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สวนท่ี 2 รายละเอียดการเปดเผยขอมูล 
 

1. ประวัติของบริษัท  นโยบาย  วัตถุประสงค และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการ

ประกอบธุรกิจตามที่กําหนดไว รวมถึงแสดงขอมูลเก่ียวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะ

ผลิตภัณฑและบริการท่ีสําคัญ ชองทางการติดตอกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใชในการเรียกรอง 

พิจารณา และชดใชเงินหรือคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย    

 

1.1 ประวัติบริษทั 

เกี่ยวกับชับบ 
https://www.chubb.com/th-th/about-chubb/index-chubb-samaggi.aspx 

ชับบเปนบริษัทประกันภัยทรัพยสินและประกันภัยความรับผิดท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรัพยรายใหญที่สุดในโลก 
ดําเนินธุรกิจใน 54 ประเทศทั่วโลกและอาณาเขตตางๆ  ชับบใหบริการดานการประกันภัยสําหรับธุรกิจ การ
ประกันภัยทรัพยสินและการประกันภัยความรับผิด ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล ประกันสุขภาพ ตลอดจน
ใหบริการประกันภัยตอ และประกันชีวิตแกลูกคาหลากหลายกลุมในฐานะผูรับประกันภัย เรานําขอมูลเชิงลึกมา
ใชในการประเมิน วิเคราะหและบริหารจัดการความเสี่ยง ชับบใหบริการและชดเชยคาสินไหมทดแทนอยางเปน
ธรรมและรวดเร็ว ยิ่งไปกวานั้น เรายังมีความโดดเดนในดานผลิตภัณฑประกันภัยและการใหบริการ รวมถึงชอง
ทางการจัดจําหนายท่ีหลากหลาย อีกทั้งยังมีเสถียรภาพทางการเงินท่ีมั่นคงและแข็งแกรง รวมถึงการดําเนินงาน
ในหลายประเทศทั่วโลก 
 
บริษัท ชับบ ลิมิเต็ด ซึ่งเปนบริษัทแม ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนิวยอรค (NYSE:CB) และเปนสวนหน่ึง
ของดัชนีหลักทรัพย S&P500  index ชับบมีสํานักงานบริหารในเมืองซูริก นิวยอรค ลอนดอน ปารีส รวมทั้งใน
เมืองอื่น ๆ โดยมีพนักงานทั้งหมดมากกวา 33,000 คนทั่วโลก 
 
ชับบดําเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ในประเทศออสเตรเลีย จีน ฮองกง อินโดนีเซีย เกาหลี มาเกา 
มาเลเซีย นิวซีแลนด ฟลิปปนส สิงคโปร ไตหวัน ประเทศไทย และเวียดนาม  
 
เกี่ยวกับชับบ ประเทศไทย 
บรษิัท ชับบสามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) ใหบริการรับประกันภัยแกท้ังกลุมลูกคาบุคคล ครอบครัว รวมถึง
ลูกคาองคกรทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก 
 
ในฐานะท่ีชับบสามัคคีประกันภัยเปนหน่ึงในผูนําตลาดประกันวินาศภัยไทย เรานําเสนอผลิตภัณฑประกันภัย
หลายประเภท อาทิ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ การประกันอัคคีภัยและประกันทรัพยสิน การ
ประกันภัยรถยนต และการประกันภัยพิเศษอื่น ๆ สําหรับลูกคาบุคคล และสําหรับลูกคาองคกร/ ธุรกิจ เรา
นําเสนอประกันทรัพยสินและความรับผิดตาง ๆ  การประกันภัยทางวิศวกรรม ประกันภัยการขนสงสินคาทาง
ทะเล ประกันภัยทางการเงิน เปนตน 
 
ชับบสามัคคีประกันภัยนําเสนอผลิตภัณฑและบริการผานชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลาย ทั้งธนาคาร 
สถาบันการเงิน นายหนา ตัวแทนประกันวินาศภัย และเครือขายสาขาทั่วประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งชองทาง
การตลาดทางตรงซึ่งถือเปนความชํานาญพิเศษของเรา 
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ชับบสามัคคีประกันภัยนับเปนหนึ่งในผูนําในธุรกิจเนื่องจากเปนพันธมิตรที่แข็งแกรงกับสถาบันการเงินและ
บรษิัทช้ันนําหลายแหงซึ่งมอบความไววางใจใหบริษัทฯ นําเสนอผลิตภัณฑที่มอบความคุมครองซึ่งไดออกแบบให
เหมาะสมกับความตองการของลูกคาและคูคาพันธมิตรของเรา 
   

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ ยังคงมุงมั่นเปนท่ี 1 ในการทํากําไรจากการรับประกันภัย ดังเชนที่ผานมา โดยการใชมาตรฐานการ
พิจารณารับประกันภัยระดับสากล รวมกับความเปนเลิศในการพัฒนาผลิตภัณฑ การบริหารสินไหม และการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
 
บริษัทฯ ตั้งเปาในการดําเนินธุรกิจดวยเบ้ียประกันภัยรับตรงที่ 8,755 ลานบาท ดวยอัตราการเติบโตประมาณ 
4.4% ในป 2565  
 
บริษัทฯ มุงเนนการปรับปรุงการดําเนินงานในสวนตางๆ เพ่ือเตรียมพรอมรองรับการปรับตัวของธุรกิจตาม
เปาประสงคท่ีวางไว และปรับตัวตอบสนองไดทันตามความเคล่ือนไหวของตลาดโดยรวม ทางบริษัทฯ ยังคงให
ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือที่เหมาะสมเพ่ือยกระดับการใหบริการแกลูกคาและคูคา   
พรอมทั้งใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรควบคูกับการเติบโตทางธุรกิจดวย  
 
กลยุทธท่ีสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดแก 
• ปรับกลยุทธและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานของคูคาหลัก เพ่ือคงความเติบโตของธุรกิจและกําไรของบริษัทฯ ไดอยางเหมาะสม 
• ยกระดับการบริหารจัดการชองทางตัวแทนและนายหนา และมุงพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร พรอมทั้ง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหการบริหารและบรกิารตัวแทนและนายหนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
• แสวงหาโอกาสในการดําเนินธุรกิจแบบใหม ไมวาจะเปนวิธีการดําเนินธุรกิจหรือกับคูคารายใหม รวมถึงการ
ขยายชองทางดิจิตอล เพื่อขยายการเติบโตของธุรกิจและการกระจาย portfolio  
• พัฒนาและปรับปรงุผลิตภัณฑท่ีตอบสนองความตองการของตลาดและเพ่ิมความสามารถในการทํากําไร 
• ยกระดับการใหบริการงานสินไหม และการใหบริการลูกคาโดยยังคงเนนการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
อยางตอเนื่อง ผานรูปแบบการทํางานโดยอัตโนมัติและการใชงานระบบและเครื่องมือ ในการดําเนินงานดาน
ตางๆ ของบริษัทฯ 
• กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนบริษัทฯ ใหเปนไปตามทิศทางท่ีวางไวสู
การเติบโตอยางย่ังยืน  

