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ส#วนท่ี 2 รายละเอียดการเป4ดเผยข7อมูล 
 

1. ประวัติของบริษัท  นโยบาย  วัตถุประสงค9 และกลยุทธ9ในการดำเนินธุรกิจเพ่ือใหGบรรลุเปHาหมายในการ

ประกอบธุรกิจตามท่ีกำหนดไวG รวมถึงแสดงขGอมูลเก่ียวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะ

ผลิตภัณฑ9และบริการท่ีสำคัญ ชTองทางการติดตTอกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาท่ีใชGในการเรียกรGอง 

พิจารณา และชดใชGเงินหรือคTาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย    

1.1 ประวัติบริษัท     

เก่ียวกับชับบ9 

https://www.chubb.com/th-th/about-chubb/index-chubb-samaggi.html   
 
ชับบ%เป(นบริษัทประกันภัยทรัพย%สินและประกันภัยความรับผิดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย%รายใหญGที่สุดในโลก 

ดำเนินธุรกิจใน 54 ประเทศทั่วโลกและอาณาเขตตGางๆ  ชับบ%ใหSบริการดSานการประกันภัยสำหรับธุรกิจ การ

ประกันภัยทรัพย%สินและการประกันภัยความรับผิด ประกันภัยอุบัติเหตุสGวนบุคคล ประกันสุขภาพ ตลอดจน

ใหSบริการประกันภัยตGอ และประกันชีวิตแกGลูกคSาหลากหลายกลุGม 

 

ในฐานะผูSรับประกันภัย เรานำขSอมูลเชิงลึกมาใชSในการประเมิน วิเคราะห%และบริหารจัดการความเสี่ยง ชับบ%

ใหSบริการและชดเชยคGาสินไหมทดแทนอยGางเป(นธรรมและรวดเร็ว ยิ่งไปกวGานั้น เรายังมีความโดดเดGนในดSาน

ผลิตภัณฑ%ประกันภัยและการใหSบริการ รวมถึงชGองทางการจัดจำหนGายที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีเสถียรภาพทาง

การเงินท่ีม่ันคงและแข็งแกรGง รวมถึงการดำเนินงานในหลายประเทศท่ัวโลก 

 

บริษัท ชับบ% ลิมิเต็ด ซึ่งเป(นบริษัทแมG ไดSจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย%นิวยอร%ค (NYSE:CB) และเป(นสGวนหน่ึง

ของดัชนีหลักทรัพย% S&P500  index ชับบ%มีสำนักงานบริหารในเมืองซูริก นิวยอร%ค ลอนดอน ปารีส รวมทั้งใน

เมืองอ่ืน ๆ โดยมีพนักงานท้ังหมดมากกวGา 30,000 คนท่ัวโลก 

 

ชับบ%ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟoก ในประเทศออสเตรเลีย จีน ฮGองกง อินโดนีเซีย เกาหลี มาเกqา 

มาเลเซีย นิวซีแลนด% ฟoลิปปoนส% สิงคโปร% ไตSหวัน ประเทศไทย และเวียดนาม  

 

เก่ียวกับชับบ9 ประเทศไทย 

บริษัท ชับบ%สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“ชับบ%สามัคคีประกันภัย”) ใหSบริการรับประกันภัยแกGทั้งกลุGม

ลูกคSาบุคคล ครอบครัว รวมถึงลูกคSาองค%กรท้ังขนาดใหญGและขนาดเล็ก 

 

ในฐานะที่ชับบ%สามัคคีประกันภัยเป(นหนึ่งในผูSนำตลาดประกันวินาศภัยไทย เรานำเสนอผลิตภัณฑ%ประกันภัย

หลายประเภท อาทิ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ การประกันอัคคีภัยและประกันทรัพย%สิน การ

ประกันภัยรถยนต% และการประกันภัยพิเศษอื่น ๆ สำหรับลูกคSาบุคคล และสำหรับลูกคSาองค%กร/ ธุรกิจ เรา
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นำเสนอประกันทรัพย%สินและความรับผิดตGาง ๆ  การประกันภัยทางวิศวกรรม ประกันภัยการขนสGงสินคSาทาง

ทะเล ประกันภัยทางการเงิน เป(นตSน 

 

ชับบ%สามัคคีประกันภัยนำเสนอผลิตภัณฑ%และบริการผGานชGองทางการจัดจำหนGายที่หลากหลาย ทั้งธนาคาร 

สถาบันการเงิน นายหนSา ตัวแทนประกันวินาศภัย และเครือขGายสาขาทั่วประเทศ โดยเฉพาะอยGางยิ่งชGองทาง

การตลาดทางตรงซ่ึงถือเป(นความชำนาญพิเศษของเรา 

 

ชับบ%สามัคคีประกันภัยนับเป(นหนึ่งในผูSนำในธุรกิจเนื่องจากเป(นพันธมิตรที่แข็งแกรGงกับสถาบันการเงินและ

บริษัทช้ันนำหลายแหGงซ่ึงมอบความไวSวางใจใหSบริษัทฯ นำเสนอผลิตภัณฑ%ท่ีมอบความคุSมครองซ่ึงไดSออกแบบใหS

เหมาะสมกับความตSองการของลูกคSาและคูGคSาพันธมิตรของเรา  

 

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค9 และกลยุทธ9ในการดำเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ ยังคงมุGงมั่นเป(นที่ 1 ในการทำกำไรจากการรับประกันภัย ดังเชGนที่ผGานมา โดยการใชSมาตรฐานการ

พิจารณารับประกันภัยระดับสากล รGวมกับความเป(นเลิศในการพัฒนาผลิตภัณฑ% การบริหารสินไหม และการ

ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการใชSเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนทุกกิจกรรมตั้งแตGขั้นตอนการ

ขายไปจนถึงการใหSบริการ 

 

บริษัทฯ ตั้งเปyาในการดำเนินธุรกิจดSวยเบี้ยประกันภัยรับตรงที่ 10,416 ลSานบาท ดSวยอัตราการเติบโตประมาณ 

3.5% ในป} 2566  

 

บริษัทฯ มุGงเนSนการปรับปรุงการดำเนินงานในสGวนตGางๆ เพื่อเตรียมพรSอมรองรับการปรับตัวของธุรกิจตาม

เปyาประสงค%ที่วางไวS และปรับตัวตอบสนองไดSทันตามความเคลื่อนไหวของตลาดโดยรวม ทางบริษัทฯ ยังคงใหS

ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อยกระดับการใหSบริการแกGลูกคSาและคูGคSา   

พรSอมท้ังใหSความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรควบคูGกับการเติบโตทางธุรกิจดSวย  

 

กลยุทธ%ท่ีสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดSแกG 

• ปรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหSสอดรับกับวิธีการทำงานของคูGคSารายตGางๆ ที่อาจมีความแตกตGางกัน 

เพื่อการใหSบริการที่เป(นเลิศแกGคูGคSาทางธุรกิจ และเพื่อการสรSางสายสัมพันธ%ที่ยั่งยืนกับคูGคSา ซึ่งจะคงความเติบโต

ของธุรกิจและกำไรของบริษัทฯ ไดSอยGางย่ังยืน 

• ยกระดับการบริหารจัดการชGองทางตัวแทนและนายหนSา ดSวยการพัฒนาและใชSเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือใหSการบริหารจัดการและบริการตัวแทนและนายหนSาเป(นไปอยGางมีประสิทธิภาพ 

• แสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจแบบใหมG ไมGวGาจะเป(นวิธีการดำเนินธุรกิจกับคูGคSารายใหมGที่ไมGใชGสถาบัน

การเงิน หรือการขยายชGองทางดิจิตอล เพ่ือขยายการเติบโตของธุรกิจและการกระจาย portfolio 

• พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ%ท่ีตอบสนองความตSองการของตลาดและเพ่ิมความสามารถในการทำกำไร 
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• ยกระดับการใหSบริการงานสินไหมและการใหSบริการลูกคSา โดยผGานการปรับปรุงกระบวนการทำงานอยGา

ตGอเน่ือง ผGานรูปแบบการทำงานโดยระบบอัตโนมัติ ในการดำเนินงานดSานตGางๆ ของบริษัทฯ 

• การลงทุนเพื ่อพนักงานสามารถทำงานจากที่บSาน (work from home) ไดSอยGางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

เพ่ือใหSธุรกิจดาเนินตGอไปไดSในทGามกลางสถานการณ%การระบาดของ COVID-19 

 

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

บริษัท ชับบ%สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใหSบริการรับประกันภัยแกGทั้งกลุGมลูกคSาบุคคล ลูกคSาองค%กร

ขนาดกลางและขนาดยGอม ตลอดจนถึงลูกคSาองค%กรท่ีมีเครือขGายธุรกิจอยูGในหลายประเทศ  

 

ในฐานะที่ชับบ%สามัคคีประกันภัยเป(นหนึ่งในผูSนำตลาดประกันวินาศภัยไทย เรานำเสนอผลิตภัณฑ%ประกันภัย

หลายประเภท อาทิ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ การประกันอัคคีภัยและประกันทรัพย%สิน การ

ประกันภัยรถยนต% และการประกันภัยพิเศษอื่น ๆ สำหรับลูกคSาบุคคล และสำหรับลูกคSาองค%กร/ ธุรกิจ เรา

นำเสนอประกันทรัพย%สินและความรับผิดตGาง ๆ การประกันภัยทางวิศวกรรม ประกันภัยการขนสGงสินคSาทาง

ทะเล ประกันภัยทางการเงิน เป(นตSน  

 

