
 

บทนํา 

 บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จํากัด(มหาชน) ยังคงนโยบายและมุงม่ันมอบบริการประกันภัยท่ีดีมีคุณภาพแกลูกคา 
เพื่อการใหบริการท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและตอบสนองตอความตองการของลูกคาทุกกลุม มีการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อคุมครอง
ความเส่ียงภัยหลากหลายประเภท โดยดําเนินการภายใตระบบการบริหารความเส่ียงเพื่อใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีการ
กําหนดระดับความเส่ียงท่ีสามารถควบคุมและยอมรับได จัดสรรการประกันภัยตอท่ีมีประสิทธิภาพรวมถึงมีการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีอยางตอเนื่องเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ท้ังน้ี การดําเนินกิจการท่ีควบคูไปกับนโยบายดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมยังคงเปนเรื่องท่ีบริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญ บริษัทฯ จึงไดกําหนด“นโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน” ข้ึน 
อยางเปนลายลักษณอักษร เพ่ือสงเสริมและส่ือสารใหเกิดความเขาใจ นําไปสูการยอมรับและปลูกจิตสํานึกท่ีดีใหบุคลากร 
ทุกระดับ ตลอดจนใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ มีการปฏิบัติงานท่ีมีความโปรงใส สอดรับกับ
กฎระเบียบและหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนใหพนักงานรวมทํากิจกรรมเพื่อสรางประโยชนแกสวนรวม สังคม และ
ประเทศชาติ ดังเชนท่ีเคยปฏิบัติมาอยางตอเนื่องมากวา 66 ป ของการดําเนินธุรกิจ 

 สําหรับแนวโนมการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2560 ยังคงเผชิญกับความทาทายจากอัตราการเติบโตของ
เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องท่ีมีแนวโนมลดลง บริษัทฯ มีการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับความทาทายดังกลาว
โดยมีการกําหนดนโยบายบริหารจัดการและการกํากับดูแล ท่ีคลองตัว มีประสิทธิภาพ ความแข็งแกรงของเงินกองทุนและ
สภาพคลอง การขยายโอกาสการเติบโตผานความหลากหลายของผลิตภัณฑ และชองทางจัดจําหนายท่ีเพิ่มมากข้ึนพรอมท้ัง
การพัฒนาปรับปรุงระบบงานโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ รวมถึงบุคลากรใหมีประสิทธิภาพพรอมท่ีจะชวยสนับสนุนธุรกิจของ
บริษัทฯ ใหเติบโตไดอยางเต็มศักยภาพดวยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกตใชอยางสมดุล 
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 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียงองคกร ซึ่งเปนปจจัยสําคัญของการดําเนินธุรกิจ หากบริษัทฯ มีการ
บริหารความเส่ียงอยางมีระบบ มีมาตรฐาน ก็จะไดรับการยอมรับวาเปนบริษัทฯ ท่ีมีความม่ันคงและมีเสถียรภาพ นํามาซ่ึง
ความเช่ือมั่นจากสาธารณชน โดยบริษัทฯ ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เปนผูกําหนดกรอบนโยบาย
บริหารความเส่ียง วิธีการดําเนินงาน และแผนการดําเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ดังน้ี 

1) มุงเนนการบริหารความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอวัตถุประสงคและนโยบายของบริษัทฯ รวมท้ังช่ือเสียงและ
ภาพลักษณของบริษัทฯ 

2) จัดการบริหารความเส่ียงใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได 

3) ใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการบริหารความเส่ียง 

4) สงเสริมใหพนักงานท่ัวท้ังองคกรไดรับรูและปองกันความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนท้ังหมด และใหหนวยงานนําไป
เปนแนวทางและกลยุทธในการบริหารความเส่ียง และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯทราบอยางตอเน่ือง  
และจัดใหมีการอบรม สื่อสารใหพนักงานทุกระดับใหมีความเขาใจถึงบทบาทหนาท่ีในการเปนผูรับผิดชอบ
บริหารจัดการความเส่ียงในงานท่ีรับผิดชอบอีกดวย 

5) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนตามสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนไปท้ังจากปจจัยภายในและ
ภายนอกองคกรอยางตอเนื่อง 

6) สงเสริมใหการบริหารความเส่ียงเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมท่ีนําไปสูการสรางสรรคมูลคาใหแกองคกร 

 ระบบการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ประกอบดวยกระบวนการท่ีสําคัญ คือ การระบุปจจัยเสี่ยง การประเมิน 
ความเสี่ยง  การตอบสนองความเสี่ยง  การติดตามดูแลความเสี่ยง และการรายงานผลของความเสี่ยง ประเภทตางๆและ
ประเด็นสําคัญ โดยแบงแตละประเภทของความเสี่ยง ดังน้ี 

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ   

 หมายถึง  ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการกําหนด นโยบาย กลยุทธ แผนการดําเนินงาน และการนําไปปฏิบัติอยางไม
เหมาะสม หรือไมสอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอกซ่ึงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี 

 ปจจัยเสี่ยงดานกลยุทธ ท่ีบริษัทฯ นํามาพิจารณาในการกําหนดแผนกลยุทธ เชน การเปดการคาเสรีอาเซียน(AEC)  
ระดับความรุนแรงในการแขงขันของธุรกิจประกันภัย การขายและบริหารชองทางการจําหนาย การเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย/กฎระเบียบและขอบังคับของหนวยงานกํากับดูแลธุรกิจ ประเด็นการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ภัยธรรมชาติ  
เปนตน ซึ่งปจจัยเหลาน้ีลวนสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจไมทางตรงก็ทางออม ซึ่งในอนาคตน้ัน มีแนวโนมสูงท่ีบริษัท
ประกันภัยจะรวมตัวเขาดวยกัน หรือไมก็รวมทุนกับบริษัทประกันภัยตางชาติเพื่อท่ีจะเสริมฐานทุนและความเช่ียวชาญดาน
การประกันภัย   

