นโยบายบริหารความเสี ยง
ภาวะแวดล้อมของการบริ หารบริ ษทั เปลียนแปลงไปอย่างมากประกอบกับความเสี ยงทีบริ ษทั
ต้องเผชิญและบริ หารมีความหลากหลายและซับซ้อน คณะกรรมการบริ ษทั ขอแถลงนโยบายบริ หาร
ความเสี ยงของบริ ษทั ตามทีระบุไว้ขา้ งล่างนี เพือสร้างการบริ หารความเสี ยงทีดีและมันคงของบริ ษทั
ยอมรับความเสี ยงของบริ ษทั เพือทีจะหลีกเลียง ความเสี ยหาย ควบคุมความเสี ยงเพือให้การดําเนิน
กิจการเป็ นไปด้วยดี และจัดการความเสี ยงในกรณี ทีมีความเสี ยงเกิดขึน
ทังนีบริ ษทั ได้กาํ หนดกรอบนโยบายบริ หารความเสี ยงให้สอดคล้องกับกฎระเบียบเรื องการ
คุม้ ครองผลประโยชน์ของผูถ้ ือกรมธรรม์ (Solvency Regulations) และ กฎหมายอืนๆ ทีออกโดย
องค์กรทีมีอาํ นาจ เพือให้แน่ใจถึงความมันคงทางการเงิ น เช่นเดียวกับความมันคงและความเหมาะสม
ในการประกอบธุ รกิจ
บริ ษทั จะติดตามการแก้ไขเปลียนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายทีบังคับใช้และกําหนดกรอบ
นโยบายการจัดการทีเหมาะสม
. สาระสํ าคัญ
บริ ษทั ขอแถลงสาระสําคัญของการบริ หารความเสี ยงสําหรับบริ ษทั ดังนี
<1> การจัดการ
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ยอมรับว่าการเพิกเฉยต่อการบริ หารความเสี ยงอาจก่อให้เกิด
ความเสี ยหายทีรุ นแรงต่อผลกําไรของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ตกลงทีจะให้
อํานาจใด ๆ ตามทีฝ่ ายบริ หารต้องการเพือทีจะทําหน้าทีบริ หารบริ ษทั ไปได้อย่าง
ลุล่วง
(2) คณะกรรมการบริ ษทั จะส่งเสริ มนโยบายและกฎระเบียบของการบริ หารความ
เสี ยงทีเกียวข้องและกําหนดวิธีการประเมินความเสี ยง การติดตามดูแลความเสี ยง
และ/หรื อการบริ หารความเสี ยง
<2> การบริ หาร
(1) ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั จะต้องเข้าใจลักษณะของความเสี ยงและยอมรับความเสี ยง
ได้อย่างแม่นยําและพยายามทีจะควบคุมความเสี ยงอย่างดีทีสุ ด
(2) ฝ่ ายบริ หารบริ ษทั จะสร้างกรอบการควบคุมดูแลโดยรับรองว่าไม่มีการขัดแย้ง
ผลประโยชน์ในด้านอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบ
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(3) ฝ่ ายบริ หารบริ ษทั จะสร้างระบบรายงานทีเหมาะสมเพือทีจะสามารถ
รายงานข้อมูลสําคัญของการบริ หารความเสี ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2. การจัดการกลยุทธด้านเงินทุน
<1> คณะกรรมการยอมรับความสําคัญของกลยุทธด้านเงิ นทุน ซึ งหมายถึงบริ ษทั ควรจะดํารง
เงินทุนไว้ในระดับหนึงตามความเสี ยงทีบริ ษทั รับเอาไว้เอง และบริ ษทั จะทําดีทีสุ ดทีจะเพิมเงินทุน
และรักษาจํานวนทีเหมาะสมไว้
<2> บริ ษทั จะดําเนิ นการประเมินความเสี ยงเพือระบุและประเมินความเสี ยงเพือให้แน่ใจว่าทาง
บริ ษทั ตระหนักถึงความเสี ยงเหล่านันและควบคุมความเสี ยงอย่างเหมาะสม
จากการประเมินความเสี ยงข้างต้น บริ ษทั ฯจะเลือกความเสี ยงทีอาจมีผลกระทบหลักต่อการ
บริ หารธุ รกิจ และแจ้งต่อคณะกรรมการบริ ษทั
<3> บริ ษทั จะเพิมมูลค่าขององค์กรให้สูงทีสุ ดโดยการลดความสู ญเสี ยซึ งไม่อาจคาดหมายได้และ
เพิมผลกําไรของบริ ษทั โดยอยูบ่ นพืนฐานของการใช้เงิ นทุนทีมีประสิ ทธิภาพและการควบคุมความ
เสี ยงทีเหมาะสม
3. ขอบเขตของการบริหารความเสี ยง
บริ ษทั ต้องกําหนดขอบเขตการบริ หารความเสี ยงให้สอดคล้องกับกรอบการบริ หาร
ความเสี ยงและนโยบายการบริ หารความเสี ยงของบริ ษทั และให้ครอบคลุมประเภทความเสี ยงทีอาจ
ส่ งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน ชือเสี ยง หรื อการดํารงอยูข่ องบริ ษทั ดังต่อไปนี เป็ นอย่างน้อย
1) ความเสี ยงด้ านกลยุทธ์ (strategic risk)
<1> บริ ษทั จะพิจารณาความเสียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็ นความเสียงทีเกิดจาก
การกําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนการดําเนินงานหรื อการปฏิบตั ิงานทีไม่เหมาะสมหรื อไม่สอดคล้องกับ
ปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การเปลียนแปลงทางสังคมเทคโนโลยีและความคาดหวังของ
สาธารณชน ซึงส่งมีผลต่อรายได้ เงินกองทุน ภาพลักษณ์และความมันคงของบริ ษทั