   

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) ใหบริการรับประกันภัยแกทั้งกลุมลูกคาบุคคล ลูกคาองคกร

ขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนถึงลูกคาองคกรท่ีมีเครือขายธุรกิจอยูในหลายประเทศ  

ในฐานะท่ีชับบสามัคคีประกันภัยเปนหน่ึงในผูนําตลาดประกันวินาศภัยไทย เรานําเสนอผลิตภัณฑประกันภัย

หลายประเภท อาทิ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ การประกันอัคคีภัยและประกันทรัพยสิน การ

ประกันภัยรถยนต และการประกันภัยพิเศษอื่น ๆ สําหรับลูกคาบุคคล และสําหรับลูกคาองคกร/ ธุรกิจ เรา
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นําเสนอประกันทรัพยสินและความรับผิดตาง ๆ การประกันภัยทางวิศวกรรม ประกันภัยการขนสงสินคาทาง

ทะเล ประกันภัยทางการเงิน เปนตน  

 

ชับบสามัคคีประกันภัยนําเสนอผลิตภัณฑและบริการผานชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลาย ทั้งธนาคาร 

สถาบันการเงิน นายหนา/ตัวแทนประกันวินาศภัย และเครือขายสาขาทั่วประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งชองทาง

การตลาดทางตรงซึ่งถือเปนความชํานาญพิเศษของเรา 

 

ชับบนับเปนหนึ่งในผูนําในธุรกิจเน่ืองจากเปนพันธมิตรท่ีแข็งแกรงกับสถาบันการเงินและบริษัทชั้นนําหลายแหง

ซึ่งมอบความไววางใจใหบริษัทฯ นําเสนอผลิตภัณฑที่มอบความคุมครองซึ่งไดออกแบบใหเหมาะสมกับความ

ตองการของลูกคาและคูคาพันธมิตรของเรา 

 

1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ บริการที่สําคัญของบริษัท และสัดสวนรอยละของเบี้ยประกันภัย 

 แยกตามประเภทของการรับประกันภัย   

บริษัทฯ ไดมีผลติภัณฑหลากหลายประเภทและรวมถึงบริการตางๆ ซึ่ง ผลิตภัณฑท่ีทางบริษัทฯ ไดจัดจําหนายอยู
นั้นมีดังนี้ 

- ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ 58% 
- ประกันภัยทรัพยสินและประกันภัยความรับผิด 18% 
- ประกันภัยรถยนต 12% 
- ประกันภัยสําหรับลูกคารายบุคคล 12% 

 

ตารางสัดสวนรอยละของเบ้ียประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัยป 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 และหนวยงานท่ีเก่ียวของ กรณีมีขอพิพาทหรือเร่ืองรองเรียน 
ในกรณีที่มีขอพิพาทหรือเร่ืองรองเรียน ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือ บุคคลที่เก่ียวของสามารถติดตอ

บรษิัทฯ ผานชองทางดังตอไปน้ี 
1. Email: Thailand.complaintcenter@chubb.com 
2. Call center หมายเลขโทรศัพท 02-6114411 

3. ไปรษณีย นําสงท่ี บริษัท ชับบสามัคคปีระกันภัย จํากัด (มหาชน) 2/4 อาคารชับบ ชั้นที่ 12 โครงการนอรธ
ปารค ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่กรุงเทพฯ 10210 
 

2.  กรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดใน                   
การดําเนนิการตามกรอบและกระบวนการดังกลาว 

 
2.1 กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 

บริษัท มีคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีเปนกรรมการอิสระทั้งสิ้น จํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนผูมีความรูความ
เชี่ยวชาญในดานการตรวจสอบและการควบคุมภายใน มีหนวยงานตรวจสอบภายในที่รายงานตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใตคําแนะนําจากหนวยงานตรวจสอบภูมิภาคของชับบ การดําเนินการของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน ไมวาจะเปนเรื่องการวางแผน คัดเลือก วิธีการตรวจสอบ และการนําเสนอ เปน
มาตรฐานเดียวกับชับบในประเทศอ่ืนๆ รายงานผลการตรวจสอบขั้นสุดทายจะถูกสงใหผูบริหารท่ีเก่ียวของทั้งใน
ประเทศ ภูมิภาค และสํานักงานใหญ นอกจากนั้นบริษัท ยังมีนโยบายการแจงเบาะแส (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     ตําแหนง  ประธาน 

2. นายเพ่ิมพูน ไกรฤกษ    ตําแหนง  กรรมการ 
3. นางอําไพ บํารุงศกัด์ิศิลป   ตําแหนง  กรรมการ 

 

ขอบเขตอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังตอไปนี้ 
1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินถูกตองและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบตลอดจนใหความเห็นชอบในการแตงตั้งโยกยาย 
พิจารณาความดคีวามชอบ และการเลิกจางหัวหนาสายงานตรวจสอบ 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลท่ีมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชี และเสนอ

คาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่อาจมีความ ขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพ่ือใหมั่นใจวา 
รายการดงักลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

6. สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
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7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละ 4 
ครั้ง  

8. ใหมีอํานาจวาจางที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาใหความเห็นหรือคําปรึกษาใน
กรณีจําเปน 

9. ใหมีอํานาจเชิญกรรมการ ผูบริหาร หัวหนาหนวยงานหรือพนักงานของบริษัทหารือหรือตอบคําถามของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

10. พิจารณาทบทวนขอบเขตอํานาจหนาท่ีความรบัผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนประจําทุกป 

11. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
12. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวา มีรายการหรือการกระทํา

ดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 ของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไข

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
- รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
- การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน 
- การฝาฝนกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 
- หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายใน

เวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการ
กระทําตามวรรคหนึ่งตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมธุรกิจประกันภัย 

 
2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปดวย 
 1. นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ   ตําแหนง  ประธาน 

2. นายแอนดรูว จอหน นิสเบ็ท   ตําแหนง  กรรมการ 
3. นายแอนดรู ชุน ไว ลุง    ตําแหนง  กรรมการ 
4. นายแอนดรู เอียน คิงสฟอรด สมิธ  ตําแหนง  กรรมการ 
5. นางสาวกมลรัตน ตั้งสีมาทรัพย   ตําแหนง  กรรมการ 
6. นางชนิดา รัตนวิจัย    ตําแหนง  กรรมการ 
7. นายมนสันต มฤคทัต    ตําแหนง  กรรมการ 

