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กรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 

1. กรอบการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (Enterprise Risk Management Framework) 

 

ภาวะแวดล้อมของการบริหารบริษัทเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากประกอบกับความเสี่ยงที่บริษัทต้องเผชิญและบริหารมี

ความหลากหลายและซับซ้อน  คณะกรรมการบริษัทขอแถลงกรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ 

เพ่ือสร้างระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีและมั่นคงของบริษัท ก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยง ความ

เสียหาย และควบคุมความเสี่ยงเพ่ือให้การด าเนินกิจการเป็นไปด้วยดี รวมถึงจัดการความเสี่ยงในกรณีที่มีความเสี่ยงเกิดข้ึน   

บริษัทได้ก าหนดกรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกฎระเบียบเรื่องการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้

ถือกรมธรรม์ (Solvency Regulations) และ กฎหมายอื่น ๆ ที่ออกโดยองค์กรที่มีอ านาจ เพ่ือให้แน่ใจถึงความมั่นคงทางการ

เงิน เช่นเดียวกับความมั่นคงและความเหมาะสมในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทจะติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายที่บังคับใช้และก าหนดกรอบนโยบายการจัดการที่

เหมาะสม 

 

กรอบการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมของบริษัท ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

2. ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง 

3. กระบวนการจัดการความเสี่ยง 

4. ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 

5. วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง 

6. การตรวจสอบและประเมินผล 

 

2. นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Policy) 

 

1. การบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมขององค์กรเป็นแนวทางที่มีโครงสร้างและมีระเบียบวินัยในการจัดวางกลยุทธ์

กระบวนการท างาน บุคลากร เทคโนโลยี และความรู้ เพ่ือประเมินและบริหารความเสี่ยงที่บริษัทต้องเผชิญ บรรลุ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ ดังนี้ 

1) สร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น 

2) ให้บริการอย่างมีคุณภาพแก่ผู้ถือกรมธรรม์ 

3) มีส่วนร่วมในสังคมด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

4) ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5) มีรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้และตรงต่อเวลา 

6) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
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7) รักษาประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 

 

2. วิธีการแบบองค์รวม แบบบูรณาการความคิดริเริ่มเชิงกระบวนการอย่างแท้จริง ตามที่ระบุใน หัวข้อที ่12 จะท าให้บริษัท

จัดการความเสี่ยงขององค์กรที่ส าคัญที่จะท าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ บริษัทให้ความส าคัญกับการ

บริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management) ค านึงถึงสภาพแวดล้อมทางธุร กิจ เ พ่ิม

ความสามารถในการแข่งขันด้วยการบริหารความเสี่ยงที่ดีกว่าคู่แข่ง คาดการณ์และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้

ดีกว่า 

 

3. บริษัทก าหนดให้มีกรอบการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมขององค์กร ปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องการคุ้มครอง

ผลประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ (Solvency Regulations) และกฎหมายอื่นที่ก าหนดโดยหน่วยงานก ากับดูแล เพ่ือใช้

เป็นแนวทางให้ผู้บริหารในการตัดสินใจทางธุรกิจในการด าเนินกิจการให้ถูกต้องและเหมาะสม 

 

4. บริษัทก าหนดระดับความเบ่ียงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) และระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

(Risk Appetite) โดยบริษัทค านึงถึงหลักการทั้งสองอย่างนี้ในการก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ระดับความเสี่ยงต่าง ๆ 

ในการท าธุรกิจจะสอดคล้องกับหลักการดังกล่าว 

 

5. บริษัทก าหนดโครงสร้างการท างาน ให้มีการเฝ้าดู ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานความเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมี

การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ด้วยการจัดท าทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง เพ่ือระบุความเสี่ยงทั้งหมด โดยใช้

วิธีการเชิงคุณภาพ และด าเนินการประเมินความเสี่ยงขององค์กร เพ่ือประเมินความเป็นไปได้และผลกระทบต่อบริษัท 

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และระบุถึงความเสี่ยงหลักของบริษัท บริษัทจะติดตามตรวจสอบตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ 

(KRIs) เพ่ือระบุความเสี่ยงและมีการรายงานตัวชี้วัดความเสี่ยงทุกเดือน ตามที่ระบุใน หัวข้อที ่13 

 

6. การเปลี่ยนแปลงในกรอบการบริหารความเสี่ยง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในกรอบการบริหารความเสี่ยง ไม่ว่าด้วยปัจจัย

ภายในของบริษัท เช่น กลยุทธ์การด าเนินงานและแผนธุรกิจ นโยบายการรับประกันภัย หรือการปฏิบัติงานภายในของ

บริษัทเอง หรือจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านตลาด อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลง

จากคู่สัญญา หรือความเสียหายด้านมหันตภัย เหล่านี้ เป็นต้น บริษัทจะได้ก าหนดความเสี่ยง และมาตรการบริหารความ

เสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ได้เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ กรอบการบริหารความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงนั้น จะได้ค านึงถึง

การคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์เป็นส าคัญ และกฎหมายอื่นที่ก าหนดโดยหน่วยงานก ากับดูแล 

 

3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) 

 

1. ทะเบียนบริหารความเสี่ยง 

บริษัทต้องระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงและแหล่งที่มาของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัททั้งในทางการเงินและที่

มิใช่ทางการเงิน และจัดท าเป็นทะเบียนความเสี่ยง โดยต้องค านึงถึงทิศทางการขยายงานและแผนรองรับการขยายงานตามที่ 
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ระบุไว้ในแผนธุรกิจ และต้องทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงของบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างมีนัยส าคัญของสาเหตุความเสี่ยง 

 ทะเบียนความเสี่ยงของบริษัทต้องระบุตารางที่แสดงข้อมูลความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญอยู่อย่างน้อย ได้แก่ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง เจ้าของความเสี่ยง ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้ในปัจจุบัน 

และมาตรการติดตามความเสี่ยง 

 ในการทบทวนและจัดท าทะเบียนความเสี่ยง บริษัทจะด าเนินการดังนี้ 

1) ประเมินและจัดล าดับความส าคัญตามข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ 

2) การตอบสนองความเสี่ยงให้สอดคล้องระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ก าหนดไว้ 

3) ควบคุมและติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งด าเนินมาตรการในการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้

ความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

 หลังจากมีการจัดท าทะเบียนความเสี่ยงของบริษัท บริษัทจะพิจารณาระบุความเสี่ยงสิบอันดับแรกให้สอดคล้องกับ

แผนธุรกิจของบริษัท โดยความเสี่ยงสิบอันดับแรกดังกล่าวนี้จะถูกติดตาม ควบคุม และประเมินผลประจ าเดือนอย่างสม ่าเสมอ

โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยง 

 

2. รายงานความเสียหาย 

นอกจากนี้ บริษัทยังต้องจัดให้มีเครื่องมือเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่เจ้าของความเสี่ยงในการรายงานความเสี่ยง

ให้แก่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โดยผ่านช่องทางรายงานความเสียหาย โดยเจ้าของความเสี่ยงต้องระบุข้อมูลอย่างน้อย 

ดังต่อไปนี ้

1) ประเภท และเหตุการณ์ความเสียหาย 

2) สาเหตุ ผลกระทบ และมูลค่าความเสียหาย 

3) ระดับความรุนแรงของความเสียหาย 

4) หน่วยธุรกิจที่รับผิดชอบ 

โดยเมื่อได้รับการรายงานความเสียหายจากเจ้าของความเสี่ยง บริษัทอาจพิจารณากลไกในการรวบรวมความเสี่ยง 

รวมถึงก าหนดความร้ายแรง หรือความเป็นไปได้ถึงความร้ายแรงของขีดจ ากัดความเสี่ยงของบริษัท รายละเอียดให้เป็นไป

ตามหัวข้อวงจรการเสนอแนะ 

 

3. วงจรการเสนอแนะ 

กระบวนการวงจรการเสนอแนะประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยงที่ส าคัญ 

การระงับ และบรรเทาความเสี่ยง โดยประกอบด้วยกระบวนการท างานหลัก 5 กระบวนการเพ่ือประเมินและคาดการณ์ความ

เสี่ยงของบริษัท ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะประเมินสภาวะแวดล้อมของความเสี่ยง ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพ่ือประเมินและ