ชับบ%สามัคคีประกันภัยนำเสนอผลิตภัณฑ%และบริการผGานชGองทางการจัดจำหนGายที่หลากหลาย ทั้งธนาคาร 

สถาบันการเงิน นายหนSา/ตัวแทนประกันวินาศภัย และเครือขGายสาขาทั่วประเทศ โดยเฉพาะอยGางยิ่งชGองทาง

การตลาดทางตรงซ่ึงถือเป(นความชำนาญพิเศษของเรา 

 

ชับบ%นับเป(นหนึ่งในผูSนำในธุรกิจเนื่องจากเป(นพันธมิตรที่แข็งแกรGงกับสถาบันการเงินและบริษัทชั้นนำหลายแหGง

ซึ่งมอบความไวSวางใจใหSบริษัทฯ นำเสนอผลิตภัณฑ%ที่มอบความคุSมครองซึ่งไดSออกแบบใหSเหมาะสมกับความ

ตSองการของลูกคSาและคูGคSาพันธมิตรของเรา 

 

1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ9 บริการท่ีสำคัญของบริษัท และสัดสTวนรGอยละของเบ้ียประกันภัย 

   แยกตามประเภทของการรับประกันภัย 

บริษัทฯ ไดSมีผลิตภัณฑ%หลากหลายประเภทและรวมถึงบริการตGางๆ ซ่ึง ผลิตภัณฑ%ท่ีทางบริษัทฯ ไดSจัดจำหนGายอยูG

น้ันมีดังน้ี 

- ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ 

- ประกันภัยทรัพย%สินและประกันภัยความรับผิด 

- ประกันภัยรถยนต% 

- ประกันภัยสำหรับลูกคSารายบุคคล 
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ตารางสัดสGวนรSอยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัยป} 2564  

                     หนGวย : ลSานบาท 

 

หมายเหต ุ: ขSอมูลมาจากรายงานประจำป} 

 

1.5 ชTองทางการติดตTอบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใชGในการเรียกรGอง พิจารณา และชดใชGเงินหรือคTาสินไหม

ทดแทนตามสัญญาประกันภัย    

1.5.1 ข้ันตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับคGาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย  

1.5.1.1 ข้ันตอนการเรียกรSองคGาสินไหมทดแทน 

1.5.1.1.1 ติดตGอบริษัทฯ เพ่ือแจSงเหตุใหSทราบโดยไมGชักชSา 

1.5.1.1.2 จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียกรSองคGาสินไหมทดแทน 

1.5.1.1.3 กรอกขSอมูลในแบบเรียกรSองคGาสินไหมทดแทน พรSอมนำสGงเอกสารแกGบริษัทฯ 

1.5.1.2 เอกสารประกอบการเรียกรSองคGาสินไหมทดแทน 

1.5.1.2.1 แบบเรียกรSองคGาสินไหมทดแทน ลงช่ือผูSเอาประกันภัย 

1.5.1.2.2 สำเนาบัตรประชาชน หรือทะเบียนบSานผูSเอาประกันภัย พรSอมรับรองเอกสาร 

1.5.1.2.3 สำเนาภาพถGายความเสียหาย 

1.5.1.2.4 ใบเสนอราคา  

1.5.1.2.5 บันทึกประจำวัน (ถSามี) 

1.5.1.2.6 ใบรับรองแพทย% และใบเสร็จรับเงินฉบับจริง กรณีประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ 

1.5.1.2.7 สำเนาหนSาสมุดบัญชีธนาคาร 

1.5.1.2.8 เอกสารอ่ืน ๆ กรณีบริษัทฯ รSองขอเพ่ิมเติม 

1.5.1.3 ข้ันตอนการพิจารณาและระยะเวลาการชดใชSคGาสินไหมทดแทน 

บริษัทฯ จะแจSงผลการพิจารณาคGาสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน นับแตGวันที่เจรจาคGาสินไหม

ทดแทนไมGยุติ หรือในกรณีที่การเรียกรSองคGาสินไหมทดแทนอยูGภายใตSเงื่อนไขความคุSมครองของ

กรมธรรม%ประกันภัย บริษัทฯ จะชดใชSคGาสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน นับแตGวันที่เจรจาคGา

สินไหมทดแทนยุติ และบริษัทฯ ไดSรับเอกสารจากผูSเรียกรSองคGาเสียหายครบถSวน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิในการขอเอกสารหรือขSอมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาสินไหม หรือในกรณีมี

เหตุอันควรสงสัยวGาการเรียกรSองเพื่อใหSบริษัทชดใชSตามกรมธรรม%ประกันภัยดังกลGาวขSางตSน ไมG
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เป(นไปตามขSอตกลงคุSมครองในกรมธรรม%ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไวS อาจขยายออกไปอีกไดS

ตามความจำเป(น  

หากตSองการขSอมูลเกี่ยวกับการชดใชSคGาสินไหมทดแทนเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบขSอมูลไดSตามลิงค%ตGอไปน้ี 

https://www.chubb.com/th-th/claims/general-insurance.html 

  

1.5.2 วิธีการติดตGอบริษัท และหนGวยงานท่ีเก่ียวขSอง กรณีมีขSอพิพาทหรือเร่ืองรSองเรียน 

กรณีมีขSอพิพาทหรือรSองเรียนการดำเนินการของบริษัทฯ  ผูSเอาประกันภัย ผูSรับประโยชน% หรือบุคคล

ท่ีเก่ียวขSองสามารถติดตGอ ศูนย9บริการรับเร่ืองรGองเรียนชับบ9สามัคคีประกันภัย ไดSในวัน-เวลาทำการ 

ผGานชGองทางดังตGอไปน้ี  

1.5.2.1. หมายเลขโทรศัพท% 02 611 4000  

1.5.2.2. อีเมล Thailand.complaintcenter@chubb.com 

1.5.2.3. สGงเอกสารหรือติดตGอดSวยตนเองท่ี บริษัท ชับบ%สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  

เลขท่ี 2/4 อาคารชับบ% ช้ันท่ี 12 โครงการนอร%ธปาร%ค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุGงสองหSอง เขตหลัก

ส่ี กรุงเทพฯ 10210 หรือท่ีสำนักงานสาขาทุกสาขา 
 

2.  กรอบการกำกับดูแลกิจการที ่ด ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดใน                   

การดำเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกลTาว 

 

2.1 กรอบการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 

บริษัท มีคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เป(นกรรมการอิสระทั้งสิ้น จำนวน 3 ทGาน ซึ่งเป(นผูSมีความรูSความ

เชี ่ยวชาญในดSานการตรวจสอบและการควบคุมภายใน มีหนGวยงานตรวจสอบภายในที ่รายงานตรงตGอ

คณะกรรมการตรวจสอบภายใตSคำแนะนำจากหนGวยงานตรวจสอบภูมิภาคของชับบ% การดำเนินการของ

หนGวยงานตรวจสอบภายใน ไมGวGาจะเป(นเรื่องการวางแผน คัดเลือก วิธีการตรวจสอบ และการนำเสนอ เป(น

มาตรฐานเดียวกับชับบ%ในประเทศอื่นๆ รายงานผลการตรวจสอบขั้นสุดทSายจะถูกสGงใหSผูSบริหารที่เกี่ยวขSองทั้งใน

ประเทศ ภูมิภาค และสำนักงานใหญG นอกจากนั้นบริษัท ยังมีนโยบายการแจSงเบาะแส (Whistleblowing 

Policy) ที่บริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ จะใหSความคุSมครองแกGผูSแจSงเบาะแสที่เขSาขGาย ไมGวGาผูSแจSงนั้นจะ

เป(นพนักงาน ลูกคSา คูGคSา หรือบุคคลภายนอกก็ตาม 
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     2.2 โครงสรGางองค9กรของบริษัท  

 
 

2.3 โครงสรGางการจัดการของบริษัท 

 
2.4 คณะกรรมการชุดยTอย  
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2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ   ประกอบดSวย 

1. นายบุญมี งดงามวงศ% ตำแหนGง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายเพ่ิมพูน ไกรฤกษ% ตำแหนGง กรรมการตรวจสอบ 

3. นางอำไพ บำรุงศักด์ิศิลป� ตำแหนGง กรรมการตรวจสอบ 

 

ขอบเขตอำนาจและหนSาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังตGอไปน้ี 

1. สอบทานใหSบริษัทมีรายงานทางการเงินถูกตSองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหSบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

และพิจารณาความเป(นอิสระของหนGวยงานตรวจสอบตลอดจนใหSความเห็นชอบในการแตGงตั้งโยกยSาย 

พิจารณาความดีความชอบ และการเลิกจSางหัวหนSาสายงานตรวจสอบ 

3. สอบทานใหSบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวขSองกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตGงตั ้งบุคคลที่มีความเป(นอิสระเพื่อทำหนSาที่เป(นผูSสอบบัญชี และเสนอ

คGาตอบแทนผูSสอบบัญชีของบริษัท รวมท้ังเขSารGวมประชุมกับผูSสอบบัญชีโดยไมGมีฝ¢ายจัดการเขSารGวม

ประชุมอยGางนSอยป}ละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแยSงทางผลประโยชน%ใหSเป(นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อใหSมั่นใจวGา 

รายการดังกลGาวสมเหตุสมผลและเป(นประโยชน%สูงสุดตGอบริษัท 

6. สอบทานใหSบริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหSคณะกรรมการบริษัททราบอยGางนSอยป}ละ 4 

คร้ัง  

8. ใหSมีอำนาจวGาจSางที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาใหSความเห็นหรือคำปรึกษาใน