ขอบเขตอํานาจหนาที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังตอไปนี้ 

1. ทําใหมั่นใจวาบริษัทมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่เขมแข็ง รวมไปถึงการทําตัวเปนแบบอยาง 
(tone at the top) อยางเหมาะสม โดยการสื่อสารแนวปฏิบัติสําหรับการระบุ บริหาร และควบคุม
ความเสี่ยง อยางตอเนื่อง 

2. สื่อสารนโยบายบรษิัท และจัดใหมีระบบงาน เพ่ือการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ 
3. ใหความเห็นเก่ียวกับกรอบการบริหารความเส่ียง ตอคณะกรรมการกํากับการบริหารความเสี่ยง 
4. ตรวจสอบการนํากรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในปฏิบัติ 
5. ทําใหมั่นใจบริษัทมีการระบุ และทบทวน ความเสี่ยงดานกลยุทธ ดานปฏิบัติการ ดานการรับ

ประกันภัย และดานการเงินท่ีเผชิญอยู และการปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้ง
ประเมินความเหมาะสมของขั้นตอนที่ผูบริหารใชในการจัดการความเสี่ยง 
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6. ทบทวนแนวโนมของความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท รายงานความเสี่ยงบางสวนพรอมทั้งสถานะของ
ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 

7. ติดตามผลการทํางานของผูบริหารในการดําเนินการการตอบสนองตอความเสี่ยงและกิจกรรมการ
ปรับปรุงแกไขกระบวนการควบคุมภายใน  และทําใหมั่นใจวามีระบบงานที่เหมาะสมในการระบุ 
และการตรวจสอบความเสี่ยง และดําเนินงานตามเปาหมาย 

8. จัดทําและดํารงไวซึ่งกรอบการบริหารความเสี่ยงซึ่งชวยใหหนวยงานสามารถวิเคราะหความเสี่ยงที่
เ ก่ียวของกับโอกาสใหมทางธุรกิจไดอยางถูกตอง และใหคําแนะนําและขอเสนอแนะตอ
คณะกรรมการบริษัทความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงตางๆ 

9. ทําใหม่ันใจวามีการอบรมแกบุคลากรทางการบรหิารความเส่ียงอยางเพียงพอ  
10. ประเมินความเสี่ยงกอนการควบคุมของความเสี่ยงที่สําคัญ อันเกิดจากปจจัยภายนอก ภายใน และ 

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และประเมินความเพียงพอของการควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงที่
เหลืออยูหลังการควบคุม 

11. รับทราบรายงานที่เปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอจากฝายบริหาร ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และ
หนวยงานกํากับการปฏิบัติงาน ในเรื่องของ การไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ จรรยาบรรณของ
บริษัท รวมไปถึง นโยบาย และ ระเบียบปฏิบัติภายในบริษัททั้งหมด และสืบหาความเสี่ยงที่สงผล
กระทบตอบริษัท  

12. ทบทวนแผนธุรกิจปละครั้งหรือเม่ือใดก็ตามที่มีแกไขปรับปรุงแผนธุรกิจ และใหขอเสนอแนะที่
เก่ียวกับประเด็นความเสี่ยงทางธุรกิจท่ีสําคัญตอคณะกรรมการบริษัท 

13. เก็บรักษาฐานขอมูลหรือระบบทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
14. อนุมัติในเรื่องใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ การจัดการความตอเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity 

Management) 
15. ทบทวนและอนุมัติสถานะความเสี่ยงปจจุบันของบริษัท รวมไปถึงทะเบียนความเสี่ยง (Risk 

register) และรายงานตอไปยังคณะกรรมการการกํากับการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการ
บรษิัท เพ่ือรับทราบ 

16. พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ไดแกรายงานการติดตามการปฏิบัติตามกรอบ
การบริหารความเสี่ยง กอนที่จะรายงานตอไปยังคณะกรรมการการกํากับการบริหารความเสี่ยงและ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ 

17. พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
18. ประเมินความเพียงพอของมาตรการการบริหารความเสี่ยงรวม และประสิทธิภาพของการบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัท 
19. ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการกํากับการบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาประเด็นตางๆ ที่เก่ียวกับ

การลงทุน 
20. ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการกํากับการบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาประเด็นตางๆ ที่เก่ียวกับ

การประกันภัยตอ 
21. เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายบริหารความเสี่ยงดานฉอฉล คณะกรรมการมีความรับผิดชอบ

ดังตอไปนี้ 
ก. สนับสนุนคณะกรรมการกํากับการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทในการ

ดําเนินการใหมีการจัดทําและดําเนินการควบคุมความเสี่ยงดานการฉอฉลอยางเพียงพอ 
ข. ติดตามและทําใหมั่นใจวามีการดําเนินการตามแผนการควบคุมและรายงานสถานะการ

บรรเทาผลจากการฉอฉล 
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ค. พิจารณาผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงดานฉอฉลผานการจัดทําสรุปรายงานการ
ปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

ง. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานฉอฉลอยางนอยปละหน่ึงครั้งและอาจมีการ
ทบทวนเปนกรณีพิเศษเม่ือจําเปน  

 
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน 
 1. นายโอลิเวีย บูฉาด    ตําแหนง  ประธาน 

2. นางสาวกมลรตัน ต้ังสีมาทรัพย   ตําแหนง  กรรมการ 
3. นายมนสันต มฤคทัต    ตําแหนง  กรรมการ 

 

2.5 การสรรหาและการแตงต้ังกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหาร  

     บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและแตงต้ังกรรมการ ดังน้ี 
1. บรษิัทฯ พิจารณาหาผูมีคุณสมบัติเหมาะสมในบ้ืองตน 
2. บรษิัทฯ พิจารณาและตรวจสอบขอมูลประวัติการศึกษา ประสบการณทํางาน และตรวจสอบคุณสมบัติตาม

กฎหมายของกรรมการอิสระและกรรมการ ของผูไดรบัการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือกรรมการ
อิสระ 

3. พิจารณาความเหมาะสมโดยการสัมภาษณผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการหรอืกรรมการ
อิสระ  โดยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร 

4. นําเสนอขอมูลคุณสมบัติตาง ๆ ของผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือกรรมการอิสระ ให
บรษิัทแมในภูมิภาคเอเซียแปซิฟคพิจารณา 