<2> คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักดีวา่ ความเสี ยงเชิงกลยุทธ์อาจเปลียนแปลงได้
โดยมีเหตุมาจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลียนแปลงประชากร เหตุการณ์ภยั พิบตั ิ
การตลาดทีเกิดขึนใหม่ การแทรกแซงจากกฎระเบียบของหน่วยงานทีกํากับดูแล ช่องทางการจัด
จําหน่าย บูรณาการของเทคโนโลยี ความเสี ยงทางกฎหมาย ภูมิศาสตร์การเมืองและสภาวะช็อก
ของเศรษฐกิจมหภาค เป็ นต้น
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<3> คณะกรรมการบริ ษทั จะมอบหมายให้ผบู ้ ริ หารรายงานความเสี ยงเชิงกลยุทธ์
และติดตามผลอย่างน้อยปี ละ ครัง
2) ความเสี ยงด้ านการรับประกันภัย (Underwriting Risk)
<1> บริ ษทั จะพิจารณาความเสี ยงด้านการประกันภัย (insurance risk) หมายความรวมถึง
ความเสี ยงทีเกิดจากความผันผวนของความถี ความรุ นแรง และเวลาทีเกิดความเสี ยหายทีเบียงเบน
จากสมมติฐานทีใช้
ในการกําหนดอัตราเบียประกันภัย การคํานวณสํารองประกันภัย และการพิจารณารับประกันภัย
<2> บริ ษทั จะประเมินโอกาสความเสี ยงภัยจากการรับประกันภัย เพือประเมินและบริ หาร
ความเสี ยงด้านการรับประกันภัยเชิงปริ มาณ
<3> ในการพิจารณาโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ เพือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แก้ไขหรื อยกเลิก
ผลิตภัณฑ์ใดๆ ทีมีอยู่ ฝ่ ายต่างๆทีเกียวข้องต้องปรึ กษาหารื ออย่างละเอียดเกียวกับการจัดการรายได้
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ความเสี ยงด้านการรับประกันภัย การปฏิ บตั ิตามกฎหมาย แผนการขาย การพัฒนา
ระบบ และ ความเสี ยงด้านศีลธรรมทีมีต่อผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยคํานึงถึงบริ หารความเสี ยงเป็ น
สําคัญ
<4> บริ ษทั จะติดตามตรวจสอบการจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่าง
สมําเสมอ วิเคราะห์สาเหตุและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทีมีผลกําไรลดลงเพือหามาตรการปรับปรุ งให้มี
ประสิ ทธิภาพ
<5> ในการรับประกันภัยต่อ และการเก็บความเสี ยงภัยไว้เอง บริ ษทั ฯ จะกําหนด
หลักเกณฑ์ในการเก็บความเสี ยงภัยไว้เอง โดยระบุถึงความเสี ยงทีบริ ษทั รับเอาไว้เอง (Retention
Unit) และโอกาสเสี ยงภัยสุ ทธิ สูงสุ ดจากการรับประกันภัยให้สอดคล้องกับประเภทและลักษณะของ
ความเสี ยง
<6> สําหรับความเสี ยงภัยจากวาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว และการสะสมภัยอืนๆ บริ ษทั จะ
ประเมินโอกาสเสี ยงภัยและบริ หารความเสี ยงต่างๆอย่างเหมาะสม
3) ความเสี ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk)
<1> บริ ษทั จะพิจารณาความเสี ยงความเสี ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk) หมายความ
รวมถึง
ความเสี ยงทีเกิดจากการทีบริ ษทั ไม่สามารถชําระหนีสิ นและภาระผูกพันเมือถึงกําหนด
เนืองจากไม่สามารถเปลียนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรื อ
สามารถจัดหาเงินมาชําระได้แต่ดว้ ยต้นทุนทีสู งเกินกว่าทีจะยอมรับได้
<2> บริ ษทั จะบริ หารความเสี ยงกระแสเงินสดวันต่อวัน และบริ หารกระแสเงินสดในกรณี
เกิดภัยพิบตั ิเพือให้แน่ใจว่าบริ ษทั จะดํารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเพียงพอต่อมูลค่าความเสี ยหายสู งสุ ด
ทีอาจเกิดขึน
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<3> ในการบริ หารความเสี ยงกระแสเงินสด กรณีทีมีแนวโน้มว่าบริ ษทั ฯ ดํารงสิ นทรัพย์
สภาพคล่องไม่เพียงพอ อยูใ่ นระดับน้อยว่าความเสี ยหายขันสู งสุ ดทีอาจเกิดขึน บริ ษทั จะดําเนินการ
ในการแก้ไขสถานการณ์ พัฒนาและเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสม
<4> เพือหลีกเลียงความเสี ยงจากสภาพคล่อง บริ ษทั จะบริ หารความเสี ยงกระแสเงินสด
อย่างละเอียดถีถ้วนเพือให้แน่ใจว่าบริ ษทั ฯจะไม่ตอ้ งจําหน่ายสิ นทรัพย์ของตัวเองไม่วา่ เวลาใดๆก็
ตาม
4) ความเสี ยงด้ านปฏิบัติการ (Operational Risk)
บริ ษทั จะพิจารณาความเสี ยงด้านปฏิบตั ิการ (operational risk) หมายความรวมถึง ความ
เสี ยงทีจะเกิดความเสี ยหายอันเนืองมาจากการขาดการกํากับดูแลกิจการทีดี
ขาดธรรมาภิบาลใน
องค์กร หรื อขาดการควบคุมทีดีทีเกียวข้องกับกระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน บุคลากร ระบบงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยของข้อมูล หรื อเหตุการณ์ภายนอก
) ความเสี ยงด้ านตลาด (market risk)
บริ ษทั จะพิจารณาความเสี ยงความเสี ยงด้านตลาด (market risk) หมายความรวมถึง ความเสี ยงทีเกิด
จากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ราคาของสิ นทรัพย์ที
ลงทุนราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน และราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์
6) ความเสี ยงด้ านเครดิต (credit risk)
<1> บริ ษทั จะพิจารณาความเสี ยงด้านเครดิต (credit risk) หมายความรวมถึง ความเสี ยงที
เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระทีได้ตกลงไว้กบั บริ ษทั รวมถึงโอกาสทีคูส่ ัญญาจะถูก
ปรับลดอันดับความเสี ยงด้านเครดิ ต
<2> บริ ษทั จะทําการบริ หารความเสี ยงด้านเครดิต ไม่เพียงแต่สินทรัพย์และรายการทีไม่อยู่
ในงบดุล แต่รวมถึงความเสี ยงด้านเครดิตจากการทําธุ รกรรมการประกันภัย
<3> บริ ษทั จะจัดทําร่ างคู่มือแนวทางปฏิบตั ิดา้ นเครดิต ซึ งอยูใ่ นนโยบายการลงทุน เพือ
บริ หารความเสี ยงเครดิตโดยรวม
เพือป้ องกันการให้เครดิ ตแก่บริ ษทั ผูก้ เู้ ฉพาะเจาะจงบริ ษทั ใด
บริ ษทั หนึง ทีเกินวงเงินเครดิต
7) ความเสี ยงด้ านสิ นทรัพย์ (Asset Risk)
<1> ความเสี ยงด้านสิ นทรัพย์รวมถึง ความเสี ยงด้านการตลาด ความเสี ยงจากการจัดการ
