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นโยบายบริหารความเสียง 

 

 ภาวะแวดลอ้มของการบริหารบริษทัเปลียนแปลงไปอยา่งมากประกอบกบัความเสียงทีบริษทั

ตอ้งเผชิญและบริหารมีความหลากหลายและซบัซ้อน  คณะกรรมการบริษทัขอแถลงนโยบายบริหาร

ความเสียงของบริษทัตามทีระบุไวข้า้งล่างนี เพอืสร้างการบริหารความเสียงทีดีและมนัคงของบริษทั 

ยอมรับความเสียงของบริษทัเพือทีจะหลีกเลียง ความเสียหาย ควบคุมความเสียงเพอืให้การดาํเนิน

กิจการเป็นไปดว้ยดี และจดัการความเสียงในกรณีทีมีความเสียงเกิดขึน   

 ทงันีบริษทัไดก้าํหนดกรอบนโยบายบริหารความเสียงใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบเรืองการ

คุม้ครองผลประโยชน์ของผูถื้อกรมธรรม ์ (Solvency Regulations) และ กฎหมายอืนๆ ทีออกโดย

องคก์รทีมีอาํนาจ เพือให้แน่ใจถึงความมนัคงทางการเงิน เช่นเดียวกบัความมนัคงและความเหมาะสม

ในการประกอบธุรกิจ 

 บริษทัจะติดตามการแกไ้ขเปลียนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายทีบงัคบัใชแ้ละกาํหนดกรอบ

นโยบายการจดัการทีเหมาะสม  

  

 .  สาระสําคัญ 

     บริษทัขอแถลงสาระสาํคญัของการบริหารความเสียงสาํหรับบริษทั ดงันี  

<1> การจดัการ 

(1) คณะกรรมการบริษทัยอมรับวา่การเพิกเฉยต่อการบริหารความเสียงอาจก่อใหเ้กิด

ความเสียหายทีรุนแรงต่อผลกาํไรของบริษทั  คณะกรรมการบริษทัตกลงทีจะให้

อาํนาจใด ๆ ตามทีฝ่ายบริหารตอ้งการเพอืทีจะทาํหนา้ทีบริหารบริษทัไปไดอ้ยา่ง

ลุล่วง   

(2) คณะกรรมการบริษทัจะส่งเสริมนโยบายและกฎระเบียบของการบริหารความ

เสียงทีเกียวขอ้งและกาํหนดวิธีการประเมินความเสียง การติดตามดูแลความเสียง

และ/หรือการบริหารความเสียง 

    <2> การบริหาร 

(1)  ฝ่ายบริหารของบริษทัจะตอ้งเขา้ใจลกัษณะของความเสียงและยอมรับความเสียง  

ไดอ้ยา่งแม่นยาํและพยายามทีจะควบคุมความเสียงอยา่งดีทีสุด 

(2) ฝ่ายบริหารบริษทัจะสร้างกรอบการควบคุมดูแลโดยรับรองวา่ไม่มีการขดัแยง้

ผลประโยชน์ในดา้นอาํนาจหนา้ทีและความรับผดิชอบ     
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(3) ฝ่ายบริหารบริษทัจะสร้างระบบรายงานทีเหมาะสมเพือทีจะสามารถ 

      รายงานขอ้มูลสาํคญัของการบริหารความเสียงตอ่คณะกรรมการบริษทั 

 

2.  การจดัการกลยุทธด้านเงินทุน 

<1>  คณะกรรมการยอมรับความสาํคญัของกลยทุธดา้นเงินทุน ซึงหมายถึงบริษทั ควรจะดาํรง

เงินทุนไวใ้นระดบัหนึงตามความเสียงทีบริษทัรับเอาไวเ้อง  และบริษทัจะทาํดีทีสุดทีจะเพมิเงินทุน

และรักษาจาํนวนทีเหมาะสมไว ้

<2> บริษทัจะดาํเนินการประเมินความเสียงเพือระบุและประเมินความเสียงเพอืให้แน่ใจวา่ทาง

บริษทัตระหนกัถึงความเสียงเหล่านนัและควบคุมความเสียงอยา่งเหมาะสม 

         จากการประเมินความเสียงขา้งตน้ บริษทัฯจะเลือกความเสียงทีอาจมีผลกระทบหลกัต่อการ

บริหารธุรกิจ และแจง้ต่อคณะกรรมการบริษทั  

<3> บริษทัจะเพิมมูลค่าขององคก์รให้สูงทีสุดโดยการลดความสูญเสียซึงไม่อาจคาดหมายไดแ้ละ

เพมิผลกาํไรของบริษทั โดยอยูบ่นพืนฐานของการใชเ้งินทุนทีมีประสิทธิภาพและการควบคุมความ

เสียงทีเหมาะสม 

 

3.  ขอบเขตของการบริหารความเสียง 

 บริษทัตอ้งกาํหนดขอบเขตการบริหารความเสียงใหส้อดคลอ้งกบักรอบการบริหาร 

ความเสียงและนโยบายการบริหารความเสียงของบริษทั และให้ครอบคลุมประเภทความเสียงทีอาจ 

ส่งผลกระทบตอ่รายได ้เงินกองทุน ชือเสียง หรือการดาํรงอยูข่องบริษทั ดงัต่อไปนี เป็นอยา่งนอ้ย 

 1) ความเสียงด้านกลยุทธ์ (strategic risk) 

  <1> บริษทัจะพจิารณาความเสียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสียงทีเกิดจาก

การกาํหนดนโยบาย แผนยทุธศาสตร์ แผนการดาํเนินงานหรือการปฏิบตัิงานทีไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคลอ้งกบั

ปัจจยัภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก ไดแ้ก่ การเปลียนแปลงทางสงัคมเทคโนโลยแีละความคาดหวงัของ

สาธารณชน ซึงส่งมีผลต่อรายได ้เงินกองทุน ภาพลกัษณ์และความมนัคงของบริษทั 

  <2> คณะกรรมการบริษทัตระหนกัดีวา่ความเสียงเชิงกลยทุธ์อาจเปลียนแปลงได้

โดยมีเหตุมาจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลียนแปลงประชากร เหตุการณ์ภยัพิบติั 

การตลาดทีเกิดขึนใหม่ การแทรกแซงจากกฎระเบียบของหน่วยงานทีกาํกบัดูแล ช่องทางการจดั

จาํหน่าย   บูรณาการของเทคโนโลย ี ความเสียงทางกฎหมาย ภูมิศาสตร์การเมืองและสภาวะช็อก

ของเศรษฐกิจมหภาค เป็นตน้ 
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  <3> คณะกรรมการบริษทัจะมอบหมายใหผู้บ้ริหารรายงานความเสียงเชิงกลยทุธ์

และติดตามผลอยา่งนอ้ยปีละ  ครัง 

 2) ความเสียงด้านการรับประกนัภัย (Underwriting Risk) 

 <1> บริษทัจะพิจารณาความเสียงดา้นการประกนัภยั (insurance risk) หมายความรวมถึง 

ความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของความถี ความรุนแรง และเวลาทีเกิดความเสียหายทีเบียงเบน