5. นําเสนอรายชื่อตอคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมัติแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงกรรมการหรือกรรมการอิสระ 

6. ขอความเห็นชอบตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ
ยื่นจดทะเบียนตามกฎหมายตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วัน นับต้ังแตวันท่ีมี
มติอนุมัติ  
 

2.6 นโยบายการจายคาตอบแทน (Remuneration policy)   

ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 27 กําหนดวา กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ ตามท่ีที่ประชุมผู

ถือหุนจะพิจารณาและลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 

โดยคาตอบแทนกรรมการนั้น อาจกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนแนนอน หรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไว

เปนคราว ๆ หรือใหมีผลตลอดไปจนกวาท่ีประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได รวมทั้งมีสิทธิไดรับเบ้ียเลี้ยงและ

สวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งไมกระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่เปนพนักงานหรือลูกจางของ

บรษิัทฯ ในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ 
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3. การบริหารความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย   
    และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)  
      3.1 การบริหารความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management : ERM)  

บรษิัท ชับบสามัคคีประกันภัย จํากัด มหาชน ไดตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการความเส่ียงของ

องคกรในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งเปนสภาบันการเงินประเภทหนึ่งซึ่งมีหนาท่ีในการบรรเทาความเสียหาย

ทางดานการเงินใหแกประชาชนทั่วไป โดยทางบริษัทไดยึดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงตามมาตราฐานของกลุม

บรษิัทชับบ และมาตราฐานการบริหารความเสี่ยงระดับสากล (ISO 31000, ICP 8 & 16, ComFrame, COSO) รวม

ไปถึงการปฏิบัติตามมาตราฐานขั้นต่ําในการบริหารของของสํานักงานคปภ . 

ขอบเขตในการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงประกอบไปดวยประเภทดังตอไปนี ้

1 ความเสี่ยงดานการรับประกันภัย (Insurance Risk) คือ ความเสี่ยงจากการพิจารณารับประกันภัยรวมถึง

ผลการรับประกันภัยของบริษัทต่ํากวาเกณฑที่บริษัทยอมรับได หรือต่ํากวาแผนที่ตั้งไว และจากการกระจุก

ตัวของเบี้ยรับประกันภัยจากผูเอาประกัน อุตสาหกรรม หรือคูคานอยราย 
2 ความเสี่ยงดานเงินสํารอง(Reserve Risk) คือ ความเสี่ยงจากความไมเพียงพอของการสํารองเงินสําหรับ

ภาระผูกพันทางการเงินที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต  ภายใตความผันผวนท่ีเกินกวาเกณฑปกติของบริษัท 
3 ความเสี่ยงดานการตลาด(Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่พอรตการลงทุน มีความผันผวนจากราคาตลาด 

(เชน  ความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงในราคาตราสารทุน และความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียน)  
4 ความเสี่ยงดานเครดิต(Credit Risk) คือ ความเสี่ยงจากการสูญเสียตัวเงินที่เกิดจากคูสัญญาผิดนัดชําระ

หนี้ (หรือเกิดความคลาดเคลื่อนในการทําธุรกรรม/สัญญาทางการเงินกับบริษัท) หรือการลดลงของอันดับ
ความนาเชื่อถือ(Credit Rating) ของบริษัทคูสัญญาหรือผูออกสินทรัพยลงทุน 

5 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง(Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่บริษัท มีกระแสเงินสด (รวมถึงวงเงินกู

ฉุกเฉิน) ไมเพียงพอตอการชําระหนี้ตามกําหนด 

6 ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการสินทรัพยและหน้ีสิน(Asset/Liability Management Risk) คือ ความ

เสี่ยงที่สินทรัพยของบริษัทไมเพียงพอหรือไมสามารถรองรับหนี้สินท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได ทั้งในแงอัตรา
แลกเปลี่ยนและ/หรือดานอายุเฉลี่ยของสินทรัพย 

7 ความเสี่ยงดานกฎหมายและการกํากับการปฎิบัติงาน(Legal & Compliance Risk): 

- ความเสี่ยงดานกฎหมาย(Legal Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับขอกฎหมาย, สัญญาขอผูกพัน 
หรอืผลเสียหายจากการแพคดีความ 

- ความเสี่ยงดานกํากับการปฎิบัติงาน(Compliance Risk) คือ โอกาสที่จะเกิดความเสียหายตอ
ลูกคา จากการควํ่าบาตร การถูกปรับ การลงโทษ หรือเสียชื่อเสียงจากการไมปฎิบัติตามกฎหมาย

และขอบังคับทั้งในและระหวางประเทศ นอกจากนี้ยังรวมถึงความลมเหลวในการปฎิบัติตาม
ระเบียบวินัย/จรรยาบรรณของพนักงาน นโยบาย และขั้นตอนปฎิบัติงานตางๆ 

8 ความเสี่ยงดานปฎิบัติการ(Operational Risk) 
- คือ ความเสี่ยงอันเกิดจากความไมเพียงพอ หรือความลมเหลวของกระบวนการปฎิบัติงานภายใน 

บุคคลากร ระบบ หรือเหตุการณภายนอก 

- เหตุการณความเสี่ยงดานปฎิบัติการ นั้นสงผลกระทบที่สําคัญตอความสามารถในการดําเนินธุรกิจ 

รวมถึงมูลคาของธุรกิจของบริษัท 
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9 ความเสี่ยงดานกลยุทธ(Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่บริษัทไมสามารถบรรลุหรือปฏิบัติตามกลยุทธที่

กําหนดไวในแผนธุรกิจ 

10 ความเสี่ยงดานช่ือเสียง(Reputational Risk) คือ ความเส่ียงที่อาจเกิดภาพลักษณดานลบตอบริษัท ที่

เกิดข้ึนจากผูมีสวนไดสวนเสียหลัก (เชน ลูกคา, คูคา, พนักงาน, ผูตรวจสอบ)   ซึ่งสงผลกระทบสําคัญตอ

ความสามารถในการบริหารจัดการกลยุทธ ไมวาเรื่องเหลานั้นจะเปนจริงหรือไม ความเสี่ยงนี้จะสงผลทําให

ฐานลูกคาลดลง มีคาใชจายทางกฎหมาย หรือรายไดของบริษัทลดลง 

11 ความเสี่ยงดานเงินกองทุน(Capital Risk )คือ ความเสี่ยงที่บริษัทมีเงินกองทุนไมเพียงพอตามกฎหมาย

และขอกําหนดของบริษัทจัดอันดับเครดิต ไมเพียงพอตอการจายสินไหมทดแทนในระยะสั้น/ระยะยาว  
ปกปองสวนของผูถือหุน หรือพรอมรองรับกรณีเกิดภัยพิบัติคร้ังใหญ 