กรณีจำเป(น 

9. ใหSมีอำนาจเชิญกรรมการ ผูSบริหาร หัวหนSาหนGวยงานหรือพนักงานของบริษัทหารือหรือตอบคำถามของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

10. พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหนSาที ่ความร ับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบเป(นประจำทุกป} 

11. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดSวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

12. ในการปฏิบัติหนSาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขSอสงสัยวGา มีรายการหรือการกระทำ

ดังตGอไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยGางมีนัยสำคัญตGอฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 

 ของบริษัท ใหSคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตGอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแกSไข

ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

- รายการท่ีเกิดความขัดแยSงทางผลประโยชน% 

- การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรGองท่ีสำคัญในระบบควบคุมภายใน 

- การฝ¢าฝ£นกฎหมายท่ีเก่ียวขSองกับธุรกิจของบริษัท 
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- หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูSบริหารไมGดำเนินการใหSมีการปรับปรุงแกSไขภายใน

เวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวGามีรายการหรือการ

กระทำตามวรรคหน่ึงตGอสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสGงเสริมธุรกิจประกันภัย 

 

2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   ประกอบไปดSวย 

 1. นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ%   ตำแหนGง  ประธาน 

2. นายแอนดรูว% จอห%น นิสเบ็ท   ตำแหนGง  กรรมการ 

3. นายแอนดรู ชุน ไว ลุง    ตำแหนGง  กรรมการ 

4. นายแอนดรู เอียน คิงส%ฟอร%ด สมิธ  ตำแหนGง  กรรมการ 

5. นางสาวกมลรัตน ต้ังสีมาทรัพย%   ตำแหนGง  กรรมการ 

6. นางชนิดา รัตนวิจัย    ตำแหนGง  กรรมการ 

7. นายพรชัย กิจวัฒนาวงศ%   ตำแหนGง  กรรมการ 

8. นายภัคภูวินทร% อิทธิวรารัศม์ิ    ตำแหนGง  กรรมการ 

 

ขอบเขตอำนาจหนSาท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีดังตGอไปน้ี 

1. ทำใหSมั่นใจวGาบริษัทมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่เขSมแข็ง รวมไปถึงการทำตัวเป(นแบบอยGาง 

(tone at the top) อยGางเหมาะสม โดยการส่ือสารแนวปฏิบัติสำหรับการระบุ บริหาร และควบคุม

ความเส่ียง อยGางตGอเน่ือง 

2. ส่ือสารนโยบายบริษัท และจัดใหSมีระบบงาน เพ่ือการตรวจสอบ และบริหารความเส่ียงทางธุรกิจ 

3. ใหSความเห็นเก่ียวกับกรอบการบริหารความเส่ียง ตGอคณะกรรมการกำกับการบริหารความเส่ียง 

4. ตรวจสอบการนำกรอบการบริหารความเส่ียงของบริษัทในปฏิบัติ 

5. ทำใหSมั่นใจบริษัทมีการระบุ และทบทวน ความเสี่ยงดSานกลยุทธ% ดSานปฏิบัติการ ดSานการรับ

ประกันภัย และดSานการเงินที่เผชิญอยูG และการปรับปรุงใหSเป(นป¤จจุบันอยGางสม่ำเสมอ พรSอมท้ัง

ประเมินความเหมาะสมของข้ันตอนท่ีผูSบริหารใชSในการจัดการความเส่ียง 

6. ทบทวนแนวโนSมของความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท รายงานความเสี่ยงบางสGวนพรSอมทั้งสถานะของ

ข้ันตอนการบริหารความเส่ียง 

7. ติดตามผลการทำงานของผูSบริหารในการดำเนินการการตอบสนองตGอความเสี่ยงและกิจกรรมการ

ปรับปรุงแกSไขกระบวนการควบคุมภายใน  และทำใหSมั่นใจวGามีระบบงานที่เหมาะสมในการระบุ 

และการตรวจสอบความเส่ียง และดำเนินงานตามเปyาหมาย 

8. จัดทำและดำรงไวSซึ่งกรอบการบริหารความเสี่ยงซึ่งชGวยใหSหนGวยงานสามารถวิเคราะห%ความเสี่ยงท่ี

เกี ่ยวขSองกับโอกาสใหมGทางธุรกิจไดSอยGางถูกตSอง และใหSคำแนะนำและขSอเสนอแนะตGอ

คณะกรรมการบริษัทความเส่ียงในประเด็นความเส่ียงตGางๆ 

9. ทำใหSม่ันใจวGามีการอบรมแกGบุคลากรทางการบริหารความเส่ียงอยGางเพียงพอ  
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10. ประเมินความเสี่ยงกGอนการควบคุมของความเสี่ยงที่สำคัญ อันเกิดจากป¤จจัยภายนอก ภายใน และ 

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และประเมินความเพียงพอของการควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงท่ี

เหลืออยูGหลังการควบคุม 

11. รับทราบรายงานที ่เป(นป¤จจุบันอยGางสม่ำเสมอจากฝ¢ายบริหาร ที ่ปรึกษาทางกฎหมาย และ

หนGวยงานกำกับการปฏิบัติงาน ในเร่ืองของ การไมGปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ% จรรยาบรรณของ

บริษัท รวมไปถึง นโยบาย และ ระเบียบปฏิบัติภายในบริษัททั้งหมด และสืบหาความเสี่ยงที่สGงผล

กระทบตGอบริษัท  

12. ทบทวนแผนธุรกิจป}ละครั้งหรือเมื่อใดก็ตามที่มีแกSไขปรับปรุงแผนธุรกิจ และใหSขSอเสนอแนะท่ี

เก่ียวกับประเด็นความเส่ียงทางธุรกิจท่ีสำคัญตGอคณะกรรมการบริษัท 

13. เก็บรักษาฐานขSอมูลหรือระบบทางการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

14. อนุมัติในเรื่องใด ๆ ที่เกี ่ยวขSองกับ การจัดการความตGอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 

Management) 

15. ทบทวนและอนุมัติสถานะความเสี ่ยงป¤จจุบันของบริษัท รวมไปถึงทะเบียนความเสี ่ยง (Risk 

register) และรายงานตGอไปยังคณะกรรมการการกำกับการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการ

บริษัท เพ่ือรับทราบ 

16. พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ไดSแกGรายงานการติดตามการปฏิบัติตาม

กรอบการบริหารความเสี่ยง กGอนที่จะรายงานตGอไปยังคณะกรรมการการกำกับการบริหารความ

เส่ียงและคณะกรรมการบริษัท เพ่ือรับทราบ 

17. พิจารณานโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

18. ประเมินความเพียงพอของมาตรการการบริหารความเสี่ยงรวม และประสิทธิภาพของการบริหาร

ความเส่ียงของบริษัท 

19. ใหSคำปรึกษาแกGคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาประเด็นตGางๆ ที่เกี่ยวกับ

การลงทุน 

20. ใหSคำปรึกษาแกGคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาประเด็นตGางๆ ที่เกี่ยวกับ

การประกันภัยตGอ 

21. เพื ่อใหSสอดคลSองกับนโยบายบริหารความเสี ่ยงดSานฉSอฉล คณะกรรมการมีความรับผิดชอบ

ดังตGอไปน้ี 

ก. สนับสนุนคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทในการ

ดำเนินการใหSมีการจัดทำและดำเนินการควบคุมความเส่ียงดSานการฉSอฉลอยGางเพียงพอ 

ข. ติดตามและทำใหSมั่นใจวGามีการดำเนินการตามแผนการควบคุมและรายงานสถานะการ

บรรเทาผลจากการฉSอฉล 

ค. พิจารณาผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงดSานฉSอฉลผGานการจัดทำสรุปรายงานการ

ปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเส่ียงไตรมาสละหน่ึงคร้ัง 

ง. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงดSานฉSอฉลอยGางนSอยป}ละหนึ่งครั้งและอาจมีการ

ทบทวนเป(นกรณีพิเศษเม่ือจำเป(น  
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22. เพ่ือใหSสอดคลSองกับนโยบายการกำกับดูแลดSานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการมีความ

รับผิดชอบดังตGอไปน้ี 

ก. กำกับดูแลใหSมีการบริหารจัดการความเส่ียงดSานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเส่ียงจาก

ภัยคุกคามทางไซเบอร% 

ข. จัดใหSมีการรายงาน เพ่ือพิจารณาผลการดำเนินการบริหารความเส่ียงดSานเทคโนโลยี

สารสนเทศในภาพรวมของบริษัท ไตรมาสละหน่ึงคร้ัง ไดSแกG  

• รายงานผลการบริหารจัดการความเส่ียงดSานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

• การรายงานขSอมูลเก่ียวกับป¤ญหาหรือเหตุการณ%ดSานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

สำคัญ หรืออาจสGงผลกระทบในวงกวSาง หรือสGงผลกระทบตGอช่ือเสียงของบริษัท 

หรือตGอการดำเนินงานและการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางดSานเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยหัวหนSาหนGวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ค. พิจารณาและรายงานผลการทดสอบและการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินดSานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ง. ทบทวนและอนุมัตินโยบายการบริหารจัดการความเส่ียงดSานเทคโนโลยีสารสนเทศอยGาง

นSอยป}ละหน่ึงคร้ังและอาจมีการทบทวนเป(นกรณีพิเศษเม่ือจำเป(น  

จ. ทบทวนและอนุมัตินโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดSานเทคโนโลยีอยGางนSอยป}ละ

หน่ึงคร้ังและอาจมีการทบทวนเป(นกรณีพิเศษเม่ือจำเป(น  

 