          

 

 



 

 การบริหาร/จัดการความเสี่ยงดานกลยุทธ   

 บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงโดยพิจารณาถึงเปาหมายตามแผนกลยุทธบริษัทฯ และทิศทางการดําเนินงานธุรกิจ
ในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่งผูบริหารระดับสูงมีสวนรวมในการพิจารณาและอนุมัติแผนงานตางๆ รวมท้ัง มีกระบวนการ
ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานเปนประจําทุกเดือน เพื่อใหมั่นใจวา บริษัทฯ กําลังดําเนินมาในทิศทาง 
ท่ีถูกตองและเปนไปตามเปาหมายของบริษัทฯ  

 ท้ังน้ี   เพื่อเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  บริษัทฯ จึงหันมาใหความสําคัญดานการพัฒนาคน พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีและบริการ  และการบริหารจัดการความเส่ียงมากข้ึน  จึงไดมีการกําหนดแผนกลยุทธและแผน 
การปฏิบัติงานในแตละระดับ เพ่ือใหมีระบบการบริหารความเส่ียงครอบคลุมท่ัวท้ังองคกรตลอดจนการกําหนดระดับ 
ความเส่ียงท่ียอมรับได  โดยจัดใหมีการพิจารณาระดมความคิดเห็นของผูบริหารระดับสูง ทุกป เพื่อคอยติดตามทบทวนและ
ปรับปรุงกลยุทธการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจและการแขงขันท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ัง 
ใหสอดคลองกับทิศทางของอุตสาหกรรมประกันภัยในปจจุบัน  ท้ังน้ี ไดมีการบูรณาการกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธและ
การบริหารความเส่ียงในข้ันตอนตางๆ มีการจัดทําแผนธุรกิจควบคูกับแผนบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและความไมแนนอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  และไดมีการติดตามผลการดําเนินงานและจัดประชุมผูบริหารเปน
ประจําทุกไตรมาส เพื่อสรางความม่ันใจและบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว  รวมท้ังกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดตางๆ เชน คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการการลงทุน  เปนตน 

2. ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ   

  หมายถึง  ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ขาดธรรมาภิบาล 
ในองคกร หรือขาดการควบคุมท่ีดี ท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความปลอดภัยของขอมูล หรือเหตุการณภายนอก 

 บริษัทฯ ไดมีการกําหนดนโยบาย  แผนงาน และโครงสรางการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการใหสอดคลองกับ
นโยบายของบริษัทฯ  พรอมท้ัง สื่อสารนโยบายใหทุกหนวยงานทราบ และนําไปปฏิบัติอยางเครงครัด ท้ังน้ี บริษัทฯได
ทบทวนนโยบาย แผนงาน และโครงสรางใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ 
ของบุคลากรท่ีเกี่ยวของในการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการ  โดยพิจารณาขอบเขตการบริหารความเส่ียงเพื่อ 
ใหครอบคลุม 6 กิจกรรมหลักของบริษัทฯ  ดังน้ี  

1. การพิจารณารับประกันภัย 

2. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 

3. การกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัย 

4. การจัดการคาสินไหมทดแทน 

5. การประกันภัยตอ 

6. การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น 



 

 ปจจัยเสี่ยงจากการพิจารณารับประกันภัย  เชน ความถูกตองครบถวนของขอมูลท่ีใชในการพิจารณารับประกันภัย 
ความนาเช่ือถือของระบบขอมูลท่ีใชในการพิจารณารับประกันภัย ความปลอดภัยของขอมูลและการรายงาน   

 ปจจัยเสี่ยงจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ  เชน  ความพรอมของบุคลากรในหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการ
เสนอขายผลิตภัณฑใหม รวมถึงความเพียงพอของจํานวนบุคลากรท่ีรองรับผลิตภัณฑใหมตามท่ีไดประมาณการไวดวยทักษะ
และความชํานาญของบุคลากร ความพรอมของระบบงานรวมถึงกระบวนการทํางานใหมท่ีอาจเกิดข้ึน และระบบสารสนเทศ  
พนักงาน/ตัวแทน/นายหนา หรือผูเอาประกันภัย ขาดความรู ความเขาใจในรูปแบบ และเงื่อนไขตางๆ ของผลิตภัณฑ 
ท่ีออกใหม  รวมถึงความตองการของลูกคาไมเปนไปตามแผนพัฒนาผลิตภัณฑ  

 ปจจัยเสี่ยงจากการกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัย  เชน การกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยไมเหมาะสมกับภัย การกําหนด
ผลตอบแทนท่ีคาดหวัง สัดสวนของคาใชจายในการดําเนินงานท่ีไมเหมาะสม     

 ปจจัยเสี่ยงจากการจัดการคาสินไหมทดแทน  เชน  การพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนผิดพลาด การทุจริตของ 
ผูเอาประกันภัย ความรวดเร็วในการพิจารณาชดใชคาสินไหม  ผูสํารวจความเสียหายขาดความชํานาญ/ขาดความรอบคอบ 
ในการสํารวจภัย 

 ปจจัยเสี่ยงจากการประกันภัยตอ  เชน การกําหนดประเภทของการเอาประกันภัยตอท่ีไมเหมาะสม ความมั่นคง
ทางการเงินของบริษัทประกันภัยตอไมไดมีการติดตามสถานะอันดับความนาเช่ือถือของผูรับประกันภัยตอการกระจุกตัวของ
การประกันภัยตอไปยังบริษัทใดบริษัทหนึ่งสูงกวาท่ีควร  เลือกแบบในการประกันภัยตอไมเหมาะสมกับความเสี่ยงท่ีมีอยู   

