วามสาคัญและบริษัทจะต้องใช้
ความระมัดระวังอย่างยิง่ ในการนาข้อมูลของลูกค้าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าอย่างแท้จริง การเก็บ รวบรวมข้อมูล
รวมถึงการขออนุญาตในการใช้ขอ้ มูลของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการพิจารณารับประกัน และการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน

•

ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสมต่อการทาบัญชี งบการเงิน และ
รายงานบัญชีตา่ งๆของบริษัท การควบคุมดูแลที่เหมาะสมสาหรับกระบวนการดาเนินธุรกิจที่สาคัญของบริษัท
กระบวนการตรวจสอบการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ สอดคล้องกับโครงสร้างบรรษัทภิบาลของบริษัท
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โครงสร้างองค์กรของบริษัท ชับบ์คณะกรรมการบริ
ไลฟ์ แอสชั
ษัทวรันซ์ จากัด (มหา
คณะกรรมการการลงทุนและ
บริหารสินทรัพย์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและ
การให้บริการลูกค้าอย่างเป็ นธรรม

คณะกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ ายกากับดูแลธุรกิจ

คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ฝ่ ายกากับดูแลธุรกิจ และฝ่ าย
บริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ฝ่ าย Health &
Wellbeing

ฝ่ ายผลิตภัณฑ์

ประธานฝ่ าย
พันธมิตร

ประธานฝ่ าย ประธานฝ่ าย
ตัวแทน
การเงิน

ฝ่ ายคณิตศาสตร์
ประกันภัย
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง

ประธานฝ่ าย
ปฏิบัตกิ าร

ประธานฝ่ ายการตลาด
และสนับสนุนช่องทางจัด
จาหน่าย

ฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ฝ่ าย Project
Management

ฝ่ ายพิจารณารับ
ประกันภัย
ฝ่ ายสินไหมทดแทน

ฝ่ ายสนับสนุน
ฝ่ ายกฎหมาย
ฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล

ฝ่ ายบริการลูกค้า
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คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จากัด (มหาชน)
รายชื่อ
แองเจล่า จูลี่ ฮันเตอร์
เอเดรียน โอไบรอัน
แมนวา แองเจล่า ชุย
แอนดรูว์ ซามาราตุงกา
จารุมา จารุพงษ์ทวิช
กัมพล ดีศรีศักดิ์
อนุรัตน์ ประชุมรัตน์
ชูชาติ น้ำฟ้า
ศิริชัย แก้วนิยมชัยศรี
อรกิตต์ พานิชยานุสนธิ์
ไมเคิล บิวซ์
เจิน หลิน
พีรศักดิ์ ตั้งเนาวรัตน์
สมนึก วิวัฒนะ
อาณัติ ลีมัคเดช
รัตนา เล็งศิริวัฒน์
กฤตธรรม กฤตมโนรถ
ยอง หยก มุย
ชวธรรศ ชอบแสงจันทร์
เมืองเพชร สวัสด์ลาภ
ปรียา รันจัน
สุจิตรา สุคนธมาน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

√

คณะกรรมการ คณะกรรมการพัฒนา
บริหารความเสี่ยง
ผลิตภัณฑ์
√
√
√
√
√
√

√
√

คณะกรรมการการ
ลงทุน และบริหาร
สินทรัพย์

√

√

√
√
√
√

√
√

คณะกรรมการจัดการข้อ
ร้องเรียนและการ
ให้บริการอย่างเป็ นธรรม
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√

√

√
√
√
√
√
√

√

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
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รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
1. อาณัติ ลีมคั เดช
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สมนึก วิวฒ
ั นะ
ที่ปรึกษาอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
3. รัตนา เล็งศิรวิ ฒ
ั น์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
4. แมนวา แองเจล่า ชุย ประธานฝ่ ายบัญชีและการเงิน
กรรมการตรวจสอบ
5. อรนุช เพ็ชรโปรี
AVP ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
เลขานุการ
หน้าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.
5.

สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถกู ต้องสมบูรณ์ และครอบถ้วน เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีท่รี บั รอง
สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของบริษัท
พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลที่ทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อรับทราบ
ให้ขอ้ เสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพื่อกากับดูแลการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหากเรื่องดังกล่าวมีความสาคัญต่อการบริหารงาน หรือการดาเนินธุรกิจ
6. แสดงความเห็นประกอบรายงานการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท
7. ปฏิบตั ิหน้าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Committee)
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. แองเจเล่า จูลี่ ฮันเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. แมนวา แองเจล่า ชุย ประธานฝ่ ายบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. แอนดรูว ์ ซามาราตุงกา ประธานฝ่ ายคณิตศาสตร์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. กัมพล ดีศรีศกั ดิ์
ผูค้ วบคุมการเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. เอเดรียน โอไบรอัน ประธานฝ่ ายปฏิบตั ิการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. จารุมา จารุพงษ์ทวิช ประธานฝ่ ายการตลาด
กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. ศิรชิ ยั แก้วนิยมชัยศรี หัวหน้าฝ่ ายกฎหมาย
กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. อรกิตต์ พานิชยานุสนธิ์ หัวหน้าฝ่ ายกากับธุรกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. ชวธรรศ ชอบแสงจันทร์ หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง/เลขานุการ
หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. จัดทา ทบทวนและนาเสนอกรอบบริหารความเสี่ยง นโยบายบริหารความเสี่ยง และแผนธุรกิจสามปี ของบริษัทต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. กาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยง และนโยบายบริหารความเสี่ยง
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3. กากับดูแลบริษัทให้มีการบริหารความเสี่ยงระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงการจัดทารายงานสรุปสถานะความเสี่ยงและ
เงินกองทุนของบริษัท บริหารความเสี่ยงให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่กาหนด รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมการ
บริหารความเสี่ยงในองค์กร
คณะกรรมการการลงทุน และบริหารสินทรัพย์ (Investment and Asset Liability Committee)
รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน และบริหารสินทรัพย์
1. แมนวา แองเจล่า ชุย ประธานฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ประธานคณะกรรมการการลงทุนฯ
2. แองเจล่า จูลี่ ฮันเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานกรรมการการลงทุนฯ
3. แอนดรูว ์ ซามาราตุงกา ประธานคณิตศาสตร์ประกันภัย
กรรมการการลงทุนฯ
4. กัมพล ดีศรีศกั ด์