12 ความเสี่ยงภายในกลุมบริษัท(Group Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการท่ีบริษัท ในฐานะสมาชิก

ของกลุมบริษัทชับบ อาจจะไดรับผลกระทบในแงลบซึ่งเปนผลมาจากการกระทําของบริษัทแมหรือบริษัท

อ่ืนๆที่อยูภายใตกลุมบริษัทชับบ 

13 ความเสี่ยงดานการดําเนินธุรกิจ(Conduct Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอลูกคา (ที่

ไมไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม) และตอชื่อเสียงของบริษัท/คูคา ซึ่งเปนผลมาจากจากการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท 

14 ความเสี่ยงดานการประกันภัยตอ (Reinsurance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการทําประกันภัยตอไม

เพียงพอทั้งในดานตัวเงิน ดานประเภทความคุมครอง และดานระยะเวลาและเง่ือนไข 

ทางบริษัทไดมีการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และตัวชี้วัดความเสี่ยง พรอมท้ังมีการระบุ ประเมิน ควบคุม 

และติดตามความเสี่ยงในแตละดาน อยางสมํ่าเสมอเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ       

      3.2 การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM) 

คณะกรรมการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเปนผูกําหนดสัดสวนการ

ลงทุนในสินทรัพยแตละประเภท (Table of Limit) ตามกรอบที่กําหนดไวและมีการทบทวนการจัดสรรเงินลงทุน

อยางนอยปละ 1 คร้ัง หรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงของสัดสวนสินทรัพยนอยกวาหนี้สินอยางมีนัยสําคัญในแตละ

สัดสวนการลงทุน 
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ทั้งนี้สําหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียด ดังนี้ 
  หนวย : ลานบาท 

 

รายการ 

ปี 2562 ปี 2561 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 

สินทรัพย์ลงทนุ (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 

หนีสินตามสญัญาประกนัภยั 6,851 6,617 5,980 5,743 

 
 
หมายเหตุ   - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพยและหน้ีสิน ท่ีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยและหน้ีสินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย เพ่ือวัตถุประสงคหลักในการกํากับ
ความม่ันคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และเพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทมีความสามารถในการจายผลประโยชนตาม
สัญญาประกันภัยไดอยางครบถวนแกผูเอาประกันภัย 
 

4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยท่ีสามารถคาดการณไดและมีนัยสําคัญอันอาจมีผลกระทบตอฐานะการเงินของ
บริษัท การบริหารจัดการประกันภัยตอ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเส่ียงจากการรับประกันภัย และ
การกระจุกตัวจากการรับประกันภัย 

บริษัทจัดทําสัญญาการประกันภัยตอของปปจจุบันโดยใหมีความสอดคลองกับธุรกิจเปนปจจัยหลัก โดย
รายละเอียดของสัญญาประกันภัยตอแตละประเภทจะพิจารณาจากขนาด ประเภท และความซับซอนของธุรกิจ 

การรับประกันภัยทุกประเภทธุรกิจ บริษัทจะใชความระมัดระวังในการพิจารณาจํานวนเงินที่บริษัทจะรับเสี่ยง
ภัยไวเอง บริษัทมีการพิจารณาการเอาประกันภัยตอในระดับที่เหมาะสมกับการคาดการณความเสี่ยงของพอรตโพลิ
โอในการเกิดความเสียหายท้ังตอภัยแตตอเหตุการณ ตามเกณฑที่ระบุไวในกรอบบริหารประกันภัยตอนี้ โดยผานการ
ทําสัญญาประกันภัย และการเอาประกันภัยตอเฉพาะรายที่เหมาะสม 

ภัยท่ีรับเสี่ยงและเหตุการณท่ีรับเส่ียงไวเองสูงสุด 

 สวนทีบ่ริษัทรับเสี่ยงภัยไวเองสุทธิแตละเหตุการณท้ังหมดในทุกประเภทธุรกิจ ซึ่งไดแก การประกันภัย
ทรัพยสินและเบ็ดเตล็ด (Property and Casualty : P&C) การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Accident 
and Health: A&H) และ การประกันภัยทรพัยสินสวนบุคคล  (International Personal Line: IPL) โดย
เม่ือรวมกันจะตองไมเกินกวารอยละ 5 ของสินทรัพยสุทธิของบรษิัท  

 ภัยสวนที่บริษัทจะรับเสี่ยงไวเองสูงสุดแตละภัย กําหนดใหเทากับความเสียหายประมาณการสุทธิสูงสุด แต
รวมเบี้ยประกันภัยเพ่ือการจัดทดแทน (reinstatement premium) ดวย  

 บรษิัทกําหนดระดับความเปนไปไดสูงสุดของการประเมินความเสียหายท่ี 99.5 เปอรเซน็ไทล หรือโอกาส
ของการเกิด 1 ครั้งใน 200 ป  
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 บรษัิทจะรักษาจํานวนจํากัดความรับผิด และ/หรือ จํานวนการจัดทดแทน (number of reinstatements) 
เพ่ือเปนการปองกันสัญญาประกันภัยตอใหอยูในระดับพอเพียงตลอดเวลา เพ่ือใหสามารถรับผิดชอบภัยที่รบั
ความเสี่ยงสูงสุดและภัยตอเหตุการณท่ีรับเสี่ยง ตามกรอบกลยุทธการบริหารการประกันภัยตอนี้ 

 สําหรับความเสี่ยงจากประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ โอกาสเกิดภัยสูงสุดคือ การประเมินความเสียหายบน
เหตุการณสมมติ 
 

เกณฑและความสามารถในการรับความเสี่ยง 

  บริษัทไดกําหนดเกณฑเบ้ืองตนในการรับความเสี่ยงภัยไว ดังตอไปนี้ 

 ภัยที่รับเสี่ยงไวเองสุทธิสําหรับความเสี่ยงภัยแตละภัย จะตองไมเกินกวารอยละ 2.5 ของสินทรัพยสุทธิของ
บรษิัท ณ เวลาใด ๆ  

 สําหรับความคุมครองมหันตภัย บริษัทจะตองมีความคุมครองมหันตภัยจากสัญญาประกันภัยตอในระดับที่
พอเพียง โดยใชเกณฑความนาจะเปนในการเกิดเหตุที่ไมนอยกวา 1 เหตุการณใน 200 ป  

 ผูพิจารณารับประกันภัยของบริษัทตองมั่นใจวาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (หักดวยการเอาประกันภัยตอ
เฉพาะราย) จะไมเกินกวาขีดสูงสดุของสัญญาเฉพาะประเภทนั้น 