2.4.3 คณะกรรมการลงทุน 

1. นายโอลิเวีย บูฉาด    ตำแหนGง  ประธาน 

2. นางสาวกมลรัตน ต้ังสีมาทรัพย%   ตำแหนGง  กรรมการ 

3. นายพรชัย กิจวัฒนาวงศ%   ตำแหนGง  กรรมการ 

 

2.4.4 คณะกรรมการสรรหา (ไมGมี) 

2.4.5 คณะกรรมการพิจารณาคGาตอบแทน (ไมGมี) 

          2.4.6 คณะกรรมการอ่ืนๆ (ไมGมี) 
 

 

 

 

 

 

2.5 การสรรหาและการแตTงต้ังกรรมการ กรรมการอิสระ และผูGบริหาร  

บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและแตGงต้ังกรรมการ ดังน้ี 
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1. บริษัทฯ พิจารณาหาผูSมีคุณสมบัติเหมาะสมในบ้ืองตSน 

2. บริษัทฯ พิจารณาและตรวจสอบขSอมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ%ทำงาน และตรวจสอบคุณสมบัติตาม

กฎหมายของกรรมการอิสระและกรรมการ ของผูSไดSรับการเสนอชื่อใหSดำรงตำแหนGงกรรมการหรือกรรมการ

อิสระ 

3. พิจารณาความเหมาะสมโดยการสัมภาษณ%ผูSไดSรับการเสนอชื่อใหSดำรงตำแหนGงกรรมการหรือกรรมการ

อิสระ  โดยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจSาหนSาท่ีบริหาร 

4. นำเสนอขSอมูลคุณสมบัติตGาง ๆ ของผูSไดSรับการเสนอชื่อใหSดำรงตำแหนGงกรรมการหรือกรรมการอิสระ ใหS

บริษัทแมGในภูมิภาคเอเซียแปซิฟoคพิจารณา 

5. นำเสนอรายช่ือตGอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูSถือหุSน (แลSวแตGกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติแตGงตั้งใหS

ดำรงตำแหนGงกรรมการหรือกรรมการอิสระ 

6. ขอความเห็นชอบตGอสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสGงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ

ยื่นจดทะเบียนตามกฎหมายตGอกรมพัฒนาธุรกิจการคSา กระทรวงพาณิชย% ภายใน 14 วัน นับตั้งแตGวันที่มี

มติอนุมัติ  

 

2.6 นโยบายการจTายคTาตอบแทน (Remuneration policy)   

ตามขSอบังคับของบริษัทฯ ขSอ 27 กำหนดวGา กรรมการมีสิทธิไดSรับคGาตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุม

ผูSถือหุSนจะพิจารณาและลงมติดSวยคะแนนเสียงไมGนSอยกวGา 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูSถือหุSนที่มาประชุม 

โดยคGาตอบแทนกรรมการนั้น อาจกำหนดคGาตอบแทนเป(นจำนวนแนGนอน หรือวางเป(นหลักเกณฑ% และจะกำหนดไวS

เป(นคราว ๆ หรือใหSมีผลตลอดไปจนกวGาที่ประชุมผูSถือหุSนจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ไดS รวมทั้งมีสิทธิไดSรับเบี้ยเลี้ยงและ

สวัสดิการตGาง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งไมGกระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่เป(นพนักงานหรือลูกจSางของ

บริษัทฯ ในอันท่ีจะไดSรับคGาตอบแทนและผลประโยชน%ในฐานะท่ีเป(นพนักงานหรือลูกจSางของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

3. การบริหารความเส่ียงขององค9กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย9   

    และหน้ีสิน (Asset Liability Management : ALM)  

      3.1 การบริหารความเส่ียงขององค9กร (Enterprise Risk Management : ERM)  
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บริษัท ชับบ%สามัคคีประกันภัย จำกัด มหาชน ไดSตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการความเส่ียงของ

องค%กรในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งเป(นสภาบันการเงินประเภทหนึ่งซึ่งมีหนSาที่ในการบรรเทาความเสียหาย

ทางดSานการเงินใหSแกGประชาชนทั่วไป โดยบริษัทไดSจัดทำนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงในการบริหารความ

เส่ียงแบบองค%รวม โดยมีวัตถุประสงค% 4 ประการ ไดSแกG 

• เพ่ือจัดต้ังและดำรงไวSซ่ึงกรอบการบริหารความเส่ียงท่ีถูกทบทวนและพัฒนาเพ่ือใหSสอดคลSองกับแผนธุรกิจ 

• เพ่ือกำหนดโครงสรSางการกำกับดูแลนโยบาย รวมไปถึงอำนาจหนSาท่ีในการบริหารความเส่ียง 

• เพ่ือจัดต้ังกระบวนการระบุ และประเมินความเส่ียงอยGางตGอเน่ือง 

• เพื่อกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับไดSตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เมื่อคำนึงถึงการทำธุรกิจ

ของบริษัทท่ีเป(นไปตามทิศทางทางกลยุทธ%ของคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนี้ กรอบการบริหารความเสี่ยงนี้ยังยึดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงตามมาตราฐานของกลุGม

บริษัทชับบ% และมาตราฐานการบริหารความเส่ียงระดับสากล (ISO 31000, ICP 8 & 16, ComFrame, COSO) รวม

ไปถึงการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสGงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ% วิธีการ 

และเงื่อนไขในการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองค%รวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน

ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2562 

ขอบเขตในการบริหารความเส่ียงตามกรอบการบริหารความเส่ียงประกอบไปดSวยประเภทดังตGอไปน้ี 

1 ความเสี่ยงดGานการรับประกันภัย (Insurance Risk) คือ ความเสี่ยงจากการพิจารณารับประกันภัยรวมถึง

ผลการรับประกันภัยของบริษัทต่ำกวGาเกณฑ%ที่บริษัทยอมรับไดS หรือต่ำกวGาแผนที่ตั้งไวS และจากการกระจุก

ตัวของเบ้ียรับประกันภัยจากผูSเอาประกัน อุตสาหกรรม หรือคูGคSานSอยราย 

2 ความเสี่ยงดGานเงินสำรอง (Reserve Risk) คือ ความเสี่ยงจากความไมGเพียงพอของการสำรองเงินสำหรับ

ภาระผูกพันทางการเงินท่ีคาดวGาจะเกิดข้ึนในอนาคต  ภายใตSความผันผวนท่ีเกินกวGาเกณฑ%ปกติของบริษัท 

3 ความเสี่ยงดGานการตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่พอร%ตการลงทุน มีความผันผวนจากราคาตลาด 

(เชGน  ความเส่ียงในอัตราดอกเบ้ีย ความเส่ียงในราคาตราสารทุน และความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียน)  

4 ความเสี่ยงดGานเครดิต(Credit Risk) คือ ความเสี่ยงจากการสูญเสียตัวเงินที่เกิดจากคูGสัญญาผิดนัดชำระ

หนี้ (หรือเกิดความคลาดเคลื่อนในการทำธุรกรรม/สัญญาทางการเงินกับบริษัท) หรือการลดลงของอันดับ

ความนGาเช่ือถือ(Credit Rating) ของบริษัทคูGสัญญาหรือผูSออกสินทรัพย%ลงทุน 

5 ความเสี่ยงดGานสภาพคลTอง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่บริษัท มีกระแสเงินสด (รวมถึงวงเงินกูS

ฉุกเฉิน) ไมGเพียงพอตGอการชำระหน้ีตามกำหนด 
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6 ความเสี ่ยงดGานการบริหารจัดการสินทรัพย9และหนี้สิน (Asset/Liability Management Risk) คือ 

ความเสี่ยงที่สินทรัพย%ของบริษัทไมGเพียงพอหรือไมGสามารถรองรับหนี้สินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดS ทั้งในแงG

อัตราแลกเปล่ียนและ/หรือดSานอายุเฉล่ียของสินทรัพย% 

7 ความเส่ียงดGานกฎหมายและการกำกับการปฎิบัติงาน (Legal & Compliance Risk): 

- ความเสี่ยงดGานกฎหมาย (Legal Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกี ่ยวขSองกับขSอกฎหมาย, สัญญาขSอ

ผูกพัน หรือผลเสียหายจากการแพSคดีความ 

- ความเสี่ยงดGานกำกับการปฎิบัติงาน (Compliance Risk) คือ โอกาสที่จะเกิดความเสียหายตGอ

ลูกคSา จากการคว่ำบาตร การถูกปรับ การลงโทษ หรือเสียชื่อเสียงจากการไมGปฎิบัติตามกฎหมาย

และขSอบังคับทั้งในและระหวGางประเทศ นอกจากนี้ยังรวมถึงความลSมเหลวในการปฎิบัติตาม

ระเบียบวินัย/จรรยาบรรณของพนักงาน นโยบาย และข้ันตอนปฎิบัติงานตGางๆ 

8 ความเส่ียงดGานปฎิบัติการ (Operational Risk) 

- คือ ความเสี่ยงอันเกิดจากความไมGเพียงพอ หรือความลSมเหลวของกระบวนการปฎิบัติงานภายใน 

บุคคลากร ระบบ หรือเหตุการณ%ภายนอก 

- เหตุการณ%ความเสี่ยงดSานปฎิบัติการ นั้นสGงผลกระทบที่สำคัญตGอความสามารถในการดำเนินธุรกิจ 

รวมถึงมูลคGาของธุรกิจของบริษัท 

- ความเสี่ยงดSานปฏิบัติการ อาจมีแหลGงที่มาของความเสี่ยงไดSหลายดSาน ซึ่งครอบคลุมหนGวยงาน