ระบุความเสี่ยง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์และความคาดหวังของผู้เอาประกันภัย

ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น หรือการเกิดข้ึนของความเสี่ยงผ่านรายงานความเสียหาย วงจรการเสนอแนะนี้จะได้รับการ

พิจารณาโดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ โดยมีรายละเอียดข้ันตอนตามแผงผังดังนี้ 
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1) การระบุความเสี่ยง 

  แต่ละหน่วยงานระบุถึงความเสี่ยงในหน่วยงานของตน ที่ขัดขวางการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท และ

ลดความเป็นไปได้ในการเกิดความเสี่ยงเหล่านั้น มิให้เกิดความเสี่ยงเกิดใหม่ 

2) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 

  แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของความเสี่ยงที่ระบุรวมถึงมาตรการในการลดและบรรเทา

ความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงที่ยังอาจเหลืออยู่ หลังจากลดและบรรเทาความเสี่ยงแล้ว โดยพิจารณาถึงผลกระทบ

และความเสี่ยงที่ยังอาจมีอยู่โดยใช้หลัก Impact and Frequency matrix ตามที่ระบุใน เอกสารแนบท้าย 1 

3) ระบุความเสี่ยงสิบอันดับแรกให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท 

ก.) คัดเลือกความเสี่ยงหลัก โดยการประเมินความเสี่ยงที่เป็นไปได้ในระดับผลกระทบและความเสียหายที่จะ

เกิดข้ึนว่าอยู่ในระดับปานกลาง หรือสูง 

ข.) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะต้องหารือเพ่ือก าหนด

ความเสี่ยงหลักสิบอันดับแรกของบริษัท มาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ 

บริษัท เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ 

4) เพ่ิมเติมมาตรการตอบโต้ เพ่ือลดความเสี่ยงและบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ต้องการ และเพ่ิมเติม

มาตรการตอบโต้ ในกรณีความเสี่ยงที่เหลืออยู่เกินกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท 

5) ระบุทบทวนสถานะความเสี่ยงและมาตรการลดและบรรเทาความเสี่ยง 

  สถานะความเสี่ยงที่ระบุและมาตรการลดและบรรเทาความเสี่ยงจะได้รับการตรวจสอบและสอบทาน 

รายละเอียดของ Impact and Frequency matrix ปรากฎตามเอกสารแนบท้าย 1 

 

4. การประเมินความมั่นคงทางการเงิน (Own Risk and Solvency Assessment Process) 

 

1. บริษัทได้ก าหนดอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนภายในของบริษัท ซึ่งมีอัตราส่วนความเพียงพอของ

เงินกองทุนสูงกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ ซึ่งระบุอยู่ใน หัวข้อ 7 ข้อ 2. ของกรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ 
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2. บริษัทได้จัดท ากระบวนการบริหารเงินกองทุน ซึ่งสอดคลองกับแผนธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนฉุกเฉินเงินกองทุน 

(Capital Contingency Plan) เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามแผนธุรกิจภายภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ทั้งนี้ แผนฉุกเฉินเงินกองทุน ต้องประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

1) เกณฑ์อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนซึ่งเป็นสัญญาณให้บริษัทเริ่มด าเนินการตามมาตรการ เพ่ือ

รักษาเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

2) มาตรการเพ่ือลดระดับความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญอยู่ รวมทั้งแนวทางการเพ่ิมเงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้ 

เมื่ออัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต ่ากว่าเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 

 

5. ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง (Scope of Risk Management) 

 

บริษัทต้องก าหนดขอบเขตการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงของบริษัท และให้ครอบคลุมประเภทความเสี่ยงส าคัญที่มีอยู่ในกิจกรรมของบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อ

รายได้ เงินกองทุน ชื่อเสียง หรือการด ารงอยู่ของบริษัท ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 

 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

1) บริษัทจะพิจารณาความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดนโยบาย 

แผนยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและ

สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี และความคาดหวังของสาธารณชน ซึ่ง

ส่งผลต่อรายได้ เงินกองทุน ภาพลักษณ์และความมั่นคงของบริษัท 

2) คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมีเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงประชากร เหตุการณ์ภัยพิบัติ การตลาดที่เกิดข้ึนใหม่ การแทรกแซงจาก

กฎระเบียบของหน่วยงานที่ก ากับดูแล ช่องทางการจัดจ าหน่าย การบูรณาการของเทคโนโลยี ความเสี่ยงทาง

กฎหมาย ภูมิศาสตร์การเมือง และสภาวะช็อกของเศรษฐกิจมหภาค เป็นต้น 

3) คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ผู้บริหารรายงานความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และติดตามผลอย่างน้อยปีละ

หนึ่งครั้ง 

 

2. ความเสี่ยงด้านการประกันภัย (Insurance Underwriting Risk) 

1) บริษัทจะพิจารณาความเสี่ยงด้านการประกันภัย (Insurance Underwriting risk) ซึ่งหมายความรวมถึง 

ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุนแรง และเวลาที่เกิดความเสียหายที่เบ่ียงเบนจาก

สมมติฐานที่ใช้ในการก าหนดอัตราเบ้ียประกันภัย การค านวณส ารองประกันภัย และการพิจารณารับประกันภัย 

2) บริษัทจะประเมินโอกาสความเสี่ยงภัยจากการรับประกันภัย เพ่ือประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการรับ

ประกันภัยเชิงปริมาณ  

3) ในการพิจารณาโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แก้ไขหรือยกเลิกผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่มีอยู่ 

ฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องต้องปรึกษาหารืออย่างละเอียดเก่ียวกับการจัดการรายได้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ความ 
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เสี่ยงด้านการรับประกันภัย การปฏิบัติตามกฎหมาย แผนการขาย การพัฒนาระบบ และ ความเสี่ยงด้าน

ศีลธรรมที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยค านึงถึงบริหารความเสี่ยงเป็นส าคัญ 

4) บริษัทจะติดตามตรวจสอบการจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างสม ่าเสมอ วิเคราะห์สาเหตุ

และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีผลก าไรลดลงเพ่ือหามาตรการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 

5) ในการรับประกันภัยต่อ และการเก็บความเสี่ยงภัยไว้เอง บริษัทฯ จะก าหนดหลักเกณฑ์ในการเก็บความเสี่ยงภัย

ไว้เอง โดยระบุถึงความเสี่ยงที่บริษัทรับเอาไว้เอง (Retention Unit) และโอกาสเสี่ยงภัยสุทธิสูงสุดจากการรับ

ประกันภัยให้สอดคล้องกับประเภทและลักษณะของความเสี่ยง 

6) ส าหรับความเสี่ยงภัยจากวาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว และการสะสมภัยอื่น ๆ บริษัทจะประเมินโอกาสเสี่ยงภัย

และบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างเหมาะสม   

 

3. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)  

บริษัทจะพิจารณาความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)  ซึ่งหมายความรวมถึง ความเสี่ยงที่ เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคาของสินทรัพย์ที่ลงทุน ราคาตราสารในตลาดเงิน

ตลาดทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

 

4. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)  

1) บริษัทจะพิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ซึ่งหมายความรวมถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญา

ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ได้ตกลงไว้กับบริษัท รวมถึงโอกาสที่คู่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงด้าน

เครดิต 

2) บริษัทจะท าการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ไม่เพียงแต่สินทรัพย์และรายการที่ไม่อยู่ในงบดุล แต่รวมถึง

ความเสี่ยงด้านเครดิตจากการท าธุรกรรมการประกันภัย 

3) บริษัทจะจัดท าร่างคู่มือแนวทางปฏิบัติด้านเครดิต ซึ่งอยู่ในนโยบายการลงทุน เพ่ือบริหารความเสี่ยงเครดิต

โดยรวม เพ่ือป้องกันการให้เครดิตแก่บริษัทผู้กู้เฉพาะเจาะจงบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ที่เกินวงเงินเครดิต  

 

5. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

1) บริษัทจะพิจารณาความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ซึ่งหมายความรวมถึง ความเสี่ยงที่เกิดจาก

การที่บริษัทไม่สามารถช าระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงก าหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงิน

สดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินมาช าระได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะ

ยอมรับได้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจะรวมถึงความเสี่ยงด้านกระแสเงินสด และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ของตลาด 

