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สวนที่ 2 รายละเอียดการเปดเผยขอมูล
1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการ
ประกอบธุรกิจตามที่กําหนดไว รวมถึงแสดงขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะ
ผลิตภัณฑและบริการที่สําคัญ ชองทางการติดตอกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใชในการเรียกรอง
พิจารณา และชดใชเงินหรือคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.1 ประวัติบริษทั
เกี่ยวกับชับบ
https://www.chubb.com/th-th/about-chubb/index-chubb-samaggi.aspx

ชับบเปนบริษัทประกันภัยทรัพยสินและประกันภัยความรับผิดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยรายใหญที่สุดในโลก
ดําเนินธุรกิจใน 54 ประเทศทั่วโลกและอาณาเขตตางๆ ชับบใหบริการดานการประกันภัยสําหรับธุรกิจ การ
ประกันภัยทรัพยสินและการประกันภัยความรับผิด ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล ประกันสุขภาพ ตลอดจน
ใหบริการประกันภัยตอ และประกันชีวิตแกลูกคาหลากหลายกลุมในฐานะผูรับประกันภัย เรานําขอมูลเชิงลึกมา
ใชในการประเมิน วิเคราะหและบริหารจัดการความเสี่ยง ชับบใหบริการและชดเชยคาสินไหมทดแทนอยางเปน
ธรรมและรวดเร็ว ยิ่งไปกวานั้น เรายังมีความโดดเดนในดานผลิตภัณฑประกันภัยและการใหบริการ รวมถึงชอง
ทางการจัดจําหนายที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกรง รวมถึงการดําเนินงาน
ในหลายประเทศทั่วโลก
บริษัท ชับบ ลิมิเต็ด ซึ่งเปนบริษัทแม ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนิวยอรค (NYSE:CB) และเปนสวนหนึ่ง
ของดัชนีหลักทรัพย S&P500 index ชับบมีสํานักงานบริหารในเมืองซูริก นิวยอรค ลอนดอน ปารีส รวมทั้งใน
เมืองอื่น ๆ โดยมีพนักงานทั้งหมดมากกวา 33,000 คนทั่วโลก
ชั บบดํา เนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ในประเทศออสเตรเลีย จีน ฮ องกง อิน โดนีเซี ย เกาหลี มาเก า
มาเลเซีย นิวซีแลนด ฟลิปปนส สิงคโปร ไตหวัน ประเทศไทย และเวียดนาม
เกี่ยวกับชับบ ประเทศไทย
บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) ใหบริการรับประกันภัยแกทั้งกลุมลูกคาบุคคล ครอบครัว รวมถึง
ลูกคาองคกรทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก
ในฐานะที่ชับบสามัคคีประกันภัยเปนหนึ่งในผูนําตลาดประกันวินาศภัยไทย เรานําเสนอผลิตภัณฑประกัน ภัย
หลายประเภท อาทิ การประกั น ภั ย อุ บัติ เหตุ แ ละสุ ข ภาพ การประกั น อั ค คี ภัย และประกั น ทรั พ ย สิ น การ
ประกั นภัยรถยนต และการประกันภัยพิเศษอื่น ๆ สํา หรับ ลูกคาบุคคล และสําหรับลูกค าองคกร/ ธุ รกิ จ เรา
นําเสนอประกันทรัพยสินและความรับผิดตาง ๆ การประกันภัยทางวิศวกรรม ประกันภัยการขนสงสินคาทาง
ทะเล ประกันภัยทางการเงิน เปนตน
ชั บบสามัคคีประกันภัยนํา เสนอผลิตภัณฑแ ละบริการผานชองทางการจัดจํ าหนายที่หลากหลาย ทั้ งธนาคาร
สถาบันการเงิน นายหนา ตัวแทนประกันวินาศภัย และเครือขายสาขาทั่วประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งชองทาง
การตลาดทางตรงซึ่งถือเปนความชํานาญพิเศษของเรา
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ชั บบสามัคคีประกันภัยนับ เปนหนึ่งในผูนําในธุรกิจเนื่องจากเปนพันธมิตรที่แข็งแกรงกับ สถาบันการเงิน และ
บริษัทชั้นนําหลายแหงซึ่งมอบความไววางใจใหบริษัทฯ นําเสนอผลิตภัณฑที่มอบความคุมครองซึ่งไดออกแบบให
เหมาะสมกับความตองการของลูกคาและคูคาพันธมิตรของเรา
1.2 นโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ
บริษัทฯ ยังคงมุงมั่นเปนที่ 1 ในการทํากําไรจากการรับประกันภัย ดังเชนที่ผานมา โดยการใชมาตรฐานการ
พิจารณารับประกันภัยระดับสากล รวมกับความเปนเลิศในการพัฒนาผลิตภัณฑ การบริหารสินไหม และการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ ตั้งเปาในการดําเนินธุรกิจดวยเบี้ยประกันภัยรับตรงที่ 8,755 ลานบาท ดวยอัตราการเติบโตประมาณ
4.4% ในป 2565
บริษัทฯ มุงเนนการปรับปรุงการดํา เนินงานในสวนตางๆ เพื่อเตรียมพรอมรองรับการปรับตัวของธุ รกิ จตาม
เปาประสงคที่วางไว และปรับตัวตอบสนองไดทันตามความเคลื่อนไหวของตลาดโดยรวม ทางบริษัทฯ ยังคงให
ความสําคัญกับ การพั ฒนาเทคโนโลยี และเครื่องมื อที่ เหมาะสมเพื่ อยกระดับ การให บริการแก ลูก ค าและคู คา
พรอมทั้งใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรควบคูกับการเติบโตทางธุรกิจดวย
กลยุทธที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดแก
• ปรับกลยุทธ และการดํา เนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานของคูคาหลัก เพื่อคงความเติบโตของธุรกิจและกําไรของบริษัทฯ ไดอยางเหมาะสม
• ยกระดับการบริหารจัดการชองทางตัวแทนและนายหนา และมุงพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร พรอมทั้ง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหการบริหารและบริการตัวแทนและนายหนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
• แสวงหาโอกาสในการดําเนินธุรกิจแบบใหม ไมวาจะเปนวิธีการดําเนินธุรกิจหรือกับคูคารายใหม รวมถึงการ
ขยายชองทางดิจิตอล เพื่อขยายการเติบโตของธุรกิจและการกระจาย portfolio
• พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของตลาดและเพิ่มความสามารถในการทํากําไร
• ยกระดับการใหบริการงานสินไหม และการใหบริการลูกคาโดยยังคงเนนการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
อยางตอเนื่อง ผานรูปแบบการทํางานโดยอัตโนมัติและการใชงานระบบและเครื่องมือ ในการดําเนินงานดาน
ตางๆ ของบริษัทฯ
• กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนบริษัทฯ ใหเปนไปตามทิศทางที่วางไวสู
การเติบโตอยางยั่งยืน
1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) ใหบริการรับประกันภัยแก ทั้งกลุมลูกคาบุคคล ลูกคาองคกร
ขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนถึงลูกคาองคกรที่มีเครือขายธุรกิจอยูในหลายประเทศ
ในฐานะที่ชับบสามัคคีประกันภัยเปนหนึ่งในผูนําตลาดประกันวินาศภัยไทย เรานําเสนอผลิตภัณฑประกัน ภัย
หลายประเภท อาทิ การประกั น ภั ย อุ บัติ เหตุ แ ละสุ ข ภาพ การประกั น อั ค คี ภัย และประกั น ทรั พ ย สิ น การ
ประกั นภัยรถยนต และการประกันภัยพิเศษอื่น ๆ สํา หรับ ลูกคาบุคคล และสําหรับลูกคาองคกร/ ธุรกิจ เรา
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นําเสนอประกันทรัพยสินและความรับผิดตาง ๆ การประกันภัยทางวิศวกรรม ประกันภัยการขนสงสินคาทาง
ทะเล ประกันภัยทางการเงิน เปนตน
ชั บบสามัคคีประกันภัยนํา เสนอผลิตภัณฑแ ละบริการผานชองทางการจัดจํ าหนายที่หลากหลาย ทั้ งธนาคาร
สถาบันการเงิน นายหนา/ตัวแทนประกันวินาศภัย และเครือขายสาขาทั่วประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งชองทาง
การตลาดทางตรงซึ่งถือเปนความชํานาญพิเศษของเรา
ชับบนับเปนหนึ่งในผูนําในธุรกิจเนื่องจากเปนพันธมิตรที่แข็งแกรงกับสถาบันการเงินและบริษัทชั้นนําหลายแหง
ซึ่งมอบความไววางใจใหบริษัทฯ นําเสนอผลิตภัณฑที่มอบความคุมครองซึ่งไดออกแบบใหเหมาะสมกับ ความ
ตองการของลูกคาและคูคาพันธมิตรของเรา
1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ บริการที่สําคัญของบริษัท และสัดสวนรอยละของเบี้ยประกันภัย
แยกตามประเภทของการรับประกันภัย
บริษัทฯ ไดมีผลิตภัณฑหลากหลายประเภทและรวมถึงบริการตางๆ ซึ่ง ผลิตภัณฑที่ทางบริษัทฯ ไดจัดจําหนายอยู
นั้นมีดังนี้
- ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ 58%
- ประกันภัยทรัพยสินและประกันภัยความรับผิด 18%
- ประกันภัยรถยนต 12%
- ประกันภัยสําหรับลูกคารายบุคคล 12%
ตารางสัดสวนรอยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัยป 2562
หนวย : ลานบาท