จากสมมติฐานทีใช ้

ในการกาํหนดอตัราเบียประกนัภยั การคาํนวณสาํรองประกนัภยั และการพิจารณารับประกนัภยั 

   <2> บริษทัจะประเมินโอกาสความเสียงภยัจากการรับประกนัภยั เพอืประเมินและบริหาร

ความเสียงดา้นการรับประกนัภยัเชิงปริมาณ  

 <3> ในการพิจารณาโครงสร้างของผลิตภณัฑ์ เพือพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ แกไ้ขหรือยกเลิก

ผลิตภณัฑใ์ดๆ ทีมีอยู ่ ฝ่ายต่างๆทีเกียวขอ้งตอ้งปรึกษาหารืออยา่งละเอยีดเกียวกบัการจดัการรายได ้

ค่าใชจ่้ายต่างๆ ความเสียงดา้นการรับประกนัภยั การปฏิบติัตามกฎหมาย แผนการขาย การพฒันา

ระบบ และ ความเสียงดา้นศีลธรรมทีมีต่อผลิตภณัฑป์ระกนัภยั โดยคาํนึงถึงบริหารความเสียงเป็น

สาํคญั 

 <4> บริษทัจะติดตามตรวจสอบการจดัการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของแต่ละผลิตภณัฑ์อยา่ง

สมาํเสมอ วเิคราะห์สาเหตุและตรวจสอบผลิตภณัฑท์ีมีผลกาํไรลดลงเพือหามาตรการปรับปรุงใหมี้

ประสิทธิภาพ 

 <5> ในการรับประกนัภยัต่อ และการเก็บความเสียงภยัไวเ้อง บริษทัฯ จะกาํหนด

หลกัเกณฑใ์นการเก็บความเสียงภยัไวเ้อง โดยระบุถึงความเสียงทีบริษทัรับเอาไวเ้อง (Retention 

Unit) และโอกาสเสียงภยัสุทธิสูงสุดจากการรับประกนัภยัใหส้อดคลอ้งกบัประเภทและลกัษณะของ

ความเสียง 

 <6> สาํหรับความเสียงภยัจากวาตภยั อุทกภยั แผน่ดินไหว และการสะสมภยัอืนๆ บริษทัจะ

ประเมินโอกาสเสียงภยัและบริหารความเสียงตา่งๆอยา่งเหมาะสม   

 3) ความเสียงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk) 

 <1> บริษทัจะพิจารณาความเสียงความเสียงดา้นสภาพคล่อง (liquidity risk) หมายความ

รวมถึง ความเสียงทีเกิดจากการทีบริษทัไม่สามารถชาํระหนีสินและภาระผกูพนัเมือถึงกาํหนด 

เนืองจากไม่สามารถเปลียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้ หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอ หรือ

สามารถจดัหาเงินมาชาํระไดแ้ต่ดว้ยตน้ทุนทีสูงเกินกวา่ทีจะยอมรับได ้

 <2> บริษทัจะบริหารความเสียงกระแสเงินสดวนัต่อวนั และบริหารกระแสเงินสดในกรณี

เกิดภยัพิบติัเพือให้แน่ใจวา่บริษทัจะดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพียงพอต่อมูลค่าความเสียหายสูงสุด

ทีอาจเกิดขึน 
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 <3> ในการบริหารความเสียงกระแสเงินสด กรณีทีมีแนวโนม้วา่บริษทัฯ ดาํรงสินทรัพย์

สภาพคล่องไม่เพียงพอ อยูใ่นระดบันอ้ยวา่ความเสียหายขนัสูงสุดทีอาจเกิดขึน บริษทัจะดาํเนินการ

ในการแกไ้ขสถานการณ์ พฒันาและเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 <4> เพอืหลีกเลียงความเสียงจากสภาพคล่อง บริษทัจะบริหารความเสียงกระแสเงินสด

อยา่งละเอียดถีถว้นเพอืให้แน่ใจวา่บริษทัฯจะไม่ตอ้งจาํหน่ายสินทรัพยข์องตวัเองไม่วา่เวลาใดๆก็

ตาม 

 4) ความเสียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 

 บริษทัจะพิจารณาความเสียงดา้นปฏิบติัการ (operational risk) หมายความรวมถึง ความ

เสียงทีจะเกิดความเสียหายอนัเนืองมาจากการขาดการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ขาดธรรมาภิบาลใน

องคก์ร หรือขาดการควบคุมทีดีทีเกียวขอ้งกบักระบวนการปฏิบติังานภายใน บุคลากร ระบบงาน 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ความปลอดภยัของขอ้มูล หรือเหตุการณ์ภายนอก 

 ) ความเสียงด้านตลาด (market risk)  

บริษทัจะพิจารณาความเสียงความเสียงดา้นตลาด (market risk)  หมายความรวมถึง ความเสียงทีเกิด

จากการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบีย อตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ราคาของสินทรัพยที์

ลงทุนราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน และราคาสินคา้โภคภณัฑ์ 

 6) ความเสียงด้านเครดิต (credit risk)   

 <1> บริษทัจะพิจารณาความเสียงดา้นเครดิต (credit risk) หมายความรวมถึง ความเสียงที

เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระทีไดต้กลงไวก้บับริษทั รวมถึงโอกาสทีคูส่ัญญาจะถูก

ปรับลดอนัดบัความเสียงดา้นเครดิต 

 <2> บริษทัจะทาํการบริหารความเสียงดา้นเครดิต ไม่เพียงแต่สินทรัพยแ์ละรายการทีไม่อยู่

ในงบดุล แต่รวมถึงความเสียงดา้นเครดิตจากการทาํธุรกรรมการประกนัภยั   

 <3> บริษทัจะจดัทาํร่างคู่มือแนวทางปฏิบติัดา้นเครดิต ซึงอยูใ่นนโยบายการลงทุน เพอื

บริหารความเสียงเครดิตโดยรวม เพอืป้องกนัการให้เครดิตแก่บริษทัผูกู้เ้ฉพาะเจาะจงบริษทัใด

บริษทัหนึง ทีเกินวงเงินเครดิต  

 7) ความเสียงด้านสินทรัพย์ (Asset Risk) 

 <1> ความเสียงดา้นสินทรัพยร์วมถึง ความเสียงดา้นการตลาด ความเสียงจากการจดัการ

หนีสินและสินทรัพย ์ความเสียงดา้นเครดิต และความเสียงจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 

 <2> บริษทัจะประเมินโอกาสเสียงภยัดา้นสินทรัพย ์ เพือประเมินและบริหารความเสียงใน

เชิงปริมาณ  
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การกาํหนดขอบเขตการบริหารความเสียงตามบริษทัจะพิจารณาโดยตอ้งครอบคลุมถึงกิจกรรมหลกั

ของบริษทั ดงันี 

( ) การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์และการกาํหนดอตัราเบียประกนัภยั 

( ) การเก็บเบียประกนัภยั 

( ) การพิจารณารับประกนัภยั 

( ) การจดัการค่าสินไหมทดแทน 

( ) การประกนัภยัต่อ 

( ) การลงทุนประกอบธุรกิจอืน 

( ) การประเมินมูลค่าสินทรัพยแ์ละหนีสิน 

 

. กรอบการบริหารความเสียงขององค์กร 

 กรอบการบริหารความเสียงขององคก์รของบริษทั ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบต่อไปนี  

 . นโยบายการบริหารความเสียง 

 2. ขอบเขตการบริหารความเสียง 

 3. กระบวนการจดัการความเสียง 

 4. ระบบสารสนเทศสนบัสนุนการบริหารความเสียง 

 5. วฒันธรรมการบริหารความเสียง 

 6. การตรวจสอบและประเมินผล 

 