2) บริษัทจะบริหารความเสี่ยงกระแสเงินสดวันต่อวัน และบริหารกระแสเงินสดในกรณีเกิดภัยพิบัติ เพ่ือให้แน่ใจว่า

บริษัทจะด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพียงพอต่อมูลค่าความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดข้ึน 
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3) ในการบริหารความเสี่ยงกระแสเงินสด กรณีที่มีแนวโน้มว่าบริษัทฯ ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่เพียงพออยู่

ในระดับน้อยกว่าความเสียหายข้ันสูงสุดที่อาจเกิดข้ึน บริษัทจะด าเนินการในการแก้ไขสถานการณ์ พัฒนาและ

เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

4) เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากสภาพคล่อง บริษัทจะบริหารความเสี่ยงกระแสเงินสดอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพ่ือให้

แน่ใจว่าบริษัทฯ จะไม่ต้องจ าหน่ายสินทรัพย์ของตัวเองไม่ว่าเวลาใด ๆ ก็ตาม 

 

6. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)  

1) บริษัทจะพิจารณาความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ซึ่งหมายความรวมถึง ความเสี่ยงที่จะเกิด

ความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการก ากับดูแลกิจการที่ดี ขาดธรรมาภิบาลในองค์กร หรือขาดการ

ควบคุมที่ดีที่เก่ียวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความ

ปลอดภัยของข้อมูล หรือเหตุการณ์ภายนอก 

2) ความเสี่ยงด้านกลฉ้อฉล 

ก.) บริษัทจะพิจารณาความเสี่ยงด้านกลฉ้อฉล หมายความรวมถึง การฉ้อฉลด้วยกระบวนการภายในที่

กระท าโดยพนักงานของบริษัท เช่น การกระท าที่หลอกลวง ข่มขู่ ลักทรัพย์ ยักยอก แอบอ้าง สมรู้ร่วม

คิด และมีเจตนาปกปิดข้อเท็จจริง และกระบวนการภายนอก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรายงาน

ค่าเสียหายเกินความจริงหรือกรณีที่เรียกร้องค่าสินไหมเท็จ 

ข.) บริษัทจะพิจารณาถึงตัวชี้วัดความเสี่ยงทั่วไป มาตรการในการป้องกันความเสี่ยง กระบวนการในการ

สืบสวนและรายงานความเสี่ยง โดยในกรณีที่เก่ียวกับกลฉ้อฉลภายในองค์กร บริษัทอาจเชื่อมโยงเข้า

กับนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blowing Policy) 

ค.) การประเมินและกระบวนการสืบสวนกลฉ้อฉลดังกล่าวจะด าเนินการโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่ง

รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้  คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการ

ตรวจสอบดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริษัท โดยหากคณะกรรมการบริษัทเพิกเฉย หรือไม่สามารถ

ด าเนินการแก้ไขจนเป็นที่พอใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผล

การตรวจสอบนั้นต่อคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยโดยตรง 

 

7. ความเสี่ยงด้านสินทรัพย์ (Asset Risk) 

1) ความเสี่ยงด้านสินทรัพย์ (Asset Risk) รวมถึง ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงจากการจัดการหนี้สิน

และสินทรัพย์ ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

2) บริษัทจะประเมินโอกาสเสี่ยงภัยด้านสินทรัพย์ เพ่ือประเมินและบริหารความเสี่ยงในเชิงปริมาณ  

 

8. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputational Risk) 

ชื่อเสียงเป็นทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทชนิดหนึ่ง และเป็นตัวบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputational Risk) จะเกิดข้ึนเมื่อบริษัทไม่สามารถให้บริการตามที่คาดหวังหรือที่ตกลงไว้ได้ตาม

มาตรฐาน 
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ตัวอย่างของเหตุการณ์ที่อาจท าให้ชื่อเสียงของบริษัทเสื่อมเสียได้ 

1) การฝ่าฝืนความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) การฝ่าฝืนเก่ียวกับความปลอดภัยของข้อมูลและข้อมูลของลูกค้ารั่วไฟ และการบริหารจัดการความสัมพันธ์

กับลูกค้าไม่มีประสิทธิภาพ 

3) การฝ่าฝืนเก่ียวข้องกับการกระท าที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงินหรือการก่อการร้าย 

 

บริษัทได้ประเมินความเป็นไปได้ของการฝ่าฝืนความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ และจัดหามาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว เช่น การลงทุนในโครงสร้างด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกอบรมเก่ียวกับการให้บริการลูกค้ารวมถึงความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ 

บริษัทได้ให้ความส าคัญในการสร้างความตระหนักถึงให้แก่พนักงาน รวมทั้งจัดฝึกอบรมเพ่ือสนับสนุนความรู้ที่จ าเป็น 

 

9. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) 

1) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจมีที่มาจากปัจจัยภายนอก เช่น แฮกเกอร์ การโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ การ

โจมตีผ่านช่องโหว่ของระบบ หรือปัจจัยภายใน เช่น การใช้โปรแกรมโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ข้อความ

หลอกลวงเพ่ือให้ได้ไปซึ่งข้อมูลส่วนตัวของบริษัทและลูกค้า 

2) บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ รวมถึงมีการตรวจสอบระบบและ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวนโยบายอย่างสม ่าเสมอ 

3) บริษัทมีการจัดอบรมพนักงานที่เก่ียวข้องเป็นประจ าทุกปี มีการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงกรณีฉุกเฉิน

เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างราบรื่น และสร้างระบบการเข้าถึงโดยอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ ให้ต้อง

ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร 

 

10. ความเสี่ยงด้านมหันตภัย (Catastrophe Risk) 

1) ความเสี่ยงด้านมหันตภัย (Catastrophe Risk) หมายถึง ความเสียหายที่เกิดข้ึนโดยฉับพลันและร้ายแรง และ

อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลต่อผู้คนและทรัพย์สิน และส่งผลกระทบมหาศาลต่อสภาพคล่องและ

ฐานะเงินกองทุนของบริษัท 

2) บริษัทได้พิจารณาเหตุการณ์มหันตภัยที่อาจเกิดข้ึนได้ในแต่ละช่วงเวลา และประเมินผลกระทบต่อมูลค่าความ

เสียหายที่บริษัทต้องรับผิดชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่ประสบเหตุการณ์ดังกล่าวและวางแผนวิเคราะห์การท า

สัญญาประกันภัยต่อส าหรับทรัพย์สินเอาประกันที่มีมูลค่าสูง ผ่านผู้รับประกันภัยต่อที่มีฐานะมั่นคง ซึ่งเป็น

การกระจายความเสี่ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย และเป็นการลดความเสียหายที่บริษัทต้องรับผิดชดใช้ค่า

สินไหม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเงินส ารองของบริษัท และฐานะทางการเงินด้วย 
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11. ความเสี่ยงที่เกิดใหม่ (Emerging Risk) 

1) ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risk) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถคาดการณ์หรือปฏิเสธได้ ซึ่งเป็นความ

เสี่ยงที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ทั้งนี้ อาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงทางปัจจัยภายนอกและภายใน ความเสี่ยงที่

เกิดข้ึนใหม่นี้จะค่อย ๆ เกิดข้ึน และยากต่อการระบุและมีความถี่ต ่า ทั้งนี้ หากความเสี่ยงดังกล่าวเกิดข้ึนอาจ

ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อบริษัทได้ 

2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะหารือเพ่ือก าหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ

บริษัท เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ และอาจพิจารณาเพ่ิมเติมมาตรการตอบโต้ เพ่ือลด

ความเสี่ยงและบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ต้องการ 

 

12. ความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจ (Group Risk) 

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือ  Sompo Japan Insurance Inc.ซึ่ง

ส านักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่ เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น โดยมีบริษัทแม่คือ Sompo Holdings Inc. 