หมายเหตุ : ขอมูลมาจากรายงานประจําป

1.5 ชองทางการติดตอบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใชในการเรียกรอง พิจารณา และชดใชเงินหรือคาสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.5.1.1 คําแนะนําในการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

https://www.chubb.com/th-th/claims/accident-health-customer-claims-guidance.aspx
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1.5.1.2 คําแนะนําในการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันภัยรถยนต

https://www.chubb.com/th-th/claims/motor-customer-claims-guidance.aspx

1.5.1.3 คําแนะนําในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนประกันภัยบานและที่อยูอาศัย

https://www.chubb.com/th-th/claims/property-casualty-customer-claims-guidance.aspx

1.5.1.4 คําแนะนําในการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ประกันภัยทรัพยสินและเบ็ดเตล็ด

https://www.chubb.com/th-th/claims/property-casualty-customer-claims-guidance.aspx

1.5.2 วิธีการติดตอบริษัท และหนวยงานที่เกี่ยวของ กรณีมีขอพิพาทหรือเรื่องรองเรียน
ในกรณีที่มีขอพิพาทหรือเรื่องรองเรียน ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือ บุคคลที่เกี่ยวของสามารถติดตอ
บริษัทฯ ผานชองทางดังตอไปนี้
1. Email: Thailand.complaintcenter@chubb.com
2. Call center หมายเลขโทรศัพท 02-6114411
3. ไปรษณีย นําสงที่ บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) 2/4 อาคารชับบ ชั้นที่ 12 โครงการนอรธ
ปารค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่กรุงเทพฯ 10210
2. กรอบการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และกระบวนการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท รวมถึ ง รายละเอี ย ดใน
การดําเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกลาว
2.1 กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
บริษัท มีคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เปนกรรมการอิสระทั้งสิ้น จํานวน 3 ทาน ซึ่งเป น ผูมีความรู ค วาม
เชี่ ย วชาญในด า นการตรวจสอบและการควบคุ ม ภายใน มี ห น ว ยงานตรวจสอบภายในที่ ร ายงานตรงต อ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใต คํา แนะนํา จากหน วยงานตรวจสอบภู มิ ภ าคของชั บ บ การดําเนิน การของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน ไมวาจะเปนเรื่องการวางแผน คัดเลือก วิธีการตรวจสอบ และการนําเสนอ เป น
มาตรฐานเดียวกับชับบในประเทศอื่นๆ รายงานผลการตรวจสอบขั้นสุดทายจะถูกสงใหผูบริหารที่เกี่ยวของทั้งใน
ประเทศ ภู มิภาค และสํา นักงานใหญ นอกจากนั้น บริษัท ยั งมีนโยบายการแจ ง เบาะแส (Whistleblowing
Policy) ที่บริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ จะใหความคุมครองแกผูแจงเบาะแสที่เขาขาย ไมวาผูแจงนั้นจะ
เปนพนักงาน ลูกคา คูคา หรือบุคคลภายนอกก็ตาม
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2.2 โครงสรางองคกรของบริษัท

2.3 โครงสรางการจัดการของบริษัท
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2.4 คณะกรรมการชุดยอย
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย
1. นายบุญมี งดงามวงศ
2. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ
3. นางอําไพ บํารุงศักดิ์ศิลป

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขตอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังตอไปนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบตลอดจนใหความเห็นชอบในการแตงตั้งโยกยาย
พิจารณาความดีความชอบ และการเลิกจางหัวหนาสายงานตรวจสอบ
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิ จารณา คั ดเลื อก เสนอแต งตั้ ง บุ คคลที่ มี ความเป น อิ ส ระเพื่ อ ทํา หนา ที่ เ ป น ผู ส อบบัญ ชี และเสนอ
คาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขา ร ว ม
ประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่อาจมีความ ขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจว า
รายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
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7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละ 4
ครั้ง
8. ใหมีอํานาจวาจางที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาใหความเห็นหรือคําปรึกษาใน
กรณีจําเปน
9. ใหมีอํานาจเชิญกรรมการ ผูบริหาร หัวหนาหนวยงานหรือพนักงานของบริษัทหารือหรือตอบคําถามของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
10. พิจารณาทบทวนขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนประจําทุกป
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
12. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวา มีรายการหรือการกระทํา
ดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไ ข
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
- การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝาฝนกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุ งแกไขภายใน
เวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการ
กระทําตามวรรคหนึ่งตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมธุรกิจประกันภัย
2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปดวย
1. นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ
ตําแหนง
2. นายแอนดรูว จอหน นิสเบ็ท
ตําแหนง
3. นายแอนดรู ชุน ไว ลุง
ตําแหนง
4. นายแอนดรู เอียน คิงสฟอรด สมิธ
ตําแหนง
5. นางสาวกมลรัตน ตั้งสีมาทรัพย
ตําแหนง
6. นางชนิดา รัตนวิจัย
ตําแหนง
7. นายมนสันต มฤคทัต
ตําแหนง
ขอบเขตอํานาจหนาที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังตอไปนี้