 ( ) การบริหารความเสียงขององคก์รเป็นแนวทางทีมีโครงสร้างและมีระเบียบวินยัในการ

จดัวางกลยทุธ์กระบวนกาทาํงาน บุคลากร เทคโนโลยแีละความรู้เพอืประเมินและบริหารความเสียง

ที บริษทัตอ้งเผชิญ บรรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ของธุรกิจดงันี 

 1) สร้างมูลค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 2) ใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพแก่ผูถื้อกรมธรรม ์

 3) มีส่วนร่วมในสังคมโดยดว้ยผลิตภณัฑป์ระกนัภยั 

 4) ดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 5) มีรายงานทางการเงินทีเชือถือไดแ้ละตรงตอ่เวลา 

 6) ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้ง 

 7) รักษาประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน 
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 (2) วธีิการแบบองคร์วมแบบบูรณาการ ความคิดริเริมเชิงกระบวนการอยา่งแทจ้ริงจะทาํให้

บริษทัจดัการความเสียงขององคก์รทีสาํคญัไดท้งัหมดทีจะทาํใหไ้ม่สามารถบรรลุเป้าหมายทาง

ธุรกิจไดต้ามรายละเอียดในขอ้  บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการบริหารความเสียงขององคก์ร 

(Enterprise Risk Management) คาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ จะเพมิความสามารถในการ

แข่งขนั ดว้ยการบริหารความเสียงทีดีกวา่คู่แข่ง คาดการณ์และปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มได้

ดีกวา่ 

 ( ) บริษทักาํหนดใหมี้กรอบการบริหารความเสียงขององคก์ร ปฏิบติัตามกฎระเบียบเรือง

การคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถื้อกรมธรรม ์(Solvency Regulations) และกฎหมายอืนทีกาํหนด

โดยหน่วยงานกาํกบัดูแล เพอืใชเ้ป็นแนวทางใหผู้บ้ริหารในการตดัสินใจทางธุรกิจในการดาํเนิน

กิจการใหถู้กตอ้งและเหมาะสม 

 ( ) กลยทุธ์ความเสียง 

 บริษทักาํหนดระดบัความเบียงเบนของความเสียงทียอมรับได ้ (Risk Tolerance)ไวใ้นขอ้  

< > และระดบัของความเสียงทียอมรับได ้ (Risk Appetite) ในขอ้  < > โดยบริษทัคาํนึงถึง

หลกัการทงัสองอยา่งนีในการกาํหนดกลยทุธ์ทางธุรกิจ ระดบัความเสียงตา่งๆในการทาํธุรกิจจะ

สอดคลอ้งกบัหลกัการดงักล่าว 

 ( ) การเฝ้าดูและรายงานความเสียง 

 บริษทักาํหนดโครงสร้างการทาํงานให้มีการเฝ้าดู  ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานความ

เสียงเพอืให้มนัใจวา่บริษทัมีการบริหารจดัการความเสียงอยา่งเหมาะสม 

 โครงสร้างการเฝ้าดูและรายงานความเสียง  บริษทัไดจ้ดัทาํทะเบียนขอ้มูลความเสียงเพือ

ระบุความเสียงทงัหมด 

 โดยทะเบียนขอ้มูลความเสียง บริษทั ใชว้ธีิการเชิงคุณภาพและดาํเนินการประเมินความ

เสียงขององคก์รเพอืประเมินความเป็นไปไดแ้ละผลกระทบต่อบริษทั อยา่งนอ้ยปีละหนึงครังและ

ระบุถึงความเสียงหลกัของบริษทั  

 บริษทัจะติดตามตรวจสอบตวัชีวดัความเสียงทีสาํคญั (KRIs) เพอืระบุความเสียงและมีการ

รายงานตวัชีวดัความเสียงทุกเดือนตามขอ้ทีระบุไวใ้นขอ้  

 (6) การทดสอบภาวะวกิฤติ 

 บริษทัจะพฒันาระบบการทดสอบภาวะวกิฤตเพอืให้เป็นไปตามทีสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยักาํหนด  
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. ระดับความเบยีงเบนของความเสียงทยีอมรับได้ (Risk Tolerance) และระดับของความเสียงที

ยอมรับได้ (Risk Appetite) 

1.ระดบัความเบียงเบนของความเสียงทียอมรับได ้(Risk Tolerance) ของบริษทัเชิงปริมาณ 

 ) กาํหนดระดบัความเบียงเบนของความเสียงทียอมรับไดโ้ดยรวมของบริษทัเชิงปริมาณ 

โดยคาํนวณจากอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio - CAR) ตาม

ระดบัทีหน่วยงานกาํกบัดูแลกาํหนด 

. จดัทาํคาํแถลงระดบัความเบียงเบนของความเสียงทียอมรับไดบ้ริษทั (Risk Tolerance)  

 1) บริษทัยอมรับความเบียงเบนของความเสียงโดยรวมทีระบุไวใ้นขอ้ 3 ในระดบัทีบริษทัมี

ความมนัคงสามารถให้บริการแก่ผูถื้อกรมธรรมแ์ละมีส่วนร่วมในสังคมไดเ้ป็นอยา่งดีแมใ้น

สถานการณ์ทีไม่ปกติก็ตาม 

 2) กาํหนดช่วงความเบียงเบนของอตัราเงินกองทุนทียอมรับไดเ้ป็นระดบั กบัอตัราส่วน

ความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ระดบัตาํทีสุด (Hard Limit) และอตัราส่วนความเพียงพอของ

เงินกองทุน (CAR) ระดบัเฝ้าติดตาม (Soft Limit) สาํหรับดาํเนินงานต่างของบริษทั ตามตารางที

ระบุดา้นล่างดงันี  

 เงนิกองทุนตามกฎหมาย หมายเหตุ 

ระดับตาํทสุีด (Hard 

Limit) 

อตัราส่วนความเพียงพอ

ของเงินกองทุนตอ้งไม่

นอ้ยกวา่ ร้อยละ  

บริษทัจะเฝ้าติดตามระดบัตาํทีสุด ( Hard 

Limit) ตลอดเวลา หากอตัราส่วนความ

เพียงพอของเงินกองทุน ( CAR) ตาํกวา่ตามที

กฎหมายกาํหนด บริษทัอาจตอ้งมีการเพมิทุน  

ระดับเฝ้าติดตาม 

(Soft Limit) 

อตัราส่วนความเพียงพอ

ของเงินกองทุนตอ้งไม่

นอ้ยกวา่ ร้อยละ  

ระดบัเฝ้าติดตาม (Soft Limit) เป็นสัญญาณ

การเตือนภยัใหบ้ริษทัรักษาอตัราความเพียงพอ

ของเงินกองทุนตามทีกฎหมายกาํหนด 

 

 

. ระดบัความเสียงทียอมรับไดข้องบริษทั (Risk Appetite) 

 ) กาํหนดระดบัความเสียงทียอมรับไดข้องบริษทั (Risk Appetite) เพอืให้สอดคลอ้งกบั

แผนธุรกิจทงัในส่วนของรายไดแ้ละกาํไรสุทธิ 

 ) กาํหนดระดบัความเสียงทียอมรับไดข้องบริษทัในดา้นความเสียงเชิงกลยทุธ์ทีทาํให้

บรรลุแผนธุรกิจของบริษทั 
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 ) กาํหนดระดบัความเสียงทียอมรับไดข้องบริษทัตอ้งสอดคลอ้งระดบัความเบียงเบนของ