ผูค้ วบคุมการเงิน

กรรมการการลงทุนฯ

5. ไมเคิล บิวซ์

Managing Director, Chubb Life Investment กรรมการการลงทุนฯ

6. เจิน หลิน

Senior Investment Analysis – Chubb Asset Management กรรมการการลงทุนฯ

7. พีรศักดิ์ ตัง้ เนาวรัตน์ AVP. Actuarial Department

กรรมการการลงทุนฯ

8. ชวธรรศ ชอบแสงจันทร์ หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสี่ยง

กรรมการการลงุทนฯ

9. ดวงรัตน์ ปิ ติพานิช

เลขานุการ

ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี

หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน และบริหารสินทรัพย์
1. จัดทากรอบนโยบายการลงทุน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. พิจารณาอนุมตั ิแผนการลงทุนของบริษัทเพื่อสอดคล้องกับนโยบายการลงทุน และนโยบายบริหารความเสี่ยงรวม
3. กากับดูแลการลงทุนของบริษัท ให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน และตามกฎหมายที่กาหนด
4. กากับดูแลรายงานและบุคลากรของบริษัทเพื่อความเพียงพอต่อการดาเนินงานด้านการลงทุน
5. บริหารเงินทุนตามกรอบนโยบายการลงทุน และรายงานผลการลงทุนแก่คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและการให้บริการลูกค้าอย่างเป็ นธรรม (Complaint and Market Conduct
Committee)
รายชื่อคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและการให้บริการลูกค้าอย่างเป็ นธรรม
1. แองเจล่า จูลี่ ฮันเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนฯ
2. ชูชาติ นา้ ฟ้า
รองประธานฝ่ ายปฏิบตั ิการ
กรรมการจัดการข้อร้องเรียนฯ
3. อนุรตั น์ ประชุมรัตน์ ผูช้ ่วยรองประธานอาวุโสฝ่ ายสินไหม กรรมการจัดการข้อร้องเรียนฯ
4. ศิรชิ ยั แก้วนิยมชัยศรี หัวหน้าฝ่ ายกฎหมาย
กรรมการจัดการข้อร้องเรียนฯ
5. อรกิตต์ พานิชยานุสนธิ์ หัวหน้าฝ่ ายกากับธุรกิจ
เลขานุการฯ
หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและการให้บริการลูกค้าอย่างเป็ นธรรม
1. กากับดูแลภาพรวมการให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างเป็ นธรรม รวมถึงการจัดการเรื่องร้องเรี ยน
2. ทบทวน จัดให้มี และอนุมตั ินโยบาย คู่มือ และแนวปฏิบตั ิอนั เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน และการ
ให้บริการลูกค้า รวมถึงพฤติกรรมทางการตลาดของภาคธุรกิจประกันชีวติ
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3. ดาเนินการสอบสวน พิจารณา รวมถึงหาแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ที่อาจส่งผลกระทบต่ อบริษัท ทัง้
ในด้านชื่อเสียง การดาเนินธุรกิจ หรือการดาเนินงานของบริษัท รวมถึงการพิจารณาลงโทษการทาผิดของฝ่ ายขาย
หากเกิดผลกระทบต่อลูกค้า และเยียวยาความเสียหายอันเกิดขึน้

คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Committee)
รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. แองเจล่า จูลี่ ฮันเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. แมนวา แองเจล่า ชุย ประธานฝ่ ายบัญชีและการเงิน
กรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. กฤตธรรม กฤตมโนรถ ประธานฝ่ ายตัวแทนประกันชีวติ
กรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. ยอง หยก มุย
ประธานฝ่ ายพันธมิตรทางธุรกิจ
กรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
5. แอนดรูว ์ ซามาราตุงกา ประธานฝ่ ายคณิตศาสตร์ประกันภัย กรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
6. จารุมา จารุพงษ์ทวิช ประธานฝ่ ายการตลาด
กรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
7. เอเดรียน โอไบรอัน ประธายฝ่ านปฏิบตั ิการ
กรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
8. เมืองเพชร สวัสด์ลาภ หัวหน้าฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
9. อรกิตต์ พานิชยานุสนธิ์ หัวหน้าฝ่ ายกากับธุรกิจ
กรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
10. ศิรชิ ยั แก้วนิยมชัยศรี หัวหน้าฝ่ ายกฎหมาย
กรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
11. ปรียา รันจัน
หัวหน้าฝ่ าย Health & Wellbeing กรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
12. ชวธรรศ ชอบแสงจันทร์หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
กรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
13. สุจิตรา สุคนธมาน หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
กรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์/เลขานุการ
หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. พิจารณาอนุมตั ิผลิตภัณฑ์ของบริษัท
2. นาเสนอกรอบและนโยบายผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยง เงินกองทุนรวมถึงคานึกถึงความ
เป็ นธรรมแก่ลกู ค้า กลุ่มเป้าหมาย หรือผูเ้ อาประกัน
3. เพื่อให้ม่นั ใจว่าผลิตภัณฑ์มคี วามสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มชับบ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบตั ิของกลุ่มชับบ์
4. เพื่อให้ม่นั ใจว่ามีการบริหารผลิตภัณฑ์เป็ นไปอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม รวมถึงการคานึงถึงผลระยะยาวในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตรงกับความต้องการของลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการดาเนินการทางธุรกิจ
5. รับผิดชอบในการวางแผน พัฒนาผลิตภัณฑ์ ในช่องทางการขายต่างๆ
6. ควบคุมดูแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และ
สอดคล้องกับกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ทางการ
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การคัดเลือก สรรหา การแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ได้สรรหา และคัดเลือกบุคคลทีม่ ีคุณสมบัติเหมาะสมตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด โดยมีหลักเกณฑ์ใน
การคัดเลือกดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู ้ ความสามารถ และปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบตามหลักการ Fit and Proper
2. บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท โดยคานึงถึงตัวชีว้ ดั ในการประเมินความเหมาะสมของคณะกรรมการ
บริษัท (Board Suitability) โดยมีตวั ชีว้ ดั ดังต่อไปนี ้
- ตัวชีว้ ดั ทางด้านอาญา: คณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่มีประวัติ หรือพฤติกรรมอันเกี่ยวข้องกับการกระทาผิดทาง
อาญา
- ตัวชีว้ ดั ทางการเงิน: คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่มีการกระทาที่ไม่เหมาะสมทางด้านการเงิน หรือความผิดทาง
การเงินอันอาจนาไปสู่การดาเนินคดี
- ตัวชีว้ ดั ทางด้านการกากับดูแล: คณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่มีพฤติกรรมอันส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษัท
3. คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ อันเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ รวมถึงประพฤติตามกรอบ
จรรยาบรรณของบริษัท
4. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละคนจะต้องได้รับอนุ มัติแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท
(สาหรับกรณีท่ีตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามเข้าเป็ นกรรมการแทนได้)
5. กรรมการอิสระ เพื่อจะเข้าดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกาหนด รวมถึงจะต้องไม่มีลกั ษณะใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระในที่ประชุมคณะกรรมการ
การคับริ
ดเลืษอัทก สรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร
1. บริษัทกาหนดความเหมาะสมสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง ซึ่งเป็ นบุคคลที่มีความสาคัญต่อการควบคุมบริษัทประกันภัย โดย
ผูบ้ ริหารระดับสูงจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ท่จี าเป็ นและเพียงพอที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่อย่าง
เต็มที่ รวมถึงบรรลุความรับผิดชอบตามตาแหน่งที่ได้รบั ในบริษัท
2. ความสามารถของผูบ้ ริหาร ประเมินจากความเชี่ยวชาญ คุณสมบัติ และความรู ้
รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย
3. ในการคัดเลือกผูบ้ ริหาร จะต้องมีความสอดคล้องกับโครงสร้างรวมของบริษัท
เพื่อให้ม่นั ใจว่าการดาเนินงานของผูบ้ ริหารเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. บริษัทอาจมีการทาการประเมิน (Assessment) ก่อนการคัดเลือกผูบ้ ริหาร เพื่อ
ความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน
อาทิเช่น ความรู ้ ความสามารถ ทักษะ คุณสมบัติ ประสบการณ์การทางาน การ
บริหารงาน รวมถึงตรวจสอบตัวชีว้ ดั อื่นๆร่วมด้วยเช่นเดียวกันกับการคัดเลือก
คณะกรรมการบริษัท
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คณะผู้บริหาร ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Country President

แองเจล่า จูลี่ ฮันเตอร์ (Angela Hunter) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่กากับดูแล
การดาเนินธุรกิจในภาพรวมของบริษัท บริหารงานทั่วไปเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
นโยบาล และกลยุทธ์ของบริษัท
Chief Financial Officer

แมนวา แองเจล่าชุย (Manwa Angela Chui) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
(Chief Financial Officer) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการควบคุม และบริหาร
ด้านการเงิน รวมถึงกลยุทธ์ทางด้านการลงทุน และการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท
Chief Actuarial

แอนดรูว ์ ซามาราตุงกา (Andrew Samaratunge) ดารงตาแหน่ง Chief Actuarial มี
หน้าที่เกี่ยวกับการดูแลกากับงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์
วางแผนเงินทุน การประกันภัยต่อ รวมถึงผลการดาเนินกิจการของบริษัท
Chief Operating Officer