 บริษัทได้รวบรวมความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจให้อยู่ภายใต้กลุ่มเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจัดเตรียม

กรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงบริษัทในเครือเพ่ือจัดการและลดความเสี่ยงที่เกิดต่อกลุ่มธุรกิจในหลากหลายรูปแบบ 

และกลุ่มบริษัทได้เห็นพ้องกันในการน าเสนอภาพลักษณ์ของบริษัทให้อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก 

 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้รักษาสถานะทางการเงินให้มั่นคงเพ่ือให้ครอบคลุมการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ผลประโยชน์ 

เงินปันผล และรับมือกับความเสี่ยงที่เกินระดับปกติที่บริษัทได้ประเมินไว้ ความแข็งแกร่งทางการเงินของกลุ่มบริษัท จะไม่ส่งผล

ต่อฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทโดยรวมหรือต่อบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจด้วย 
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6. กรอบการทดสอบสภาวะวิกฤต ความถ่ีและสาระส าคญัของการทดสอบ (Framework of Crisis 

Testing, Frequency and Essence of Testing) 

 

 บริษัทได้มีการทดสอบภาวะวิกฤตเพ่ือวิเคราะห์ความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์หลากหลาย 

ตามระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยจะมีการทดสอบสภาวะวิกฤตอย่างน้อยปีละหนึ่ง

ครั้ง วิธีการในการทดสอบภาวะวิกฤตจะอธิบายโดยฝ่ายบัญชีการเงิน โดยสถานการณ์ที่ใช้ในการทดสอบจะประกอบไปด้วย

สถานการณ์พ้ืนฐาน สถานการเศรษฐศาสตร์มหภาค เช่น การตกต ่าของค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สถานการณ์วิกฤต

ทางการเงิน เช่น อัตราเงินเฟ้อ สถานการณ์มหัตภัย และสถานการณ์อื่นตามที่กฏหมายก าหนด รวมถึงสถานการณ์ที่บริษัท

ก าหนดข้ึนเองอย่างน้อยหนึ่งสถานการณ์ ซึ่งบริษัทจะก าหนดตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงเวลา 

    

7. ช่วงเบี่ยงเบนความเสี่ยงท่ียอมรับได้ และ ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Tolerance and 

Risk Appetite) 

 

1. พิจารณาระดับความเบ่ียงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของบริษัทเชิงปริมาณ 

1) ก าหนดระดับความเบ่ียงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยรวมของบริษัทเชิงปริมาณ โดยค านวณจาก

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio - CAR) ตามระดับที่หน่วยงานก ากับ

ดูแลก าหนด 

 

2. จัดท าค าแถลงระดับความเบ่ียงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Tolerance)  

1) บริษัทยอมรับความเบ่ียงเบนของความเสี่ยงโดยรวมที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ ในระดับที่บริษัทมีความมั่นคง

สามารถให้บริการแก่ผู้ถือกรมธรรม์และมีส่วนร่วมในสังคมได้เป็นอย่างดีแม้ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติก็ตาม 

2) ก าหนดช่วงความเบ่ียงเบนของความเสี่ยงจากระดับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) โดย

ระดับต ่าที่สุด (Hard Limit) และอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ระดับเฝ้าติดตาม (Soft 

Limit) ส าหรับด าเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท ตามตารางที่ระบุด้านล่างดังนี้ 

 

 เงินกองทุนตามกฎหมาย หมายเหตุ 

ร ะ ดั บต ่ า ที่ สุ ด  (Hard 

Limit) 

อัตราส่ วนความ เ พียงพอของ

เงินกองทุน (CAR) ต้องไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 180 

บริษัทจะเฝ้าติดตามระดับต ่าที่สุด (Hard Limit) ตลอดเวลา 

หากอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต ่ากว่าตามที่

กฎหมายก าหนด บริษัทอาจต้องมีการเพ่ิมทุน  

ระดับเฝ้าติดตาม (Soft 

Limit) 

อัตราส่ วนความ เ พียงพอของ

เงินกองทุน (CAR) ต้องไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 240 

ระดับเฝ้าติดตาม (Soft Limit) เป็นสัญญาณการเตือนภัยให้

บริษัทรักษาอัตราความเพียงพอของเงินกองทุนตามที่

กฎหมายก าหนด 
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3. ในการพิจารณาช่วงเบ่ียงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละกิจกรรมหลักขององค์กร บริษัทมีการพิจารณา

ตามล าดับดังนี ้

1) ก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite) เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจทั้งในส่วน

ของรายได้และก าไรสุทธิ 

2) ก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทในด้านความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่ท าให้บรรลุแผนธุรกิจของบริษัท 

3) ก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทต้องสอดคล้องระดับความเบ่ียงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

(Risk Tolerance Limit)  

 

4. ระดับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

1) การลงทุน 

ก.) กิจกรรมการลงทุนเป็นไปตามอ านาจอนุมัติที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายการลงทุน 

ข.) ประเภทและสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายการลงทุน 

ค.) ผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารที่ส่งให้สถาบันการเงิน เป็นไปตามระดับอ านาจการลงนามของบริษัท 

2) การรับประกันภัย 

  กิจกรรมการรับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามอ านาจการรับประกันภัยของแต่ละบุคคล ตามที่ระบุในตาราง

อ านาจการอนุมัติรับประกันภัย (Underwriting Authority Limit)  

3) การประกันภัยต่อ 

  การจัดการประกันภัยต่อต้องเป็นไปตามมาตรฐานข้ันต ่าในการจัดประกันภัยต่อและการกระจายตัวของผู้

ประกันภัยต่อตามที่ก าหนดในกฎและหลักเกณฑ์ความเสี่ยงภัยประกันภัยต่อที่เก็บไว้เอง (Retention Rules and 

Guideline) 

4) สินไหมทดแทน  

  การจ่ายค่าสินไหมทดแทนต้องเป็นไปตามระดับอ านาจอนุมัติการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ก าหนดไว้ใน

แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานนั้น 

5) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  

  หน่วยงานต่าง ๆ มีอ านาจอนุมัติค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดในแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริหาร (Executive 

Committee Guideline) 

 

5. แผนปฏิบัติงานของบริษัท 

 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ลดลงอย่างมีนัยส าคัญจนต ่ากว่า

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทหรือตามที่หน่วยงานก ากับก าหนด บริษัทจะพิจารณากระบวนการควบคุมที่เหมาะสมบนขีด

ความสามารถในการเพ่ิมทุน เช่น การเพ่ิมทุน หรือกระบวนการเพ่ิมเงินกองทุนที่เหมาะสมโดยที่ไม่ต้องมีการเพ่ิมทุนบริษัท เป็น

ต้น ในการนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้ปฏิบัติตามแผนในการประเมินผลก าไร และพิจารณาภาพรวมธุรกิจที่อาจส่งผลต่อการ

ลดลงของเงินกองทุน บริษัทอาจจะพิจารณาระงับการด าเนินธุรกิจทันที 
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8. ความเชื่อมโยงระหว่างชว่งความเบี่ยงเบนท่ียอมรับได้ เงินกองทุนท่ีต้องด ารงตามกฏหมาย และ

กระบวนการติดตามความเสีย่ง (Linkage Between Risk Tolerance, Required Capital and 

Risk Monitoring Process) 

 

บริษัทตระหนักว่าการปฏิบัติงานของบริษัทที่ส าคัญจะต้องรักษาระดับเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่เพียงพอที่กฎหมาย

ก าหนด ดังนั้น บริษัทจะต้องประเมินเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่เพียงพอส าหรับความเสี่ยงในแต่ละสถานการณ์ ในการนี้ บริษัท

ได้พิจารณาจัดต้ังกระบวนการบริหารเงินกองทุนและแผนส ารองฉุกเฉินเงินกองทุน โดยคณะผู้บริหารของบริษัทจะพิจารณา

ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทและใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ

ในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมหลักของบริษัทมีดังต่อไปนี้ 

 

กิจกรรมหลักของบริษัท เจ้าของความเสี่ยง 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการก าหนดอัตรา

เบ้ียประกันภัย 

ฝ่ายรับประกันภัย และ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

2. การเสนอขาย และการเก็บเบ้ียประกันภัย ฝ่ายการตลาด และ ฝ่ายการเงิน 

3. การพิจารณารับประกันภัย ฝ่ายรับประกันภัย 

4. การประเมินส ารองประกันภัย ฝ่ายบัญชี และ ฝ่าย Corporate Actuarial 

5. การบริหารจัดการการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ฝ่ายสินไหม 

6. การประกันภัยต่อ ฝ่ายรับประกันภัยต่อ 

7. การลงทุนในธุรกิจอื่นของบริษัท ฝ่ายเงินลงทุน 

8. การบริหารทรัพย์สินและหนี้สิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายเงินลงทุน และ ฝ่าย Corporate Actuarial 

9. การใช้บริการจากบุคคลภายนอก (ตามที่ได้รับอนุญาต

จาก คปภ.) 