 ปจจัยเสี่ยงจากการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น  เชน  รายไดจากการลงทุนในหลักทรัพย หรือ ดอกเบ้ียรับจากตราสาร
หนี้และเงินปนผลไดรับไมครบถวน  ทะเบียนคุมหลักทรัพยระบุขอมูลไมเพียงพอ ทําใหรายไดและคาใชจายตางๆ รวมท้ัง
ตนทุนของเงินลงทุนบันทึกไวไมถูกตอง รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพยเกินกวาท่ีกําหนด 

 การบริหาร/จัดการความเสี่ยงดานปฏิบัติการ    

 บริษัทฯ จัดใหมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และสามารถนําไปใชในการสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหาร
ความเส่ียงดานปฏิบัติการเพ่ือปองกันความเสียหายท่ีสงผลกระทบตอตัวเงิน และช่ือเสียงองคกร โดยบริษัทฯไดจัดทําคูมือ
การควบคุมและปองกันระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินงานเพื่อรองรับการ 
ขยายงานทางดานดิจิตัลของบริษัทฯ และระบบสํารองขอมูลเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน และรองรับการเติบโตของบริษัทฯ และ 
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากกระบวนการปฏิบัติงาน 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการโดยมีการจัดทํารายงานและประเมินความเส่ียง
กระบวนการหลักของบริษัท อยางตอเนื่องประกอบดวย กระบวนการหารายไดจากการรับประกันภัย  และกระบวนการ
จัดการสินไหมทดแทน  ซึ่งผลการประเมินความเส่ียงไดถูกนําเสนอตอ กรรมการผูจัดการและคณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียงของบริษัทฯ  โดยหลังจากการประเมิน  เจาของความเส่ียงจะรวมกับหนวยงานบริหารความเส่ียงในการกําหนด
มาตรการตอบสนองตอความเส่ียง และเมื่อมีการนําไปปฏิบัติแลว  เจาของความเส่ียงจะตองรายงานความคืบหนาและผลการ
ดําเนินการใหกับหนวยงานบริหารความเส่ียงตามระยะเวลาท่ีกําหนด  สําหรับความเส่ียงรวมของบริษัทฯ จะมีการจัดต้ัง
คณะทํางานเฉพาะเรื่องข้ึนมาดําเนินการ และมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหกระชับและมีประสิทธิภาพเพิ่ม
ข้ึนอยูตลอดเวลา 



 

บริษัทฯ กําหนดใหมีระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน ภายใตการกํากับดูแลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อลดความเส่ียงดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งหนวยงานในทุกระดับของบริษัทฯ ยังถือเปนภารกิจสําคัญท่ีจะตอง
ติดตาม  ควบคุม  และประเมินผลดานปฏิบัติการเพ่ือใหความเส่ียงอยูในระดับท่ีควบคุมได  

 

 การจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง  

บริษัทฯไดจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินการ  ระบบงาน 
ท่ีสําคัญตลอดจนระบบงานท่ีบริษัทฯ ใชบริการจากผูใหบริการภายนอก และมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันเสมอ  
เพื่อสามารถดําเนินงานไดตรงตามเปาหมายท่ีตองการ นอกจากน้ี ยังไดมีการกําหนดวิธีปฏิบัติในแผนรองรับการดําเนินธุรกิจ
อยางตอเน่ืองใหมีความเหมาะสมกับขนาดและความซับซอนของธุรกิจ และครอบคลุมการหยุดชะงักท่ีอาจเกิดข้ึน 
ในทุกสถานการณ รวมท้ัง กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเปนเวลานานหรือสงผลในวงกวาง โดยใหทุกหนวยงานมีสวนรวม 
ในการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องเพ่ือรองรับงานท่ีสําคัญของฝายงานของตนเอง รวมถึง ไดมี 
การส่ือสารฝกอบรมเพ่ือใหบุคลากรทุกคนมีความเขาใจและรับทราบแนวทางในการปฏิบัติภายใตสถานการณฉุกเฉิน 
หากเกิดเหตุการณหยุดชะงักการดําเนินงาน โดยจัดใหมีการฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอ  

3. ความเสี่ยงดานการประกันภัย 

 หมายถึง  ความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผันผวนของความถี่  ความรุนแรง และเวลาท่ีเกิดความเสียหายท่ีเบ่ียงเบน 
จากสมมติฐานท่ีใชในการกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัย การคํานวณสํารองประกันภัย และการพิจารณารับประกันภัย 

 ปจจัยเสี่ยงดานการประกันภัย  เชน การกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัย  การกระจุกตัวของภัยท่ีรับไว  คาใชจาย 
สูงกวาสมมติฐานท่ีกําหนดไว  การจัดสรรเงินสํารองเบ้ียประกันภัยและเงินสํารองคาสินไหมทดแทน การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูถือกรมธรรม/ผูเอาประกันภัย  และการพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยใหมๆ โดยอาจสงผลกระทบตอจํานวนคา
สินไหมทดแทนและกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคต 