เอเดรียน โอ ไบรอัน ดารงตาแหน่ง Chief Operating Officer มีหน้าที่บริหารงาน
กากับ ดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารโครงการ การพิจารณารับประกัน
ภัย การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของบริษัท บริการผูถ้ ือกรมธรรม์ และศูนย์ดแู ลลูกค้า
และเรื่องร้องเรียนของบริษัท เพื่อดาเนินตามกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ท่บี ริษัทได้กาหนด
ไว้
Chief Agency Officer

กฤตธรรม กฤตมโนรถ ดารงตาแหน่ง Chief Agency Officer ทาหน้าที่บริหารงานฝ่ าย
ตัวแทน เพื่อกาหนดกลยุทธ์ คัดเลือกและสรรหาตัวแทนใหม่ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
ตัวแทนของบริษัท
Chief Partnership Officer

ยอง หยก มุย ดารงตาแหน่ง Chief Partnership Distribution Officer ทาหน้าที่
วางแผนกลยุทธ์ บริหารจัดการและขยายธุรกิจผ่านพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท

Chief Marketing Officer

จารุ มา จารุ พงษ์ทวิช ดารงตาแหน่ง Chief Marketing Officer นาทีมฝ่ ายการตลาด
เพื่อเพิ่มการรับรูใ้ นตราสินค้าของบริษัทฯ ผ่านการออกข่าว ประชาสัมพันธ์โฆษณา หรือ
จัดกิจกรรมที่มงุ่ เน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ รวมถึงสนับสนุนเครื่องมือ
ประกอบการขายและเพิม่ ประสิทธิภาพฝ่ ายขายทุกช่องทาง
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นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration Policy)
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล โดย
พิจารณาจากความรูค้ วามสามารถ ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรรมการ รวมถึงการ
ขยายตัวทางธุรกิจ ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ทัง้ นี ้ ค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทจะได้รบั จะต้องได้รบั การพิจารณา และอนุมตั ิ
โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้ผบู้ ริหารในอัตราที่เหมาะสม และเป็ นไปตามแนวทางของตลาด โดยพิจารณาจาก
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดาเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การบริหารงานภายใต้สภาวการทางเศรษฐกิจและสังคม
ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงานให้ดีขึน้
องค์ประกอบของค่าตอบแทนได้แก่
1. เงินเดือน โดยกาหนดตามบทบาทและตาแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน รวมถึงประสบการณด้านวิชาชีพ ความ
รับผิดชอบ ความซับซ้อนของงาน
2. โบนัสประจาปี
3. สวัสดิการต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ประกันชีวติ
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การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management)
ชับบ์ ไลฟ์ ประเทศไทย เป็ นส่วนหนึ่งและขึน้ ตรงกับสานักงานภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิคซึง่ มีสานักงานตัง้ อยู่ท่ฮี ่องกง และมี
สานักงานใหญ่อยู่ท่สี หรัฐอเมริกา ซึ่งจัดอยูใ่ นเครือของบริษัทในสหรัฐอเมริกา และเป็ นบริษั ท Holding ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหุน้ สหรัฐอเมริกา ดังนัน้ จึงอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบตรวจสอบที่เคร่งครัด เช่น ระบบการควบคุมการปฏิบตั ิ
ตามหลักการบัญชีท่รี บั รองทั่วไป (GAAP) และตามกฎหมายฉบับ Sarbanes Oxley legislation
บริษัทฯ มีวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างหลากหลายและผ่านการผสมผสานเข้าไปในนโยบายกระบวนการปฏิบตั งิ านและ
วัฒนธรรมขององค์กรชับบ์ท่วั โลก บริษัทฯ ทาการประเมินหรือติดตามตรวจสอบความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญหรือที่อาจ
เกิดขึน้ ในระดับทั่วโลกและต้องรายงานต่อหน่วยงานกากับดูแล ซึ่งการบริหารความเสี่ยงโดยทั่ว ๆ ไปนัน้ ก็จะกระจายการ
บริหารจากส่วนกลางไปยังหน่วยงานย่อย การติดตามตรวจสอบระดับทั่วโลกกระทาผ่านการรายงานและการรับรองตาม
ข้อกาหนดของกฎหมาย Sarbanes Oxley Reporting/attestations คณะกรรมการด้านเทคนิคและคณะกรรมการสาย
ผลิตภัณฑ์ระดับโลก และผูต้ รวจสอบภายในและภายนอก รายงานด้านบัญชีประจาปี ของ ชับบ์ ไลฟ์ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารความเสี่ยงที่ผ่านการตรวจสอบอย่างถี่ถว้ นโดยผูต้ รวจสอบภายนอกและภายในและการพิจารณาของ
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการของสานักงานใหญ่รวมอยู่ดว้ ย
บริษัทฯ มีความตระหนักถึงผลกระทบอันอาจเกิดจากการฉ้อฉล โดยความเสี่ยงดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทัง้
ด้านการดาเนินธุรกิจในภาพรวม รายได้รวมถึงชื่อเสียงของบริษัทฯ ที่มีต่อผูท้ ่มี ีส่วนได้เสีย และถึงอาจส่งผลกระทบใน
ทางอ้อมต่อผูเ้ อาประกันภัยและผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้เห็นถึงความสาคัญ ในการกาหนด
มาตรการบริหารความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล เพื่อสามารถป้องกัน ยับยัง้ แก้ไข จัดการ และเยียวยาความเสียหายที่อาจ
เกิดขึน้ จากการฉ้อฉลดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล
ตามหลักเกณฑ์ท่กี ฎหมายกาหนด และสร้างความเชื่อมั่นให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย และผูเ้ อาประกันภัยของบริษัท
สร้างความยั่งยืนการในดาเนินธุรกิจ รวมถึงการรักษาไว้ซ่งึ ชื่อเสียงของบริษัท ในการเป็ นผูด้ าเนินธุรกิจประกันภัยของ
ประเทศ