หนีสิ นและสิ นทรัพย์ ความเสี ยงด้านเครดิต และความเสี ยงจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
<2> บริ ษทั จะประเมินโอกาสเสี ยงภัยด้านสิ นทรัพย์ เพือประเมินและบริ หารความเสี ยงใน
เชิงปริ มาณ
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การกําหนดขอบเขตการบริ หารความเสี ยงตามบริ ษทั จะพิจารณาโดยต้องครอบคลุมถึงกิจกรรมหลัก
ของบริ ษทั ดังนี
( ) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการกําหนดอัตราเบียประกันภัย
( ) การเก็บเบียประกันภัย
( ) การพิจารณารับประกันภัย
( ) การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
( ) การประกันภัยต่อ
( ) การลงทุนประกอบธุ รกิจอืน
( ) การประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์และหนีสิ น
. กรอบการบริหารความเสี ยงขององค์กร
กรอบการบริ หารความเสี ยงขององค์กรของบริ ษทั ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบต่อไปนี
. นโยบายการบริ หารความเสี ยง
2. ขอบเขตการบริ หารความเสี ยง
3. กระบวนการจัดการความเสี ยง
4. ระบบสารสนเทศสนับสนุ นการบริ หารความเสี ยง
5. วัฒนธรรมการบริ หารความเสี ยง
6. การตรวจสอบและประเมินผล
( ) การบริ หารความเสี ยงขององค์กรเป็ นแนวทางทีมีโครงสร้างและมีระเบียบวินยั ในการ
จัดวางกลยุทธ์กระบวนกาทํางาน บุคลากร เทคโนโลยีและความรู ้เพือประเมินและบริ หารความเสี ยง
ที บริ ษทั ต้องเผชิ ญ บรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของธุ รกิจดังนี
1) สร้างมูลค่าให้แก่ผถู ้ ือหุน้
2) ให้บริ การอย่างมีคุณภาพแก่ผถู ้ ือกรมธรรม์
3) มีส่วนร่ วมในสังคมโดยด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัย
4) ดําเนินการอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
5) มีรายงานทางการเงินทีเชื อถือได้และตรงต่อเวลา
6) ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับทีเกียวข้อง
7) รักษาประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงาน
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(2) วิธีการแบบองค์รวมแบบบูรณาการ ความคิดริ เริ มเชิงกระบวนการอย่างแท้จริ งจะทําให้
บริ ษทั จัดการความเสี ยงขององค์กรทีสําคัญได้ทงหมดที
ั
จะทําให้ไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายทาง
ธุรกิจได้ตามรายละเอียดในข้อ บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการบริ หารความเสี ยงขององค์กร
(Enterprise Risk Management) คํานึงถึงสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ จะเพิมความสามารถในการ
แข่งขัน ด้วยการบริ หารความเสี ยงทีดีกว่าคู่แข่ง คาดการณ์และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้
ดีกว่า
( ) บริ ษทั กําหนดให้มีกรอบการบริ หารความเสี ยงขององค์กร ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบเรื อง
การคุม้ ครองผลประโยชน์ของผูถ้ ือกรมธรรม์ (Solvency Regulations) และกฎหมายอืนทีกําหนด
โดยหน่วยงานกํากับดูแล เพือใช้เป็ นแนวทางให้ผบู ้ ริ หารในการตัดสิ นใจทางธุ รกิจในการดําเนิน
กิจการให้ถูกต้องและเหมาะสม
( ) กลยุทธ์ความเสี ยง
บริ ษทั กําหนดระดับความเบียงเบนของความเสี ยงทียอมรับได้ (Risk Tolerance)ไว้ในข้อ
< > และระดับของความเสี ยงทียอมรับได้ (Risk Appetite) ในข้อ < > โดยบริ ษทั คํานึงถึง
หลักการทังสองอย่างนีในการกําหนดกลยุทธ์ทางธุ รกิจ ระดับความเสี ยงต่างๆในการทําธุ รกิจจะ
สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว
( ) การเฝ้าดูและรายงานความเสี ยง
บริ ษทั กําหนดโครงสร้างการทํางานให้มีการเฝ้าดู ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานความ
เสี ยงเพือให้มนใจว่
ั าบริ ษทั มีการบริ หารจัดการความเสี ยงอย่างเหมาะสม
โครงสร้างการเฝ้าดูและรายงานความเสี ยง บริ ษทั ได้จดั ทําทะเบียนข้อมูลความเสี ยงเพือ
ระบุความเสี ยงทังหมด
โดยทะเบียนข้อมูลความเสี ยง บริ ษทั ใช้วธิ ี การเชิ งคุณภาพและดําเนิ นการประเมินความ
เสี ยงขององค์กรเพือประเมินความเป็ นไปได้และผลกระทบต่อบริ ษทั อย่างน้อยปี ละหนึงครังและ
ระบุถึงความเสี ยงหลักของบริ ษทั
บริ ษทั จะติดตามตรวจสอบตัวชีวัดความเสี ยงทีสําคัญ (KRIs) เพือระบุความเสี ยงและมีการ
รายงานตัวชี วัดความเสี ยงทุกเดือนตามข้อทีระบุไว้ในข้อ
(6) การทดสอบภาวะวิกฤติ
บริ ษทั จะพัฒนาระบบการทดสอบภาวะวิกฤตเพือให้เป็ นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัยกําหนด
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. ระดับความเบียงเบนของความเสี ยงทียอมรับได้ (Risk Tolerance) และระดับของความเสี ยงที
ยอมรับได้ (Risk Appetite)
1.ระดับความเบียงเบนของความเสี ยงทียอมรับได้ (Risk Tolerance) ของบริ ษทั เชิงปริ มาณ
) กําหนดระดับความเบียงเบนของความเสี ยงทียอมรับได้โดยรวมของบริ ษทั เชิงปริ มาณ
โดยคํานวณจากอัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio - CAR) ตาม
ระดับทีหน่วยงานกํากับดูแลกําหนด
. จัดทําคําแถลงระดับความเบียงเบนของความเสี ยงทียอมรับได้บริ ษทั (Risk Tolerance)
1) บริ ษทั ยอมรับความเบียงเบนของความเสี ยงโดยรวมทีระบุไว้ในข้อ 3 ในระดับทีบริ ษทั มี
ความมันคงสามารถให้บริ การแก่ผถู้ ือกรมธรรม์และมีส่วนร่ วมในสังคมได้เป็ นอย่างดีแม้ใน
สถานการณ์ทีไม่ปกติก็ตาม
2) กําหนดช่วงความเบียงเบนของอัตราเงินกองทุนทียอมรับได้เป็ นระดับ กับอัตราส่ วน
ความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ระดับตําทีสุ ด (Hard Limit) และอัตราส่ วนความเพียงพอของ
เงินกองทุน (CAR) ระดับเฝ้าติดตาม (Soft Limit) สําหรับดําเนินงานต่างของบริ ษทั ตามตารางที
ระบุดา้ นล่างดังนี
เงินกองทุนตามกฎหมาย
หมายเหตุ
ระดับตําทีสุ ด (Hard อัตราส่ วนความเพียงพอ
ของเงินกองทุนต้องไม่
Limit)
น้อยกว่า ร้อยละ