ความเสียงทียอมรับได ้(Risk Tolerance Limit)  

. ระดบัความเสียงดา้นปฏิบติัการ 

 ) การลงทุน 

 ก) กิจกรรมการลงทุนเป็นไปตามอาํนาจอนุมติัทีไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายการลงทุน 

 ข) ประเภทและสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นนโยบายการลงทุน 

 ค) ผูม้ีอาํนาจลงนามในเอกสารทีส่งใหส้ถาบนัการเงิน เป็นไปตามระดบัอาํนาจการลงนาม

ของบริษทั 

 ) การรับประกนัภยั 

 ก) กิจกรรมการรับประกนัภยัจะตอ้งเป็นไปตามอาํนาจการรับประกนัภยัของแต่ละบุคคล 

ตามทีระบุในตารางอาํนาจการอนุมติัรับประกนัภยั ( Underwriting Authority Limit)  

 ) การประกนัภยัต่อ 

 ก) การจดัการประกนัภยัต่อตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานขนัตาํในการจดัประกนัภยัต่อและการ

กระจายตวัของผูป้ระกนัภยัต่อตามทีกาํหนดในกฎและหลกัเกณฑ์ความเสียงภยัประกนัภยัต่อทีเก็บ

ไวเ้อง ( Retention Rules and Guideline) 

 ) สินไหมทดแทน  

 ก) เป็นไปตามระดบัอาํนาจอนุมติัการจา่ยค่าสินไหมทดแทนตามทีกาํหนดไวใ้นแนวทาง

ปฏิบติัของหน่วยงานนนั  

 ) ค่าใชจ่้ายต่างๆ  

 ก) หน่วยงานต่างๆมีอาํนาจอนุมติัค่าใชจ่้ายตามทีกาํหนดในแนวปฏิบติัคณะกรรมการ

บริหาร (Executive Committee Guideline) 

 

6. กระบวนการบริหารความเสียง 

 บริษทัตอ้งระบุเหตุการณ์ความเสียงและแหล่งทีมาของความเสียงทีส่งผลกระทบตอ่บริษทั 

ทงัในทางการเงินและทีมิใช่ทางการเงิน และจดัทาํเป็นทะเบียนความเสียง โดยตอ้งคาํนึงถึงทิศทาง 

การขยายงานและแผนรองรับการขยายงานตามทีระบุไวใ้นแผนธุรกิจสามปี และตอ้งทบทวน

เหตุการณ์ความเสียงของบริษทัอยา่งนอ้ยปีละหนึงครัง หรือทุกครังทีมีการเปลียนแปลงอยา่งมี

นยัสาํคญัของสาเหตุความเสียง 

 ทะเบียนความเสียงของบริษทั ระบุตารางทีแสดงขอ้มูลความเสียงทีบริษทัเผชิญอยู ่ อยา่ง

นอ้ยไดแ้ก่ ความเสียง สาเหตุของความเสียง ประเภทความเสียง เจา้ของความเสียง ดชันีชีวดัความ

เสียง มาตรการจดัการความเสียงทีใชใ้นปัจจุบนั และมาตรการติดตามความเสียง 
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 ในการทบทวนและจดัทาํทะเบียนความเสียง บริษทั จะดาํเนินการดงันี 

 (1) ประเมินและจดัลาํดบัความสาํคญัตามขนัตอนการประเมินความเสียงตามทีระบุไวใ้น

ขอ้ 7 

 (2)  การตอบสนองความเสียงใหส้อดคลอ้งระดบัความเสียงทียอมรับไดที้กาํหนดไว ้

 (3)  ควบคุมและติดตามประเมินผลการบริหารความเสียง รวมทงัดาํเนิน 

มาตรการในการบริหารความเสียง เพอืให้ความเสียงของบริษทัอยูใ่นระดบัความเสียงทียอมรับได ้

 หลงัจากมีการจดัทาํทะเบียนความเสียงของบริษทั  บริษทัจะพิจารณาระบุความเสียงสิบ

อนัดบัแรกใหส้อดคลอ้งกบัแผนธุรกิจสามปีของบริษทั โดยความเสียงสิบอนัดบัแรกดงักล่าวนีจะ

ถูกติดตาม ควบคุม และประเมินผลทุกครังทีมีการเปลียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญัของสาเหตุ 

ความเสียงต่อคณะกรรมการบริหารความเสียงและคณะกรรมการบริษทัโดยฝ่ายบริหารความเสียง 

 บริษทัตอ้งมีระบบการรายงานขอ้มูลการบริหารความเสียงและสถานะความเสียง 

ตามประเภทของความเสียง โดยใหค้าํนึงถึงความเสียงในภาพรวมของบริษทั ซึงตอ้งจดัให้มีการทาํ

รายงานและรายงานตามระยะเวลาดงัต่อไปนี 

 

ชือรายงาน จัดเตรียมและตรวจสอบ รายงานต่อ ความถี 

สถานะของการบริหาร

ความเสียง 

คณะกรรมการบริหาร

ความเสียง 

คณะกรรมการ

บริษทั 

รายไตรมาส 

สรุปรายงานการปฏิบติั

ตามมาตรการบริหาร

ความเสียงและการปฏิบตัิ

ตามกฎระเบียบ 

คณะกรรมการบริหาร

ความเสียง 

คณะกรรมการ

บริษทั 

รายไตรมาส 

สรุปรายงานผลการ

ประเมินผลการ

ตรวจสอบรายปี 

คณะกรรมการบริหาร

ความเสียง 

คณะกรรมการ

บริษทั 

รายปี 

รานงานผลการบริหาร

ความเสียง  

คณะกรรมการบริหาร

ความเสียง 

คณะกรรมการ

บริษทั 

รายปี 

รายงานเหตุการณ์ที

สาํคญั 

คณะกรรมการบริหาร

ความเสียง 

คณะกรรมการ

บริษทั 

กรณีทีมี 
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7. การประเมินความเสียง 

<1> กระบวนการประเมินความเสียงขององคก์รประกอบดว้ย การระบุความเสียง ประเมินความ

เสียง ระบุประเภทความเสียงทีสาํคญั การระงบัและบรรเทาความเสียง โดยประกอบดว้ย

กระบวนการทาํงานหลกั 5 กระบวนการดงันี 

 
      1) ระบุความเสียงรวมถึงความเสียงเกิดใหม ่

 ก)แต่ละหน่วยงานระบุถึงความเสียงในหน่วยงานของตน ทีขดัขวางการบรรลุวตัถุประสงค์

ของบริษทั ลดความเสียงเหล่านนั มิใหเ้กิดความเสียงเกิดใหม ่

   2) วเิคราะห์และประเมินความเสียง 

   ก) แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของความเสียงทีระบุรวมถึงมาตรการ

ในการลดและบรรเทาความเสียง วิเคราะห์ความเสียงทียงัอาจเหลืออยู ่หลงัจากลดและบรรเทาความ

เสียงแลว้ โดยพิจารณาถึงผลกระทบและความเสียงทียงัอาจมีอยูโ่ดยใชห้ลกั Impact and Frequency 

matrix 

  ข) บนัทึกความเสียงต่างเหล่านีลงในทะเบียนขอ้มูลความเสียง (Risk Register)  