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1. ทําใหมั่นใจวาบริษัทมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่เขมแข็ง รวมไปถึงการทําตัวเปนแบบอยาง
(tone at the top) อยางเหมาะสม โดยการสื่อสารแนวปฏิบัติสําหรับการระบุ บริหาร และควบคุม
ความเสี่ยง อยางตอเนื่อง
2. สื่อสารนโยบายบริษัท และจัดใหมีระบบงาน เพื่อการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ
3. ใหความเห็นเกี่ยวกับกรอบการบริหารความเสี่ยง ตอคณะกรรมการกํากับการบริหารความเสี่ยง
4. ตรวจสอบการนํากรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในปฏิบัติ
5. ทํ า ใหมั่ นใจบริษัทมีก ารระบุ และทบทวน ความเสี่ย งดา นกลยุ ทธ ด านปฏิบั ติก าร ด านการรับ
ประกันภัย และดานการเงินที่เผชิญอยู และการปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้ง
ประเมินความเหมาะสมของขั้นตอนที่ผูบริหารใชในการจัดการความเสี่ยง
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6. ทบทวนแนวโนมของความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท รายงานความเสี่ยงบางสวนพรอมทั้งสถานะของ
ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
7. ติดตามผลการทํางานของผูบริหารในการดําเนินการการตอบสนองตอความเสี่ยงและกิจกรรมการ
ปรับปรุงแกไขกระบวนการควบคุมภายใน และทําใหมั่นใจวามีระบบงานที่เหมาะสมในการระบุ
และการตรวจสอบความเสี่ยง และดําเนินงานตามเปาหมาย
8. จัดทําและดํารงไวซึ่งกรอบการบริหารความเสี่ยงซึ่งชวยใหหนวยงานสามารถวิเคราะหความเสี่ยงที่
เกี่ ย วข อ งกั บ โอกาสใหม ท างธุ ร กิ จ ได อ ย า งถู ก ต อ ง และให คํ า แนะนํ า และข อ เสนอแนะต อ
คณะกรรมการบริษัทความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงตางๆ
9. ทําใหมั่นใจวามีการอบรมแกบุคลากรทางการบริหารความเสี่ยงอยางเพียงพอ
10. ประเมินความเสี่ยงกอนการควบคุมของความเสี่ยงที่สําคัญ อันเกิดจากปจจัยภายนอก ภายใน และ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และประเมินความเพียงพอของการควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงที่
เหลืออยูหลังการควบคุม
11. รั บ ทราบรายงานที่ เ ปน ป จ จุ บั น อยา งสม่ํ า เสมอจากฝ า ยบริ หาร ที่ ป รึ ก ษาทางกฎหมาย และ
หนวยงานกํากับการปฏิบัติงาน ในเรื่องของ การไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ จรรยาบรรณของ
บริษัท รวมไปถึง นโยบาย และ ระเบียบปฏิบัติภายในบริษัททั้งหมด และสืบหาความเสี่ยงที่สงผล
กระทบตอบริษัท
12. ทบทวนแผนธุรกิจปละครั้งหรือเมื่ อใดก็ตามที่มีแกไขปรับปรุงแผนธุรกิจ และใหขอเสนอแนะที่
เกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงทางธุรกิจที่สําคัญตอคณะกรรมการบริษัท
13. เก็บรักษาฐานขอมูลหรือระบบทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
14. อนุมั ติ ในเรื่อ งใด ๆ ที่ เกี่ย วขอ งกับ การจั ดการความตอเนื่ อ งทางธุรกิ จ (Business Continuity
Management)
15. ทบทวนและอนุ มั ติ ส ถานะความเสี่ ย งป จ จุ บั น ของบริ ษั ท รวมไปถึง ทะเบี ย นความเสี่ย ง (Risk
register) และรายงานตอไปยังคณะกรรมการการกํากับการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อรับทราบ
16. พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ไดแกรายงานการติดตามการปฏิบัติตามกรอบ
การบริหารความเสี่ยง กอนที่จะรายงานตอไปยังคณะกรรมการการกํากับการบริหารความเสี่ยงและ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ
17. พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
18. ประเมินความเพียงพอของมาตรการการบริหารความเสี่ยงรวม และประสิทธิ ภาพของการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท
19. ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการกํากับการบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวกับ
การลงทุน
20. ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการกํากับการบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวกับ
การประกันภัยตอ
21. เพื่ อ ให สอดคล อ งกับ นโยบายบริ ห ารความเสี่ ย งด า นฉอ ฉล คณะกรรมการมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ดังตอไปนี้
ก. สนับ สนุ นคณะกรรมการกํา กับ การบริ หารความเสี่ ย งและคณะกรรมการบริษัทในการ
ดําเนินการใหมีการจัดทําและดําเนินการควบคุมความเสี่ยงดานการฉอฉลอยางเพียงพอ
ข. ติดตามและทําใหมั่นใจวามีการดํา เนินการตามแผนการควบคุมและรายงานสถานะการ
บรรเทาผลจากการฉอฉล
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ค. พิจารณาผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงดานฉอฉลผานการจั ดทําสรุป รายงานการ
ปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงไตรมาสละหนึ่งครั้ง
ง. ทบทวนนโยบายการบริ หารความเสี่ย งดานฉอฉลอย างน อยปละหนึ่งครั้งและอาจมีการ
ทบทวนเปนกรณีพิเศษเมื่อจําเปน
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน
1. นายโอลิเวีย บูฉาด
2. นางสาวกมลรัตน ตั้งสีมาทรัพย
3. นายมนสันต มฤคทัต