ฝ่ายรับประกันภัย ฝ่ายสินไหม และ ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตาม

กฎหมาย 

 

9. ความสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดเบี้ยประกันภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย การพิจารณา

รับประกัน และการลงทุน (Linkage Between Determination of Premium, Development of 

Insurance Products, Consideration of Insurance Application, and Investments) 

 

1. การก าหนดเบ้ียประกันภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย  

ในการก าหนดเบ้ียประกันภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยบริษัทจะพิจารณาความต้องการของตลาด 

กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ เกณฑ์ก าไร การทดสอบผลก าไร และอัตราส่วนความเสียหายของผลิตภัณฑ์ ว่าปัจจัยดังกล่าว

จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทหรือไม่ ทั้งนี้ เบ้ียประกันภัยจะต้องก าหนดอย่างรอบคอบ เพ่ือรักษาฐานะทางการ

เงินของบริษัทให้ความมั่นคง 
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2. ความสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดเบ้ียประกันภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการลงทุน 

 เมื่อมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะต้องด าเนินการทดสอบและคาดการณ์ผลก าไร เพ่ือ

ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการได้รับผลก าไรหรือคาดการณ์ผลขาดทุน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว บริษัทจ าเป็นต้อง

พิจารณาผลกระทบของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกับเงินกองทุน รวมถึงความรับผิดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ของ

ธุรกิจประกันวินาศภัยจะมีระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 1 ปี กระบวนการในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จึงไม่มีผลกระทบต่อ

แผนการลงทุนมากนัก นอกจากนี้ นโยบายการลงทุนยังเน้นถึงการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต ่า ที่บริษัทได้จ าล าดับ

สภาพคล่องเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน 

 

10. ความสัมพนัธ์ระหว่างนโยบายบริหาร ความเสี่ยงกลยุทธ์ และ แผนธุรกิจ 5 ปี (Linkage 

Between Risk Management, Strategy and Five Years Business Plan) 

 

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด การก าหนดแผนธุรกิจของบริษัท

จะต้องค านึงถึงการด ารงเงินกองทุนของบริษัท การที่บริษัทไม่ได้มีการจัดท าแผนธุรกิจจะส่งผลต่อความมั่นคงต่อธุรกิจ

ของบริษัทและธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวม 

 

11. ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (Information System Supporting Risk 

Management) 

 

บริษัทต้องจัดให้มีระบบสารสนเทศที่เชื่อถือได้ และมีรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับขนาด ลักษณะ และความ

ซับซ้อนของธุรกิจ การจัดท าระบบสารสนเทศต้องสามารถรองรับกิจกรรมต่อไปนี้ของบริษัทได้ 

1. สนับสนุน ติดตามดูแล และควบคุม การบริหารความเสี่ยง 

2. น าข้อมูลการบริหารความเสี่ยงไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

บริษัทต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย มีการก าหนดสิทธิในการ เข้าถึงข้อมูลของบุคลากรเฉพาะที่

เก่ียวข้อง และจัดให้มีระบบส ารองข้อมูลรวมทั้งระบบการกู้คืนข้อมูลในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินข้ึน  

บริษัทต้องมีการก าหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับข้อมูลและระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับ

แผนหรือแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยด้านข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยข้อมูล 

 

12. วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Culture) 

 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม จึงจัดให้มีการจัดการและการบริหาร

องค์กรดังนี ้
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1. กรอบการก ากับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance Framework) 

ตามที่ปรากฎในกรอบการบริหารความเสี่ยงปัจจุบัน  บริษัทได้จัดต้ังการควบคุมเสี่ยงเป็นระดับชั้น ดังต่อไปนี้  

1) ผู้รับผิดชอบระดับแรก (First Line of Defense) คือหน่วยงานหรือเจ้าของความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ

โดยตรงในการระบุความเสี่ยงที่เผชิญอยู่ และคาดการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน หน่วยงาน

ดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบถึงการออกแบบและการด าเนินการควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานประจ าวัน

ด้วย 

2) ผู้รับผิดชอบระดับที่สอง (Second Line of Defense) ประกอบด้วย หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน

คณิตศาสตร์ประกันภัย และหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย มีหน้าที่ติดตามการด าเนินงานของหน่วย

ธุรกิจ รวมถึงให้ค าแนะน าและด าเนินการใด ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการบริหารความเสี่ยง โดยทั่วไป

หน่วยงานดังกล่าวต้องมีความเป็นกลาง 

3) ผู้รับผิดชอบระดับที่สาม (Third Line of Defense) คือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบและ

ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท โดยจะต้องเป็นอิสระจาก

ผู้รับผิดชอบระดับอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Culture) 

เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพของกรอบการบริหารความเสี่ยง แต่ละหน่วยงานจึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจในหน้าที่ของ

ตน และด าเนินการในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ดังนั้น บริษัทจึงเน้นที่จะปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

ให้กับพนักงานทุกคนเพ่ือให้ตระหนักถึงความเสี่ยง ในการนี้ บริษัทจึงได้จัดแนวทางการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) ผู้บริหารจะก าหนดทิศทาง นโยบาย และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงและสื่อสารวัตถุประสงค์และ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไปยังพนักงานทุกคนเพ่ือให้เกิดความตระหนักและเห็น

คุณค่าของการบริหารความเสี่ยง 

2) บริษัทต้องจัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีความรู้ความเข้าใจความระมัดระวัง และตระหนัก

ถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อหน่วยงานหรือ ต่อองค์กร และต่อผู้เก่ียวข้อง รวมทั้งส่งเสริม

ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร 

3) บริษัทต้องมีการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการตัดสินใจทางธุรกิจ การก ากับดูแลกิจการ และ

การควบคุมภายในของบริษัท 
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13. แนวทางการรายงานความเสี่ยง และหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีเกีย่วกับความเสี่ยง 

(Guideline on Reporting Risk and Responsibilities Persons Involved in Risk 

Management Process) 

 

1. โครงสร้างการก ากับดูแลความเสี่ยง 

ภายหลังจากการระบุ วิเคราะห์ คัดเลือกความเสี่ยงสิบอันดับแรก และด าเนินการตรวจสอบมาตรการจัดการที่

เหมาะสม คณะกรรมการของบริษัทตกลงที่จะมอบหมายหน้าที่การบริหารความเสี่ยงในการปฏิงานตามข้ันตอนต่าง ๆ ซึ่ง

เป็นไปตามตารางด้านล่าง ดังนี้ 
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2. รายงานสถานะการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริษัทจะได้รับแจ้งข้อมูลในการบริหารความเสี่ยงและสถานะความเสี่ยงตามตารางที่ปรากฏดังต่อไปนี้ 

 

ชื่อรายงาน จัดเตรียมและตรวจสอบ รายงานต่อ ความถี่ 

สถานะของการบริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท รายไตรมาส 

สรุปรายงานการปฏิบัติตาม

มาตรการบริหารความเสี่ยงและ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท รายไตรมาส 

วงจรการเสนอแนะ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท รายไตรมาส 

สรุปรายงานผลการประเมินผล

การตรวจสอบรายปี 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท รายปี 

รายงานผลการบริหารความ

เสี่ยง  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท รายปี 

รายงานความเสียหาย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท กรณีที่มี 

 

3. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เก่ียวข้องในกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 อ้างถึงตารางการมอบหมายหน้าที่ ที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 2 และรายงานสถานะของการบริหารความเสี่ยงใน

เอกสารแนบท้าย 3 บุคคลที่เก่ียวข้องในกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะมีบทบาทและหน้าที่ ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย 

2 

 

14. การบังคับใช้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก (Enforcement, Revision and Elimination) 

 

การบังคับใช้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทนี้ต้องผ่านการอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอาจกระท าได้โดยได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารความ

เสี่ยง 
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15. ผู้รับผิดชอบ (Responsibility) 

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงจะเป็นผู้รับผิดชอบนโยบายบริหารความเสี่ยงนี้ 

 