 

 ระดับเงินกองทุน 

ระดับเงินกองทุนเปาหมาย ของบริษัท (Preferred Target Capital: PTC) คือ การดํารงรักษาคาอัตราสวนความ
เพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ไวในระดับท่ีไมตํ่ากวา 300%  

การคัดเลือกผูรับประกันภัยตอและนายหนาประกันภัยตอ 

 ผูรบัประกันภัยตอ 
o บริษัทสามารถเอาประกันภัยตอ กับบริษัทประกันภัยตอตามแนวทางปฏิบัติที่ต้ังไวโดย คณะกรรมการ

ประกันภัยตอ (Reinsurance Security Committee “RSC”) เทาน้ัน 
o การคัดเลือกผูรับประกันภัยตอแตละรายข้ึนอยู กับอันดับความแข็งแกรงทางการเงินของบริษัท

ประกันภัยตอ ที่จัดอันดับโดยสถาบัน AM Best หรือ  Standard & Poor’sโดยตองมีอันดับความ
นาเชื่อถือตํ่าสุดคือ A- 

o สําหรับการติดตามความมั่นคงและความเหมาะสมของผูรับประกันภัยตอ บริษัทใชขอมูลที่มีการกําหนด
ไวใหในระบบเครือขายภายในบริษัท ซ่ึงเปนขอมูลที่คณะกรรมการประกันภัยตอ (Reinsurance 
Security Committee “RSC”)ไดจัดใหมีกระบวนการติดตามอันดับความนาเชื่อถือ ฐานะการเงิน 
ความเพียงพอของเงินกองทุนของผูรับประกันภัยตอ และความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพันให
เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว 

 นายหนาประกันภัยตอ 

o รายชื่อบริษัทนายหนาประกันภัยตอ จะตองไดรับอนุมัติแลวจากคณะกรรมการประกันภัยตอ 
(Reinsurance Security Committee “RSC”) เทานั้น ซึ่ งหลักเกณฑ ในการคัดเลือกนายหนา
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ประกันภัยตอนั้น คณะกรรมการประกันภัยตอ ไดคํานึงถึงประสบการณ การกํากับดูแลของหนวยงาน
กํากับที่กํากับดูแลนายหนาประกันภัยตอ ความเชี่ยวชาญ และการใหบรกิาร 

การจัดการความเสี่ยงดานการกระจุกตัวตอคูสัญญาประกันภัยตอ 

บริษัทบริหารความเส่ียงนี้ดวยการเขาทําสัญญา Advanced Cash Call และ สัญญา Fund Withheld 
ระหวางบริษัทและ Chubb Tempest Re เพ่ือลดผลกระทบจากความเสี่ยงดานกระจุกตัว อีกทั้งบริษัทไดทํา
สัญญาประกันภัยตอสําหรับประกันภัยทรัพยสินและความรับผิด (Property and Casualty : P&C) โดยตรงกับ
ผูรบัประกันภัยตอภายนอกเพ่ือลดความเสี่ยงดานการกระจุกตัว  

 
ท้ังน้ีสําหรับขอมูลเชิงปรมิาณใหมีรายละเอียด ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

รายการ จาํนวน 

สํารองประกนัภยัส่วนทีเรียกคืนจากบริษัทประกนัภัยต่อ 2,332 

เงนิค้างรับจากการประกนัภยัต่อ 944 

เงนิวางไว้จากการประกนัภัยตอ่ 0 

 
5. มูลคา วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย    
 

สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได (Premium Liabilities) 

บริษัทใชวิธีการคํานวณ UPR แบบเสนตรง สําหรับแตละประเภทการประกันภัยโดยสวนใหญ ยกเวนการ
ประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเลเฉพาะเท่ียว, การประกันภัยการขนสงสินคาภายในประเภทเฉพาะเที่ยว และการ
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลาคุมครองไมเกินหกเดือน ซึ่งสําหรับการประกันภัยประเภทดังกลาว เบี้ย
ประกันภัยรับจะถูกบันทึกเปน UPR จนกระทั่งวันสิ้นสุดความคุมครอง  วิธีการเหลานี้เปนวิธีทางบัญชีที่สมเหตุสมผล
ที่ไดรับการยอมรับโดยท่ัวไปวาเปนการประมาณการสัดสวนความเสี่ยงท่ียังไมไดรับรู  อยางไรก็ตาม การคํานวณนี้
ไมไดคํานึงถึงตนทุนการไดมารอตัดบัญชี (Deferred Acquisition Costs) ซึ่งสอดคลองกับเบี้ยประกันภัยที่ถือเปน
รายได ที่ใชในการคํานวณอัตราสวนความเสียหายสัมบูรณในอดีต 

คาใชจายในการรักษากรมธรรม (Policy Maintenance Expense) จะคิดเปนเปอรเซ็นตของเบี้ยประกันภัย
ที่ยังไมถือเปนรายไดรวม (Gross UPR) 

ตนทุนของการประกันภัยตอแบบ XOL ของบริษัท จะมีการคํานวณท่ีแตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับประเภทการ
ประกันภัย โดยจะคํานวณจากเบ้ียประกันภัยตอแบบ XOL หารดวยเบี้ยประกันภัยตอแบบ XOL รวมกับ เบี้ย
ประกันภัยรับสุทธิ หรือคํานวณจากเบ้ียประกันภัยตอแบบ XOL หารดวยเบ้ียประกันภัยตอแบบ XOL รวมกับ เบี้ย
ประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ นอกจากน้ีบริษัท ไดคํานึงถึงประเภทของสัญญาประกันภัยตอแบบ XOL เปน
สวนประกอบในการคํานวณดวย 
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อัตราสวนความเสียหายของความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด (รวม ALAE) ของบริษัท จะคํานวณมาจากคา
ประสบการณจริงในอดีตในแตละประเภทการประกันภัย โดยนํามาพิจารณาควบคูกับดุลยพินิจและประสบการณ
ของนักคณิตศาสตรประกันภัย 

ULAE ถูกกําหนดเปนเปอรเซ็นตของคาสินไหมทดแทนจายรวม (Gross Paid Claims) โดยขึ้นอยูกับแตละ
ประเภทการประกันภัย ซึ่ง ULAE จะถูกรวมอยูในคาประมาณการที่ดีที่สุดของภาระผูกพันตามกรมธรรมประกันภัย
ใน อน า คต รว ม แล ะสุ ท ธิ  ( Best Estimate of Gross Future Liability and Best Estimate of Net Future 
Liability) 

จากการคาํนวณ 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 โดยใชขอมูลคาสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึน  