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

2.5 การสรรหาและการแตงตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหาร
บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและแตงตั้งกรรมการ ดังนี้
1. บริษัทฯ พิจารณาหาผูมีคุณสมบัติเหมาะสมในบื้องตน
2. บริษัทฯ พิจารณาและตรวจสอบขอมูลประวัติการศึกษา ประสบการณทํางาน และตรวจสอบคุณสมบัติตาม
กฎหมายของกรรมการอิสระและกรรมการ ของผูไดรบั การเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือกรรมการ
อิสระ
3. พิจารณาความเหมาะสมโดยการสัมภาษณผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือกรรมการ
อิสระ โดยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร
4. นําเสนอขอมูลคุณสมบัติตาง ๆ ของผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือกรรมการอิสระ ให
บริษัทแมในภูมิภาคเอเซียแปซิฟคพิจารณา
5. นําเสนอรายชื่อตอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงกรรมการหรือกรรมการอิสระ
6. ขอความเห็นชอบตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ
ยื่นจดทะเบียนตามกฎหมายตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วัน นับตั้งแตวันที่มี
มติอนุมัติ
2.6 นโยบายการจายคาตอบแทน (Remuneration policy)
ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 27 กําหนดวา กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู
ถือหุนจะพิจารณาและลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
โดยคาตอบแทนกรรมการนั้น อาจกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนแนนอน หรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไว
เปนคราว ๆ หรือใหมีผลตลอดไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได รวมทั้งมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยงและ
สวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งไมกระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่เปนพนักงานหรือลูกจางของ
บริษัทฯ ในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ
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3. การบริหารความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย
และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)
3.1 การบริหารความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management : ERM)
บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จํากัด มหาชน ไดตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องคกรในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งเปนสภาบันการเงินประเภทหนึ่งซึ่งมีหนาที่ ในการบรรเทาความเสี ยหาย
ทางดานการเงินใหแกประชาชนทั่วไป โดยทางบริษัทไดยึดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงตามมาตราฐานของกลุม
บริษัทชับบ และมาตราฐานการบริหารความเสี่ยงระดับสากล (ISO 31000, ICP 8 & 16, ComFrame, COSO) รวม
ไปถึงการปฏิบัติตามมาตราฐานขั้นต่ําในการบริหารของของสํานักงานคปภ .
ขอบเขตในการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงประกอบไปดวยประเภทดังตอไปนี้
1 ความเสี่ยงดานการรับประกันภัย (Insurance Risk) คือ ความเสี่ยงจากการพิจารณารับประกันภัยรวมถึง
ผลการรับประกันภัยของบริษัทต่ํากวาเกณฑที่บริษัทยอมรับได หรือต่ํากวาแผนที่ตั้งไว และจากการกระจุก
ตัวของเบี้ยรับประกันภัยจากผูเอาประกัน อุตสาหกรรม หรือคูคานอยราย
2 ความเสี่ยงดานเงินสํารอง(Reserve Risk) คือ ความเสี่ยงจากความไมเพียงพอของการสํารองเงินสําหรับ
ภาระผูกพันทางการเงินที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใตความผันผวนที่เกินกวาเกณฑปกติของบริษัท
3 ความเสี่ยงดานการตลาด(Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่พอรตการลงทุน มีความผันผวนจากราคาตลาด
(เชน ความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงในราคาตราสารทุน และความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน)
4 ความเสี่ยงดานเครดิต(Credit Risk) คือ ความเสี่ยงจากการสูญเสียตัวเงินที่เกิดจากคูสัญญาผิดนัดชําระ
หนี้ (หรือเกิดความคลาดเคลื่อนในการทําธุรกรรม/สัญญาทางการเงินกับบริษัท) หรือการลดลงของอันดับ
ความนาเชื่อถือ(Credit Rating) ของบริษัทคูสัญญาหรือผูออกสินทรัพยลงทุน
5 ความเสี่ ยงด านสภาพคลอง(Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่บริษัท มีกระแสเงินสด (รวมถึงวงเงิน กู
ฉุกเฉิน) ไมเพียงพอตอการชําระหนี้ตามกําหนด
6 ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการสินทรัพยและหนี้สิน(Asset/Liability Management Risk) คือ ความ
เสี่ยงที่สินทรัพยของบริษัทไมเพียงพอหรือไมสามารถรองรับหนี้สินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได ทั้งในแงอัตรา
แลกเปลี่ยนและ/หรือดานอายุเฉลี่ยของสินทรัพย
7 ความเสี่ยงดานกฎหมายและการกํากับการปฎิบัติงาน(Legal & Compliance Risk):
- ความเสี่ยงดานกฎหมาย(Legal Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับขอกฎหมาย, สัญญาขอผูกพัน
หรือผลเสียหายจากการแพคดีความ
- ความเสี่ยงดานกํากับการปฎิบัติงาน(Compliance Risk) คือ โอกาสที่จะเกิดความเสียหายตอ
ลูกคา จากการคว่ําบาตร การถูกปรับ การลงโทษ หรือเสียชื่อเสียงจากการไมปฎิบัติตามกฎหมาย
และขอ บัง คับ ทั้งในและระหวางประเทศ นอกจากนี้ยั งรวมถึ งความลม เหลวในการปฎิ บัติ ต าม
ระเบียบวินัย/จรรยาบรรณของพนักงาน นโยบาย และขั้นตอนปฎิบัติงานตางๆ
8 ความเสี่ยงดานปฎิบัติการ(Operational Risk)
- คือ ความเสี่ยงอันเกิดจากความไมเพียงพอ หรือความลมเหลวของกระบวนการปฎิบัติงานภายใน
บุคคลากร ระบบ หรือเหตุการณภายนอก
- เหตุการณความเสี่ยงดานปฎิบัติการ นั้นสงผลกระทบที่สําคัญตอความสามารถในการดําเนินธุรกิ จ
รวมถึงมูลคาของธุรกิจของบริษัท
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9 ความเสี่ยงดานกลยุทธ(Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่บริษัทไมสามารถบรรลุหรือปฏิบัติตามกลยุทธที่
กําหนดไวในแผนธุรกิจ
10 ความเสี่ยงดานชื่อเสียง(Reputational Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดภาพลักษณดานลบตอบริษั ท ที่
เกิดขึ้นจากผูมีสวนไดสวนเสียหลัก (เชน ลูกคา, คูคา, พนักงาน, ผูตรวจสอบ) ซึ่งสงผลกระทบสําคัญตอ
ความสามารถในการบริหารจัดการกลยุทธ ไมวาเรื่องเหลานั้นจะเปนจริงหรือไม ความเสี่ยงนี้จะสงผลทําให
ฐานลูกคาลดลง มีคาใชจายทางกฎหมาย หรือรายไดของบริษัทลดลง
11 ความเสี่ยงดานเงินกองทุน(Capital Risk )คือ ความเสี่ยงที่บริษัทมีเงิน กองทุนไม เพียงพอตามกฎหมาย
และขอกําหนดของบริษัทจัดอันดับเครดิต ไมเพียงพอตอการจ ายสินไหมทดแทนในระยะสั้น /ระยะยาว
ปกปองสวนของผูถือหุน หรือพรอมรองรับกรณีเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ
12 ความเสี่ยงภายในกลุมบริษัท(Group Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัท ในฐานะสมาชิก
ของกลุมบริษัทชับบ อาจจะไดรับผลกระทบในแงลบซึ่งเปนผลมาจากการกระทําของบริษัทแมหรือบริษัท
อื่นๆที่อยูภายใตกลุมบริษัทชับบ
13 ความเสี่ยงดานการดําเนินธุรกิจ(Conduct Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอลูกคา (ที่
ไมไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม) และตอชื่อเสียงของบริษัท/คูคา ซึ่งเปนผลมาจากจากการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท
14 ความเสี่ยงดานการประกันภัยตอ (Reinsurance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการทําประกันภัยตอไม
เพียงพอทั้งในดานตัวเงิน ดานประเภทความคุมครอง และดานระยะเวลาและเงื่อนไข
ทางบริษัทไดมีการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และตัวชี้วัดความเสี่ยง พรอมทั้งมีการระบุ ประเมิน ควบคุม
และติดตามความเสี่ยงในแตละดาน อยางสม่ําเสมอเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ
3.2 การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)
คณะกรรมการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเปนผูกําหนดสัดสวนการ
ลงทุนในสินทรัพยแตละประเภท (Table of Limit) ตามกรอบที่กําหนดไวและมีการทบทวนการจัดสรรเงินลงทุน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสัดสวนสินทรัพยนอยกวาหนี้สินอย างมีนัยสําคัญ ในแตล ะ
สัดสวนการลงทุน
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ทั้งนี้สําหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียด ดังนี้
หนวย : ลานบาท
ปี 2562
รายการ