  3) ประชุมหารือระหวา่งผูบ้ริหารเพือระบุความเสียงทีสาํคญั 

  ก) คดัเลือกความเสียงหลกั ประเมินความเสียงทีเป็นไปได ้ระดบัผลกระทบและความ

เสียหายทีจะเกิดขึนวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง หรือสูง 

  ข) คณะกรรมการบริหารความเสียงและกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบจะตอ้งหารือ

เพอืกาํหนดความเสียงหลกัของบริษทั มาตรการบรรเทาความเสียงทีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของ 

บริษทั เพอืใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจทีวางไว ้

 (ค) ระบุความเสียงสิบอนัดบัแรกใหส้อดคลอ้งกบัแผนธุรกิจสามปีของบริษทั 

     4) เพมิเติมมาตรการตอบโต ้เพอืลดความเสียงและบรรเทาความเสียงใหอ้ยูใ่นระดบัที

ตอ้งการ 

   ก) กรณีความเสียงทีสาํคญั มีโอกาสส่งผลกระทบเกินกวา่ระดบัความเสียงทีบริษทัยอมรับ

ได ้ (Risk Appetite) บริษทัจะกาํหนดมาตรการเพมิเติมเพอืลดและบรรเทาความเสียงทีสาํคญันนัๆ  
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โดยหน่วยงานบริหารความเสียง จะเป็นผูดู้และความคืบหนา้และตรวจสอบ และรายงานต่อที

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสียงอยา่งนอ้ยปีละหนึงครัง 

       5) ระบุทบทวนสถานะความเสียงและมาตรการลดและบรรเทาความเสียง 

  ก) สถานะความเสียงทีระบุและมาตรการลดและบรรเทาความเสียงจะไดรั้บการตรวจสอบ

และสอบทานอยา่งนอ้ยทุกปี 

Impact Matrix 

Frequency matrix 

 

ระดบั ความถี 

ตาํ ภายใน  ปีขา้งหนา้ 

กลาง ภายใน  ปี 

สูง มากกวา่  ครังใน  ปี 

 

ระดับ ผลกระทบ นิยาม 

ตาํทีสุด น้อยกว่า  ล้านบาท 
มีความเป็นไปไดเ้ล็กนอ้ยทีบริษทัจะสูญเสีย

ความเชือถือจากลูกคา้ ตาํ 
มากกว่าหรือเท่ากบั  ล้าน

บ้าน แต่น้อยกว่า  ล้านบาท 

ปานกลาง 
มากกว่าหรือเท่ากบั  ล้านบาท

แต่น้อยกว่า  ล้านบาท  

บริษทัอาจถูกคาํสังจากหน่วยงานกาํกบัให้

ปรับปรุงพฒันาการดาํเนินธุรกิจ 

สูง 
มากกว่าหรือเท่ากบั  ล้าน

บาทแต่น้อยกว่า  ล้านบาท 

บริษทัสูญเสียความเชือถือจากลูกคา้ ซึงอาจ

ส่งผลใหร้ายไดล้ดลงในปีงบประมาณและ

การกลบัสู่สภาวะปกติอาจใช่เวลาอยา่งนอ้ย

สองถึงสามปี 

สูงทีสุด 
มากกว่าหรือเท่ากบั  ล้าน

บาท 

บริษทัอาจถูกเพิกถอนหรือระงบัใบอนุญาติ

หรือการประกอบธุรกิจ 
 

บริษทัสูญเสียความเชือถือจากลูกคา้ ซึงอาจ

ส่งผลใหร้ายไดล้ดลงอยา่งต่อเนืองเป็น

ระยะเวลาหลายปี ( สองถึงสามปี) และการ

กลบัสู่สภาวะปกติอาจใชเ้วลาอยา่งนอ้ยห้าปี 
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.  หน้าทีและความรับผิดชอบ 

      โครงสร้างการบริหารความเสียงบริษทั แสดงให้เห็นตามภาพขา้งล่าง ดงันี 

                 
 

หน่วยงาน หน้าทีและความรับผิดชอบ  

คณะกรรมการบริษัทและฝ่าย

บริหารของบริษัท  

 

<1>  ผูที้มีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดในเรืองการบริหารความเสียง

คือคณะกรรมการบริษทั   

<2>   คณะกรรมการบริษทัจะมอบหมายให้ฝ่ายบริหารของ

บริษทัเป็นผูต้ดัสินใจ เกียวกบักรอบ   บริหารความเสียงและ

เรืองสาํคญัอืน ๆ  

<3>   คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูก้าํหนดและเปลียนแปลง

เพดานความเสียง ความเสียงทียอมรับได ้และระดบัความ

เบียงเบนของความเสียงทียอมรับได ้ 

คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ทีรับผิดชอบดูแลใหบ้ริษทั

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑต์ามทีกาํหนดในประกาศของ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

คณะกรรมการบริษทั
  

  

คณะกรรมการบริหารความเสียง

 

  

    

 ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายบริหารความเสียง  

   

ฝ่ายบริหารความเสียงองคก์ร  

  

เจา้หนา้ทีบริหารความเสียง   

  

หวัหนา้ฝ่ายต่าง  

“เจา้ของความเสียง”   
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ธุรกิจประกนัภยั และมีหนา้ที ดงัต่อไปนี 

( ) พิจารณาอนุมติั 

ก) กรอบการบริหารความเสียงและระดบัความเสียงที

ยอมรับได ้ 

ข) นโยบายการบริหารความเสียง 

ค) แผนธุรกิจสามปี และรายงาน ORSA  

( ) กาํหนดกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบั

กรอบการบริหารความเสียงและนโยบายการบริหารความ

เสียง 

( ) กาํกบัดูแลบริษทัในเรืองดงัต่อไปนี 

ก) การบริหารความเสียงของบริษทัให้อยูใ่นระดบัความ

เสียงทียอมรับได ้

ข) การจดัทาํรายงานสรุปสถานะความเสียง และสรุป

รายงานการปฏิบติัตามมาตรการ 

ค) แผนธุรกิจสามปี และบริหารความเสียงทีเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ ทีผา่นการกลนักรองจากคณะ

กรรมการบริหารความเสียงและเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัเพอืพิจารณาอยา่งนอ้ยไตรมาสละหนึงครัง 

ค) การทบทวนกรอบการบริหารความเสียงและนโยบาย

การบริหารความเสียงอยา่งนอ้ยปีละหนึงครังหรือทุกครังที

เกิดเหตุการณ์สาํคญัทีอาจส่งผลกระทบต่อความมนัคง

ทางการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

ง) ฐานะเงินกองทุนของบริษทั ให้อยูใ่นระดบัทีมนัคงและ

เพียงพอทีจะรองรับการดาํเนินธุรกิจทงัในปัจจุบนัและ

อนาคตอยา่งเหมาะสม 

จ) การสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริหาร

ความเสียงและหน่วยงานหรือกลุ่มงานบริหารความเสียง

ให้สามารถปฏิบติัตามหนา้ทีอยา่งมีประสิทธิภาพและ

สมบูรณ์ และไดรั้บการจดัสรรทรัพยากรให้อยา่งเพียงพอ 
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( ) คณะกรรมการบริษทัจะมอบหมายใหฝ่้ายบริหารของ