ตGางๆ อาทิ แหลGงที่มาดSานเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยไซเบอร% ดSานการใหSบริการโดยผูSใหSบริการ

ภายนอก ดSานทรัพยากรบุคคล ดSานการออกกรมธรรม% และดSานการดำเนินความตGอเน่ืองทางธุรกิจ  

9 ความเสี่ยงดGานกลยุทธ9 (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่บริษัทไมGสามารถบรรลุหรือปฏิบัติตามกลยุทธ%ท่ี

กำหนดไวSในแผนธุรกิจ 

10 ความเสี่ยงดGานชื่อเสียง (Reputational Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดภาพลักษณ%ดSานลบตGอบริษัท ท่ี

เกิดขึ้นจากผูSมีสGวนไดSสGวนเสียหลัก (เชGน ลูกคSา, คูGคSา, พนักงาน, ผูSตรวจสอบ)   ซึ่งสGงผลกระทบสำคัญตGอ

ความสามารถในการบริหารจัดการกลยุทธ% ไมGวGาเรื่องเหลGานั้นจะเป(นจริงหรือไมG ความเสี่ยงนี้จะสGงผลทำใหS

ฐานลูกคSาลดลง มีคGาใชSจGายทางกฎหมาย หรือรายไดSของบริษัทลดลง 

11 ความเสี่ยงดGานเงินกองทุน (Capital Risk )คือ ความเสี่ยงที่บริษัทมีเงินกองทุนไมGเพียงพอตามกฎหมาย

และขSอกำหนดของบริษัทจัดอันดับเครดิต ไมGเพียงพอตGอการจGายสินไหมทดแทนในระยะสั้น/ระยะยาว  

ปกปyองสGวนของผูSถือหุSน หรือพรSอมรองรับกรณีเกิดภัยพิบัติคร้ังใหญG 

12 ความเสี่ยงภายในกลุTมบริษัท (Group Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัท ในฐานะสมาชิก

ของกลุGมบริษัทชับบ% อาจจะไดSรับผลกระทบในแงGลบซึ่งเป(นผลมาจากการกระทำของบริษัทแมGหรือบริษัท

อ่ืนๆท่ีอยูGภายใตSกลุGมบริษัทชับบ% 
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13 ความเสี่ยงดGานการดำเนินธุรกิจ (Conduct Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจกGอใหSเกิดความเสียหายตGอลูกคSา 

(ที่ไมGไดSรับการปฏิบัติอยGางเป(นธรรม) และตGอชื่อเสียงของบริษัท/คูGคSา ซึ่งเป(นผลมาจากจากการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัท 

14 ความเสี่ยงดGานการประกันภัยตTอ (Reinsurance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการทำประกันภัยตGอไมG

เพียงพอท้ังในดSานตัวเงิน ดSานประเภทความคุSมครอง และดSานระยะเวลาและเง่ือนไข 

ทางบริษัทไดSมีการกำหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดS และตัวช้ีวัดความเส่ียง พรSอมท้ังมีการระบุ ประเมิน ควบคุม 

และติดตามความเส่ียงในแตGละดSาน อยGางสม่ำเสมอเพ่ือใหSสอดคลSองกับการดำเนินธุรกิจ       

กระบวนการบริหารความเส่ียง (Risk Management Process) 

 บริษัทกำหนดใหSหนGวยงานผูSเป(นเจSาของความเส่ียง (Risk Owner)  ตSองมีการดำเนินการตาม

กระบวนการบริหารความเส่ียง และ การทบทวนความเส่ียงของหนGวยงานอยGางนSอยป}ละ 1 คร้ัง หรือ ทุกคร้ังท่ี

มีการเปล่ียนแปลงอยGางมีนัยสำคัญของป¤จจัยความเส่ียงตGางๆ ท้ังน้ีกระบวนการบริหารความเส่ียงมีจุดประสงค%

เพ่ือใหSหนGวยงานเจSาของความเส่ียง (Risk Owner): 

• สามารถระบุความเส่ียงและทราบถึงเหตุ/แหลGงท่ีมาของความเส่ียงท่ีสGงผลกระทบตGอบริษัท ท้ัง

ในทางการเงินและมิใชGทางการเงิน พรSอมท้ังตระหนักถึงความเปล่ียนแปลงซ่ึงอาจสGงผลใหSเกิดความเส่ียงใหมG 

(Emerging Risks) และความเส่ียงตGอระบบเศรษฐกิจโดยรวม (Systemic Risks) 

• สามารถประเมินความเส่ียงพรSอมจัดลำดับความเส่ียงตามความสำคัญไดSโดยใหSคะแนนความนGาจะ

เป(นและความรุนแรงของความเส่ียง  

• สามารถวิเคราะห%ความเส่ียง โดยการพิจารณาผลจากการประเมินความเส่ียงและการควบคุมความ

เส่ียงเพ่ือไมGใหSความเส่ียงท่ีคงเหลืออยูGหลังมีการควบคุม (Residual Risk) อยูGในระดับท่ีเกินกวGาระดับความเส่ียง

สูงสุดท่ียอมรับไดSตามนโยบายท่ีกำหนดไวSของแตGละความเส่ียง 

• สามารถลด/บรรเทาความเส่ียงเม่ือพบความเส่ียงท่ีอยูGในระดับท่ีเกินกวGาระดับความเส่ียงท่ียอมรับ

ไดS โดยการติดตาม ควบคุม กำกับดูแล และรายงานตGอคณะกรรมการหรือผูSบริหารท่ีเก่ียวขSองอยGางตGอเน่ืองใน

ป¤จจัยความเส่ียงตGางๆ รวมไปถึงใหSความรGวมมือหากมีการตรวจสอบเพ่ือทำใหSม่ันใจวGาการควบคุมความเส่ียง

ของบริษัทมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล       

 

      3.2 การบริหารสินทรัพย9และหน้ีสิน (Asset Liability Management : ALM) 
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คณะกรรมการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเป(นผูSกำหนดสัดสGวนการ

ลงทุนในสินทรัพย%แตGละประเภท (Table of Limit) ตามกรอบที่กำหนดไวSและมีการทบทวนการจัดสรรเงินลงทุน

อยGางนSอยป}ละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสัดสGวนสินทรัพย%นSอยกวGาหนี้สินอยGางมีนัยสำคัญในแตGละ

สัดสGวนการลงทุน 

ท้ังน้ีสำหรับข0อมูลเชิงปริมาณให0มีรายละเอียด ดังน้ี 

หนGวย : ลSานบาท 

 
หมายเหตุ   - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย%และหน้ีสิน ท่ีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย%และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสGงเสริมการ

ประกอบธุรกิจวGาดSวยการประเมินราคาทรัพย%สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค%หลัก

ในการกำกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และเพื่อใหSมั่นใจวGาบริษัทมีความสามารถในการ

จGายผลประโยชน%ตามสัญญาประกันภัยไดSอยGางครบถSวนแกGผูSเอาประกันภัย 

 

4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ9ไดGและมีนัยสำคัญอันอาจมีผลกระทบตTอฐานะการเงินของ

บริษัท การบริหารจัดการประกันภัยตTอ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และ

การกระจุกตัวจากการรับประกันภัย 

บริษัทจัดทำสัญญาการประกันภัยตGอของป}ป¤จจุบันโดยใหSมีความสอดคลSองกับธุรกิจเป(นป¤จจัยหลัก โดย

รายละเอียดของสัญญาประกันภัยตGอแตGละประเภทจะพิจารณาจากขนาด ประเภท และความซับซSอนของธุรกิจ 

การรับประกันภัยทุกประเภทธุรกิจ บริษัทจะใชSความระมัดระวังในการพิจารณาจำนวนเงินที่บริษัทจะรับเสี่ยง

ภัยไวSเอง บริษัทมีการพิจารณาการเอาประกันภัยตGอในระดับที่เหมาะสมกับการคาดการณ%ความเสี่ยงของพอร%ตโพลิ

โอในการเกิดความเสียหายทั้งตGอภัยแตGตGอเหตุการณ% ตามเกณฑ%ที่ระบุไวSในกรอบบริหารประกันภัยตGอน้ี โดยผGานการ

ทำสัญญาประกันภัย และการเอาประกันภัยตGอเฉพาะรายท่ีเหมาะสม 

 

ภัยท่ีรับเส่ียงและเหตุการณ9ท่ีรับเส่ียงไวGเองสูงสุด 

• สGวนท่ีบริษัทรับเส่ียงภัยไวSเองสุทธิแตGละเหตุการณ%ท้ังหมดในทุกประเภทธุรกิจ ซ่ึงไดSแกG การประกันภัย

ทรัพย%สินและเบ็ดเตล็ด (Property and Casualty : P&C) การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Accident 
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and Health: A&H) และ การประกันภัยทรัพย%สินสGวนบุคคล  (International Personal Line: IPL) โดย

เม่ือรวมกันจะตSองไมGเกินกวGารSอยละ 5 ของสินทรัพย%สุทธิของบริษัท  

• ภัยสGวนท่ีบริษัทจะรับเส่ียงไวSเองสูงสุดแตGละภัย กำหนดใหSเทGากับความเสียหายประมาณการสุทธิสูงสุด แตG

รวมเบ้ียประกันภัยเพ่ือการจัดทดแทน (reinstatement premium) ดSวย  

• บริษัทกำหนดระดับความเป(นไปไดSสูงสุดของการประเมินความเสียหายท่ี 99.5 เปอร%เซ็นไทล% หรือโอกาส