               ▪ วิธี Bornhuetter-Ferguson โดยใชขอมูลคาสินไหมทดแทนจาย  

               ▪ วิธี Brosius โดยใชขอมูลคาสินไหมทดแทนที่ไดเกิดขึ้น 

               ▪ วิธี Payment Per Claims Incurred โดยใชขอมูลคาสินไหมทดแทนจาย 

วิธีการขางตนนี้ เปนวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไป  

บริษัท ไมไดพิจารณาถึงมูลคาของเงินท่ีเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา (Time Value of Money) ยกเวนการ

คํานวณเงินสํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม (Gross Premium Valuation) ซึ่งวิธีการคํานวณเงินสํารอง

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

ตอแบบสัญญาลวงหนา (Inward Treaty Reinsurance Business)  ซึ่งหากสามารถหาขอมูลสําหรับคาสินไหม

ทดแทนที่ไดรับรายงานแลวแตการจายคาสินไหมทดแทนยังไมสิ้นสุดของการประกันภัยตอแบบสัญญาลวงหนาได 

(Inward Treaty Case Reserve)  บริษัท จะคํานวณเงินสํารอง IBNR สําหรับการประกันภัยตอแบบสัญญาลวงหนา 

โดยการตั้งสมมติฐานวา เงินสํารอง IBNR Reserve และ Case Reserve ของการรับประกันภัยตอแบบสัญญา

ลวงหนา มีความสัมพันธเชนเดียวกับในการรับประกันภัยตรง กลาวคือ IBNR ของการรับประกันภัยโดยตรงจะถูก

นํามาหารดวยเงินสํารองสําหรับคาสินไหมทดแทนที่ไดรับรายงานแลวแตการจายคาสินไหมทดแทนยังไมสิ้นสุดสุทธิ 

(Net Case Reserve) ของการรับประกันภัยโดยตรง โดยสัดสวนดังกลาวเรียกวา “ปจจัยตัวคูณ IBNR” (the IBNR 

Factor) และปจจัยตัวคูณ IBNR นี้ จะถูกนํามาคูณกับเงินสํารองสําหรับคาสินไหมทดแทนที่ไดรบัรายงานแลวแตการ

จายคาสินไหมทดแทนยังไมสิ้นสุดสุทธิ (Net Case Reserve) ของการประกันภัยตอแบบสัญญาลวงหนา ผลลัพธที่ได

คือ IBNR สําหรับการรับประกันภัยตอแบบสัญญาลวงหนา 

 ในกรณีที่ไมมีการเก็บขอมูล Case Reserve ของการประกันภัยตอแบบสัญญาลวงหนา บริษัทจะใชเบี้ย

ประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิในการคํานวณแทนการใช Case Reserve อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาการรายงานคา

สินไหมทดแทนสําหรับการรับประกันภัยตอแบบสัญญาลวงหนานั้นคอนขางลาชา เพื่อพิจารณาถึงประเด็นดังกลาว 

บรษิัทจึงใชดุลยพินิจในการตัดสินใจ เพ่ิมคาสวนเผ่ือ(Margin) โดยคิดเปนเปอรเซน็ตบนปจจัยตัวคูณIBNRที่ใช 

ความรับผิดคาสินไหมทดแทนสุทธิ ไดมาจากผลลัพธของความรับผิดคาสินไหมทดแทนรวม และใชวิธีที่

เทียบสัดสวนโดยพิจารณาจากเบี้ยประกันภัยท่ีถือเปนรายไดท้ังรวมและสุทธิ  

สําหรับแตละปอุบัติเหตุ ในแตละประเภทการประกันภัย เงินสํารอง 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

ไดดังนี ้

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)   

 



18 
 

 

การคํานวณเงินสํารองประกันภัยแบบเบ้ียประกันภัยรวม สําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว (Gross 

Premium Valuation) 

การคํานวณเงินสํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม  เปนการคํานวณมูลคาปจจุบันของเงิน

ผลประโยชนตามกรมธรรมและคาใชจายตางๆของกรมธรรม หักดวย มูลคาปจจุบันของเบี้ยประกันภัยรับจริง ในการ

คํานวณเงินสํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม จะมีหลายๆปจจัยที่นํามาพิจารณา เชน ตนทุนของคาสินไหม

ทดแทน, จํานวนเงินผลประโยชนและคาใชจายตางๆตามกรมธรรม , อัตราการขาดตออายุและอัตราคิดลด  เปนตน 

อัตราการขาดอายุกรมธรรมประกันภัย บริษัทจะใชขอมูลตามประสบการณจรงิ 

อัตราการเกิดเหตุและเจ็บปวย บริษัทจะใชตารางอัตรามรณะไทยป 2560 เปนตัวแทนอัตรามรณะ และใช

อัตราการเกิดโรคมะเร็งจากแหลงขอมูลที่มีความนาเชื่อถือจากทั้งในและตางประเทศ รวมถึง อัตราเบ้ียประกันภัย

โรครายแรงท่ีไดรับการอนุมัติจากคปภ มาเปนสวนประกอบในการพิจารณาดวย 

อัตราคิดลด บริษัทจะใชอัตราคิดลดที่ปราศจากความเสี่ยง ซึ่งจะใชคาที่มากกวา เมื่อเทียบระหวาง อัตรา   

ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย ณ วันที่ทําการประเมิน กับ คาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทน ของพันธบัตร

รัฐบาล ณ แตละสิ้นไตรมาสท้ังหมด 8 ไตรมาสท่ีผานมา นับจากวันที่ประเมินมูลคา โดยคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ใช

สําหรับสิ้นไตรมาสปจจุบันจะมีคาเทากับ 51% และอีก 49% จะถูก จัดสรรใหแตละสิ้นไตรมาสของ 7 ไตรมาสท่ีผาน

มา โดยแตละไตรมาสจะเทากับ 7% 

อัตราคาใชจาย บริษัทจะพิจารณาคาใชจายในการดําเนินงานรวม เชน คาใชจายในการบริหารจัดการ

กรมธรรมประกันภัย รวมถึงพิจาณา คาใชจายที่ไมสามารถจัดสรรไดประกอบการพิจารณาดวย 

ขอมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้ 
                                                                                           หนวย : ลานบาท  

  
  

 

  หมายเหต ุ- ราคาบัญชี หมายถึง มูลคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงค

หลักเพ่ือใหนักลงทุนผูวิเคราะหทางการเงินเขาใจถึงมูลคาทางเศรษฐศาสตรของหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยที่
เปนที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลคาดังกลาวจะตองผานการรับรองจากผูสอบบัญชี
อนุญาตแลว  
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- ราคาประเมิน หมายถึง มูลคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย 

เพ่ือวัตถุประสงคหลักในการกํากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อใหมั่นใจวาบริษัท

ความสามารถในการจายผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยไดอยางครบถวนแกผูเอาประกันภัยซ่ึงจะตอง

ประเมินโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร

ประกันภัยที่ไดรับการยอมรับ สมมติฐานที่ใชในการประเมินจะตองสอดคลองกับประสบการณจริงหรือในกรณี

ที่บริษัทมีขอมูลไม เพียงพออาจอางอิงจากประสบการณของอุตสาหกรรมและปรับให เหมาะสมกับ

ลักษณะเฉพาะของพอรตการรับประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลคาสํารองประกันภัยดังกลาวจะตอง

รวมถึงคาเผื่อความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซ่ึงใหเปนไปตามท่ีสํานักงาน คปภ. 