บริษทัเป็นผูต้ดัสินใจ เกียวกบักรอบ   บริหารความเสียงและ

เรืองสาํคญัอืน  

(5) คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูก้าํหนดและเปลียนแปลง

เพดานความเสียง ความเสียงทียอมรับได ้และระดบัความ

เบียงเบนของความเสียงทียอมรับได ้

(6) ผูบ้ริหารมีหนา้ทีรับผดิชอบการดาํเนินธุรกิจประจาํวนั

ให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ กรอบการ

บริหารความเสียง และนโยบายการบริหารความเสียง  

คณะกรรมการบริหารความ

เสียง 

 

คณะกรรมการบริหารความเสียงประกอบดว้ย 

) ประธานกรรมการบริษทั 

) ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

) รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

) ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายบริหารความเสียง 

) เจา้หนา้ทีบริหารความเสียง 

คณะกรรมการบริหารความเสียงมีหนา้ทีและความรับผิดชอบ

ดงัต่อไปนี 

<1> คณะกรรมการชุดนีจะประเมินความเสียงทงัในเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพกาํหนดแผนปฏิบติังานและ

ดาํเนินการตามแผน 

   <2>   คณะกรรมการชุดนีจะส่งเสริมการกาํหนดและ

เปลียนแปลงแกไ้ขหนา้ทีของการจดัการกฎระเบียบ

และ/หรือคู่มือของบริษทั 

       <3>   คณะกรรมการชุดนีจะรายงานผลและ/หรือความ

คืบหนา้ของการประเมินความเสียงและแผนปฏิบติังาน

ต่อฝ่ายบริหารของบริษทัเป็นระยะ ๆ และทนัท่วงที 

<4>   คณะกรรมการจะตดัสินใจเรืองกรอบบริหารความเสียง

ขององคก์รทุกปีและดาํเนินการตามแผนงาน 

<5>  กาํหนดนโยบายการบริหารความเสียงเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพอืพจิารณาอนุมติัโดยตอ้ง

ครอบคลุมความเสียงทีสาํคญั อยา่งนอ้ยตามทีระบุไวใ้น
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ขอ้  และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพอือนุมติั 

<6> ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสียง

รวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารความเสียงของบริษทั 

<7> จดัใหมี้การประชุมเป็นประจาํอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส

เพอืติดตามสถานะความเสียง รวมถึงความคืบหนา้ในการ

บริหารความเสียง และให้ขอ้เสนอแนะในสิงทีตอ้ง

ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข เพอืให้สอดคลอ้งกบักรอบการ

บริหารความเสียงและนโยบายการบริหารความเสียงและ

กลยทุธ์ทีกาํหนดตามความเหมาะสม และรายงานให้

คณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยไตรมาสละหนึงครัง 

<8> บริษทัจะเป็นผูแ้ต่งตงัและสินสุดการแต่งตงัหวัหนา้

หน่วยงานบริหารความเสียง 

หน่วยงานบริหารความเสียง

องค์กร  

หน่วยงานบริหารความเสียงองคก์ร มีอาํนาจหนา้ที 

ความรับผิดชอบอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี 

< > สนบัสนุนการทาํงานของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหารความเสียงและผูบ้ริหาร ในประเดน็

ทีเกียวขอ้งกบัการบริหารความเสียงของบริษทั 

<2> ช่วยให้หน่วยงานภายในบริษทัสามารถระบุประเมิน 

และบริหารความเสียงของบริษทัให้อยูใ่นระดบัความเสียง

ทียอมรับได ้รวมทงัติดตามสถานะความเสียงอยา่งต่อเนือง 

และทบทวนมาตรการบริหารความเสียงให้เหมาะสมกบั

สถานการณ์ 

<3> จดัทาํรายงานสถานะความเสียง และรายงานการ

ปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเสียงต่อคณะ

กรรมการบริหารความเสียงอยา่งนอ้ยไตรมาสละหนึงครัง 

ประธานเจ้าหน้าทบีริหารความ

เสียง 

 

รองประธานเจา้หนา้ทีบริหารดูแลหน่วยงานกลยทุธ์องคก์รจะ

ดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานเจา้หนา้ทีบริหารความเสียงโดย

รับผดิชอบเรืองการบริหารความเสียงทงัหมดของบริษทั 

<1>  ประธานเจา้หนา้ทีบริหารความเสียงจะเป็นผูแ้ต่งตงั



  

 16/23 

เจา้หนา้ทีบริหารความเสียง  

<2>  ประธานเจา้หนา้ทีบริหารความเสียงจะสือสารกบั

เจา้หนา้ทีบริหารความเสียงในการจดัการควบคุมดูแล

ความเสียงของบริษทัให้เหมาะสม 

 <3>  ประธานเจา้หนา้ทีบริหารความเสียงจะเป็นประธาน

คณะกรรมการบริหารความเสียง  

หัวหน้าหน่วยงานบริหาร

ความเสียงองค์กร 

หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสียงองค์กรมีหน้าที

ดงัต่อไปนี 

<1> ควบคุมการดาํเนินงานของหน่วยงานหรือกลุ่มงาน

บริหารความเสียง  

<2> รับผิดชอบในการจดัให้มีรายงานสถานะความเสียง 

และรายงานการปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเสียงต่อ

ผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริหารความเสียงและ 

อยา่งนอ้ยไตรมาสละหนึงครัง 

เจา้หนา้ทีบริหารความเสียง 

 

<1>  เจา้หนา้ทีบริหารความเสียงจะเป็นผูดู้แลการบริการความ

เสียงในบริษทัและตรวจสอบสถานะการบริหารความ

เสียงตา่งๆ ทีระบุไวข้า้งตน้  

 <2>  สือสารกบัพนกังานของบริษทัในนามคณะกรรมการ

บริหารความเสียง 

ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ  (เจ้าของ

ความเสียง)  

 

ผูจ้ดัการทีดูแลฝ่ายต่าง ๆ (เจา้ของความเสียง) 

<1> รับผดิชอบเบืองตน้ต่อการบริหารความเสียงในแต่ละ  วนั

และประเมินความเสียง 

 <2>  กาํหนด/สอบทานมาตรการจดัการความเสียงและดชันี

วดัความเสียง 

<3> นาํมาตรการจดัการความเสียงไปปฏิบติัและติดตามความ

คืบหนา้และดชันีวดัความเสียง 

<4> รายงานต่อเจา้หนา้ทีบริหารความเสียง 

 

 

 



  

 17/23 

9. วฒันธรรมการบริหารความเสียง 

คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัดีวา่การสือสารหลกัการเรืองการบริหารความเสียงกบัพนกังานทุก

คนเป็นสิงสาํคญั โดยบริษทัให้ความสาํคญัในการการสร้างวฒันธรรมองคก์รเพือใหก้ารบริหาร

ความเสียงเป็นส่วนหนึงของการทาํงานของบุคลากรโดยสร้างความตระหนกั ทศันคติ และ

พฤติกรรมของบุคลากรของบริษทั เกียวกบัการเรียนรู้ความเสียง การตดัสินใจทางธุรกิจบนพืนฐาน

ของความเสียงและการบริหารความเสียงภายในบริษทั 

 