ราคาบัญชี

ปี 2561

ราคาประเมิน

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

สินทรัพย์ลงทุน (Total Investment Assets)

10,343

10,380

9,822

9,858

สินทรัพย์สภาพคล่อง (Total Liquid Assets)

12,541

12,578

11,909

11,945

หนีสินรวม

15,534

15,269

15,013

14,754

6,851

6,617

5,980

5,743

หนีสินตามสัญญาประกันภัย

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพยและหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยและหนี้สินที่ประเมิ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค หลั กในการกํ า กั บ
ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีความสามารถในการจายผลประโยชน ตาม
สัญญาประกันภัยไดอยางครบถวนแกผูเอาประกันภัย

4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณไดและมีนัยสําคัญอันอาจมีผลกระทบตอฐานะการเงิ นของ
บริษัท การบริหารจัดการประกันภัยตอ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และ
การกระจุกตัวจากการรับประกันภัย
บริ ษั ทจั ด ทํ า สั ญ ญาการประกั น ภั ย ต อของปป จ จุบั น โดยใหมี ค วามสอดคล อ งกั บ ธุ ร กิจ เป น ป จ จั ย หลั ก โดย
รายละเอียดของสัญญาประกันภัยตอแตละประเภทจะพิจารณาจากขนาด ประเภท และความซับซอนของธุรกิจ
การรับประกันภัยทุกประเภทธุรกิจ บริษัทจะใชความระมัดระวังในการพิจารณาจํานวนเงินที่บริษัทจะรับเสี่ยง
ภัยไวเอง บริษัทมีการพิจารณาการเอาประกันภัยตอในระดับที่เหมาะสมกับการคาดการณความเสี่ยงของพอรตโพลิ
โอในการเกิดความเสียหายทั้งตอภัยแตตอเหตุการณ ตามเกณฑที่ระบุไวในกรอบบริหารประกันภัยตอนี้ โดยผานการ
ทําสัญญาประกันภัย และการเอาประกันภัยตอเฉพาะรายที่เหมาะสม
ภัยที่รับเสี่ยงและเหตุการณที่รับเสี่ยงไวเองสูงสุด
 สวนทีบ่ ริษัทรับเสี่ยงภัยไวเองสุทธิแตละเหตุการณทั้งหมดในทุกประเภทธุรกิจ ซึ่งไดแก การประกันภัย
ทรัพยสินและเบ็ดเตล็ด (Property and Casualty : P&C) การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Accident
and Health: A&H) และ การประกันภัยทรัพยสินสวนบุคคล (International Personal Line: IPL) โดย
เมื่อรวมกันจะตองไมเกินกวารอยละ 5 ของสินทรัพยสุทธิของบริษัท
 ภัยสวนที่บริษัทจะรับเสี่ยงไวเองสูงสุดแตละภัย กําหนดใหเทากับความเสียหายประมาณการสุทธิสูงสุด แต
รวมเบี้ยประกันภัยเพื่อการจัดทดแทน (reinstatement premium) ดวย
 บริษัทกําหนดระดับความเปนไปไดสูงสุดของการประเมินความเสียหายที่ 99.5 เปอรเซ็นไทล หรือโอกาส
ของการเกิด 1 ครั้งใน 200 ป
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 บริษัทจะรักษาจํานวนจํากัดความรับผิด และ/หรือ จํานวนการจัดทดแทน (number of reinstatements)
เพื่อเปนการปองกันสัญญาประกันภัยตอใหอยูในระดับพอเพียงตลอดเวลา เพื่อใหสามารถรับผิดชอบภัยที่รบั
ความเสี่ยงสูงสุดและภัยตอเหตุการณที่รับเสี่ยง ตามกรอบกลยุทธการบริหารการประกันภัยตอนี้
 สําหรับความเสี่ยงจากประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ โอกาสเกิดภัยสูงสุดคือ การประเมินความเสียหายบน
เหตุการณสมมติ
เกณฑและความสามารถในการรับความเสี่ยง
บริษัทไดกําหนดเกณฑเบื้องตนในการรับความเสี่ยงภัยไว ดังตอไปนี้
 ภัยที่รับเสี่ยงไวเองสุทธิสําหรับความเสี่ยงภัยแตละภัย จะตองไมเกินกวารอยละ 2.5 ของสินทรัพยสุทธิของ
บริษัท ณ เวลาใด ๆ
 สําหรับความคุมครองมหันตภัย บริษัทจะตองมีความคุมครองมหันตภัยจากสัญญาประกันภัยตอในระดับที่
พอเพียง โดยใชเกณฑความนาจะเปนในการเกิดเหตุที่ไมนอยกวา 1 เหตุการณใน 200 ป
 ผูพิจารณารับประกันภัยของบริษัทตองมั่นใจวาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (หักดวยการเอาประกันภัยตอ
เฉพาะราย) จะไมเกินกวาขีดสูงสุดของสัญญาเฉพาะประเภทนั้น
ระดับเงินกองทุน
ระดับเงินกองทุนเปาหมาย ของบริษัท (Preferred Target Capital: PTC) คือ การดํารงรักษาคาอัตราสวนความ
เพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ไวในระดับที่ไมต่ํากวา 300%
การคัดเลือกผูรับประกันภัยตอและนายหนาประกันภัยตอ
 ผูรบั ประกันภัยตอ
o บริษัทสามารถเอาประกันภัยตอ กับบริษัทประกันภัยตอตามแนวทางปฏิบัติที่ต้งั ไวโดย คณะกรรมการ
ประกันภัยตอ (Reinsurance Security Committee “RSC”) เทานั้น
o การคั ดเลื อ กผู รั บ ประกั นภั ย ต อ แต ล ะรายขึ้ น อยู กั บ อั น ดั บ ความแข็ ง แกร ง ทางการเงิ น ของบริ ษั ท
ประกันภัย ตอ ที่จัดอัน ดับ โดยสถาบั น AM Best หรือ Standard & Poor’sโดยตองมี อั น ดับ ความ
นาเชื่อถือต่ําสุดคือ Ao สําหรับการติดตามความมั่นคงและความเหมาะสมของผูรับประกันภัยตอ บริษัทใชขอมูลที่มีการกําหนด
ไวให ใ นระบบเครื อ ขา ยภายในบริษัท ซึ่ งเป นขอ มูลที่ ค ณะกรรมการประกัน ภั ยต อ (Reinsurance
Security Committee “RSC”)ไดจัด ใหมีกระบวนการติดตามอั น ดับ ความนา เชื่ อ ถื อ ฐานะการเงิ น
ความเพียงพอของเงินกองทุนของผูรับประกันภัยตอ และความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพันให
เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
 นายหนาประกันภัยตอ
o รายชื่ อ บริ ษั ท นายหน า ประกั น ภั ย ต อ จะต อ งได รั บ อนุ มั ติ แ ล ว จากคณะกรรมการประกั น ภั ย ต อ
(Reinsurance Security Committee “RSC”) เท า นั้ น ซึ่ ง หลั ก เกณฑ ใ นการคั ด เลื อ กนายหน า