ของการเกิด 1 คร้ังใน 200 ป}  

• บริษัทจะรักษาจำนวนจำกัดความรับผิด และ/หรือ จำนวนการจัดทดแทน (number of reinstatements) 

เพ่ือเป(นการปyองกันสัญญาประกันภัยตGอใหSอยูGในระดับพอเพียงตลอดเวลา เพ่ือใหSสามารถรับผิดชอบภัยท่ี

รับความเส่ียงสูงสุดและภัยตGอเหตุการณ%ท่ีรับเส่ียง ตามกรอบกลยุทธ%การบริหารการประกันภัยตGอน้ี 

• สำหรับความเส่ียงจากประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ โอกาสเกิดภัยสูงสุดคือ การประเมินความเสียหายบน

เหตุการณ%สมมติ 

 

เกณฑ9และความสามารถในการรับความเส่ียง 

  บริษัทไดSกำหนดเกณฑ%เบ้ืองตSนในการรับความเส่ียงภัยไวS ดังตGอไปน้ี 

• ภัยท่ีรับเส่ียงไวSเองสุทธิสำหรับความเส่ียงภัยแตGละภัย จะตSองไมGเกินกวGารSอยละ 2.5 ของสินทรัพย%สุทธิของ

บริษัท ณ เวลาใด ๆ  

• สำหรับความคุSมครองมหันตภัย บริษัทจะตSองมีความคุSมครองมหันตภัยจากสัญญาประกันภัยตGอในระดับท่ี

พอเพียง โดยใชSเกณฑ%ความนGาจะเป(นในการเกิดเหตุท่ีไมGนSอยกวGา 1 เหตุการณ%ใน 200 ป}  

• ผูSพิจารณารับประกันภัยของบริษัทตSองม่ันใจวGาความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน (หักดSวยการเอาประกันภัยตGอ

เฉพาะราย) จะไมGเกินกวGาขีดสูงสุดของสัญญาเฉพาะประเภทน้ัน 

•  ความแข็งแกรGงทางการเงินของบริษัทประกันภัยตGอ ตSองมีอันดับความนGาเช่ือถือต่ำสุดคือ A- 

  

ระดับเงินกองทุน 

ระดับเงินกองทุนเปyาหมาย ของบริษัท (Preferred Target Capital: PTC) คือ การดำรงรักษาคGาอัตราสGวนความ

เพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ไวSในระดับท่ีไมGต่ำกวGา 300%  

 

 

การคัดเลือกผูGรับประกันภัยตTอและนายหนGาประกันภัยตTอ 
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• ผูSรับประกันภัยตGอ 

o บริษัทสามารถเอาประกันภัยตGอ กับบริษัทประกันภัยตGอตามแนวทางปฏิบัติที่ตั้งไวSโดย คณะกรรมการ

ประกันภัยตGอ (Reinsurance Security Committee “RSC”) เทGาน้ัน 

o การคัดเลือกผู SรับประกันภัยตGอแตGละรายขึ ้นอยู Gกับอันดับความแข็งแกรGงทางการเงินของบริษัท

ประกันภัยตGอ ที่จัดอันดับโดยสถาบัน AM Best หรือ  Standard & Poor’sโดยตSองมีอันดับความ

นGาเช่ือถือต่ำสุดคือ A- 

o สำหรับการติดตามความม่ันคงและความเหมาะสมของผูSรับประกันภัยตGอ บริษัทใชSขSอมูลท่ีมีการกำหนด

ไวSใหSในระบบเครือขGายภายในบริษัท ซึ ่งเป(นขSอมูลที่คณะกรรมการประกันภัยตGอ (Reinsurance 

Security Committee “RSC”)ไดSจัดใหSมีกระบวนการติดตามอันดับความนGาเชื่อถือ ฐานะการเงิน 

ความเพียงพอของเงินกองทุนของผูSรับประกันภัยตGอ และความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพันใหS

เป(นไปตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวS 

• นายหนSาประกันภัยตGอ 

o รายชื ่อบริษัทนายหนSาประกันภัยตGอ จะตSองไดSรับอนุมัติแลSวจากคณะกรรมการประกันภัยตGอ 

(Reinsurance Security Committee “RSC”) เท Gาน ั ้น ซ ึ ่งหล ักเกณฑ%ในการคัดเล ือกนายหนSา

ประกันภัยตGอนั้น คณะกรรมการประกันภัยตGอ ไดSคำนึงถึงประสบการณ% การกำกับดูแลของหนGวยงาน

กำกับท่ีกำกับดูแลนายหนSาประกันภัยตGอ ความเช่ียวชาญ และการใหSบริการ 

การจัดการความเส่ียงดGานการกระจุกตัวตTอคูTสัญญาประกันภัยตTอ 

บริษัทบริหารความเสี่ยงนี้ดSวยการเขSาทำสัญญา Advanced Cash Call และ สัญญา Fund Withheld 

ระหวGางบริษัทและ Chubb Tempest Re เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงดSานกระจุกตัว อีกทั้งบริษัทไดSทำ

สัญญาประกันภัยตGอสำหรับประกันภัยทรัพย%สินและความรับผิด (Property and Casualty : P&C) โดยตรงกับ

ผูSรับประกันภัยตGอภายนอกเพ่ือลดความเส่ียงดSานการกระจุกตัว  

 

ท้ังน้ีสำหรับข0อมูลเชิงปริมาณให0มีรายละเอียด ดังน้ี 

หนGวย : ลSานบาท 

 
 

5. มูลคTา วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย    
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สำรองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมTถือเป�นรายไดG (Premium Liabilities) 

บริษัทใชSวิธีการคำนวณ UPR แบบเสSนตรง สำหรับแตGละประเภทการประกันภัยโดยสGวนใหญG ยกเวSนการ

ประกันภัยการขนสGงสินคSาทางทะเลเฉพาะเท่ียว, การประกันภัยการขนสGงสินคSาภายในประเภทเฉพาะเท่ียว และการ

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลาคุSมครองไมGเกินหกเดือน ซึ่งสำหรับการประกันภัยประเภทดังกลGาว เบ้ีย

ประกันภัยรับจะถูกบันทึกเป(น UPR จนกระท่ังวันสิ้นสุดความคุSมครอง  วิธีการเหลGานี้เป(นวิธีทางบัญชีที่สมเหตุสมผล

ที่ไดSรับการยอมรับโดยทั่วไปวGาเป(นการประมาณการสัดสGวนความเสี่ยงที่ยังไมGไดSรับรูS  อยGางไรก็ตาม การคำนวณน้ี

ไมGไดSคำนึงถึงตSนทุนการไดSมารอตัดบัญชี (Deferred Acquisition Costs) ซึ่งสอดคลSองกับเบี้ยประกันภัยที่ถือเป(น

รายไดS ท่ีใชSในการคำนวณอัตราสGวนความเสียหายสัมบูรณ%ในอดีต 

คGาใชSจGายในการรักษากรมธรรม% (Policy Maintenance Expense) จะคิดเป(นเปอร%เซ็นต%ของเบ้ียประกันภัย

ท่ียังไมGถือเป(นรายไดSรวม (Gross UPR) 

ตSนทุนของการประกันภัยตGอแบบ XOL ของบริษัท จะมีการคำนวณท่ีแตกตGางกัน โดยข้ึนอยูGกับประเภทการ

ประกันภัย โดยจะคำนวณจากเบี้ยประกันภัยตGอแบบ XOL หารดSวยเบี้ยประกันภัยตGอแบบ XOL รวมกับ เบ้ีย

ประกันภัยรับสุทธิ หรือคำนวณจากเบี้ยประกันภัยตGอแบบ XOL หารดSวยเบี้ยประกันภัยตGอแบบ XOL รวมกับ เบ้ีย

ประกันภัยที่ถือเป(นรายไดSสุทธิ นอกจากนี้บริษัท ไดSคำนึงถึงประเภทของสัญญาประกันภัยตGอแบบ XOL เป(น

สGวนประกอบในการคำนวณดSวย 

อัตราสGวนความเสียหายของความเสี่ยงภัยที่ยังไมGสิ ้นสุด (รวม ALAE) ของบริษัท จะคำนวณมาจากคGา

ประสบการณ%จริงในอดีตในแตGละประเภทการประกันภัย โดยนำมาพิจารณาควบคูGกับดุลยพินิจและประสบการณ%

ของนักคณิตศาสตร%ประกันภัย 

ULAE ถูกกำหนดเป(นเปอร%เซ็นต%ของคGาสินไหมทดแทนจGายรวม (Gross Paid Claims) โดยขึ้นอยูGกับแตGละ

ประเภทการประกันภัย ซึ่ง ULAE จะถูกรวมอยูGในคGาประมาณการที่ดีที่สุดของภาระผูกพันตามกรมธรรม%ประกันภัย

ในอนาคตร วมและส ุ ท ธ ิ  ( Best Estimate of Gross Future Liability and Best Estimate of Net Future 

Liability) 

จากการคำนวณ จะพบวGา UPR มีคGาสูงกวGา URR ดังน้ันบริษัท จึงไมGจำเป(นตSองจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบ้ีย

ประกันภัยท่ีไมGเพียงพอ (Premium Deficiency Reserve) ตามกฎระเบียบของประเทศไทย 

สำรองคTาสินไหมทดแทน (Claim Liabilities) 

บริษัท ไดSวิเคราะห%ความรับผิดคGาสินไหมทดแทน ทั้งยอดรวมกGอนหักการประกันภัยตGอ และสุทธิหลังหัก