กําหนด  

ขอสังเกต  ในบางชวงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกตางระหวาง

ราคาบัญชีและราคาประเมินของ อยางมีนัยสําคัญ อันเนื่องมากจากวัตถุประสงคและวิธีการท่ีแตกตางกันในการ

ประเมินตามท่ีกลาวไวขางตน ทั้งนี้ผูที่จะนําขอมูลไปใชควรศึกษาและทําความเขาใจถึงวัตถุประสงคแนวทางการ

ประเมินราคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยท้ังสองใหถ่ีถวนกอนตัดสินใจ  

 

6. การลงทุนของบริษัท  
บริษัทดําเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทและสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงแสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย บริษัทไดจัดประเภทเงินลงทุน เปน 3 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนที่ถือไวจนครบกําหนด  

2. เงนิลงทุนเผื่อขาย และ  3. เงินลงทุนท่ัวไป การจัดประเภทข้ึนอยูกับวัตถุประสงคและจุดมุงหมายขณะลงทุน ฝาย

บริหารจะเปนผูกําหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทอยาง

สม่ําเสมอ 

 

วิธีการประเมินมูลคาของสินทรัพยลงทุนที่ใชในการจัดทํารายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชี 

- รับรูมูลคาเริ่มแรกดวยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีใหไปเพ่ือใหไดมาซึ่งเงินลงทุน

นั้นรวมท้ังคาใชจายในการทํารายการ 

- เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม และบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพย

ดังกลาวไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย  

- เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงตามราคาทุนสุทธิ

จากคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

วิธีการประเมินมูลคาของสินทรัพยลงทุนที่ใชในการรายงานความเพียงพอของเงินกองทุน เปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ืองการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัท

ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554 
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 สําหรับขอมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังน้ี 
  หนวย : ลานบาท 

 
 
หมายเหตุ    - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพยและหนี้สิน ท่ีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยและหน้ีสินที่ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อ
วัตถุประสงคหลักในการกํากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทมี
ความสามารถในการจายผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยไดอยางครบถวนแกผูเอาประกันภัย 

 

7. ผลการดําเนินงานของบริษทัประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะหและอตัราสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ   

บริษัทมีผลกําไรหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 587  ลานบาท ลดลง
จากป 2561 จํานวน 413 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 41.3 ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการลดลงของกําไรดังกลาวมีดังนี้  
 
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดเพิ่มขึ้น 317 ลานบาทหรือรอยละ 5 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยรับ
ประเภทการรับประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ การประกันภัยวิศวกรรม การประภัยทางทะเล และการรับประกันภัย
ทรัพยสินและความรับผิดตอบุคคลภายนอก 
 
คาสินไหมทดแทนสุทธิเพิ่มข้ึน 349 ลานบาทหรือรอยละ 17 เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของสํารองสินไหมทดแทนจาก
ประกันภัยทรัพยสินและความรบัผิดตอบุคคลภายนอก 
 
คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืนเพ่ิมข้ึน 138 ลานบาทหรือรอยละ 4 สอดคลองกับการเพ่ิมข้ึนของเบ้ียประกันภัยรับ
ของบริษัท 
คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 261 ลานบาทหรือรอยละ 35 เนื่องจากบริษัทมีคาใชจายในระบบสําหรับการ
พัฒนาบุคลากร การพัฒนาการพิจารณารับประกันภัย และการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ิมขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและบริการลูกคา 
 
 
สําหรับขอมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้ 
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       หนวย : ลานบาท 
 

 

 
 
อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ (รอยละ)  

 
 
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) ลดลงรอยละ 23.02 สาเหตุสําคัญเน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของสํารองคา
สินไหมทดแทน 780.27 ลานบาทจากการประกันภัยทรัพยสินและความรบัผิดตอบุคคลภายนอก 
 
อัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุน (Return on equity)ลดลงรอยละ 45.87 จากการลดลงของกําไรสุทธิ 413 ลานบาท 
 

8. ความเพยีงพอของเงินกองทุน  

           บริษัทมีนโยบายในการดํารงเงินกองทุนใหมีความเพียงพอสําหรับการจายสินไหมทดแทน และสําหรับการ
ดําเนินงานในอนาคตของบริษัท รวมไปถึงขอผูกมัดตางๆที่บริษัทตองรับผิดชอบ โดยบริษัทมีเปาหมายในการดํารง
เงินกองทุนใหอยูระดับท่ีกฏหมายกําหนดเปนอยางนอย ระดับเงินกองทุนสวนท่ีเกินจากระดับขั้นต่ําตามกฏหมายจะ
ถูกกําหนดโดย ความเส่ียงรวมของบริษัท ความเสี่ยงที่ยอมรับได การดํารงไวซึ่งอันดับความนาเชื่อถือของบริษัท 
(credit rating) หรือตามแตที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยคํานึงถึง ระดับเงินทุนหมุนเวียน และความเพียงพอ
ของเงินกองทุนเพ่ือรองรับการเกิดมหันตภัยในอนาคต ซึ่งคํานวณมาจากการทดสอบสภาวะวิกฤติ 
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สําหรับขอมูลเชิงปริมาณ มีรายละเอียด  ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

 
   

หมายเหตุ  - ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทุน รวมท้ังหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย 
กําหนดใหนายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการที่จําเปนในการกํากับดูแลบริษัทท่ีมีอัตราสวนความเพียงพอของ
เงินกองทุนต่ํากวารอยละหนึ่งรอยสี่สิบได 

 - เงินกองทุน เปนเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย  

 - รายการขางตนคํานวณโดยใชราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย  

 
 

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับรอบปปฏิทินที่ลวงมาที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแลว 
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