 การบริหาร/จัดการความเสี่ยงดานการประกันภัย   

 บริษัทฯ จะพิจารณาอยางละเอียดถึงระดับความเส่ียงภัยท่ีรับโอนวาอยูในระดับท่ีบริษัทฯรับเส่ียงไดหรือไม  
โดยอิงจากคูมือและอัตราเบ้ียประกันภัยท่ีกําหนดข้ึน  มีการติดตามและควบคุมการกระจายตัวของความเสี่ยงใหมี 
ความเหมาะสม ไมกระจุกตัวท้ังในทางภูมิศาสตรและประเภทของความเส่ียง  สําหรับความเสี่ยงภัยท่ีอยูในระดับสูงเกินกวาท่ี
บริษัทฯ จะสามารถรับไวไดเองเพียงลําพัง บริษัทฯ ไดมีการจัดการใหมีการถายโอนความเส่ียงไปยังผูรับประกันภัยตอผาน
สัญญาประกันภัยตอท้ังวิธีท่ีเปนสัญญาลวงหนารายป และวิธีท่ีเปนการทําเฉพาะรายซึ่งการเลือกผูรับประกันภัยตอ  
จะพิจารณาท่ีความม่ันคงทางการเงินเปนอันดับแรก เพื่อบริหารพอรตการรับประกันภัยใหมีสัดสวนของการประกันภัยอยาง
เหมาะสม  ท้ังในดานผลรวมของผลการพิจารณารับประกันภัย  และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมาย 
ของบริษัทฯ 

 

 

 



 

 การบริหาร/จัดการความเสี่ยงดานการจัดการสินไหม และการสํารองคาสินไหมทดแทน   

 ในการต้ังเงินสํารองคาสินไหมทดแทน บริษัทฯ ใชวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยท่ียอมรับโดยท่ัวไป คํานวณ
และรับรองโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีไดรับอนุญาต มีการติดตามและวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของเงินสํารอง  
เพื่อพิจารณาปจจัยท่ีอาจสงผลกระทบตอการต้ังเงินสํารองของบริษัทฯ อยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหแนใจวา เงินสํารองท่ีต้ังไว
เพียงพอสําหรับภาระผูกพันท่ีบริษัทมีตอผู เอาประกันภัยในอนาคต  และใหนักคณิตศาสตรประกันภัยสอบทาน 
ความเหมาะสมและความเพียงพอของเงินสํารองประกันภัย 

 การบริหาร/จัดการความเสี่ยงดานการประกันภัยตอ   

 สําหรับความเส่ียงภัยท่ีอยูในระดับท่ีสูงเกินกวาบริษัทฯ จะสามารถรับไวไดเองเพียงลําพัง ไดจัดการใหมีการ 
ถายโอนความเสี่ยงไปยังผูรับประกันภัยตอผานสัญญาประกันภัยตอท้ังวิธีท่ีเปนสัญญาลวงหนารายป  และวิธีท่ีเปนการทํา
เฉพาะราย ซึ่งการเลือกผูรับประกันภัยตอ จะพิจารณาท่ีความม่ันคงเปนอันดับแรก นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีการบริหารพอรต
การรับประกันภัยใหมีสัดสวนของการประกันภัยตางๆ อยางเหมาะสม ท้ังในดานผลรวมของผลการพิจารณารับประกันภัย 
และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ   

 อีกท้ัง บริษัทฯ ไดจัดทํากลยุทธการบริหารการประกันภัยตอท่ีเปนลายลักษณอักษร และสอดคลองกับหลักเกณฑ
และขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ 
กรอบการบริหารความเส่ียงโดยรวม  และไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  และคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ตามลําดับ โดยประกอบดวย กระบวนการคัดเลือกแผนการประกันภัยตอท่ีเหมาะสม การนําไปปฏิบัติใช  
การตรวจสอบ การติดตาม การทบทวน การควบคุม และการจัดทําเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการประกันภัยตอของบริษัทฯ  
โดยพิจารณาถึงความเส่ียงท่ียอมรับไดของบริษัทฯ ตนทุนทางการเงินโดยเปรียบเทียบสถานะของสภาพคลอง แนวโนมของ
ตลาดประกันภัยตอ และแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใหมีความเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซอนทางธุรกิจ 
ของบริษัทฯ 

4. ความเสี่ยงดานการตลาด/การลงทุน                                                                                                                                         

        หมายถึง  ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของสินทรัพยท่ีลงทุน  อัตราดอกเบ้ีย อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  ราคาตราสารอนุพันธ ราคาอสังหาริมทรัพย และราคาสินคาโภคภัณฑ 

 ปจจัยเสี่ยงจากการตลาด/การลงทุน  เชน ความเส่ียงท่ีบริษัทฯ อาจไดรับความเสียหายจากการผันผวนของปจจัยใน
ตลาดทุน ไดแก การเปลี่ยนแปลงมูลคาของตราสารทุน  การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยน 

 การบริหารจัดการความเสี่ยงดานการตลาด/การลงทุน    

บริษัทฯ  มีคณะกรรมการลงทุนเปนผูกําหนดกรอบนโยบายการลงทุน เพื่อกํากับดูแลการลงทุน ใหเปนไปตาม
นโยบายการบริหารความเส่ียงรวม โดยเนนการลงทุนหลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงตํ่า มีความม่ันคง ใหผลตอบแทนในอัตรา 
ท่ีเหมาะสมและสม่ําเสมอ โดยผานการอนุมัติสัดสวนประเภทการลงทุนจากคณะกรรมการบริษัทฯ  รวมถึงไดมีการกําหนด
คูมือแนวทางบริหารการลงทุน เปนลายลักษณอักษร  ซึ่งจะมีการกําหนดกรอบและทิศทางการลงทุนในแตละป  โดยระบุ
ขีดจํากัดในการลงทุนทุกประเภทและทุกระดับ  ซึ่งพิจารณากําหนดข้ึนจากอัตราผลตอบแทนเปาหมายและสภาพคลอง  โดย
ใหเ ช่ือมโยงและสอดรับกับผลกระทบตอเงินกองทุนท่ีตองดํารงไวตามกฎเกณฑการดํารงเงินกองทุนตามระดับ 
ความเส่ียง  