การปฏิบตั ิงานทางด้านธุรกิจทัง้ หมดอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัดของสานักงานระดับภูมิภาคเอเชียและ
สานักงานใหญ่ ซึง่ ฝ่ ายบริหารระดับประเทศต้องทารายงานส่งฝ่ ายบริหารระดับสูงและหัวหน้าสายงานธุรกิจของ
สานักงานภูมิภาคเอเชียและสานักงานใหญ่ส่วนการปฏิบตั ิตามกฎหมายนัน้ จะอยู่ภายใต้การควบคุมของกระบวนการทัง้
ภายในและภายนอกที่เคร่งครัดและกระบวนการพิจารณาตรวจสอบระหว่างบริษัทในเครือเดียวกัน (Peer Process)
นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังใช้ระบบสารสนเทศที่มีเครือข่ายระดับโลกที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของชับบ์ ไลฟ์ จากสานักงาน
ใหญ่สามารถบันทึกความเสี่ยงต่าง ๆ ผ่านระบบปฏิบตั ิการต่าง ๆ โดยมีระบบควบคุมความปลอดภัยด้านข้อมูลที่มี
บริษัทฯ เป็ นบริษัทในเครือของ ชับบ์ กรุ๊ป (Chubb Ltd) ซึง่ ได้พฒ
ั นาเป้าหมายด้านยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารความเสี่ยง
ระดับโลก Enterprise Risk Management (ERM) สาหรับการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร หรือขณะนี ้
ระบบการรายงานความเคลื่อนไหวต่อฝ่ ายบริหารระดับสูงได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมทัง้ ความมีอิสระในการรายงานและ
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของชับบ์ โดยขอบเขตการวิเคราะห์ครอบคลุมความเสี่ยงทางด้าน
ต่าง ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย ความน่าเชื่อถือ การเงิน การเมือง และความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เกิดขึน้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของชับบ์กรุ๊ป หรือ Chubb Group Risk Committee (GRC) ทาหน้าที่สนับสนุนการ
ดาเนินงานของประธานผูบ้ ริหารสูงสุดสานักงานใหญ่ (Global CEO) ในการดูแลภาพรวมและพิจารณาทบทวนกรอบ
การบริหารความเสี่ยงของบริษัท (ERM Framework) รวมทัง้ กระบวนการและแนวทางที่ใช้ในการบริหารความเสีย่ ง
ทางด้านประกันภัย ด้านการเงิน ด้านยุทธศาสตร์และด้านปฏิบตั ิการด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของชับบ์กรุ๊ป
(GRC) นีจ้ ะมีการประชุมทุกไตรมาสและรายงานโดยอิสระต่อคณะกรรมการผูต้ รวจสอบ (Chubb Ltd Audit
Committee)
ในส่วนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง (RMF) และนโยบายการบริหารความ
เสี่ยง (RMP) ขึน้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อใช้สื่อสารไปทั่วทัง้ องค์กร และเป็ นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการที่ดี และ
เป็ นไปตามแนวทางของ สานักงาน คปภ. ในด้านการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) และการประเมินความเสี่ยง
และความมั่นคงทางการเงิน (ORSA) ซึง่ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีและมีประสิทธิภาพนัน้ จาเป็ นจะต้องมีการ
ทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง ให้ความสาคัญกับการสือ่ สาร และการประเมินความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการฯ
ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) ซึ่งเป็ นตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ ทาให้มีกลไกที่สามารถจะแบ่งปั น
ประสบการณ์ ให้คาแนะนา ชีแ้ นะ และบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทัง้ บริษัทฯ
การบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ (Asset Liability Management : ALM)
บริษัทฯ มีการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายประเภทเพื่อกระจายความเสี่ยงให้อยูใ่ นขอบเขตที่ยอมรับไปได้โดย
พิจารณาถึงความเสีย่ งและข้อจากัด ด้านตลาดทุนในประเทศ โดยพอร์ตการลงทุนในส่วนของพันธบัตรจะลงทุนใน
รูปแบบ Buy-and-Hold เพื่อเตรียมรองรับส่วนหนีส้ ินจากการรับประกันภัย นอกจากนี ้ บริษัทอาจมีการถือครองเงินสดใน
ระหว่างรอการลงทุนเพื่อให้ม่นั ใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนการลงทุนในระยะยาวได้
บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้าง บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงศรี จากัด เพื่อทาหน้าที่บริหารจัดการในส่วนสินทรัพย์ของ
บริษัทและ ให้ทางส่วนงานคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการบริหารจัดการด้านหนีส้ ินของบริษัท
สาหรับการบริหารสินทรัพย์ หนีส้ ิน และการลงทุนในภายรวมนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯได้จดั ให้มคี ณะกรรมการการ
ลงทุนฯ ซึ่งมีตวั แทนจากบริษัทฯ และตัวแทนจาก ชับบ์ กรุ๊ป เป็ นผูร้ บั ผิดชอบดูแลเรื่องการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ ินของ
องค์กร (ALM) และมีนกั คณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รบั มอบหมายจากทางบริษัทฯ เป็ นสมาชิกร่วมด้วย เพื่อให้ม่นั ใจว่า
การพิจารณาด้านกางลงทุนมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน คณะกรรมการการลงทุนฯ เป็ นผูพ้ ิจารณา และกาหนดแผนการลงทุน โดยมีการทบทวน
อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ เพื่อกาหนดเป้าหมาย Duration Gap และ CAR ซึ่งแผนการลงทุนดังกล่าวจะถูกนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และจะต้องมีการหารือร่วมกันอย่างสม่าเสมอระหว่างการฝ่ ายการเงิน และ
ฝ่ ายคณิตศาสตร์ประกันภัยกับทีมลงทุนของ ชับบ์ กรุ๊ป เพื่อเป็ นการทบทวนเงื่อนไขข้อกาหนดในการลงทุน และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ และเพื่อให้สามารถประเมินผลกระทบต่อหนีส้ ินและการจัดการหนีส้ ินของบริษัท