บริ ษทั จะเฝ้าติดตามระดับตําทีสุ ด ( Hard
Limit) ตลอดเวลา หากอัตราส่ วนความ
เพียงพอของเงินกองทุน ( CAR) ตํากว่าตามที
กฎหมายกําหนด บริ ษทั อาจต้องมีการเพิมทุน

ระดับเฝ้าติดตาม
(Soft Limit)

ระดับเฝ้าติดตาม (Soft Limit) เป็ นสัญญาณ
การเตือนภัยให้บริ ษทั รักษาอัตราความเพียงพอ
ของเงินกองทุนตามทีกฎหมายกําหนด

อัตราส่ วนความเพียงพอ
ของเงินกองทุนต้องไม่
น้อยกว่า ร้อยละ

. ระดับความเสี ยงทียอมรับได้ของบริ ษทั (Risk Appetite)
) กําหนดระดับความเสี ยงทียอมรับได้ของบริ ษทั (Risk Appetite) เพือให้สอดคล้องกับ
แผนธุ รกิจทังในส่ วนของรายได้และกําไรสุ ทธิ
) กําหนดระดับความเสี ยงทียอมรับได้ของบริ ษทั ในด้านความเสี ยงเชิงกลยุทธ์ทีทําให้
บรรลุแผนธุ รกิจของบริ ษทั
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) กําหนดระดับความเสี ยงทียอมรับได้ของบริ ษทั ต้องสอดคล้องระดับความเบียงเบนของ
ความเสี ยงทียอมรับได้ (Risk Tolerance Limit)
. ระดับความเสี ยงด้านปฏิบตั ิการ
) การลงทุน
ก) กิจกรรมการลงทุนเป็ นไปตามอํานาจอนุมตั ิทีได้กาํ หนดไว้ในนโยบายการลงทุน
ข) ประเภทและสัดส่ วนการลงทุนเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในนโยบายการลงทุน
ค) ผูม้ ีอาํ นาจลงนามในเอกสารทีส่ งให้สถาบันการเงิน เป็ นไปตามระดับอํานาจการลงนาม
ของบริ ษทั
) การรับประกันภัย
ก) กิจกรรมการรับประกันภัยจะต้องเป็ นไปตามอํานาจการรับประกันภัยของแต่ละบุคคล
ตามทีระบุในตารางอํานาจการอนุมตั ิรับประกันภัย ( Underwriting Authority Limit)
) การประกันภัยต่อ
ก) การจัดการประกันภัยต่อต้องเป็ นไปตามมาตรฐานขันตําในการจัดประกันภัยต่อและการ
กระจายตัวของผูป้ ระกันภัยต่อตามทีกําหนดในกฎและหลักเกณฑ์ความเสี ยงภัยประกันภัยต่อทีเก็บ
ไว้เอง ( Retention Rules and Guideline)
) สิ นไหมทดแทน
ก) เป็ นไปตามระดับอํานาจอนุมตั ิการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนตามทีกําหนดไว้ในแนวทาง
ปฏิบตั ิของหน่วยงานนัน
) ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ก) หน่วยงานต่างๆมีอาํ นาจอนุมตั ิค่าใช้จ่ายตามทีกําหนดในแนวปฏิบตั ิคณะกรรมการ
บริ หาร (Executive Committee Guideline)
6. กระบวนการบริหารความเสี ยง
บริ ษทั ต้องระบุเหตุการณ์ความเสี ยงและแหล่งทีมาของความเสี ยงทีส่งผลกระทบต่อบริ ษทั
ทังในทางการเงินและทีมิใช่ทางการเงิน และจัดทําเป็ นทะเบียนความเสี ยง โดยต้องคํานึ งถึงทิศทาง
การขยายงานและแผนรองรับการขยายงานตามทีระบุไว้ในแผนธุ รกิจสามปี
และต้องทบทวน
เหตุการณ์ความเสี ยงของบริ ษทั อย่างน้อยปี ละหนึงครัง
หรื อทุกครังทีมีการเปลียนแปลงอย่างมี
นัยสําคัญของสาเหตุความเสี ยง
ทะเบียนความเสี ยงของบริ ษทั ระบุตารางทีแสดงข้อมูลความเสี ยงทีบริ ษทั เผชิ ญอยู่ อย่าง
น้อยได้แก่ ความเสี ยง สาเหตุของความเสี ยง ประเภทความเสี ยง เจ้าของความเสี ยง ดัชนีชีวัดความ
เสี ยง มาตรการจัดการความเสี ยงทีใช้ในปัจจุบนั และมาตรการติดตามความเสี ยง
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ในการทบทวนและจัดทําทะเบียนความเสี ยง บริ ษทั จะดําเนินการดังนี
(1) ประเมินและจัดลําดับความสําคัญตามขันตอนการประเมินความเสี ยงตามทีระบุไว้ใน
ข้อ 7
(2) การตอบสนองความเสี ยงให้สอดคล้องระดับความเสี ยงทียอมรับได้ทีกําหนดไว้
(3) ควบคุมและติดตามประเมินผลการบริ หารความเสี ยง รวมทังดําเนิน
มาตรการในการบริ หารความเสี ยง เพือให้ความเสี ยงของบริ ษทั อยูใ่ นระดับความเสี ยงทียอมรับได้
หลังจากมีการจัดทําทะเบียนความเสี ยงของบริ ษทั
บริ ษทั จะพิจารณาระบุความเสี ยงสิ บ
อันดับแรกให้สอดคล้องกับแผนธุ รกิจสามปี ของบริ ษทั โดยความเสี ยงสิ บอันดับแรกดังกล่าวนีจะ
ถูกติดตาม ควบคุม และประเมินผลทุกครังทีมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญของสาเหตุ
ความเสี ยงต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี ยงและคณะกรรมการบริ ษทั โดยฝ่ ายบริ หารความเสี ยง
บริ ษทั ต้องมีระบบการรายงานข้อมูลการบริ หารความเสี ยงและสถานะความเสี ยง
ตามประเภทของความเสี ยง โดยให้คาํ นึงถึงความเสี ยงในภาพรวมของบริ ษทั ซึงต้องจัดให้มีการทํา
รายงานและรายงานตามระยะเวลาดังต่อไปนี
ชื อรายงาน
จัดเตรียมและตรวจสอบ
สถานะของการบริ หาร คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี ยง
ความเสี ยง
สรุ ปรายงานการปฏิบตั ิ
คณะกรรมการบริ หาร
ตามมาตรการบริ หาร
ความเสี ยง

รายงานต่ อ
คณะกรรมการ
บริ ษทั
คณะกรรมการ
บริ ษทั

ความถี
รายไตรมาส

สรุ ปรายงานผลการ
ประเมินผลการ
ตรวจสอบรายปี
รานงานผลการบริ หาร
ความเสี ยง
รายงานเหตุการณ์ที
สําคัญ

คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี ยง

คณะกรรมการ
บริ ษทั

รายปี

คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี ยง
คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี ยง

คณะกรรมการ
บริ ษทั
คณะกรรมการ
บริ ษทั

รายปี

ความเสี ยงและการปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบ
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รายไตรมาส

กรณีทีมี

7. การประเมินความเสี ยง
<1> กระบวนการประเมินความเสี ยงขององค์กรประกอบด้วย การระบุความเสี ยง ประเมินความ
เสี ยง ระบุประเภทความเสี ยงทีสําคัญ การระงับและบรรเทาความเสี ยง โดยประกอบด้วย
กระบวนการทํางานหลัก 5 กระบวนการดังนี