ล าดับ รายละเอียด วันที ่

1 มีผลบังคับใช้ครั้งแรก 24 มีนาคม 2552 

2 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 21 มีนาคม 2555 

3 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 25 มีนาคม 2557 

4 ทบทวนครั้งที่ 1 24 มีนาคม 2558 

5 ทบทวนครั้งที่ 2 25 มีนาคม 2559 

6 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 23 มีนาคม 2560 

7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 23 มีนาคม 2561 

8 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 21 มิถุนาน 2562 

9 ทบทวนครั้งที่ 3 17 มีนาคม 2563 

10 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 19 มีนาคม 2564 

11 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 22 มีนาคม 2565 
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เอกสารแนบท้าย 1 

“Impact and Frequency Matrix” 

 

ตารางผลกระทบ 

 

 

ตารางความถี ่

ระดับ ความถี ่

ต ่า ภายใน 5 ปีข้างหน้า 

กลาง ภายใน 5 ปี 

สูง มากกว่า 1 ครั้งใน 1 ปี 

 

 

 

 

 

 

ระดับ ผลกระทบต่อผลก าไรหรือเงินกองทุนของบริษัท ผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กร 

ต ่าที่สุด น้อยกว่า 10 ล้านบาท 
มีความเป็นไปได้เล็กน้อยที่บริษัทจะสูญเสียความเชื่อถือ

จากลูกค้า ต ่า 
มากกว่าหรือเท่ากับ 10 ล้านบ้าน แต่น้อยกว่า 30 

ล้านบาท 

ปานกลาง 
มากกว่าหรือเท่ากับ 30 ล้านบาทแต่น้อยกว่า 100 

ล้านบาท  

บริษัทอาจถูกค าสั่งจากหน่วยงานก ากับให้ปรับปรุง

พัฒนาการด าเนินธุรกิจ 

สูง 
มากกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่า 

300 ล้านบาท 

บริษัทสูญเสียความเชื่อถือจากลูกค้า ซึ่งอาจส่งผลให้

รายได้ลดลงในปีงบประมาณ และการกลับสู่สภาวะปกติ

อาจใช้เวลาอย่างน้อยสองถึงสามปี 

สูงที่สุด มากกว่าหรือเท่ากับ 300 ล้านบาท 

บริษัทอาจถูกเพิกถอนหรือระงับใบอนุญาติหรือการ

ประกอบธุรกิจ 

 

บริษัทสูญเสียความเชื่อถือจากลูกค้า ซึ่งอาจส่งผลให้

รายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี (สอง

ถึงสามปี) และการกลับสู่สภาวะปกติอาจใช้เวลาอย่าง

น้อยห้าปี  
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ผลกระทบ 

(Impact) 

โอกาสเกิดความเสี่ยง (Frequency) 

ต ่า 

(1) 

ปานกลาง 

(2) 

สูง 

(3) 

สูงที่สุด 

(5) 

   

สูง 

(4) 

   

ปานกลาง 

(3) 

   

ต ่า 

(2) 

   

ต ่าที่สุด 

(1) 
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เอกสารแนบท้าย 2 

“บทบาทและหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้องในกระบวนการบริหารความเสี่ยง” 

 

หน่วยงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัท และ 

ฝ่ายบริหารของบริษัท  

 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดใน

ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และมี

หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดในเรื่องการบริหารความเสี่ยงคือคณะกรรมการบริษัท 

2) พิจารณาอนุมัติ 

ก.) กรอบการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

ข.) นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

ค.) กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ  

ง.) รายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) และรายงานการ

ประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (ORSA)  

3) ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยง

และนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

4) ก ากับดูแลบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้ 

ก.) การบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

ข.) การจัดท ารายงานสรุปสถานะความเสี่ยง และรายงานการปฏิบัติตาม

มาตรการ 

ค.) การทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ส าคัญที่อาจส่งผล

กระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

ง.) ฐานะเงินกองทุนของบริษัทให้อยู่ในระดับที่มั่นคงและเพียงพอที่จะรองรับ

การด าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเหมาะสม 

จ.) การสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

หน่วยงานหรือกลุ่มงานบริหารความเสี่ยงให้สามารถปฏิบัติตามหน้าที่อย่าง

มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ และได้รับการจัดสรรทรัพยากรให้อย่างเพียงพอ 

5) คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทเป็นผู้ตัดสินใจ 

เก่ียวกับกรอบบริหารความเสี่ยงและเรื่องส าคัญอื่น  

6) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ก าหนดและเปลี่ยนแปลงเพดานความเสี่ยงความเสี่ยง

ที่ยอมรับได้ และระดับความเบ่ียงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

ผู้บริหาร 1. รับผิดชอบการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ กรอบการบริหารความเสี่ยง 

รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
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หน่วยงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ 

2. รับผิดชอบและท าให้มั่นใจว่าการรายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการ

ประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง แม่นย า 

ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กฏหมายก าหนด 

3. จัดให้มีการให้ความรู้แก่บุคลากรเก่ียวกับกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการ

บริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งรับผิดชอบและท าให้มั่นใจว่าบุคลากรสามารถน าไปปฏิบัติ

ใช้ได้จริงในการท างาน 

คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่าง

น้อย 1 คน และกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

1. ประเมินความเสี่ยงทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ก าหนดแผนปฏิบัติงานและ

ด าเนินการตามแผน 

2. รับผิดชอบในการพิจารณารายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) และ

รายงานการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (ORSA) และ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ 

3. ส่งเสริมการก าหนดและเปลี่ยนแปลง แก้ไขหน้าที่ของการจัดการกฎระเบียบ และ/หรือ 

คู่มือของบริษัท 

4. รายงานผล และ/หรือ ความคืบหน้าของการประเมินความเสี่ยงและแผนปฏิบัติงานต่อ

ฝ่ายบริหารของบริษัทเป็นระยะ ๆ และทันท่วงที 

5. ตัดสินใจเรื่องกรอบบริหารความเสี่ยงขององค์กรทุกปีและด าเนินการตามแผนงาน 

6. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยต้องครอบคลุมความเสี่ยงที่ส าคัญอย่าง

น้อยตามที่ระบุไว้ในนโยบายบริหารความเสี่ยงนี้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

7. ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

8. จัดให้มีการประชุมเป็นประจ าอย่างน้อยทุกไตรมาส เพ่ือติดตามสถานะความเสี่ยงและ

การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และให้

ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบการ

บริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ที่ก าหนดตามความ

เหมาะสม และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

9. เป็นผู้แต่งต้ังและสิ้นสุดการแต่งต้ังหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง 

10. ก ากับดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริษัทที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยง 

11. ท าให้มั่นใจว่าบริษัทด าเนินกิจการภายใต้นโยบายบริหารความเสี่ยง 
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หน่วยงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ 

12. จัดเตรียมแผนบรรเทาความเสี่ยงเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงกรณีฉุกเฉิน 

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง

องค์กร  

 

 

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

1. สนับสนุนการท างานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

ผู้บริหาร ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

2. ระบุความเสี่ยงที่ส าคัญที่บริษัทเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 

3. ประเมิน รวบรวม ติดตาม รวมถึงช่วยให้หน่วยงานภายในบริษัทสามารถระบุประเมิน  

และบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

4. สร้างแนวทางการประเมินลักษณะความเสี่ยงของบริษัทที่เป็นการคาดการณ์ไป

ข้างหน้า โดยการประเมินสภาพแวดล้อมความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือระบุและประเมินความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะเกิดข้ึนได้ทันท่วงที 

5. พิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากนโยบายค่าตอบแทนที่อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

โดยครอบคลุมถึงกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากรหลักในหน่วยงานบริหารความเสี่ยง 

การดูแลการปฏิบัติตามกฏหมาย งานคณิตศาสตร์ประกันภัย และการตรวจสอบ

ภายใน และผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ  

6. จัดท าการวิเคราะห์สถานการณ์และการทดสอบภาวะวิกฤตภายใต้กรอบการบริหาร

ความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ 

7. จัดท ารายงานสถานะความเสี่ยงระบุถึงความเสี่ยงที่บริษัท เผชิญ และรายงานการ

ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร และน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร อย่างน้อยไตร