 

5. ความเสี่ยงดานเครดิต 

หมายถึง  ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีคูคา/สัญญา ไมสามารถจายชําระหน้ีคืน หรือไมปฏิบัติตามสัญญาท่ีตกลงไวกับ
บริษัทฯ  หรือโอกาสท่ีคูคา/คูสัญญาจะถูกปรับลดอันดับความนาเช่ือถือ  

 ปจจัยเสี่ยงดานเครดิต     เชน บริษัทรับประกันภัยตอไมสามารถชําระคาสินไหมทดแทนใหกับบริษัทฯได   ตัวแทน
หรือนายหนาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการจายชําระคาเบ้ียประกันภัยท่ีไดตกลงไวกับบริษัทฯ  

 การบริหารจัดการความเสี่ยงดานเครดิต    

บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีระบบการติดตามและรายงานฐานะลูกหนี้เบ้ียประกันภัยคางชําระเปนประจํา รวมถึง 
การควบคุมใหมีการเรียกเก็บเบ้ียประกันภัยเปนไปตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย  จัดทํามาตรการควบคุมและปองกันความเส่ียง กําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับประกัน
ภัยตอและนายหนา/ตัวแทนอยางรัดกุม  พิจารณาศักยภาพในดานการขาย สถานะทางการเงิน  ประวัติในการประกอบธุรกิจ  
ความสามารถในการชําระเบ้ีย  ตลอดจนกําหนดใหตัวแทนตองมีหลักทรัพยหรือบุคคลคํ้าประกันในวงเงินเครดิตท่ีบริษัทฯ 
กําหนด อีกท้ัง เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงความเส่ียง  บริษัทฯจะเนนลงทุนใน ตราสารหน้ีท่ีผูออกมีคุณภาพสูง   มีอันดับเครดิตท่ีดี 

การพิจารณา Credit Rating ในการลงทุน  บริษัทฯ จัดใหมีคณะกรรมการลงทุน ทําหนาท่ีพิจารณาและ
ทบทวนปจจัยตางๆ อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือนํามาใชประกอบการตัดสินใจการลงทุนของบริษัทฯ และควบคุมการลงทุนให
เปนไปตามขอบเขตและขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งถือเปน
กลไกสําคัญในการบริหารการลงทุน โดยบริษัทฯ เลือกลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ โดยแยกตามระดับของ Credit 
Rating ท่ีมีอันดับต้ังแต A- ข้ึนไป 

6. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

หมายถึง   ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีบริษัทฯ ไมสามารถชําระหน้ีสินและภาระผูกพันเมื่อถึงกําหนด  เนื่องจาก 
ไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินมาชําระได 
แตดวยตนทุนท่ีสูงเกินกวาท่ีจะยอมรับได 

ปจจัยเสี่ยงดานสภาพคลอง  เชน การดํารงเงินกองทุนของบริษัทฯ มีไมเพียงพอตอภาระผูกพันท้ังในระยะสั้นและ 
ระยะยาว 

 การบริหารจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลอง    

บริษัทฯ  เลือกลงทุนในสินทรัพยท่ีมีสภาพคลองสูง ประกอบกับมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถรักษาระดับเงินสดในมือใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมตลอดเวลาในกรณีท่ีตองจายคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนท่ีมาก
เกินกวาปริมาณเงินสดประจําวันท่ีมีอยู  ฝายการเงินจะแจงลวงหนาเพ่ือใหฝายลงทุนแปลงเงินลงทุนเปนเงินสด เพื่อให
เพียงพอตอการชําระหน้ีสินท่ีถึงกําหนด ทําใหเช่ือมั่นวา ความเส่ียงดานสภาพคลองอยูในระดับท่ีควบคุมได 

 ท้ังน้ี  บริษัทฯ มีการดํารงเงินกองทุนอยางเพียงพอ เพื่อรองรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในการประกอบธุรกิจ 

 

 

 



 

 การบริหารเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง 

 ในป 2560 บริษัทฯ  มีนโยบายในการกําหนดอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนท่ีตองดํารงไวตามกฎหมาย  
ไมตํ่ากวา เกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  รวมท้ังไดมีการ
บริหารจัดการระดับเงินกองทุนของบริษัทฯ ตามระดับความเสี่ยง ดังน้ี 

1. กําหนดระดับความเพียงพอของเงินกองทุนท่ียอมรับได และไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน  เพื่อใชเปนแนวทาง 
ในการรักษา ระดับของเงินกองทุนใหเพียงพอในการรองรับความเสี่ยงอยางเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ 

2. สื่อสารระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดดานเงินกองทุนเพื่อใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของปฏิบัติ 

3. ในการดําเนินการใดท่ีจะสงผลตอเงินกองทุนท่ีตองดํารงไวสําหรับความเส่ียงดานตางๆ  เชน การรับประกันภัย
รายใหญ  หนวยงานเจาของความเส่ียงจะตองมีการประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับเงินกองทุนและเสนอให
ผูบริหารรับทราบเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการ 

4. ความเส่ียงดานตลาด ของการลงทุนในหลักทรัพย ซึ่งเปนความเส่ียงหลักของเงินกองทุนของบริษัทฯ   
ฝายการลงทุนจะทําการคํานวณอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพยท่ี
ลงทุน และรายงานตอคณะกรรมการลงทุน อยางสมํ่าเสมอ 

5. เ ม่ือมี เหตุการณ ท่ีแสดงให เห็นว าจะมีผลตออัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริ ษัทฯ  
อยางมีนัยสําคัญ ฝายบริหาร จะรายงานตอคณะกรรมการบริหาร ทันที 

7. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ขอบังคับและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ 

หมายถึง  ความเส่ียงท่ีเกิดจากการไมปฏิบัติตามเกณฑ ขอบังคับ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ 

 ปจจัยเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ขอบังคับและกฎหมาย  เชน การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
กับการจายเงินใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับผลประโยชน การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย เปนตน 

 การบริหารจัดการความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ  ขอบังคับ  และกฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวของ 
กับการประกอบธุรกิจ  

บริษัท ไดจัดต้ังหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อทําหนาท่ีติดตามและกํากับการปฏิบัติงาน 
ของหนวยงานตางๆ ภายในบริษัทฯ ใหเปนไปตามขอบังคับ  ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ  

ท้ังน้ี บริษัทฯ มีความมุงม่ัน ในการปองกันมิใหบริษัทฯ เปนแหลงฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแกการกอ 
การราย โดยการปฏิบัติตามกฎหมายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายการปองกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ซึ่ง บริษัทไดกําหนดนโยบายปองกันและปราบปรามฟอกเงินและการตอตานการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  โดยเริ่มต้ังแตข้ันตอนการระบุ
ตัวตนของลูกคา ข้ันตอนการพิสูจนทราบขอเท็จจริงของลูกคา  ข้ันตอนการกําหนดระดับความเส่ียงของลูกคาแตละราย 
ข้ันตอนการตรวจทานความเคลื่อนไหวในการทําธุรกรรม ข้ันตอนการตรวจทานขอมูลการพิสูจนทราบลูกคาใหสอดคลอง
กับระดับความเส่ียง ข้ันตอนการทบทวนการประเมินความเส่ียง จนถึงข้ันตอนการยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา 
แตละราย  ซึ่งกระบวนการท่ีกลาวมานั้นเปนกระบวนการหลักในการปองกันและตรวจสอบมิใหบริษัทถูกเปนแหลง 



 

ฟอกเงินและแหลงสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายตามมาตรฐานสากล ในกรณีท่ีลูกคาเปนบุคคลท่ีมี ช่ือ 
ตรงกับรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดตามประกาศของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยระบบรับประกันภัยและ
ระบบสินไหมทดแทนของบริษัทจะแจงเตือนและจะไมสามารถทําการบันทึกขอมูลของลูกคาได  โดยระบบงานดังกลาวจะ
ทําการตรวจสอบจาก  ช่ือ -สกุล  เลขบัตรประชาชนหรือในกรณีท่ี เปนบุคคลชาวตางชาติจะทําการตรวจสอบ 
จากเลขท่ีหนังสือเดินทาง  เพ่ือเปนการตรวจสอบหรือระบุตัวตนของลูกคากอนการพิจารณารับประกันภัย 

อีกท้ัง บริษัทฯ ยังไดกําหนด “นโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน” ข้ึน อยางเปนลายลักษณอักษรซ่ึงผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท  โดยกําหนด คํานิยาม แนวทางปฏิบัติ และมาตรการตางๆ เพื่อสงเสริมและส่ือสารใหเกิดความเขาใจ
นําไปสูการยอมรับและปลูกจิตสํานึกท่ีดีใหบุคลากรทุกระดับ พรอมลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายตอตานการ
คอรรัปช่ัน และนโยบายท่ีเกี่ยวของของบริษัทฯ อยางเครงครัด  

 

  การประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง 

 บริษัทฯ ไดกําหนดและทบทวนแนวทางวิธีการในการประเมินความเส่ียงใหมีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ 
อยูเสมอ เพื่อใหผูบริหารทุกระดับของแตละฝายงานสามารถประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของฝายงานท่ี
ตนรับผิดชอบไดอยางเหมาะสม โดยไดกําหนดวิธีการวิเคราะหและจัดลําดับความเส่ียง ประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด 
ความเส่ียง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ เพื่อนํามาประเมินหรือกําหนดวิธีการจัดการกับความเส่ียงให
เปนไปอยางเหมาะสม 

 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  โดยพิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณตางๆ วามีโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิด
นั้นมากนอยเพียงใดตามเกณฑท่ีกําหนด  

 โอกาสท่ีจะเกิด 

ระดับ 1 มีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนนอยมาก      ประมาณ  5   ป/ครั้ง 

ระดับ 2 มีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนนอย            ประมาณ 2-3  ป/ครั้ง 

ระดับ 3 มีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนปานกลาง    ประมาณ  1   ป/ครั้ง 

ระดับ 4 มีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนนอยสูง        ประมาณ  2-6  เดือน/ครั้ง 

ระดับ 5 มีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนสูงมาก        ประมาณ  1      เดือน/ครั้ง 

 

 

 

 

 



 

 ผลกระทบของความเสี่ยง โดยพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียงท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน 
วามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑท่ีกําหนด 

ผลกระทบของความเส่ียง 

ระดับ การปฏิบัติงาน ภาพลักษณ การเงิน 

ระดับ 1 มีผลกระทบที่ตามมานอยมาก อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้ 

มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน 
แตไมสงผลกระทบโดยตรง 

มีการรองเรียนหรือขอคิดเห็น
เชิงลบจากภายนอก  แตไม มี
นัยสําคัญ 

มีมูลคาความเสียหายนอยกวา  
3% ของเปาหมายดานการเงิน 

ระดับ 2 มีผลกระทบที่ตามมานอย อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี ้

มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน 
แตสามารถควบคุมได 

มีขอรองเรียนหรือขอคิดเห็น
เชิงลบจากภายนอก 

มีมูลคาความเสียหายประมาณ  
3 -4% ข อ ง เ ป า ห ม า ย ด า น
การเงิน 

ระดับ 3 มีผลกระทบที่ตามมาปานกลาง อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้ 

มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานที่
ไมสามารถควบคุมได  แต ยัง
สามารถดําเนินงานตอไปได 

มีขอรองเรียนหรือขอคิดเห็น 
เชิงลบจากภายนอกที่มีการรับรู
อยางกวางขวางในกลุมธุรกิจแต 
ยังไมออกส่ือ 

มีมูลคาความเสียหายประมาณ   
5 -1 0 %ขอ ง เ ป า หม า ยด า น
การเงิน 

ระดับ 4 มีผลกระทบที่ตามมารุนแรงอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้ 

มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานที่
ไมสามารถควบคุมได และทํา
ใหตองหยุดกิจการชั่วคราว 

เส่ือมเสียดานภาพลักษณใน
ระดับประเทศ 

มีมูลคาความเสียหายประมาณ  
11-20% ของเปาหมายดาน
การเงิน 

ระดับ 5  มีผลกระทบที่ตามมารุนแรงมาก  อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้ 

มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานที่
ไมสามารถควบคุมได และทํา
ใหตองปดกิจการ 

เ ส่ือมเสียดานภาพลักษณใน
ระดับสากล 

มีมูลคาความเสียหายมากกวา  
20 %ของเปาหมายดานการเงิน 

 

 

 

 

 



 

ตารางจัดลําดับความเสี่ยง 

ตารางจัดลําดับความเสี่ยง จะแสดงใหเห็นถึงภาพรวมในการกระจายตัวของปจจัยเสี่ยงของบริษัทฯ  และแสดง
ใหเห็นถึงขอบเขตความรุนแรงท่ีบริษัทฯ ยอมรับได  เพื่อกําหนดเปนเปาหมายในภาพรวมวาจะตองบริหารความเส่ียงจนมี
ระดับความรุนแรงลดลง 

โอกาสท่ีจะเกิด 

ความเส่ียง 

ความรุนแรงของผลกระทบจากความเส่ียง 

1 = นอยมาก 2 = นอย 3 = ปานกลาง 4 = มาก  5 = มากท่ีสุด

5 = สูงมาก  5 10 15 20 25 

4 = สูง  4 8 12 16 20 

3 = ปานกลาง 3 6 9 12 15 

2 = นอย  2 4 6 8 10 

1 = นอยมาก 1 2 3 4 5 

 

โซนสีเขียว 

ระดับตํ่า 
(Low = L) 

 โซนสีเหลือง 

ระดับปานกลาง
(Medium = M) 

 โซนสีสม 

ระดับสูง 

(High = H) 

 โซนสีแดง 

ระดับสูงมาก 

(Extreme = E) 

โอกาส:ผลกระทบ 

1 = 1:1 

2  = 1:2 

2 = 2:1 

3 = 1:3 

3 = 3:1 

 

 

 

 โอกาส:ผลกระทบ 

4  =  1:4 

4  =  2:2 

4  =  4:1 

5  =  1:5 

5  =  5:1 

6  =  2:3 

6  =  3:2 

8  =  2:4 

8  = 4:2 

 

โอกาส:ผลกระทบ 

9  = 3:3 

10  =  2:5 

10  =  5:2 

12  =  3:4 

12  =  4:3 

15  =  3:5 

15  =  5:3 

16  =  4:4 

 

 

โอกาส:ผลกระทบ 

20  =  4:5 

20  =  5:4 

25  =  5:5 

 

 

 



 

ดังน้ัน  เพื่อใหการประเมินความเส่ียงสะทอนภาพท่ีแทจริงและครอบคลุมกิจกรรมหลักของบริษัทฯ  จึงไดดําเนินการ ดังน้ี  

1. ใหทุกหนวยงาน หาสาเหตุและผลกระทบของความเส่ียง  ประเมินมาตรการจัดการความเส่ียง 

2. หนวยงานบริหารความเส่ียงเสนอผลการติดตามการประเมินความเส่ียงและการควบคุมภายใน  
ตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

 การตอบสนองความเสี่ยง/วิธีการจัดการความเสี่ยง  

บริษัทฯ ไดพิจารณาทางเลือกในการดําเนินการท่ีจะตองคํานึงถึงความเส่ียงท่ียอมรับไดและตนทุนท่ีเกิดข้ึน เปรียบเทียบ
กับผลประโยชนท่ีจะไดรับเพื่อใหการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิผล  ฝายบริหารไดเลือกวิธีการตอบสนอง/จัดการ 
ตอความเส่ียงเพื่อลดระดับโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนและผลกระทบใหอยูในระดับท่ียอมรับได โดยพิจารณาทางเลือก 
การตอบสนองความเส่ียง  ดังน้ี  

 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  คือ การหยุด หรือเลือกท่ีจะไมทํากิจกรรมท่ีมีความเส่ียง 

 การลดความเสี่ยง คือ การควบคุมกิจกรรมเพื่อลดโอกาส และ/หรือ ผลกระทบจากความเส่ียง 

 การโอนความเสี่ยง คือ การถายโอนความเส่ียง โดยใหผูอื่นรับผิดชอบความเสียหายแทนผานกลไกตางๆ 

 การยอมรับความเสี่ยง คือ การรับผิดชอบความเสียหายโดยใชแหลงเงินทุนของบริษัทฯ เอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายบริหารไดพิจารณาการจัดการความเสี่ยงตามประเภทของการตอบสนองตอความเส่ียงขางตนและดําเนินการ
ประเมินความเส่ียงท่ีเหลืออยูอีกครั้ง หลังจากท่ีไดมีการตอบสนองความเส่ียงแลวในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

 

 

 

 