1) ระบุความเสี ยงรวมถึงความเสี ยงเกิดใหม่
ก)แต่ละหน่วยงานระบุถึงความเสี ยงในหน่วยงานของตน ทีขัดขวางการบรรลุวตั ถุประสงค์
ของบริ ษทั ลดความเสี ยงเหล่านัน มิให้เกิดความเสี ยงเกิดใหม่
2) วิเคราะห์และประเมินความเสี ยง
ก) แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของความเสี ยงทีระบุรวมถึงมาตรการ
ในการลดและบรรเทาความเสี ยง วิเคราะห์ความเสี ยงทียังอาจเหลืออยู่ หลังจากลดและบรรเทาความ
เสี ยงแล้ว โดยพิจารณาถึงผลกระทบและความเสี ยงทียังอาจมีอยูโ่ ดยใช้หลัก Impact and Frequency
matrix
ข) บันทึกความเสี ยงต่างเหล่านีลงในทะเบียนข้อมูลความเสี ยง (Risk Register)
3) ประชุมหารื อระหว่างผูบ้ ริ หารเพือระบุความเสี ยงทีสําคัญ
ก) คัดเลือกความเสี ยงหลัก ประเมินความเสี ยงทีเป็ นไปได้ ระดับผลกระทบและความ
เสี ยหายทีจะเกิดขึนว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง หรื อสู ง
ข) คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงและกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบจะต้องหารื อ
เพือกําหนดความเสี ยงหลักของบริ ษทั มาตรการบรรเทาความเสี ยงทีสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
บริ ษทั เพือให้สามารถบรรลุเป้ าหมายทางธุ รกิจทีวางไว้
(ค) ระบุความเสี ยงสิ บอันดับแรกให้สอดคล้องกับแผนธุ รกิจสามปี ของบริ ษทั
4) เพิมเติมมาตรการตอบโต้ เพือลดความเสี ยงและบรรเทาความเสี ยงให้อยูใ่ นระดับที
ต้องการ
ก) กรณีความเสี ยงทีสําคัญ มีโอกาสส่ งผลกระทบเกินกว่าระดับความเสี ยงทีบริ ษทั ยอมรับ
ได้ (Risk Appetite) บริ ษทั จะกําหนดมาตรการเพิมเติมเพือลดและบรรเทาความเสี ยงทีสําคัญนันๆ
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โดยหน่วยงานบริ หารความเสี ยง จะเป็ นผูด้ ูและความคืบหน้าและตรวจสอบ และรายงานต่อที
ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี ยงอย่างน้อยปี ละหนึงครัง
5) ระบุทบทวนสถานะความเสี ยงและมาตรการลดและบรรเทาความเสี ยง
ก) สถานะความเสี ยงทีระบุและมาตรการลดและบรรเทาความเสี ยงจะได้รับการตรวจสอบ
และสอบทานอย่างน้อยทุกปี
Impact Matrix
ระดับ
ตําทีสุ ด
ตํา
ปานกลาง

สู ง

สู งทีสุ ด

ผลกระทบ
น้ อยกว่า ล้านบาท
มากกว่ าหรื อเท่ ากับ ล้าน
บ้าน แต่ น้อยกว่า ล้านบาท
มากกว่ าหรื อเท่ ากับ ล้านบาท
แต่น้อยกว่า ล้านบาท
มากกว่ าหรื อเท่ ากับ ล้าน
บาทแต่ น้อยกว่า ล้านบาท

มากกว่าหรือเท่ากับ
บาท

นิยาม
มีความเป็ นไปได้เล็กน้อยทีบริ ษทั จะสู ญเสี ย
ความเชือถือจากลูกค้า
บริ ษทั อาจถูกคําสังจากหน่วยงานกํากับให้
ปรับปรุ งพัฒนาการดําเนิ นธุ รกิจ
บริ ษทั สู ญเสี ยความเชือถือจากลูกค้า ซึงอาจ
ส่งผลให้รายได้ลดลงในปี งบประมาณและ
การกลับสู่ สภาวะปกติอาจใช่เวลาอย่างน้อย
สองถึงสามปี
บริ ษทั อาจถูกเพิกถอนหรื อระงับใบอนุ ญาติ
หรื อการประกอบธุ รกิจ
บริ ษทั สู ญเสี ยความเชือถือจากลูกค้า ซึงอาจ
ส่งผลให้รายได้ลดลงอย่างต่อเนืองเป็ น
ระยะเวลาหลายปี ( สองถึงสามปี ) และการ
กลับสู่ สภาวะปกติอาจใช้เวลาอย่างน้อยห้าปี

ล้าน

Frequency matrix
ระดับ
ตํา
กลาง
สู ง

ความถี
ภายใน ปี ข้างหน้า
ภายใน ปี

มากกว่า ครังใน ปี
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. หน้ าทีและความรับผิดชอบ
โครงสร้างการบริ หารความเสี ยงบริ ษทั แสดงให้เห็นตามภาพข้างล่าง ดังนี
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายบริ หารความเสี ยง
ฝ่ ายบริ หารความเสี ยงองค์กร
เจ้าหน้าทีบริ หารความเสี ยง
หัวหน้าฝ่ ายต่าง
“เจ้าของความเสี ยง”

หน่ วยงาน
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ าย
บริหารของบริษัท

หน้ าทีและความรับผิดชอบ
<1> ผูท้ ีมีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดในเรื องการบริ หารความเสี ยง
คือคณะกรรมการบริ ษทั
<2> คณะกรรมการบริ ษทั จะมอบหมายให้ฝ่ายบริ หารของ
บริ ษทั เป็ นผูต้ ดั สิ นใจ เกียวกับกรอบ บริ หารความเสี ยงและ
เรื องสําคัญอืน ๆ
<3> คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูก้ าํ หนดและเปลียนแปลง
เพดานความเสี ยง ความเสี ยงทียอมรับได้ และระดับความ
เบียงเบนของความเสี ยงทียอมรับได้

คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าทีรับผิดชอบดูแลให้บริ ษทั
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ตามทีกําหนดในประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบ
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ธุรกิจประกันภัย และมีหน้าที ดังต่อไปนี
( ) พิจารณาอนุมตั ิ
ก) กรอบการบริ หารความเสี ยงและระดับความเสี ยงที
ยอมรับได้
ข) นโยบายการบริ หารความเสี ยง
ค) แผนธุรกิจสามปี และรายงาน ORSA
( ) กําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
กรอบการบริ หารความเสี ยงและนโยบายการบริ หารความ
เสี ยง
( ) กํากับดูแลบริ ษทั ในเรื องดังต่อไปนี
ก) การบริ หารความเสี ยงของบริ ษทั ให้อยูใ่ นระดับความ
เสี ยงทียอมรับได้
ข) การจัดทํารายงานสรุ ปสถานะความเสี ยง และสรุ ป
รายงานการปฏิบตั ิตามมาตรการ
ค) แผนธุรกิจสามปี และบริ หารความเสี ยงทีเหมาะสมและ
มีประสิ ทธิภาพ ทีผ่านการกลันกรองจากคณะ
กรรมการบริ หารความเสี ยงและเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพือพิจารณาอย่างน้อยไตรมาสละหนึ งครัง
ค) การทบทวนกรอบการบริ หารความเสี ยงและนโยบาย
การบริ หารความเสี ยงอย่างน้อยปี ละหนึงครังหรื อทุกครังที
เกิดเหตุการณ์สาํ คัญทีอาจส่งผลกระทบต่อความมันคง
ทางการเงินของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
ง) ฐานะเงินกองทุนของบริ ษทั ให้อยูใ่ นระดับทีมันคงและ
เพียงพอทีจะรองรับการดําเนินธุรกิจทังในปัจจุบนั และ
อนาคตอย่างเหมาะสม
จ) การสนับสนุนการดําเนิ นงานของคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี ยงและหน่วยงานหรื อกลุ่มงานบริ หารความเสี ยง
ให้สามารถปฏิบตั ิตามหน้าทีอย่างมีประสิ ทธิภาพและ
สมบูรณ์ และได้รับการจัดสรรทรัพยากรให้อย่างเพียงพอ
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( ) คณะกรรมการบริ ษทั จะมอบหมายให้ฝ่ายบริ หารของ
บริ ษทั เป็ นผูต้ ดั สิ นใจ เกียวกับกรอบ บริ หารความเสี ยงและ
เรื องสําคัญอืน
(5) คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูก้ าํ หนดและเปลียนแปลง
เพดานความเสี ยง ความเสี ยงทียอมรับได้ และระดับความ
เบียงเบนของความเสี ยงทียอมรับได้
(6) ผูบ้ ริ หารมีหน้าทีรับผิดชอบการดําเนิ นธุรกิจประจําวัน

ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ กรอบการ
บริ หารความเสี ยง และนโยบายการบริ หารความเสี ยง
คณะกรรมการบริหารความ
เสี ยง

คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงประกอบด้วย
) ประธานกรรมการบริ ษทั
) ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
) รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
) ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายบริ หารความเสี ยง
) เจ้าหน้าทีบริ หารความเสี ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงมีหน้าทีและความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี
<1> คณะกรรมการชุดนี จะประเมินความเสี ยงทังในเชิง
ปริ มาณและเชิงคุณภาพกําหนดแผนปฏิบตั ิงานและ
ดําเนินการตามแผน
<2> คณะกรรมการชุดนี จะส่ งเสริ มการกําหนดและ
เปลียนแปลงแก้ไขหน้าทีของการจัดการกฎระเบียบ
และ/หรื อคู่มือของบริ ษทั
<3> คณะกรรมการชุดนีจะรายงานผลและ/หรื อความ
คืบหน้าของการประเมินความเสี ยงและแผนปฏิบตั ิงาน
ต่อฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เป็ นระยะ ๆ และทันท่วงที
<4> คณะกรรมการจะตัดสิ นใจเรื องกรอบบริ หารความเสี ยง
ขององค์กรทุกปี และดําเนิ นการตามแผนงาน
<5> กําหนดนโยบายการบริ หารความเสี ยงเสนอต่อ

คณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิโดยต้อง
ครอบคลุมความเสี ยงทีสําคัญ อย่างน้อยตามทีระบุไว้ใน
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ข้อ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพืออนุมตั ิ
<6> ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริ หารความเสี ยง
รวมถึงประสิ ทธิภาพในการบริ หารความเสี ยงของบริ ษทั
<7> จัดให้มีการประชุมเป็ นประจําอย่างน้อยทุกไตรมาส
เพือติดตามสถานะความเสี ยง รวมถึงความคืบหน้าในการ
บริ หารความเสี ยง และให้ขอ้ เสนอแนะในสิ งทีต้อง
ดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข เพือให้สอดคล้องกับกรอบการ
บริ หารความเสี ยงและนโยบายการบริ หารความเสี ยงและ
กลยุทธ์ทีกําหนดตามความเหมาะสม และรายงานให้
คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึงครัง
<8> บริ ษทั จะเป็ นผูแ้ ต่งตังและสิ นสุดการแต่งตังหัวหน้า
หน่วยงานบริ หารความเสี ยง
หน่ วยงานบริหารความเสียง หน่วยงานบริ หารความเสี ยงองค์กร มีอาํ นาจหน้าที
ความรับผิดชอบอย่างน้อยดังต่อไปนี
องค์กร
< > สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงและผูบ้ ริ หาร ในประเด็น
ทีเกียวข้องกับการบริ หารความเสี ยงของบริ ษทั
<2> ช่วยให้หน่วยงานภายในบริ ษทั สามารถระบุประเมิน
และบริ หารความเสี ยงของบริ ษทั ให้อยูใ่ นระดับความเสี ยง
ทียอมรับได้ รวมทังติดตามสถานะความเสี ยงอย่างต่อเนื อง
และทบทวนมาตรการบริ หารความเสี ยงให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์
<3> จัดทํารายงานสถานะความเสี ยง และรายงานการ
ปฏิบตั ิตามมาตรการบริ หารความเสี ยงต่อคณะ
กรรมการบริ หารความเสี ยงอย่างน้อยไตรมาสละหนึงครัง
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารความ รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หารดูแลหน่วยงานกลยุทธ์องค์กรจะ
ดํารงตําแหน่งเป็ นประธานเจ้าหน้าทีบริ หารความเสี ยงโดย
เสี ยง
รับผิดชอบเรื องการบริ หารความเสี ยงทังหมดของบริ ษทั
<1> ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารความเสี ยงจะเป็ นผูแ้ ต่งตัง
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เจ้าหน้าทีบริ หารความเสี ยง
<2> ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารความเสี ยงจะสื อสารกับ
เจ้าหน้าทีบริ หารความเสี ยงในการจัดการควบคุมดู แล
ความเสี ยงของบริ ษทั ให้เหมาะสม
<3> ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารความเสี ยงจะเป็ นประธาน
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง

หัวหน้ าหน่ วยงานบริหาร
ความเสี ยงองค์กร

หัวหน้ าหน่ วยงานบริหารความเสียงองค์ กรมีหน้ าที
ดังต่ อไปนี
<1> ควบคุมการดําเนินงานของหน่วยงานหรื อกลุ่มงาน
บริ หารความเสี ยง
<2> รับผิดชอบในการจัดให้มีรายงานสถานะความเสียง
และรายงานการปฏิบตั ิตามมาตรการบริ หารความเสี ยงต่อ
ผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการบริ หารความเสี ยงและ
อย่างน้อยไตรมาสละหนึงครัง