ในการสร้างวฒันธรรมการบริหารความเสียงภายในองคก์รบริษทัจะดาํเนินการดงันี 

( ) ผูบ้ริหารจะกาํหนดทิศทาง นโยบาย และแนวปฏิบติัในการบริหารความเสียง 

และสือสารวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ทีจะไดรั้บจากการบริหารความเสียงขององคก์รไปยงั

พนกังานทุกคนเพือให้เกิดความตระหนกัและเห็นคุณค่าของการบริหารความเสียง 

บริษทัจะสือสารนโยบายความเสียงนีโดยผา่นช่องทางแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

ดงัต่อไปนี 

< >การประชุมระหวา่งผูบ้ริหารและผูจ้ดัการฝ่าย 

< >การประชุมระหวา่งผูจ้ดัการฝ่ายและพนกังาน 

< > เผยแพร่ใหพ้นกังานทราบอยา่งทวัถึงโดยใชช่้องทางอนื ๆ ในบริษทั เช่น อินทราเน็ต บอร์ด

ประชาสัมพนัธ์ 

( ) บริษทัตอ้งจดัใหม้ีการอบรมพฒันาบุคลากรของบริษทั ใหม้ีความรู้ความเขา้ใจ 

ความระมดัระวงั และตระหนกัถึงความเสียงทีอาจจะเกิดขึนและมีผลกระทบต่อหน่วยงานหรือ ต่อ

องคก์ร และต่อผูเ้กียวขอ้ง รวมทงัส่งเสริมใหม้ีการแลกเปลียนขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานตา่ง ๆ 

ภายในองคก์ร 

( ) บริษทัตอ้งมีการบูรณาการการบริหารความเสียงเขา้กบัการตดัสินใจทางธุรกิจ การกาํกบั 

ดูแลกิจการ และการควบคุมภายในของบริษทั 

 

10.  ระบบสารสนเทศเพือรองรับการบริหารความเสียง 

บริษทัตอ้งจดัให้มีระบบสารสนเทศทีเชือถือได ้ และมีรูปแบบทีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขนาด 

ลกัษณะ และความซบัซอ้นของธุรกิจ การจดัทาํระบบสารสนเทศตอ้งสามารถรองรับกิจกรรม

ต่อไปนีของ บริษทั ได ้

 (1) สนบัสนุน ติดตามดูแล และควบคุม การบริหารความเสียง 

(2) นาํขอ้มูลไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
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บริษทัตอ้งจดัให้มีระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลทีปลอดภยั มีการกาํหนดสิทธิในการ เขา้ถึงขอ้มูล

ของบุคลากรเฉพาะทีเกียวขอ้ง และจดัให้มีระบบสาํรองขอ้มูลรวมทงัระบบการกูคื้นขอ้มูล 

ในกรณีทีเกิดเหตุฉุกเฉินขึน  

 

บริษทัตอ้งมีการกาํหนดมาตรการในการบริหารความเสียงทีเกียวขอ้งกบัขอ้มูลและระบบ

สารสนเทศให้สอดคลอ้งกบัแผนหรือแนวปฏิบติัเกียวขอ้งกบัความปลอดภยัดา้นขอ้มูลและ

การรักษาความปลอดภยัขอ้มูล 

 

. การบังคับใช้ การแก้ไขเปลยีนแปลงและการยกเลกิ 

      การบงัคบัใช ้ การแกไ้ขเปลียนแปลงและการยกเลิกนโยบายการบริหารความเสียงของบริษทันี

ตอ้งผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั การแกไ้ขเปลียนแปลงเล็กนอ้ยอาจกระทาํไดโ้ดยไดรั้บ

การอนุมติัจากประธานเจา้หนา้ทีบริหารความเสียง 

 

. ผู้รับผดิชอบ  

 ประธานเจา้หนา้ทีบริหารความเสียงจะเป็นผูรั้บผิดชอบนโยบายบริหารความเสียงนี 

 

 

มีผลบงัคบัใชค้รังแรก                มีนาคม  

แกไ้ขเปลียนแปลงครังที          มีนาคม  

แกไ้ขเปลียนแปลงครังที          มีนาคม  

ทบทวนครังที             มีนาคม  

ทบทวนครังที             มีนาคม  

แกไ้ขเปลียนแปลงครังที          มีนาคม  

แกไ้ขเปลียนแปลงครังที          มีนาคม  
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เอกสารแนบท้าย 

“ชือแบบรายงาน” 

 

บริษทั ตอ้งจดัทาํรายงานต่อไปนีและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

ชือแบบรายงาน จัดเตรียมโดย:  

ตรวจสอบโดย: 

ความถีในการ

รายงาน 

กรอบการบริหารความเสียง หน่วยงานบริหารความเสียงองคก์ร  

คระกรรมการบริหารความเสียง 

รายปี 

นโยบายบริหารความเสียง หน่วยงานบริหารความเสียงองคก์ร  

คระกรรมการบริหารความเสียง 

รายปี 

แผนธุรกิจสามปี หน่วยงานยทุธศาสตร์องคก์ร 

คระกรรมการบริหารความเสียง 

รายปี 

ทะเบียนความเสียงสิบอนัดบัแรก หน่วยงานบริหารความเสียงองคก์ร  

คระกรรมการบริหารความเสียง 

รายปี 

รายงานสถานะความเสียง หน่วยงานบริหารความเสียงองคก์ร  

คระกรรมการบริหารความเสียง 

รายไตรมาส 

รายงานการปฏิบติัตามมาตรการบริหารความ

เสียง 

หน่วยงานบริหารความเสียงองคก์ร  

คระกรรมการบริหารความเสียง 

รายไตรมาส 

รายงานสรุปผลการทบทวนประจาํปี หน่วยงานบริหารความเสียงองคก์ร  

คระกรรมการบริหารความเสียง 

รายปี 

รายงานผลการบริหารความเสียง หน่วยงานบริหารความเสียงองคก์ร  

คระกรรมการบริหารความเสียง 

รายปี 

รายงานสถานะและการเปลียนแปลงของความ

เสียงหลกั 

หน่วยงานบริหารความเสียงองคก์ร  

คระกรรมการบริหารความเสียง 

(ถา้มี) 

การแต่งตงัคณะกรรมการบริหารความเสียง หน่วยงานบริหารความเสียงองคก์ร  

คระกรรมการบริหารความเสียง 

ทุกครัง : 

เมือมีการแต่งตงั

หรือยกเลิกการ

แต่งตงั 

การแต่งตงัหวัหนา้หน่วยงานบริหาร

ความเสียง 

หน่วยงานบริหารความเสียงองคก์ร  

คระกรรมการบริหารความเสียง 

ทุกครัง : 

เมือมีการแต่งตงั

หรือยกเลิกการ

แต่งตงั 
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รายชือรายงานทีตอ้งจดัเตรียมและส่งใหส้าํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั รายปี (ก่อน / ภายในวนัที  มีนาคม) 
 

ชือแบบรายงาน จัดเตรียมโดย:  

ตรวจสอบโดย: 