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บริษัทฯ มีการตัง้ เป้าหมายสาหรับ Duration Gap โดยจะมีการพิจารณาร่วมกับแผนเงินทุนสารอง ซึ่ง Duration Gap จะ
มีการติดตามอย่างน้อยเป็ นรายไตรมาส โดยเป้าหมายของบริษัทคือการลดช่องว่างในส่วนนีล้ งให้อยู่ภายกรอบระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทัง้ นีอ้ าจขึน้ อยู่กบั สภาวะตลาดและความผันผวนของอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน
(CAR) ต่ออัตราดอกเบีย้ รวมถึงสภาวะตลาดในด้านอื่น ๆ
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“การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพือ่ ให้
การบริหารความเสี่ยง เป็ นส่วนหนึ่ง
ของการดาเนินงานทุกฝ่ าย เพือ่ สร้าง
ความตระหนักทัศนคติและพฤติกรรม
การเรียนรู้ความเสี่ยง และการตัดสินใจทาง
ธุรกิจบนพืน้ ฐานความเสี่ยง เป็ นสิ่งทีส่ าคัญ”
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ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย ทีส่ ามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสาคัญอัน
อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัย
ต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุน และความเสี่ยงกับการกระจุกตัวของภัย
ชับบ์ ไลฟ์ ถือว่าการประกันภัยต่อเป็ นเครื่องมือการถ่ายโอนความเสี่ยงทางด้านการประกันภัย (Insurance risk
management tool) ไปยังบริษัทผูร้ บั ประกันภัยต่อ หนึ่งหรือมากกว่าหนึง่ บริษัท ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาหรือ
ผ่านการใช้วธิ ีการคุม้ ครองอื่น ๆ ในการพิจารณารูปแบบหรือแผนการประกันภัยต่อที่เหมาะสมควรคานึงถึงหลักการ 3 ข้อ
ดังต่อไปนี ้
1. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite) / ระดับเหตุการณ์ความเสียหายที่ยอมรับได้สงู สุด (Risk
Tolerance Levels)
2. ต้นทุนการประกันภัยต่อและทางเลือกในการทาประกันภัยต่อที่เหมาะสม
3. ความน่าเชื่อถือของคูค่ า้ (Counterparty Credit) และความเสี่ยงในการกระจุกตัว (Concentration Risk)
การประกันภัยต่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา อย่างไรก็ตามการประกันภัยต่อ จะยังคงประกอบไปด้วย
ลักษณะดังต่อไปนี:้
1. การประกันภัยต่อโดยรวมอาจเป็ นสัญญาประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty) และสัญญาประกันภัยต่อเฉพาะราย
(Facultative)
2. ทุกธุรกิจที่สาคัญจะมีการทาสัญญาประกันภัยต่อเว้นแต่วงเงินความเสี่ยงรวมต่ากว่าขีดจากัดที่กาหนดไว้
3. สัญญาประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative) อาจนามาใช้เพื่อลดความเสี่ยงเฉพาะรายบุคคลใดๆเพื่อให้
สอดคล้องกับวงเงินตามสัญญาประกันภัยต่อตามสัญญา (ต่อความเสี่ยงและต่อเหตุการณ์)
4. การทาสัญญาประกันภัยต่อ(Treaties) โดยทั่วไปอาจเป็ นได้ทงั้ สัญญาตามสัดส่วนหรือไม่มีสดั ส่วน
5. สัญญาประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative) รวมการบริการเพิม่ เติมอื่นๆ ปกติแล้วจะดาเนินกาภายในประเทศ
6. สัญญาประกันภัยต่อ ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองตลาดที่แตกต่างกัน เช่น การประกันชีวิต การประกันอุบตั ิเหตุ
และการประกันสุขภาพ และตลาดเฉพาะเจาะจง
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มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย
การประเมินหนีส้ ินจากสัญญาประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวตามราคาบัญชี เป็ นการประเมินมูลค่าเงิน
สารองโดยวิธีเบีย้ ประกันภัยสุทธิ (Net Premium Valuation: NPV) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับค่าสินไหม
ทดแทนและผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคตจากกรมธรรม์ประกันชีวติ ที่ยงั มีผลบังคับ
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ทัง้ นีส้ มมติฐานที่ใช้ในการคานวณวิธีดงั กล่าวนีไ้ ด้เป็ นไปตามข้อกาหนดของ
สานักงานคปภ.โดยไม่มีการเผื่อค่าความผันผวนและสมมติฐานที่ใช้จะถูกกาหนดตัง้ แต่วนั เริ่มต้นกรมธรรม์และไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงหลังจากนัน้
การประเมินหนีส้ ินจากสัญญาประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวตามราคาประเมิน เป็ นการประเมินมูลค่าเงิน
สารองโดยวิธีเบีย้ ประกันภัยรวม (Gross Premium Valuation: GPV) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับค่าสินไหม
ทดแทนและผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคตจากกรมธรรม์ประกันชีวติ ที่ยงั มีผลบังคับ
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ทัง้ นีส้ มมติฐานตามประสบการณ์จริงที่ใช้ในการคานวณสาหรับอัตรามรณะ อัตราการ
ขาดอายุกรมธรรม์ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานได้รวมค่าเผื่อความผันผวนตามประกาศคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีส้ ินของบริษัทประกันชีวิต
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รายการ
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัย
ระยะยาว (long-term technical reserves)
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัย
ระยะสัน้ (short-term technical reserves)
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์คา้ งจ่าย
(Unpaid policy benefits)
หนีส้ ินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย
(Due to insured)