เจ้าหน้าทีบริ หารความเสี ยง

<1> เจ้าหน้าทีบริ หารความเสี ยงจะเป็ นผูด้ ูแลการบริ การความ
เสี ยงในบริ ษทั และตรวจสอบสถานะการบริ หารความ
เสี ยงต่างๆ ทีระบุไว้ขา้ งต้น
<2> สื อสารกับพนักงานของบริ ษทั ในนามคณะกรรมการ
บริ หารความเสี ยง
ผู้จัดการฝ่ ายต่ าง ๆ (เจ้ าของ ผูจ้ ดั การทีดูแลฝ่ ายต่าง ๆ (เจ้าของความเสี ยง)
<1> รับผิดชอบเบืองต้นต่อการบริ หารความเสี ยงในแต่ละ วัน
ความเสี ยง)
และประเมินความเสี ยง
<2> กําหนด/สอบทานมาตรการจัดการความเสี ยงและดัชนี
วัดความเสี ยง
<3> นํามาตรการจัดการความเสี ยงไปปฏิบตั ิและติดตามความ
คืบหน้าและดัชนีวดั ความเสี ยง
<4> รายงานต่อเจ้าหน้าทีบริ หารความเสี ยง
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9. วัฒนธรรมการบริ หารความเสี ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักดีวา่ การสื อสารหลักการเรื องการบริ หารความเสี ยงกับพนักงานทุก
คนเป็ นสิ งสําคัญ โดยบริ ษทั ให้ความสําคัญในการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพือให้การบริ หาร
ความเสี ยงเป็ นส่ วนหนึงของการทํางานของบุคลากรโดยสร้างความตระหนัก ทัศนคติ และ
พฤติกรรมของบุคลากรของบริ ษทั เกียวกับการเรี ยนรู ้ความเสี ยง การตัดสิ นใจทางธุ รกิจบนพืนฐาน
ของความเสี ยงและการบริ หารความเสี ยงภายในบริ ษทั
ในการสร้างวัฒนธรรมการบริ หารความเสี ยงภายในองค์กรบริ ษทั จะดําเนินการดังนี
( ) ผูบ้ ริ หารจะกําหนดทิศทาง นโยบาย และแนวปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี ยง
และสื อสารวัตถุประสงค์และประโยชน์ทีจะได้รับจากการบริ หารความเสี ยงขององค์กรไปยัง
พนักงานทุกคนเพือให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการบริ หารความเสี ยง
บริ ษทั จะสื อสารนโยบายความเสี ยงนีโดยผ่านช่องทางแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ดังต่อไปนี
< >การประชุมระหว่างผูบ้ ริ หารและผูจ้ ดั การฝ่ าย
< >การประชุมระหว่างผูจ้ ดั การฝ่ ายและพนักงาน
< > เผยแพร่ ให้พนักงานทราบอย่างทัวถึงโดยใช้ช่องทางอืน ๆ ในบริ ษทั เช่น อินทราเน็ต บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์
( ) บริ ษทั ต้องจัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ให้มีความรู ้ความเข้าใจ
ความระมัดระวัง และตระหนักถึงความเสี ยงทีอาจจะเกิดขึนและมีผลกระทบต่อหน่วยงานหรื อ ต่อ
องค์กร และต่อผูเ้ กียวข้อง รวมทังส่ งเสริ มให้มีการแลกเปลียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในองค์กร
( ) บริ ษทั ต้องมีการบูรณาการการบริ หารความเสี ยงเข้ากับการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ การกํากับ
ดูแลกิจการ และการควบคุมภายในของบริ ษทั
10. ระบบสารสนเทศเพือรองรับการบริหารความเสี ยง
บริ ษทั ต้องจัดให้มีระบบสารสนเทศทีเชือถือได้ และมีรูปแบบทีเหมาะสมและสอดคล้องกับขนาด
ลักษณะ และความซับซ้อนของธุ รกิจ การจัดทําระบบสารสนเทศต้องสามารถรองรับกิจกรรม
ต่อไปนีของ บริ ษทั ได้
(1) สนับสนุน ติดตามดูแล และควบคุม การบริ หารความเสี ยง

(2) นําข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ
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บริ ษทั ต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลทีปลอดภัย มีการกําหนดสิ ทธิในการ เข้าถึงข้อมูล
ของบุคลากรเฉพาะทีเกียวข้อง และจัดให้มีระบบสํารองข้อมูลรวมทังระบบการกูค้ ืนข้อมูล
ในกรณี ทีเกิดเหตุฉุกเฉินขึน
บริ ษทั ต้องมีการกําหนดมาตรการในการบริ หารความเสี ยงทีเกียวข้องกับข้อมูลและระบบ

สารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนหรื อแนวปฏิบตั ิเกียวข้องกับความปลอดภัยด้านข้อมูลและ
การรักษาความปลอดภัยข้อมูล
. การบังคับใช้ การแก้ไขเปลียนแปลงและการยกเลิก
การบังคับใช้ การแก้ไขเปลียนแปลงและการยกเลิกนโยบายการบริ หารความเสี ยงของบริ ษทั นี
ต้องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั การแก้ไขเปลียนแปลงเล็กน้อยอาจกระทําได้โดยได้รับ
การอนุมตั ิจากประธานเจ้าหน้าทีบริ หารความเสี ยง
. ผู้รับผิดชอบ
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารความเสี ยงจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบนโยบายบริ หารความเสี ยงนี

มีผลบังคับใช้ครังแรก
แก้ไขเปลียนแปลงครังที
แก้ไขเปลียนแปลงครังที
ทบทวนครังที
ทบทวนครังที
แก้ไขเปลียนแปลงครังที
แก้ไขเปลียนแปลงครังที

มีนาคม
มีนาคม
มีนาคม
มีนาคม
มีนาคม
มีนาคม
มีนาคม
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เอกสารแนบท้าย
“ชือแบบรายงาน”
บริ ษทั ต้องจัดทํารายงานต่อไปนีและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ชื อแบบรายงาน
กรอบการบริ หารความเสี ยง
นโยบายบริ หารความเสี ยง
แผนธุรกิจสามปี
ทะเบียนความเสี ยงสิบอันดับแรก
รายงานสถานะความเสี ยง
รายงานการปฏิบตั ิตามมาตรการบริ หารความ
เสี ยง
รายงานสรุ ปผลการทบทวนประจําปี
รายงานผลการบริ หารความเสี ยง
รายงานสถานะและการเปลียนแปลงของความ
เสี ยงหลัก
การแต่งตังคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง

การแต่งตังหัวหน้าหน่วยงานบริ หาร
ความเสี ยง

จัดเตรียมโดย:
ตรวจสอบโดย:

ความถีในการ
รายงาน

หน่วยงานบริ หารความเสี ยงองค์กร
คระกรรมการบริ หารความเสี ยง
หน่วยงานบริ หารความเสี ยงองค์กร
คระกรรมการบริ หารความเสี ยง
หน่วยงานยุทธศาสตร์องค์กร
คระกรรมการบริ หารความเสี ยง
หน่วยงานบริ หารความเสี ยงองค์กร
คระกรรมการบริ หารความเสี ยง
หน่วยงานบริ หารความเสี ยงองค์กร
คระกรรมการบริ หารความเสี ยง
หน่วยงานบริ หารความเสี ยงองค์กร
คระกรรมการบริ หารความเสี ยง
หน่วยงานบริ หารความเสียงองค์กร
คระกรรมการบริ หารความเสี ยง
หน่วยงานบริ หารความเสี ยงองค์กร
คระกรรมการบริ หารความเสี ยง
หน่วยงานบริ หารความเสี ยงองค์กร
คระกรรมการบริ หารความเสี ยง
หน่วยงานบริ หารความเสี ยงองค์กร
คระกรรมการบริ หารความเสี ยง

รายปี

หน่วยงานบริ หารความเสี ยงองค์กร
คระกรรมการบริ หารความเสี ยง

19/23

รายปี
รายปี
รายปี
รายไตรมาส
รายไตรมาส
รายปี
รายปี
(ถ้ามี)
ทุกครัง :
เมือมีการแต่งตัง
หรื อยกเลิกการ
แต่งตัง
ทุกครัง :
เมือมีการแต่งตัง
หรื อยกเลิกการ
แต่งตัง

รายชือรายงานทีต้องจัดเตรี ยมและส่ งให้สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย รายปี (ก่อน / ภายในวันที มีนาคม)
ชื อแบบรายงาน

กรอบการบริ หารความเสี ยง

นโยบายบริ หารความเสี ยง
แผนธุรกิจสามปี
ทะเบียนความเสี ยงสิบอันดับแรก
สําเนาการประชุมคณะกรรมการบริ หารความ
เสี ยง