การเอาประกันภัยตGอ แยกออกจากกัน โดยมีวิธีการ และสมมติฐานดังน้ี 

ความรับผิดคTาสินไหมทดแทนรวม – กTอนหักการประกันภัยตTอ (Gross of Reinsurance)  
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สำหรับการรับประกันภัยโดยตรงและการรับประกันภัยตGอแบบเฉพาะราย บริษัทใชSวิธีการตGอไปนี้ในการ

ประมาณการความรับผิดคGาสินไหมทดแทน  

               ▪ วิธีพัฒนาการของคGาสินไหมทดแทนท่ีไดSเกิดข้ึน (Incurred Claims Development Method)  

               ▪ วิธีพัฒนาการของคGาสินไหมทดแทนจGาย (Paid Claims Development Method)  

               ▪ วิธี Bornhuetter-Ferguson โดยใชSขSอมูลคGาสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน  

               ▪ วิธี Bornhuetter-Ferguson โดยใชSขSอมูลคGาสินไหมทดแทนจGาย  

               ▪ วิธี Brosius โดยใชSขSอมูลคGาสินไหมทดแทนท่ีไดSเกิดข้ึน 

               ▪ วิธี Payment Per Claims Incurred โดยใชSขSอมูลคGาสินไหมทดแทนจGาย 

วิธีการขSางตSนน้ี เป(นวิธีการทางคณิตศาสตร%ประกันภัยท่ีไดSรับการยอมรับโดยท่ัวไป  

บริษัท ไมGไดSคิดคGาสGวนลดผลลัพธ%ที่ไดSจากการประมาณการของบริษัท ซึ่งหมายถึงวGาบริษัทไมGไดSพิจารณาถึง

มูลคGาของเงินที่เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา (Time Value of Money) ยกเวSนการคำนวณเงินสำรองประกันภัยแบบ

เบ้ียประกันภัยรวม 
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ความรับผิดคTาสินไหมทดแทนสุทธิ – หลังหักการประกันภัยตTอ (Net of Reinsurance)  

สำหรับการรับประกันภัยตGอแบบสัญญาลGวงหนSา (Inward Treaty Reinsurance) น้ัน ไมGมีขSอมูลพัฒนาการ

คGาสินไหมทดแทน  

โดยทั่วไปในการคำนวณคGาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแลSวแตGยังไมGไดSรับรายงาน (IBNR) ของการรับประกันภัย

ตGอแบบสัญญาลGวงหนSา (Inward Treaty Reinsurance Business)  ซึ ่งหากสามารถหาขSอมูลสำหรับคGาสินไหม

ทดแทนที่ไดSรับรายงานแลSวแตGการจGายคGาสินไหมทดแทนยังไมGสิ้นสุดของการประกันภัยตGอแบบสัญญาลGวงหนSาไดS 

(Inward Treaty Case Reserve)  บริษัท จะคำนวณเงินสำรอง IBNR สำหรับการประกันภัยตGอแบบสัญญาลGวงหนSา 

โดยการตั้งสมมติฐานวGา เงินสำรอง IBNR Reserve และ Case Reserve ของการรับป¬ระกันภัยตGอแบบสัญญา

ลGวงหนSา มีความสัมพันธ%เชGนเดียวกับในการรับประกันภัยตรง กลGาวคือ IBNR ของการรับประกันภัยโดยตรงจะถูก

นำมาหารดSวยเงินสำรองสำหรับคGาสินไหมทดแทนที่ไดSรับรายงานแลSวแตGการจGายคGาสินไหมทดแทนยังไมGสิ้นสุดสุทธิ 

(Net Case Reserve) ของการรับประกันภัยโดยตรง โดยสัดสGวนดังกลGาวเรียกวGา “ป¤จจัยตัวคูณ IBNR” (the IBNR 

Factor) และป¤จจัยตัวคูณ IBNR นี้ จะถูกนำมาคูณกับเงินสำรองสำหรับคGาสินไหมทดแทนที่ไดSรับรายงานแลSวแตGการ

จGายคGาสินไหมทดแทนยังไมGส้ินสุดสุทธิ (Net Case Reserve) ของการประกันภัยตGอแบบสัญญาลGวงหนSา ผลลัพธ%ท่ีไดS

คือ IBNR สำหรับการรับประกันภัยตGอแบบสัญญาลGวงหนSา 
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 ในกรณีที่ไมGมีการเก็บขSอมูล Case Reserve ของการประกันภัยตGอแบบสัญญาลGวงหนSา บริษัทจะ

ใชSเบี้ยประกันภัยที่ถือเป(นรายไดSสุทธิในการคำนวณแทนการใชS Case Reserve อยGางไรก็ตามจะเห็นไดSวGาการ

รายงานคGาสินไหมทดแทนสำหรับการรับประกันภัยตGอแบบสัญญาลGวงหนSานั้นคGอนขSางลGาชSา เพื่อพิจารณาถึง

ประเด็นดังกลGาว บริษัทจึงใชSดุลยพินิจในการตัดสินใจ เพิ่มคGาสGวนเผื่อ(Margin) โดยคิดเป(นเปอร%เซ็นต%บนป¤จจัยตัว

คูณIBNRท่ีใชS 

ความรับผิดคGาสินไหมทดแทนสุทธิ ไดSมาจากผลลัพธ%ของความรับผิดคGาสินไหมทดแทนรวม และใชSวิธีท่ี

เทียบสัดสGวนโดยพิจารณาจากเบ้ียประกันภัยท่ีถือเป(นรายไดSท้ังรวมและสุทธิ  

สำหรับแตGละป}อุบัติเหตุ ในแตGละประเภทการประกันภัย เงินสำรอง IBNR สุทธิ (Net IBNR) สามารถ

คำนวณโดยใชSสูตรตามรายละเอียดดSานลGาง โดยข้ึนอยูGกับลักษณะของพอร%ตโฟลิโอของบริษัทดSวย ดังน้ี  

Net IBNR = Gross IBNR * Minimum (1, Net Earned Premium/Gross Earned Premium) 

ในกรณีที่เบี้ยประกันภัยที่ถือเป(นรายไดSสุทธิ มีคGาติดลบ เงินสำรอง IBNR สุทธิ (Net IBNR) สามารถคำนวณ

ไดSดังน้ี 

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)   

การคำนวณเงินสำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม สำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว (Gross 

Premium Valuation) 

การคำนวณเงินสำรองประกันภัยแบบเบี ้ยประกันภัยรวม  เป(นการคำนวณมูลคGาป¤จจุบันของเงิน

ผลประโยชน%ตามกรมธรรม%และคGาใชSจGายตGางๆของกรมธรรม% หักดSวย มูลคGาป¤จจุบันของเบี้ยประกันภัยรับจริง ในการ

คำนวณเงินสำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม จะมีหลายๆป¤จจัยที่นำมาพิจารณา เชGน ตSนทุนของคGาสินไหม

ทดแทน, จำนวนเงินผลประโยชน%และคGาใชSจGายตGางๆตามกรมธรรม% , อัตราการขาดตGออายุและอัตราคิดลด  เป(นตSน 

อัตราการขาดอายุกรมธรรม%ประกันภัย บริษัทจะใชSขSอมูลตามประสบการณ%จริง 

อัตราการเกิดเหตุและเจ็บป¢วย บริษัทจะใชSตารางอัตรามรณะไทยป} 2560 เป(นตัวแทนอัตรามรณะ และใชS

อัตราการเกิดโรคมะเร็งจากแหลGงขSอมูลที่มีความนGาเชื่อถือจากทั้งในและตGางประเทศ รวมถึง อัตราเบี้ยประกันภัย

โรครSายแรงท่ีไดSรับการอนุมัติจากคปภ มาเป(นสGวนประกอบในการพิจารณาดSวย 
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อัตราคิดลด บริษัทจะใชSอัตราคิดลดที่ปราศจากความเสี่ยง ซึ่งจะใชSคGาที่มากกวGา เมื่อเทียบระหวGาง อัตรา   

ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย ณ วันที่ทำการประเมิน กับ คGาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทน ของพันธบัตร

รัฐบาล ณ แตGละสิ้นไตรมาสทั้งหมด 8 ไตรมาสที่ผGานมา นับจากวันที่ประเมินมูลคGา โดยคGาเฉลี่ยถGวงน้ำหนักที่ใชS

สำหรับส้ินไตรมาสป¤จจุบันจะมีคGาเทGากับ 51% และอีก 49% จะถูก จัดสรรใหSแตGละส้ินไตรมาสของ 7 ไตรมาสท่ีผGาน

มา โดยแตGละไตรมาสจะเทGากับ 7% 

อัตราคGาใชSจGาย บริษัทจะพิจารณาคGาใชSจGายในการดำเนินงานรวม เชGน คGาใชSจGายในการบริหารจัดการ

กรมธรรม%ประกันภัย รวมถึงพิจาณา คGาใชSจGายท่ีไมGสามารถจัดสรรไดSประกอบการพิจารณาดSวย   

ท้ังน้ีสำหรับข0อมูลเชิงปริมาณให0มีรายละเอียด ดังน้ี 

                                                                                           หนGวย : ลSานบาท     

 
 

  หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลคGาหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงค%

หลักเพื่อใหSนักลงทุนผูSวิเคราะห%ทางการเงินเขSาใจถึงมูลคGาทางเศรษฐศาสตร%ของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยท่ี

เป(นท่ียอมรับตามหลักการทางบัญชีใน  ประเทศไทย ซ่ึงมูลคGาดังกลGาวจะตSองผGานการรับรองจากผูSสอบบัญชีรับ

อนุญาตแลSว  

- ราคาประเมิน หมายถึง มูลคGาหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย ท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการกำกับและ

สGงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวGาดSวยการประเมินราคาทรัพย%สินและหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย 

เพ่ือวัตถุประสงค%หลักในการกำกับความม่ันคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพ่ือใหSม่ันใจวGาบริษัทมี

ความสามารถในการจGายผลประโยชน%ตามสัญญาประกันภัยไดSอยGางครบถSวนแกGผูSเอาประกันภัย ซ่ึงจะตSอง

ประเมินโดยนักคณิตศาสตร%ประกันภัยท่ีไดSรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร%

ประกันภัยท่ีไดSรับการยอมรับ สมมติฐานท่ีใชSในการประเมินจะตSองสอดคลSองกับประสบการณ%จริงหรือในกรณี

ท่ีบริษัทมีขSอมูลไมGเพียงพออาจอSางอิงจากประสบการณ%ของอุตสาหกรรมและปรับใหSเหมาะสมกับ

ลักษณะเฉพาะของพอร%ตการรับประกันภัยของบริษัทน้ัน นอกจากน้ี มูลคGาสำรองประกันภัยดังกลGาวจะตSอง

รวมถึงคGาเผ่ือความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซ่ึงใหSเป(นไปตามท่ีสำนักงาน คปภ. 