ปี 2564
ราคาบัญชี ราคาประเมิน

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2563
ราคาบัญชี ราคาประเมิน

13,014

11,754

11,681

13,248

849

848

645

667

283

283

249

249

51

51

41

41

หมายเหตุ
ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อให้นกั ลงทุนผูว้ ิเคราะห์
ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนีส้ ินจากสัญญาประกันภัยที่เป็ นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลค่า
ดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผูส้ อบบัญชีอนุญาตแล้ว
ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีส้ ินของบริษัทประกันชีวติ เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกากับความมั่นคงทางการเงินของ
บริษัทประกันภัยและเพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู้ อาประกันภัย
ซึ่งจะต้องประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รบั ใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รบั การ
ยอมรับ สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์จริงหรือในกรณีที่บริษัทมีขอ้ มูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจาก
ประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกันภัยของบริษัทนัน้ นอกจากนี ้ มูลค่าสารอง
ประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผือ่ ความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ่งให้เป็ นไปตามที่สานักงาน คปภ. กาหนด
ข้อสังเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนีส้ ินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่างราคาบัญชีและราคา
ประเมินของอย่างมีนยั สาคัญ อันเนื่องมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการทีแ่ ตกต่างกันในการประเมิน
ตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น ทัง้ นีผ้ ทู้ ี่จะนาข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทาความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคา
หนีส้ ินจากสัญญาประกันภัยทัง้ สองให้ถ่ถี ว้ นก่อนตัดสินใจ
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การลงทุนของบริษทั
บริษัทลงทุนในหลักทรัพย์หลายๆ ประเภทเพื่อความหลากหลายโดยพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และข้อจากัด
ของตลาดทุนท้องถิน หลักทรัพย์ท่เี ป็ นพันธบัตรจะลงทุนในขอบเขตที่กว้างและเน้นที่การซือ้ และถือตราสารหนีเ้ พื่อ
สนับสนุนภาระหนีต้ ามกรมธรรม์ประกันภัย นอกจากนัน้ บริษัทอาจถือเงินสดในรูปเงินฝากธนาคาร ขณะที่รอคอยโอกาส
ลงทุนซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายระยะยาวด้านการลงทุน
บริษัทจัดประเภทเงินลงทุนเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย การจัดประเภทขึน้ อยู่กบั จุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ ายบริหารจะเป็ นผู้
กาหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสาหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็ นระยะ
เงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดโดยใช้เส้นอัตราผลตอบแทน
ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย ณ วันทาการสุดท้ายของวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
หน่วย : ล้านบาท
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ประเภท
ปี 2564
ปี 2563
สินทรัพย์ลงทุน
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
เงินฝากสถาบันการเงินและบัตรเงิน
853
853
1,119
1,119
ฝากสถาบันการเงิน
ตราสารหนี ้ (พันธบัตร,หุน้ กู,้ ตั๋ว
สัญญาใช้เงิน, ตั๋วแลกเงิน, หุน้ กูแ้ ปลง
15,815
15,815
15,043
15,043
สภาพ และสลากออมทรัพย์)
ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริษัท
18
18
ย่อยและบริษัทร่วม)
หน่วยลงทุน
เงินให้กยู้ ืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัย
398
398
372
372
เป็ นประกัน
เงินให้กยู้ ืม และเงินให้เช่าซือ้ รถ และ
ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง
ใบสาคัญแสดงสิทธิการซือ้ หุน้
หุน้ กู้ หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนอื่น
รวมสินทรัพย์ลงทุน
17,084
17,084
16,534
16,534
หมายเหตุ
• ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนีส้ ิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
• ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนีส้ ินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัยว่า
ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีส้ ินของบริษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการ กากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
ประกันภัยและเพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู้ อา
ประกันภัย
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การดาเนินงานของ
บริ
ัท นภัยถือเป็ นรายได้สุทธิเพิม่ ขึน้ จานวน 227.3 ล้าน
“เบีย้ ษประกั
บาท หรือคิดเป็ น ร้อยละ 3.8 จากปี 2563”
โดยในปี 2564 บริษทั มีรายได้จากเบีย้ ประกันภัยทีถ่ ือเป็ น
รายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อจานวน 6,467.1 ล้านบาท และ
เบีย้ ประกันภัยถือเป็ นรายได้สุทธิจานวน 6,244.1 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จานวน 227.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 3.8 จากปี
2563 และมีกาไรเพิม่ ขึน้ มาจากทัง้ การขายผ่านฝ่ ายพันธมิตร
ทางธุรกิจ และฝ่ ายตัวแทน บริษัทมีขาดทุนสุทธิหลังจากภาษี
จานวน 12.6 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน มีเหตุผลหลักมาจาก
การเพิม่ ขึน้ ของสารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะ
ยาว และค่าจ้างและบาเหน็จจ่าย
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สรุปผลการดาเนินงานของบริษัท ในปี 2564
รายการ