15

ประกันภัยตอนั้น คณะกรรมการประกันภัยตอ ไดคํานึงถึงประสบการณ การกํากับดูแลของหนวยงาน
กํากับที่กํากับดูแลนายหนาประกันภัยตอ ความเชี่ยวชาญ และการใหบริการ
การจัดการความเสี่ยงดานการกระจุกตัวตอคูสัญญาประกันภัยตอ
บริษัท บริหารความเสี่ ย งนี้ดว ยการเขา ทํ าสัญ ญา Advanced Cash Call และ สั ญ ญา Fund Withheld
ระหว า งบริษัท และ Chubb Tempest Re เพื่ อลดผลกระทบจากความเสี่ย งดา นกระจุ กตั ว อี กทั้งบริษัทได ทํา
สัญญาประกันภัยตอสําหรับประกันภัยทรัพยสินและความรับผิด (Property and Casualty : P&C) โดยตรงกับ
ผูรบั ประกันภัยตอภายนอกเพื่อลดความเสี่ยงดานการกระจุกตัว
ทั้งนี้สําหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียด ดังนี้
หนวย : ลานบาท
รายการ
สํารองประกันภัยส่วนทีเรี ยกคืนจากบริ ษัทประกันภัยต่อ
เงินค้ างรับจากการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้ จากการประกันภัยต่อ

จํานวน
2,332
944
0

5. มูลคา วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได (Premium Liabilities)
บริษัทใชวิธีการคํานวณ UPR แบบเสนตรง สําหรับแตละประเภทการประกันภัยโดยสวนใหญ ยกเวนการ
ประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเลเฉพาะเที่ยว, การประกันภัยการขนสงสินคาภายในประเภทเฉพาะเที่ยว และการ
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลาคุมครองไมเกินหกเดือน ซึ่งสําหรับการประกันภัยประเภทดังกลาว เบี้ย
ประกันภัยรับจะถูกบันทึกเปน UPR จนกระทั่งวันสิ้นสุดความคุมครอง วิธีการเหลานี้เปนวิธีทางบัญชีที่สมเหตุสมผล
ที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไปวาเปนการประมาณการสัดสวนความเสี่ยงที่ยังไมไดรับรู อยางไรก็ตาม การคํานวณนี้
ไมไดคํานึงถึงตนทุนการไดมารอตัดบัญชี (Deferred Acquisition Costs) ซึ่งสอดคลองกับเบี้ยประกันภัยที่ถือเปน
รายได ที่ใชในการคํานวณอัตราสวนความเสียหายสัมบูรณในอดีต
คาใชจายในการรักษากรมธรรม (Policy Maintenance Expense) จะคิดเปนเปอรเซ็นตของเบี้ยประกันภัย
ที่ยังไมถือเปนรายไดรวม (Gross UPR)
ตนทุนของการประกันภัยตอแบบ XOL ของบริษัท จะมีการคํานวณที่แตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับประเภทการ
ประกั นภั ย โดยจะคํานวณจากเบี้ย ประกัน ภัย ตอ แบบ XOL หารดวยเบี้ยประกัน ภั ยตอ แบบ XOL รวมกั บ เบี้ ย
ประกันภัยรับสุทธิ หรือคํานวณจากเบี้ยประกันภัยตอแบบ XOL หารดวยเบี้ยประกันภัยตอแบบ XOL รวมกับ เบี้ย
ประกั น ภัย ที่ ถือเป น รายได สุท ธิ นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ได คํา นึ ง ถึ งประเภทของสัญญาประกัน ภั ย ตอ แบบ XOL เป น
สวนประกอบในการคํานวณดวย