มาสละหนึ่งครั้ง รวมถึงรายงานหน่วยงานอื่นที่เก่ียวกับการควบคุมการด าเนินการ

ของบริษัทสม ่าเสมอ 

8. จัดท าเอกสารและรายงานการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อกรอบการ

บริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง เพ่ือให้มีความเข้าใจว่ามีการน าไปใช้จริงและมีการปรับปรุงอยู่เสมอ 

9. จัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) และการประเมินความเสี่ยง

และความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (ORSA) 

10. ด าเนินการอื่นใดเพ่ือให้บริษัทสามารถด ารงภาพรวมของลักษณะความเสี่ยงที่ยอมรับ

ได้ทั้งระดับบริษัทและระดับกลุ่มธุรกิจ 

11. ประเมินตนเองในเรื่องของคุณภาพการท างาน และการติดตามปรับปรุงใด ๆ ที่จ าเป็น

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงานบริหารความเสี่ยง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความ

เสี่ยง 

 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ดูแลหน่วยงานกลยุทธ์องค์กรจะด ารงต าแหน่งเป็นประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงโดยรับผิดชอบเรื่องการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดของบริษัท 

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงจะเป็นผู้แต่งต้ังเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง  



 

 

หน้าที่ 23 จาก 29 

 

หน่วยงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ 

2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงจะสื่อสารกับเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงในการ

จัดการควบคุมดูแลความเสี่ยงของบริษัทให้เหมาะสม 

3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงจะเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

หัวหน้าหน่วยงานบริหารความ

เสี่ยงองค์กร 

หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กรมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ควบคุมการด าเนินงานของหน่วยงานหรือกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง  

2. รับผิดชอบในการจัดให้มีรายงานสถานะความเสี่ยงและรายงานการปฏิบัติตาม

มาตรการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่าง

น้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง 1. เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงจะเป็นผู้ดูแลการบริหารความเสี่ยงในบริษัทและตรวจสอบ

สถานะการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น  

2. สื่อสารกับพนักงานของบริษัทในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ  

(เจ้าของความเสี่ยง)  

 

ผู้จัดการที่ดูแลฝ่ายต่าง ๆ (เจ้าของความเสี่ยง) มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. รับผิดชอบเบ้ืองต้นต่อการบริหารความเสี่ยงในแต่ละวันและประเมินความเสี่ยง 

2. ก าหนดและสอบทานมาตรการจัดการความเสี่ยงและดัชนีวัดความเสี่ยง 

3. น ามาตรการจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าและดัชนีวัดความ

เสี่ยง 

4. รายงานต่อเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง 

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีหน้าที่ในการประเมิน ทบทวน สนับสนุนและจัดท าข้อเสนอแนะ หรือเสนอความคิดเห็นต่อ

บริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. ภาระผูกพันหรือหนี้สินของบริษัท โดยครอบคลุมถึงภาระผูกพันตามกรมธรรม์

ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน รวมถึงการประเมินส ารองส าหรับความเสี่ยงด้าน

การเงิน 

2. การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของ

สินทรัพย์และรายได้ ในอนาคตที่ครอบคลุมภาระผูกพันของบริษัทที่มี ต่อผู้เอา

ประกันภัยและเงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้ รวมถึงภาระผูกพันจากกิจกรรมอื่น ๆ 

3. นโยบายการลงทุนของบริษัทและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่มีความเก่ียวข้องกับ

ผลตอบแทนที่ ได้ก าหนดไว้ เพ่ือสนับสนุนการจ่ายผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

ประกันภัย 

4. สถานะความมั่นคงทางการเงินของบริษัท การค านวณเงินกองทุนข้ันต ่าตาม

กฏหมาย รวมถึงหนี้สินและภาระผูกพันของผู้เอาประกันภัย 

5. เป้าหมายของสถานะความมั่นคงทางการเงินของบริษัท โดยการประเมินความ

เพียงพอของเงินกองทุนและการทดสอบภาวะวิกฤตภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ และ

วัดผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และระดับเงินกองทุนของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต 



 

 

หน้าที่ 24 จาก 29 

 

หน่วยงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ 

6. การประเมินความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับงานด้าน

คณิตศาสตร์ประกันภัยหรือสถานะการเงินของบริษัท 

7. ความเพียงพอและความสมบูรณ์ของนโยบายการรับประกันภัย 

8. การพัฒนา การก าหนดราคาและการประเมินความเพียงพอของแผนการประกันภัย

ต่อ 

9. การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัย รวมถึงการก าหนดเบ้ียประกันภัยควบคู่

ไปกับการประเมินเงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้ส าหรับการรับประกันภัย 

10. ความเพียงพอ ความแม่นย า และคุณภาพของข้อมูล วิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการ

ประเมินส ารองประกันภัย 

11. การท าวิจัย การพัฒนา การตรวจสอบและการใช้แบบจ าลองภายใน ส าหรับการ

คาดการณ์ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือทางการเงิน และเพ่ือการประเมินความ

เสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 

12. การด าเนินการอื่น ๆ ที่เก่ียวกับคณิตศาสตร์ประกันภัยตามที่คณะกรรมการบริษัท

ก าหนด 

หน่วยงานดูแลการปฏิบัติตาม

กฏหมาย 

นอกจากหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการควบคุมภายในของบริษัทแล้ว ให้มีการครอบคลุมถึง

หน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม ให้ความส าคัญกับการประพฤติ

ปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อผูกพันภายในและภายนอก 

2. ระบุ ประเมิน รายงานและปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่

ส าคัญ รวมถึงภาระหน้าที่ที่มีต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย และความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 

3. ท าให้มั่นใจว่าบริษัทมีการติดตามดูแลนโยบาย กระบวนการท างานและการควบคุมที่

เหมาะสมในส่วนที่ส าคัญตามกฏหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรม 

4. จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอเก่ียวกับขัอบังคับทางกฏหมาย กฏระเบียบ 

ข้อบังคับที่ส าคัญให้แก่พนักงานในต าแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูง หรือพนักงานที่

เก่ียวข้องกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง 

5. ประสานงานและสนับสนุนการด าเนินงานเก่ียวกับการรายงานที่มีชั้นความลับ เพ่ือ

ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และมั่นใจว่ามีการจัดส่งรายงานที่กฎหมายก าหนด 

6. ก ากับ ดูแล ติดตามข้อบกพร่องและการละเมิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงท าให้

มั่นใจว่ามีการด าเนินการทางวินัยอย่างเพียงพอและมีรายงานที่จ าเป็นตามเงื่อนไข

ของกฏหมายต่อส านักงาน 



 

 

หน้าที่ 25 จาก 29 

 

หน่วยงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ 

7. ประเมินตนเองในเรื่องของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทและ

ติดตามการปรับปรุงใด ๆ ที่จ าเป็นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงานดูแลการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการควบคุมภายในของบริษัทแล้ว ให้มีการครอบคลุมถึง

หน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนด น าไปใช้ และรักษาไว้ซึ่งแผนการตรวจสอบตามระดับความเสี่ยง (Risk based 

audit plan) เพ่ือตรวจสอบและประเมินความสอดคล้องของกระบวนการท างานใน

บริษัทกับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

2. ติดตามและประเมิน ความพอเพียงของประสิทธิผลของนโยบาย กระบวนการท างาน

และการจัดท าเอกสาร รวมถึงการควบคุมการด าเนินงานทั้งในระดับบริษัทและระดับ

กลุ่มธุรกิจ 

3. ประเมินความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องสมบูรณ์ และประสิทธิผลของกระบวนการในการ

จัดการสารสนเทศ รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการระบุ วัดผล จ าแนกประเภท และข้อมูลที่ใช้

ในบริษัท 

4. ตามประเมินประสิทธิผลของหน่วยงานที่ดูแลเก่ียวกับการควบคุมการด าเนินงานของ

บริษัท โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานการดูแลการ

ปฏิบัติตามกฎหมายและเปิดเผยประเด็นส าคัญที่พบให้แก่หน่วยงานดังกล่าว เพ่ือ

ปรับปรุง 

5. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบและลด

ความซ ้าซ้อนของกิจกรรมตรวจสอบ 

6. ประเมินคุณภาพการท างานของผู้ตรวจสอบภายนอก (ถ้ามี) 

 

  



 

 

หน้าที่ 26 จาก 29 

 