2564
6,467
6,244
514
1,333
1,771
(13)

เบีย้ ประกันภัยรับรวม
เบีย้ ประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ (สุทธิ)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว เพิม่ (ลด) จากปี ก่อน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
รายการอัตราส่วน
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยปี แรก : เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยปี ตอ่ : เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (Return on equity ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
(Return on assets ratio)
• อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมทัง้ หมด
• อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ท่ไี ม่รวมกรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบ Unit Linked และ Universal life
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน
( Return on Investment Ratio)
• อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทัง้ หมด
• อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่รวมการลงทุนจาก
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบUnit Linked และ Universal life
อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อเงินสารองประกันภัย (ราคาประเมิน)

2564

หน่วย : ล้านบาท
2563
6,053
6,017
458
1,192
1804
85
หน่วย : ร้อยละ
2563

59%
21%
0%

57%
22%
3%

0%
-

1%
-

3%

3%

129%

111%

หมายเหตุ
• ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนีส้ ินที่ประเมินตาม ประกาศ ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีส้ ินของบริษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกากับความมั่นคง
ทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ ตามสัญญาประกันภัยได้อย่าง
ครบถ้วนแก่ผเู้ อาประกันภัย
• กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) เป็ นการประกันชีวิตที่ให้ทงั้ ความคุม้ ครองชีวิตและการลงทุนในกองทุนรวม โดย
มูลค่ากรมธรรม์ขนึ ้ อยู่กบั มูลค่าหน่วยลงทุน ทัง้ หนีส้ ินทรัพย์ในกองทุนเป็ นของผูเ้ อาประกันมิได้เป็ นของบริษัท
• กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Universal life เป็ นการประกันชีวิตที่แยกส่วนความคุม้ ครองชีวิต และส่วนการลงทุนอย่างชัดเจน โดย
ผลตอบแทนจากการลงทุนขึน้ อยู่กบั ผลการลงทุนของบริษัท แต่ไม่ต่ากว่าผลตอบแทนขัน้ ต่าที่ได้รบั รองไว้
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ความเพียงพอของเงินกองทุน
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
- หนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย
- หนีส้ ินอื่น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วน
ของเจ้าของต่อเงินกองทุนที่ตอ้ งดารงตาม
กฎหมาย (ร้อยละ)
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อเงินกองทุน
ที่ตอ้ งดารงตามกฎหมาย (ร้อยละ)
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน
(ร้อยละ)
เงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ได้ทงั้ หมด
เงินกองทุนที่ตอ้ งดารงตามกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
18,614

2563
17,471

12,936
1,590
4,088
429%

14,205
1,314
1,952
155%

429%

155%

429%

155%

4,088
953

1,952
1,262

หมายเหตุ
• ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกาหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทัง้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต กาหนดให้นายทะเบียนอาจกาหนดมาตรการที่จาเป็ นใน
การกากับดูแลบริษัทที่มีอตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ากว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบได้
• เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการ
ประเมินราคาทรัพย์สินและหนีส้ ินของบริษัทประกันชีวิต
• รายการข้างต้นคานวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการ
ประเมินราคาทรัพย์สินและหนีส้ ินของบริษัทประกันชีวิต

งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สาหรับรอบปี ปฏิทนิ ทีล่ ว่ งมาทีผ่ ู้สอบบัญชีตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นแล้ว
ท่านสามารถตรวจสอบ งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สาหรับรอบปี ปฏิทิน 2564 ที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบ
และได้แสดงความเห็นแล้ว ได้ท่ี https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/th-th/aboutchubb/financial-operational-status-chubb-life/documents/pdf/statutory-financial-statement-2564-q4th.pdf
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