16

อั ตราสวนความเสียหายของความเสี่ย งภัยที่ยั งไมสิ้นสุด (รวม ALAE) ของบริษั ท จะคํา นวณมาจากค า
ประสบการณจริงในอดีตในแตละประเภทการประกันภัย โดยนํามาพิจารณาควบคูกับดุลยพินิจและประสบการณ
ของนักคณิตศาสตรประกันภัย
ULAE ถูกกําหนดเปนเปอรเซ็นตของคาสินไหมทดแทนจายรวม (Gross Paid Claims) โดยขึ้นอยูกับแตละ
ประเภทการประกันภัย ซึ่ง ULAE จะถูกรวมอยูในคาประมาณการที่ดีที่สุดของภาระผูกพันตามกรมธรรมประกันภัย
ใน อน า คต รว ม แ ล ะ สุ ท ธิ (Best Estimate of Gross Future Liability and Best Estimate of Net Future
Liability)
จากการคํานวณ จะพบวา UPR มีคาสูงกวา URR ดังนั้นบริษัท จึงไมจําเปนตองจัดสรรเงินสํารองสําหรับเบี้ย
ประกันภัยที่ไมเพียงพอ (Premium Deficiency Reserve) ตามกฎระเบียบของประเทศไทย
สํารองคาสินไหมทดแทน (Claim Liabilities)
บริษัท ไดวิเคราะหความรับผิดคาสินไหมทดแทน ทั้งยอดรวมกอนหักการประกันภัยตอ และสุทธิหลังหัก
การเอาประกันภัยตอ แยกออกจากกัน โดยมีวิธีการ และสมมติฐานดังนี้
ความรับผิดคาสินไหมทดแทนรวม – กอนหักการประกันภัยตอ (Gross of Reinsurance)
สําหรับการรับประกันภัยโดยตรงและการรับประกันภัยตอแบบเฉพาะราย บริษัทใชวิธีการตอไปนี้ในการ
ประมาณการความรับผิดคาสินไหมทดแทน
▪ วิธีพัฒนาการของคาสินไหมทดแทนที่ไดเกิดขึ้น (Incurred Claims Development Method)
▪ วิธีพัฒนาการของคาสินไหมทดแทนจาย (Paid Claims Development Method)
▪ วิธี Bornhuetter-Ferguson โดยใชขอมูลคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
▪ วิธี Bornhuetter-Ferguson โดยใชขอมูลคาสินไหมทดแทนจาย
▪ วิธี Brosius โดยใชขอมูลคาสินไหมทดแทนที่ไดเกิดขึ้น
▪ วิธี Payment Per Claims Incurred โดยใชขอมูลคาสินไหมทดแทนจาย
วิธีการขางตนนี้ เปนวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไป
บริษัท ไมไดพิจารณาถึงมูลคาของเงินที่เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา (Time Value of Money) ยกเวนการ
คํานวณเงินสํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม (Gross Premium Valuation) ซึ่งวิธีการคํานวณเงินสํา รอง
ประกันภัยดังกลาวจะใชสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว เชน การประกันภัยโรคมะเร็งและโรครายแรง (Cancer
and Critical Illness of Insurance)
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ความรับผิดคาสินไหมทดแทนสุทธิ – หลังหักการประกันภัยตอ (Net of Reinsurance)
สําหรับการรับประกันภัยตอแบบสัญญาลวงหนา (Inward Treaty Reinsurance) นั้น ไมมีขอมูลพัฒนาการ
คาสินไหมทดแทน
โดยทั่วไปในการคํานวณคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแลวแตยังไมไดรับรายงาน (IBNR) ของการรับประกันภัย
ตอแบบสัญญาล วงหน า (Inward Treaty Reinsurance Business) ซึ่งหากสามารถหาข อ มูลสํ า หรับ ค า สิ น ไหม
ทดแทนที่ไดรับรายงานแลวแตการจายคาสินไหมทดแทนยังไมสิ้นสุดของการประกันภัยตอแบบสัญญาลวงหนาได
(Inward Treaty Case Reserve) บริษัท จะคํานวณเงินสํารอง IBNR สําหรับการประกันภัยตอแบบสัญญาลวงหนา
โดยการตั้ ง สมมติฐ านวา เงิน สํา รอง IBNR Reserve และ Case Reserve ของการรับประกัน ภั ย ต อแบบสั ญ ญา
ลวงหนา มีความสัมพันธเชนเดียวกับในการรับประกันภัยตรง กลาวคือ IBNR ของการรับประกันภัยโดยตรงจะถู ก
นํามาหารดวยเงินสํารองสําหรับคาสินไหมทดแทนที่ไดรับรายงานแลวแตการจายคาสินไหมทดแทนยังไมสิ้นสุดสุทธิ
(Net Case Reserve) ของการรับประกันภัยโดยตรง โดยสัดสวนดังกลาวเรียกวา “ปจจัยตัวคูณ IBNR” (the IBNR
Factor) และปจจัยตัวคูณ IBNR นี้ จะถูกนํามาคูณกับเงินสํารองสําหรับคาสินไหมทดแทนที่ไดรบั รายงานแลวแตการ
จายคาสินไหมทดแทนยังไมสิ้นสุดสุทธิ (Net Case Reserve) ของการประกันภัยตอแบบสัญญาลวงหนา ผลลัพธที่ได
คือ IBNR สําหรับการรับประกันภัยตอแบบสัญญาลวงหนา
ในกรณีที่ไมมีการเก็บขอมูล Case Reserve ของการประกันภัยตอแบบสัญญาลวงหนา บริษัทจะใชเบี้ ย
ประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิในการคํานวณแทนการใช Case Reserve อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาการรายงานคา
สินไหมทดแทนสําหรับการรับประกันภัยตอแบบสัญญาลวงหนานั้นคอนขางลาชา เพื่อพิจารณาถึงประเด็นดังกลาว
บริษัทจึงใชดุลยพินิจในการตัดสินใจ เพิ่มคาสวนเผื่อ(Margin) โดยคิดเปนเปอรเซ็นตบนปจจัยตัวคูณIBNRที่ใช
ความรับผิดคาสินไหมทดแทนสุทธิ ไดมาจากผลลัพธของความรับผิดคาสินไหมทดแทนรวม และใช วิธีที่
เทียบสัดสวนโดยพิจารณาจากเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดทั้งรวมและสุทธิ
สํา หรั บ แตล ะป อุ บัติ เหตุ ในแตละประเภทการประกั นภัย เงินสํา รอง IBNR สุทธิ (Net IBNR) สามารถ
คํานวณโดยใชสูตรตามรายละเอียดดานลาง โดยขึ้นอยูกับลักษณะของพอรตโฟลิโอของบริษัทดวย ดังนี้
Net IBNR = Gross IBNR * Minimum (1, Net Earned Premium/Gross Earned Premium)
ในกรณีที่เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ มีคาติดลบ เงินสํารอง IBNR สุทธิ (Net IBNR) สามารถคํานวณ
ไดดังนี้
Net IBNR = If (Net Earned Premium > 0, Gross IBNR * Minimum(1, Net Earned Premium/Gross
Earned Premium), Average (Reported Net Incurred Losses of previous 3 quarters) * IBNR Factor of
Gross incurred Claim of BF Method * 2)
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การคํานวณเงินสํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม สําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว (Gross
Premium Valuation)
การคํ า นวณเงิ น สํ า รองประกั น ภั ย แบบเบี้ ย ประกั น ภั ย รวม เป น การคํ า นวณมู ล ค า ป จ จุ บั น ของเงิ น
ผลประโยชนตามกรมธรรมและคาใชจายตางๆของกรมธรรม หักดวย มูลคาปจจุบันของเบี้ยประกันภัยรับจริง ในการ
คํานวณเงินสํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม จะมีหลายๆปจจัยที่นํามาพิจารณา เชน ตนทุนของคาสินไหม
ทดแทน, จํานวนเงินผลประโยชนและคาใชจายตางๆตามกรมธรรม , อัตราการขาดตออายุและอัตราคิดลด เปนตน
อัตราการขาดอายุกรมธรรมประกันภัย บริษัทจะใชขอมูลตามประสบการณจริง
อัตราการเกิดเหตุและเจ็บปวย บริษัทจะใชตารางอัตรามรณะไทยป 2560 เปนตัวแทนอัตรามรณะ และใช
อัตราการเกิดโรคมะเร็งจากแหลงขอมูลที่มีความนาเชื่อถือจากทั้งในและตางประเทศ รวมถึง อัตราเบี้ยประกันภัย
โรครายแรงที่ไดรับการอนุมัติจากคปภ มาเปนสวนประกอบในการพิจารณาดวย
อัตราคิดลด บริษัทจะใชอัตราคิดลดที่ปราศจากความเสี่ยง ซึ่งจะใชคาที่มากกวา เมื่อเทียบระหวาง อัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย ณ วันที่ทําการประเมิน กับ คาเฉลี่ยของอั ตราผลตอบแทน ของพั นธบั ตร
รัฐบาล ณ แตละสิ้นไตรมาสทั้งหมด 8 ไตรมาสที่ผานมา นับจากวันที่ประเมินมูลคา โดยคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ใช
สําหรับสิ้นไตรมาสปจจุบันจะมีคา เทากับ 51% และอีก 49% จะถูก จัดสรรใหแตละสิ้นไตรมาสของ 7 ไตรมาสที่ผาน
มา โดยแตละไตรมาสจะเทากับ 7%
อั ตราคาใชจาย บริษัทจะพิ จารณาคาใชจายในการดํา เนินงานรวม เชน คาใชจายในการบริหารจัด การ
กรมธรรมประกันภัย รวมถึงพิจาณา คาใชจายที่ไมสามารถจัดสรรไดประกอบการพิจารณาดวย
ขอมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้
หนวย : ลานบาท