กำหนด  
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ขGอสังเกต  ในบางชGวงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลคGาหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกตGางระหวGาง

ราคาบัญชีและราคาประเมินอยGางมีนัยสำคัญ อันเน่ืองมาจากวัตถุประสงค%และวิธีการท่ีแตกตGางกันในการประเมินตามท่ี

กลGาวไวSขSางตSน ท้ังน้ีผูSท่ีจะนำขSอมูลไปใชSควรศึกษาและทำความเขSาใจถึงวัตถุประสงค%แนวทางการประเมินราคาหน้ีสิน

จากสัญญาประกันภัยท้ังสองใหSถ่ีถSวนกGอนตัดสินใจ  

 

6. การลงทุนของบริษัท  

• บริษัทดำเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ

สGงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย บริษัทไดSจัดประเภทเงินลงทุน เป(น 3 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนที่ถือ

ไวSจนครบกำหนด 2. เงินลงทุนเผื่อขาย และ  3. เงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยูGกับวัตถุประสงค%และ

จุดมุGงหมายขณะลงทุน ฝ¢ายบริหารจะเป(นผูSกำหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสำหรับเงินลงทุน ณ เวลา

ลงทุนและทบทวนการจัดประเภทอยGางสม่ำเสมอ 

• วิธีการประเมินมูลคGาของสินทรัพย%ลงทุนท่ีใชSในการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชี 

- รับรูSมูลคGาเร่ิมแรกดSวยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลคGายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีใหSไปเพ่ือใหSไดSมาซ่ึงเงิน

ลงทุนน้ัน รวมท้ังคGาใชSจGายในการทำรายการ 

- เงินลงทุนในหลักทรัพย%เผื ่อขายแสดงตามมูลคGายุติธรรม และบันทึกการเปลี ่ยนแปลงมูลคGา

หลักทรัพย%ดังกลGาวไปยังกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

- เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกำหนดแสดงมูลคGาตามวิธีราคาทุนตัดจำหนGาย  

- เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมGอยูGในความตSองการของตลาดถือเป(นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงตามราคา

ทุนสุทธิจากคGาเผ่ือการดSอยคGา (ถSามี) 

• วิธีการประเมินมูลคGาของสินทรัพย%ลงทุนที่ใชSในการรายงานความเพียงพอของเงินกองทุน เป(นไปตาม

ประกาศคณะกรรมการกำกับและสGงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ืองการประเมินราคาทรัพย%สินและ

หน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554 
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      ท้ังน้ีสำหรับข0อมูลเชิงปริมาณให0มีรายละเอียด ดังน้ี 

  หนGวย : ลSานบาท 

 
 

 

หมายเหตุ    - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย%และหน้ีสิน ท่ีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย%และหนี้สินที่ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสGงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยวGาดSวยการประเมินราคาทรัพย%สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพ่ือ

วัตถุประสงค%หลักในการกำกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อใหSมั ่นใจวGาบริษัทมี

ความสามารถในการจGายผลประโยชน%ตามสัญญาประกันภัยไดSอยGางครบถSวนแกGผูSเอาประกันภัย 

 

7. ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห9และอัตราสTวนตTางๆ ท่ีเก่ียวขGอง   

 

บริษัทมีผลกำไรหลังหักภาษีเงินไดSนิติบุคคลสำหรับป}สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 966  ลSานบาท ลดลง

จากป} 2563 จำนวน 77 ลSานบาทหรือคิดเป(นรSอยละ 7.4 ป¤จจัยสำคัญท่ีสGงผลตGอการลดลงของกำไรดังกลGาวมีดังน้ี  

 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป(นรายไดSลดลง 42 ลSานบาทหรือรSอยละ 0.6 เนื่องจากการลดลงของเบี้ยประกันภัยรับอันมีผล

จากสถานการณ% COVID 19 ท่ียังคงแพรGระบาด และกระทบการขยายตัวในบางชGองทางการจำหนGาย 

 

รายไดSจากการลงทุนและรายไดSอื่นลดลง 51 ลSานบาทหรือรSอยละ 17.4 เนื่องจากสัดสGวนสินทรัพย%ลงทุนลดลง 

รวมถึงมีผลกระทบจากการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยในทSองตลาดซึ่งสGงผลตGอราคาพันธบัตร และมีรายไดSจากเงินป¤น

ผลจากการลงทุนในตราสารทุนที่ลดลงเนื่องการปรับสัดสGวนการลงทุนระหวGางหุSนและกองทุนรวม ดSวยผลกระทบ

จากการแพรGระบาดโรค COVID-19 ตGอภาคธุรกิจในประเทศโดยรวม  

 

คGาสินไหมทดแทนสุทธิเพิ่มขึ้น 84 ลSานบาทหรือรSอยละ 4.1 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสำรองสินไหมทดแทนจาก

ประกันอุบัติเหตุสGวนบุคคลและสุขภาพเน่ืองจากสถานการณ%การแพรGระบาดของ COVID-19 
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คGาใชSจGายในการดำเนินงานลดลง 68 ลSานบาทหรือรSอยละ 6.8 เนื่องการประหยัดคGาใชSจGายและการบริหารคGาใขSจGาย

ดำเนินงานใหSมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

ท้ังน้ีสำหรับข0อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

       หนGวย : ลSานบาท 

 
 

 

อัตราสTวนทางการเงินท่ีสำคัญ (รGอยละ)  

 
 

อัตราสGวนสภาพคลGอง (Liquidity Ratio) ลดลงรSอยละ 93.4 สาเหตุสำคัญเน่ืองเน่ืองจากบริษัทฯ ไดSประกาศจGายเงิน

ป¤นผลระหวGางกาลไปเม่ือเดือนธันวาคม 2564 เป(นเงินจำนวนประมาณ 1,400 ลSานบาท อยGางไรก็ตามบริษัทฯ ยังคง

มีความเขSมแข็งทางการเงิน โดยมีอัตราสGวนความเพียงพอของเงินกองทุนตGอสินทรัพย%ที่สูงกวGาที่ขSอกฎหมายใน

ป¤จจุบันท่ีรSอยละ 140 

 

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน  

           บริษัทมีนโยบายในการดำรงเงินกองทุนใหSมีความเพียงพอสำหรับการจGายสินไหมทดแทน และสำหรับการ

ดำเนินงานในอนาคตของบริษัท รวมไปถึงขSอผูกมัดตGางๆที่บริษัทตSองรับผิดชอบ โดยบริษัทมีเปyาหมายในการดำรง

เงินกองทุนใหSอยูGระดับที่กฏหมายกำหนดเป(นอยGางนSอย ระดับเงินกองทุนสGวนท่ีเกินจากระดับขั้นต่ำตามกฏหมายจะ

ถูกกำหนดโดย ความเสี่ยงรวมของบริษัท ความเสี่ยงที่ยอมรับไดS การดำรงไวSซึ่งอันดับความนGาเชื่อถือของบริษัท 
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(credit rating) หรือตามแตGที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยคำนึงถึง ระดับเงินทุนหมุนเวียน และความเพียงพอ

ของเงินกองทุนเพ่ือรองรับการเกิดมหันตภัยในอนาคต ซ่ึงคำนวณมาจากการทดสอบสภาวะวิกฤติ 

ท้ังน้ีสำหรับข0อมูลเชิงปริมาณ  ให0มีรายละเอียด  ดังน้ี 

หนGวย : ลSานบาท 

 
 

 

หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสGงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวGาดSวยการกำหนดประเภท    

และชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ% วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัท

ประกันวินาศภัย กำหนดใหSนายทะเบียนอาจกำหนดมาตรการที่จำเป(นในการกำกับดูแลบริษัทที่มี

อัตราสGวนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำวGารSอยละหน่ึงรSอยส่ีสิบไดS 

 - เงินกองทุน เป(นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสGงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยวGาดSวยการประเมินราคาทรัพย%สินและหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย 

- รายการขSางตSนคำนวณโดยใชSราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสGงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัยวGาดSวยการประเมินราคาทรัพย%สินและหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย 

   

 

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับรอบป�ปฏิทินที่ลTวงมาที่ผูGสอบบัญชีตรวจสอบและแสดง

ความเห็นแลGว 
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https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/th-th/about-chubb/financial-

operational-status-chubb-life/documents/pdf/CBSMG_Q4_21_TH.pdf  

 

 