การควบคุมความเสี่ยง การจัดหาแหลงเงินทุน 

ความเสี่ยงดานบวก ความเสี่ยงดานลบ การยอมรับความเสี่ยง การโอนความเสี่ยง 

การหลีกเล่ียงความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง การหลีกเล่ียงความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง 

จัดการ ไมจัดการ จัดการ ไมจัดการ 

การตอบสนองความเสี่ยง 



 

การตอบสนองความเสี่ยงโดยกําหนดระดับสีเพ่ือใชในการพิจารณา 

โซนสี ระดับคะแนน แนวทางการดําเนินการ 

เขียว 1-3 ความเส่ียงอยูในระดับตํ่า สามารถยอมรับได โดยไมตองมีการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยง 

เหลือง 4-8 ความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง สามารถยอมรับได แตตองมีการควบคุมดูแลและติดตาม 
ความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอ 

สม 9-16 ความเสี่ยงอยูในระดับสูง สามารถยอมรับได แตตองมีการติดตามเฝาระวัง ควบคุม แกไข 
และจัดการเพ่ิมเติม เพ่ือควบคุมความเสี่ยงไมใหเล่ือนระดับไปสูระดับที่ไมสามารถ 
ยอมรับได 

แดง 20-25 ความเสี่ยงอยูในระดับสูงมาก  ไมสามารถยอมรับได และตองดําเนินการจัดการทันที  
โดยการหยุด ยกเลิก ลดการดําเนินการกิจกรรมที่เปนความเสี่ยง 

 

 ขอมูลและการติดตอสื่อสาร 

1. ใชแผนบริหารจัดการความเส่ียง ในการวิเคราะหความเส่ียงของกระบวนการปฏิบัติงาน ทบทวนและ
ประเมินการควบคุมท่ีมีอยู  เพ่ือปรับปรุงและกํากับใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. สงเสริมใหทุกหนวยงานตระหนักและเขาใจถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียงและระบบ 
การควบคุมภายใน วาเปนเครื่องมือในการจัดการความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยางสมเหตุสมผล 

 การติดตามประเมินผล และการรายงาน  

การติดตามและประเมินผล เปนกระบวนการท่ีจะดําเนินการตอจากท่ีบริษัทฯ ไดกําหนดแผนการจัดการ
ความเส่ียงและกําหนดผูรับผิดชอบในการจัดการความเส่ียงน้ันๆ โดยมีเปาหมาย คือ  

 เพ่ือเปนการประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมท้ังติดตามผล 
การจัดการความเส่ียงท่ีไดมีการดําเนินการไปแลววาบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการบริหารความเส่ียงหรอืไม   

 เพ่ือควบคุมและติดตามระดับของความเส่ียง 

 เพ่ือตรวจสอบมาตรการควบคุมท่ีไดมีการกําหนดหรือปรับใหม วาสามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของ
ความเส่ียงไดอยางมีประสิทธิผลหรือไม 

 กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการประเมินผล และนําผลการประเมิน รายงานตอคณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง 

 ประโยชนที่ไดในการบริหารความเสี่ยง 

 เพ่ือปองกันและลดความสูญเสีย จากภัยพิบัติตางๆ อันทําใหธุรกิจหยุดชะงัก หรือดําเนินกิจการตอไปไมได 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังโครงสรางการบริหารความเสีย่งของ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

หนวยงานบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจดัการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการลงทุน 

ฝายการลงทุน 

หนวยงานกํากับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 



 

 บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากร 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ตองมีจุดมุงหมายในการทํางาน มีความรู ความสามารถ และความเขาใจในการดําเนิน
ธุรกิจ และความเส่ียงท่ีเกี่ยวของของบริษัทฯ เพื่อมั่นใจไดวาปญหาตางๆ ไดรับการแกไขอยางเหมาะสมและ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาท่ีรับผิดชอบติดตามดูแลการจัดการของฝายบริหารและรายงานคณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยทําการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ทบทวนขอบเขตการปฏิบัติงาน และทบทวนการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง กําหนดกรอบนโยบาย กลยุทธ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความเส่ียงให
สอดคลองกับกลยุทธของบริษัทฯ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในเรื่องของการบริหาร 
ความเส่ียง และกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเส่ียง 

4. คณะกรรมการการลงทุน  มีหนาท่ีกํากับดูแลการลงทุนของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกรอบนโยบายการลงทุน 
และนโยบายการบริหารความเส่ียงรวม ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนและขอกําหนดของกฎหมายท่ี
เกี่ยวของ โดยพิจารณาความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน และกําหนดใหมีแนวทางการบริหารจัดการ ควบคุมและ
ตรวจสอบความเส่ียงในการลงทุนตาง ๆ โดยครอบคลุมถึงประเด็นสําคัญ 

5. ฝายการลงทุน ดําเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนท่ีคณะกรรมการการลงทุนกําหนด รวมถึงปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของ คปภ. เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย รวมถึงกฎหมายอื่นๆท่ี
เกี่ยวของ 

6. หนวยงานบริหารความเสี่ยง รวมกําหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเส่ียงประเมินความเส่ียง จัดทํา
ดัชนีช้ีวัดความเส่ียง และเสนอแนะแนวทางควบคุมและลดความเส่ียง  

7. ฝายตรวจสอบภายใน มีบทบาทท่ีสําคัญในการประเมินประสิทธิผล และยกระดับมาตรฐานของระบบ 
การควบคุมของบริษัทฯ ทําหนาท่ีสอบทานและทดสอบระบบการควบคุมและระบบการบริหารความเส่ียง  

8. หนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย  มีหนาท่ีในการติดตามและกํากับการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ตางๆ ภายในบริษัทฯ ใหเปนไปตามขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 