จัดเตรียมโดย:
ตรวจสอบโดย:
หน่วยงานบริ หารความเสี ยงองค์กร
คระกรรมการบริ หารความเสี ยงและ
คณะกรรมการบริ ษทั
หน่วยงานบริ หารความเสี ยงองค์กร
คระกรรมการบริ หารความเสี ยงและ
คณะกรรมการบริ ษทั
หน่วยงานยุทธศาสตร์ องค์กร
และคณะกรรมการบริ ษทั
หน่วยงานบริ หารความเสี ยงองค์กร
คระกรรมการบริ หารความเสี ยงและ
คณะกรรมการบริ ษทั
หน่วยงานบริ หารความเสี ยงองค์กร
คระกรรมการบริ หารความเสี ยง

การแต่งตังคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง

หน่วยงานบริ หารความเสี ยงองค์กร
และคณะกรรมการบริ ษทั

การแต่งตังหัวหน้าหน่วยงานบริ หารความเสี ยง

หน่วยงานบริ หารความเสี ยงองค์กร
คระกรรมการบริ หารความเสี ยงและ
คณะกรรมการบริ ษทั
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ความถีในการ
รายงาน
รายปี

รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
ทุกครัง :
เมือมีการแต่งตัง
หรื อยกเลิกการ
แต่งตัง
ทุกครัง :
เมือมีการแต่งตัง
หรื อยกเลิกการ
แต่งตัง

เอกสารแนบท้าย
“คํานิยาม”
รายงาน
รายงานสถานะความเสียง

รายงานการปฏิบัตติ ามมาตรการบริหาร
ความเสียง
รายงานผลการบริหารความเสียง

แผนธุรกิจสามปี

การรายงานความเสียหาย

รายงานสถานะและการเปลียนแปลงของ
ความเสียงหลัก

คํานิยาม
หมายความว่า รายงานทีแสดงถึงสถานะและการเปลียนแปลง
ของความเสี ยงรวมของบริ ษทั โดยต้องระบุสถานะและการ
เปลียนแปลงของความเสี ยงหลักทีอาจส่งผล
กระทบต่อฐานะการเงินและความมันคงทางการเงินของบริ ษทั ห้า
อันดับแรกตามทีระบุไว้ในทะเบียน
ความเสี ยงเป็ นอย่างน้อย
หมายความว่า รายงานทีแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการ
ดําเนิ นการของหน่วยงานต่าง ๆ ในการบริ หารความเสี ยงของ
บริ ษทั
หมายความว่า รายงานทีแสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพ
ของกรอบการบริ หารความเสี ยง โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
รายงานสถานะความเสี ยงและรายงาน
การปฏิบตั ิงานตามมาตรการบริ หารความเสี ยง
หมายความว่า สรุ ปแผนสามปี ของทิศทางการขยายงานประมาณ
การ อัตราการเจริ ญเติบโตของบริ ษทั แผนการรองรับการขยายงาน
ของบริ ษทั ช่องทางการจําหน่าย ประเภทผลิตภัณฑ์ การลงทุน
และการประกันภัยต่อ และประมาณการอัตราส่ วนความเพียงพอ
ของเงินกองทุน ของปี ปั จจุบนั และอีกสองปี ข้างหน้า
ต้องประกอบด้วย
- ประเภท และเหตุการณ์ความเสียหาย
- สาเหตุ ผลกระทบ และมูลค่าความเสี ยหาย
- ระดับความรุ นแรงของความเสียหาย
- หน่วยธุรกิจทีรับผิดชอบ
หมายความว่า รายงานสถานะและการเปลียนแปลงของความเสี ยง
หลักทีอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและความมันคงทางการ
เงิน
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อภิธานศัพท์
กรอบการบริหารความเสียง

นโยบายการบริหารความเสียง

วัฒนธรรมการบริหารความเสียง

ระดับความเสียงทียอมรับได้

ดัชนีชีวัดความเสียง
ขีดจํากัดความเสียง

คํานิยาม
หมายความว่า กรอบการดําเนินงานของบริ ษทั ในการบริ หาร
ความเสี ยง โดยคํานึ งถึงองค์ประกอบหลักทีสนับสนุนและส่ งเสริ ม
ให้บริ ษทั สามารถบริ หารความเสียง
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยังยืน ซึงครอบคลุมหลักการสําคัญ
เกียวกับโครงสร้างการกํากับดูแลการบริ หารความเสี ยง รวมถึง
บทบาทหน้าทีในการบริ หารความเสี ยง นโยบายการบริ หารความ
เสี ยง
ขอบเขตการบริ หารความเสี ยง กระบวนการบริ หารความเสี ยง
ระบบสารสนเทศเพือรองรับการบริ หารความเสี ยง
วัฒนธรรมการบริ หารความเสี ยง และการติดตามและประเมินผล
หมายความว่า นโยบายทีแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการบริ หาร
ความเสี ยง ระดับความเสี ยงทียอมรับได้ (risk appetite) ดัชนีชีวัด
ความเสี ยง (key risk indicator)
พร้อมรายละเอียดหรื อการอธิบายวิธีการในการประเมินความเสี ยง
ทีอาจเกิดขึนจากแผนธุรกิจสามปี
โดยต้องระบุมาตรการบริ หารความเสี ยงหลักของบริ ษทั ห้าอันดับ
แรกเป็ นอย่างน้อย
หมายความว่า การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพือให้การบริ หารความ
เสี ยงเป็ นส่ วนหนึงของการทํางานของบุคลากรโดยสร้างความ
ตระหนัก ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคลากรของบริ ษทั เกียวกับ
การเรี ยนรู้ความเสี ยง การตัดสิ นใจทางธุรกิจบนพืนฐานของความ
เสี ยงและการบริ หารความเสี ยงภายในบริ ษทั
หมายความว่า ระดับความเสี ยงทีบริ ษทั สามารถยอมรับได้เพือให้
บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายของบริ ษทั ซึงอาจกําหนดในเชิง
ปริ มาณ และหรื อ เชิงคุณภาพก็ได้โดยอย่างน้อยต้องระบุ
อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน (capital adequacy ratio)
หมายความว่า ตัวชีวัดทีแสดงให้ทราบถึงสถานะหรื อแนวโน้ม
ของความเสี ยง
ระดับความเสี ยงทีระบุอยูใ่ นระดับความเสี ยงทียอมรับได้ เพือใช้
ในการกําหนดกรอบความเสี ยงทีจะนําไปสู่ผลลัพธ์ความสําเร็ จ
ตามทีต้องการ ขีดจํากัดความเสี ยงอาจแบ่งย่อยตามสายธุรกิจ
ประเภทความเสี ยงสายผลิตภัณฑ์หรื อกิจกรรมหลักตามความ
เหมาะสม
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ทะเบียนความเสียง

หมายความว่า ตารางทีแสดงข้อมูลความเสี ยงทีบริ ษทั
เผชิญอยู่ อย่างน้อยได้แก่ ความเสียง สาเหตุของความเสี ยง
ประเภทความเสี ยง และมาตรการติดตามความเสี ยง
โดยจัดทําเป็ นสิ บอันดับแรกทีสอดคล้องกับแผนธุรกิจสามปี

ระบบสารสนเทศ

หมายความว่า การบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพร่ ขอ้ มูล
เพือสนับสนุนการบริ หารความเสียงและการรายงานทีเกียวข้องกับ
การบริ หารความเสียงของบริ ษทั
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