 

เอกสารแนบท้าย 3 

“ชื่อแบบรายงาน” 

 

บริษัทต้องจัดท ารายงานต่อไปนี้และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

 

ชื่อแบบรายงาน จัดเตรียมโดย:  ตรวจสอบโดย: ความถี่ในการรายงาน 

กรอบการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายปี 

นโยบายบริหารความเสี่ยง หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายปี 

แผนธุรกิจ หน่วยงานยุทธศาสตร์องค์กร 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายปี 

ทะเบียนความเสี่ยงสิบอันดับแรก หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายปี 

รายงานสถานะความเสี่ยง หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายไตรมาส 

รายงานการปฏิบัติตามมาตรการ

บริหารความเสี่ยง 

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายไตรมาส 

รายงานสรุปผลการทบทวน

ประจ าปี 

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายปี 

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายปี 

รายงานสถานะและการ

เปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงหลัก 

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ถ้าม ี

การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทุกครั้ง : 

เมื่อมีการแต่งต้ังหรือ

ยกเลิกการแต่งต้ัง 

การแต่งต้ังหัวหน้าหน่วยงาน

บริหารความเสี่ยง 

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทุกครั้ง : 

เมื่อมีการแต่งต้ังหรือ

ยกเลิกการแต่งต้ัง 

วงจรการเสนอแนะ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส 

รายงานความเสียหาย หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ถ้าม ี

    



 

 

หน้าที่ 27 จาก 29 

 

ชื่อแบบรายงาน จัดเตรียมโดย:  ตรวจสอบโดย: ความถี่ในการรายงาน 

รายงานบริหารความเสี่ยงแบบ

องค์รวมและการประเมินความ

เสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน 

(ERM & ORSA report) 

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร  

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และ คณะกรรมการบริษัท 

ทุกสองปี 

(ส่งรายงานครั้งแรกเมื่อ 

มิถุนายน 2564) 

 

 

แบบรายงานที่บริษัทต้องจัดเตรียมและน าส่งส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(“คปภ.”) จัดท าประจ าปี ภายในระยะเวลาที่ส านักงานคปภ. ก าหนด 

 

ชื่อแบบรายงาน จัดเตรียมโดย:  ตรวจสอบโดย: ความถี่ในการรายงาน 

กรอบการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร  

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และ คณะกรรมการบริษัท 

รายปี 

นโยบายบริหารความเสี่ยง หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร  

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และ คณะกรรมการบริษัท 

รายปี 

แผนธุรกิจ กลยุทธ์องค์กร 

 

คณะกรรมการบริษัท รายปี 

ทะเบียนความเสี่ยงสิบอันดับแรก หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร  

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และ คณะกรรมการบริษัท 

รายปี 

ส าเนาสรุปผลการประชุมการ

รายงานผลการบริหารความ

เสี่ยงประจ าปีที่ผ่านมา 

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร  

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

รายปี 

การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร  

 

คณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง : 

เมื่อมีการแต่งต้ังหรือ

ยกเลิกการ 

การแต่งต้ังหัวหน้าหน่วยงาน

บริหารความเสี่ยง 

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร  

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และ คณะกรรมการบริษัท 

ทุกครั้ง : 

เมื่อมีการแต่งต้ังหรือ

ยกเลิกการ 

รายงานบริหารความเสี่ยงแบบ

องค์รวมและการประเมินความ

เสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน 

(ERM & ORSA report) 

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร  

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และ คณะกรรมการบริษัท 

ทุกสองปี 

(ส่งรายงานครั้งแรกเมื่อ 

มิถุนายน 2564) 
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เอกสารแนบท้าย 4 

“ค านิยาม” 

 

อภิธานศัพท์ ค านิยาม 

รายงานสถานะความเสี่ยง หมายความว่า รายงานที่แสดงถึงสถานะและการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงรวม

ของบริษัท โดยต้องระบุสถานะและการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงหลักที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทห้าอันดับแรก

ตามที่ระบุไว้ในทะเบียนความเสี่ยงเป็นอย่างน้อย 

รายงานการปฏิบัติตามมาตรการบริหาร

ความเสี่ยง 

หมายความว่า รายงานที่แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการด าเนินการของ

หน่วยงานต่าง ๆ ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง 

 

หมายความว่า รายงานที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกรอบการบริหารความ

เสี่ยง โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายงานสถานะความเสี่ยงและรายงานการ

ปฏิบัติงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยง 

แผนธุรกิจ หมายความว่า รายงานที่แสดงประสิทธิภาพของกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง

อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยรายงานสถานะความเสี่ยง มาตรการบริหารความ

เสี่ยง และรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย 

การรายงานความเสียหาย ต้องประกอบด้วย 

- ประเภท และเหตุการณ์ความเสียหาย 

- สาเหตุ ผลกระทบ และมูลค่าความเสียหาย 

- ระดับความรุนแรงของความเสียหาย  

- หน่วยธุรกิจที่รับผิดชอบ 

รายงานสถานะและการเปลี่ยนแปลงของ

ความเสี่ยงหลัก 

หมายความว่า รายงานสถานะและการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงหลักที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและความมั่นคงทางการเงิน 

กรอบการบริหารความเสี่ยง  

 

หมายความว่า กรอบการด าเนินงานของบริษัทในการบริหารความเสี่ยง โดย

ค านึงถึงองค์ประกอบหลักที่สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทสามารถบริหารความ

เสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ซึ่งครอบคลุมหลักการส าคัญเก่ียวกับ

โครงสร้างการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง รวมถึงบทบาทหน้าที่ในการ

บริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยงขอบเขตการบริหารความเสี่ยง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง ระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการบริหารความเสี่ยง 

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง และการติดตามและประเมินผล 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 

หมายความว่า นโยบายที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ระดับ

ความ เสี่ ยงที่ ยอมรับ ได้  (Risk appetite) ดัชนี ชี้ วั ดความ เสี่ ยง  (Key risk 

indicator) พร้อมรายละเอียดหรือการอธิบายวิธีการในการประเมินความเสี่ยงที่



 

 

หน้าที่ 29 จาก 29 

 

อภิธานศัพท์ ค านิยาม 

อาจเกิดข้ึนจากแผนธุรกิจสามปี โดยต้องระบุมาตรการบริหารความเสี่ยงหลัก

ของบริษัทห้าอันดับแรกเป็นอย่างน้อย 

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง  

 

หมายความว่า การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงเป็น

ส่วนหนึ่งของการท างานของบุคลากรโดยสร้างความตระหนัก ทัศนคติ และ

พฤติกรรมของบุคลากรของบริษัท เก่ียวกับการเรียนรู้ความเสี่ยง การตัดสินใจ

ทางธุรกิจบนพ้ืนฐานของความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท 

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk 

appetite) 

หมายความว่า  ระดับความเสี่ยงที่บริ ษัทสามารถยอมรับได้ เ พ่ือ ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัท ซึ่งอาจก าหนดในเชิงปริมาณ และ/หรือ เชิง

คุณภาพก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องระบุอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน 

(Capital adequacy ratio: CAR) 

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key risk indicator) หมายความว่า ตัวชี้วัดที่แสดงให้ทราบถึงสถานะหรือแนวโน้มของความเสี่ยง 

ขีดจ ากัดความเสี่ยง หมายความว่า ระดับความเสี่ยงที่ระบุอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพ่ือใช้ใน

การก าหนดกรอบความเสี่ยงที่จะน าไปสู่ผลลัพธ์ความส าเร็จตามที่ต้องการ 

ขีดจ ากัดความเสี่ยงอาจแบ่งย่อยตามสายธุรกิจประเภทความเสี่ยงสายผลิตภัณฑ์

หรือกิจกรรมหลักตามความเหมาะสม 

ทะเบียนความเสี่ยง หมายความว่า ตารางที่แสดงข้อมูลความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญอยู่ อย่างน้อยได้แก่ 

ความเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง และมาตรการติดตามความ

เสี่ยง โดยจัดท าเป็นสิบอันดับแรกที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจสามปี 

ระบบสารสนเทศ หมายความว่า การบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูล เพ่ือสนับสนุน

การบริหารความเสี่ยงและการรายงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของ

บริษัท 

 