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงค
หลักเพื่อใหนักลงทุนผูวิเคราะหทางการเงินเขาใจถึงมูลคาทางเศรษฐศาสตรของหนี้สินจากสัญญาประกันภั ยที่
เปนที่ยอมรั บตามหลั กการทางบัญชี ในประเทศไทย ซึ่งมูลคาดังกลาวจะต องผานการรับรองจากผู สอบบั ญ ชี
อนุญาตแลว
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- ราคาประเมิน หมายถึง มูลคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภั ย
เพื่อวัตถุ ประสงคห ลั ก ในการกํ ากั บ ความมั่น คงทางการเงิน ของบริษัทประกั นภั ยและเพื่ อใหมั่ น ใจว า บริ ษั ท
ความสามารถในการจ ายผลประโยชน ตามสัญ ญาประกันภัยไดอยางครบถ วนแก ผูเ อาประกั น ภั ยซึ่ งจะต อ ง
ประเมิน โดยนักคณิ ต ศาสตร ป ระกั น ภั ย ที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญาตจากนายทะเบี ยนตามหลั กการทางคณิ ตศาสตร
ประกันภัยที่ไดรับการยอมรับ สมมติฐานที่ใชในการประเมินจะตองสอดคลองกับประสบการณจริงหรือในกรณี
ที่ บ ริ ษั ท มี ข อ มู ล ไม เ พี ย งพออาจอ า งอิ ง จากประสบการณ ข องอุ ต สาหกรรมและปรั บ ให เ หมาะสมกั บ
ลักษณะเฉพาะของพอรตการรับประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลคาสํารองประกันภั ยดังกลาวจะต อง
รวมถึงคาเผื่ อ ความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ่ งใหเป นไปตามที่ สํา นั กงาน คปภ.
กําหนด
ขอสังเกต ในบางชวงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกตางระหวาง
ราคาบั ญชี และราคาประเมิน ของ อยางมีนัย สําคั ญ อัน เนื่ องมากจากวั ตถุ ประสงคแ ละวิ ธีการที่ แ ตกต างกั น ในการ
ประเมินตามที่ กลา วไว ข างต น ทั้ งนี้ผูที่จะนํ า ขอมู ลไปใช ควรศึกษาและทํา ความเข า ใจถึ ง วั ตถุ ป ระสงค แนวทางการ
ประเมินราคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยทั้งสองใหถี่ถวนกอนตัดสินใจ

6. การลงทุนของบริษัท
บริษัทดําเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทและสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงแสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย บริษัทไดจัดประเภทเงินลงทุน เปน 3 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนที่ถือไว จนครบกํา หนด
2. เงินลงทุนเผื่อขาย และ 3. เงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและจุดมุงหมายขณะลงทุน ฝาย
บริหารจะเปนผูกําหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทอยาง
สม่ําเสมอ
วิธีการประเมินมูลคาของสินทรัพยลงทุนที่ใชในการจัดทํารายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชี
- รับรูมูลคาเริ่มแรกดวยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ใหไปเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุน
นั้นรวมทั้งคาใชจายในการทํารายการ
- เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม และบันทึกการเปลี่ย นแปลงมูลค าหลักทรัพย
ดังกลาวไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย
- เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงตามราคาทุนสุทธิ
จากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
วิธีการประเมินมู ลคา ของสินทรั พยลงทุนที่ใชในการรายงานความเพียงพอของเงิน กองทุน เป น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัท
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554
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สําหรับขอมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้
หนวย : ลานบาท

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพยและหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยและหนี้สินที่ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริม การ
ประกอบธุ รกิจ ประกัน ภัยว า ด ว ยการประเมิ น ราคาทรัพ ย สิน และหนี้ สิน ของบริษั ทประกั น วิ น าศภั ย เพื่ อ
วั ตถุ ป ระสงคห ลั กในการกํ า กั บ ความมั่ น คงทางการเงิน ของบริษั ท ประกัน ภั ยและเพื่ อให มั่ น ใจว าบริ ษั ท มี
ความสามารถในการจายผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยไดอยางครบถวนแกผูเอาประกันภัย

7. ผลการดําเนินงานของบริษทั ประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะหและอัตราสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ
บริษัทมีผลกําไรหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 587 ลานบาท ลดลง
จากป 2561 จํานวน 413 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 41.3 ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการลดลงของกําไรดังกลาวมีดังนี้
เบี้ ยประกั นภัยที่ถือ เปนรายไดเพิ่มขึ้น 317 ลา นบาทหรือ รอ ยละ 5 เนื่องจากการเพิ่ม ขึ้ น ของเบี้ย ประกัน ภั ย รับ
ประเภทการรับประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ การประกันภัยวิศวกรรม การประภัยทางทะเล และการรับประกันภัย
ทรัพยสินและความรับผิดตอบุคคลภายนอก
คาสินไหมทดแทนสุทธิ เพิ่มขึ้น 349 ลานบาทหรือรอยละ 17 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสํารองสิน ไหมทดแทนจาก
ประกันภัยทรัพยสินและความรับผิดตอบุคคลภายนอก
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่นเพิ่มขึ้น 138 ลานบาทหรือรอยละ 4 สอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยรับ
ของบริษัท
คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 261 ลานบาทหรือรอยละ 35 เนื่องจากบริษัทมีคาใชจายในระบบสําหรั บการ
พัฒนาบุคลากร การพัฒนาการพิจารณารับประกันภัย และการพัฒนาผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและบริการลูกคา
สําหรับขอมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้
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หนวย : ลานบาท

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ (รอยละ)

อัตราส วนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) ลดลงรอยละ 23.02 สาเหตุสําคัญ เนื่ องจากการเพิ่ม ขึ้ นของสํา รองคา
สินไหมทดแทน 780.27 ลานบาทจากการประกันภัยทรัพยสินและความรับผิดตอบุคคลภายนอก
อัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุน (Return on equity)ลดลงรอยละ 45.87 จากการลดลงของกําไรสุทธิ 413 ลานบาท
8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
บริษัทมีนโยบายในการดํา รงเงินกองทุนใหมีความเพียงพอสําหรับการจายสินไหมทดแทน และสําหรับการ
ดําเนินงานในอนาคตของบริษัท รวมไปถึงขอผูกมัดตางๆที่บริษัทตองรับผิดชอบ โดยบริษัทมีเปาหมายในการดํารง
เงินกองทุนใหอยูระดับที่กฏหมายกําหนดเปนอยางนอย ระดับเงินกองทุนสวนที่เกินจากระดับขั้นต่ําตามกฏหมายจะ
ถูกกําหนดโดย ความเสี่ยงรวมของบริษัท ความเสี่ยงที่ยอมรับได การดํารงไวซึ่งอัน ดับความนา เชื่ อถือของบริษัท
(credit rating) หรือตามแตที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยคํานึงถึง ระดับเงินทุนหมุนเวียน และความเพียงพอ
ของเงินกองทุนเพื่อรองรับการเกิดมหันตภัยในอนาคต ซึ่งคํานวณมาจากการทดสอบสภาวะวิกฤติ
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สําหรับขอมูลเชิงปริมาณ มีรายละเอียด ดังนี้
หนวย : ลานบาท

หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการกําหนดประเภทและชนิ ด
ของเงิน กองทุ น รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อ นไขในการคํ านวณเงิ นกองทุ น ของบริ ษั ทประกัน วิ น าศภั ย
กําหนดให นายทะเบี ยนอาจกําหนดมาตรการที่จําเปนในการกํากับ ดู แลบริ ษัทที่ มี อัตราส วนความเพี ยงพอของ
เงินกองทุนต่ํากวารอยละหนึ่งรอยสี่สิบได
- เงินกองทุน เปนเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิ จ
ประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย
- รายการขางตนคํานวณโดยใชราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส งเสริมการประกอบธุร กิ จ
ประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับรอบปปฏิทินที่ลวงมาที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแลว
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