ความถีในการ

รายงาน 

กรอบการบริหารความเสียง 

หน่วยงานบริหารความเสียงองคก์ร  

คระกรรมการบริหารความเสียงและ

คณะกรรมการบริษทั 

รายปี 

นโยบายบริหารความเสียง 

หน่วยงานบริหารความเสียงองคก์ร  

คระกรรมการบริหารความเสียงและ

คณะกรรมการบริษทั 

รายปี 

แผนธุรกิจสามปี 
หน่วยงานยทุธศาสตร์องคก์ร 

และคณะกรรมการบริษทั 
รายปี 

ทะเบียนความเสียงสิบอนัดบัแรก 

หน่วยงานบริหารความเสียงองคก์ร  

คระกรรมการบริหารความเสียงและ

คณะกรรมการบริษทั 

รายปี 

สาํเนาการประชุมคณะกรรมการบริหารความ

เสียง 

หน่วยงานบริหารความเสียงองคก์ร  

คระกรรมการบริหารความเสียง 
รายปี 

การแต่งตงัคณะกรรมการบริหารความเสียง 
หน่วยงานบริหารความเสียงองคก์ร  

และคณะกรรมการบริษทั 

ทุกครัง : 

เมือมีการแต่งตงั

หรือยกเลิกการ

แต่งตงั 

การแต่งตงัหัวหนา้หน่วยงานบริหารความเสียง 

หน่วยงานบริหารความเสียงองคก์ร  

คระกรรมการบริหารความเสียงและ

คณะกรรมการบริษทั 

ทุกครัง : 

เมือมีการแต่งตงั

หรือยกเลิกการ

แต่งตงั 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 21/23 

เอกสารแนบท้าย 

“คาํนิยาม” 

รายงาน คาํนิยาม 

รายงานสถานะความเสียง หมายความวา่ รายงานทีแสดงถึงสถานะและการเปลียนแปลง 

ของความเสียงรวมของบริษทั โดยตอ้งระบุสถานะและการ

เปลียนแปลงของความเสียงหลกัทีอาจส่งผล 

กระทบต่อฐานะการเงินและความมนัคงทางการเงินของบริษทัห้า

อนัดบัแรกตามทีระบุไวใ้นทะเบียน 

ความเสียงเป็นอยา่งนอ้ย 

รายงานการปฏิบัตติามมาตรการบริหาร

ความเสียง 

 

หมายความวา่ รายงานทีแสดงใหเ้ห็นถึงความคืบหนา้ในการ

ดาํเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในการบริหารความเสียงของ

บริษทั 

รายงานผลการบริหารความเสียง 

 

หมายความวา่ รายงานทีแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพ 

ของกรอบการบริหารความเสียง โดยอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย

รายงานสถานะความเสียงและรายงาน 

การปฏิบติังานตามมาตรการบริหารความเสียง 

แผนธุรกจิสามปี  

 

หมายความวา่ สรุปแผนสามปีของทิศทางการขยายงานประมาณ

การ อตัราการเจริญเติบโตของบริษทั แผนการรองรับการขยายงาน

ของบริษทั ช่องทางการจาํหน่าย ประเภทผลิตภณัฑ ์การลงทุน 

และการประกนัภยัต่อ และประมาณการอตัราส่วนความเพียงพอ

ของเงินกองทุน ของปีปัจจุบนัและอีกสองปีขา้งหนา้ 

การรายงานความเสียหาย ตอ้งประกอบดว้ย 

- ประเภท และเหตุการณ์ความเสียหาย 

- สาเหต ุผลกระทบ และมูลค่าความเสียหาย 

- ระดบัความรุนแรงของความเสียหาย  

- หน่วยธุรกิจทีรับผดิชอบ 

รายงานสถานะและการเปลยีนแปลงของ

ความเสียงหลกั 

หมายความวา่ รายงานสถานะและการเปลียนแปลงของความเสียง

หลกัทีอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและความมนัคงทางการ

เงิน 
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อภิธานศัพท์ คาํนิยาม 

กรอบการบริหารความเสียง  

 

หมายความวา่ กรอบการดาํเนินงานของบริษทัในการบริหาร 

ความเสียง โดยคาํนึงถึงองคป์ระกอบหลกัทีสนบัสนุนและส่งเสริม

ใหบ้ริษทัสามารถบริหารความเสียง 

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและยงัยนื ซึงครอบคลุมหลกัการสาํคญั

เกียวกบัโครงสร้างการกาํกบัดูแลการบริหารความเสียง รวมถึง

บทบาทหนา้ทีในการบริหารความเสียง นโยบายการบริหารความ

เสียง 

ขอบเขตการบริหารความเสียง กระบวนการบริหารความเสียง 

ระบบสารสนเทศเพอืรองรับการบริหารความเสียง 

วฒันธรรมการบริหารความเสียง และการติดตามและประเมินผล 

นโยบายการบริหารความเสียง 

 

หมายความวา่ นโยบายทีแสดงใหเ้ห็นถึงแนวทางในการบริหาร

ความเสียง ระดบัความเสียงทียอมรับได ้(risk appetite) ดชันีชีวดั

ความเสียง (key risk indicator) 

พร้อมรายละเอียดหรือการอธิบายวธีิการในการประเมินความเสียง

ทีอาจเกิดขึนจากแผนธุรกิจสามปี 

โดยตอ้งระบุมาตรการบริหารความเสียงหลกัของบริษทัหา้อนัดบั

แรกเป็นอยา่งนอ้ย 

วฒันธรรมการบริหารความเสียง  

 

หมายความวา่ การสร้างวฒันธรรมองคก์รเพอืใหก้ารบริหารความ

เสียงเป็นส่วนหนึงของการทาํงานของบุคลากรโดยสร้างความ

ตระหนกั ทศันคต ิและพฤติกรรมของบุคลากรของบริษทั เกียวกบั

การเรียนรู้ความเสียง การตดัสินใจทางธุรกิจบนพืนฐานของความ

เสียงและการบริหารความเสียงภายในบริษทั 

ระดบัความเสียงทยีอมรับได้ หมายความวา่ ระดบัความเสียงทีบริษทัสามารถยอมรับไดเ้พอืให้

บรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของบริษทั ซึงอาจกาํหนดในเชิง

ปริมาณ และหรือ เชิงคุณภาพก็ไดโ้ดยอยา่งนอ้ยตอ้งระบุ

อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (capital adequacy ratio) 

ดชันีชีวดัความเสียง หมายความวา่ ตวัชีวดัทีแสดงใหท้ราบถึงสถานะหรือแนวโนม้

ของความเสียง 

ขีดจํากดัความเสียง ระดบัความเสียงทีระบุอยูใ่นระดบัความเสียงทียอมรับได ้เพอืใช้

ในการกาํหนดกรอบความเสียงทีจะนาํไปสู่ผลลพัธ์ความสาํเร็จ

ตามทีตอ้งการ ขีดจาํกดัความเสียงอาจแบ่งยอ่ยตามสายธุรกิจ

ประเภทความเสียงสายผลิตภณัฑห์รือกิจกรรมหลกัตามความ

เหมาะสม 
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ทะเบียนความเสียง หมายความวา่ ตารางทีแสดงขอ้มลูความเสียงทีบริษทั 

เผชิญอยู ่อยา่งนอ้ยไดแ้ก่ ความเสียง สาเหตุของความเสียง 

ประเภทความเสียง และมาตรการติดตามความเสียง 

โดยจดัทาํเป็นสิบอนัดบัแรกทีสอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจสามปี 

ระบบสารสนเทศ หมายความวา่ การบนัทึก จดัเกบ็ ประมวลผล และเผยแพร่ขอ้มูล 

เพือสนบัสนุนการบริหารความเสียงและการรายงานทีเกียวขอ้งกบั

การบริหารความเสียงของบริษทั 

 


