
 

การบริหารความเสี่ยงองค์กร  

ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่รวดเร็วในปัจจุบัน การบริหารความเสี่ยงนับเป็นกระบวนการส าคัญที่
ช่วยในการจัดการวางแผนรองรับความไม่แน่นอนทางธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงแบบองค์
รวม (Enterprise Risk Management :ERM) ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผน จัดการ และควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบ
จากความผันผวนที่มีต่อการด าเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
บริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

อีกทั้ง ยังได้มีการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการตัดสินใจทางธุรกิจ การก ากับดูแลกิจการ และการควบคุม

ภายใน โดยยึดหลักการพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าและด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส
และค านึงถึงวัฒนธรรมองค์กร 

และเนื่องจากความถี่และความรุนแรงจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นจุดเปลี่ยนที่ส่งผลให้ทุกภาคส่วน
ตระหนักและให้ความส าคัญกับการจัดท าประกันภัยมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้ทบทวนและก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
ให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับการวางแผนการขยายตัวทางธุรกิจ ดังนี้ 

(1) ให้ทุกฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบ ก าหนดวัตถุประสงค์ของฝ่ายและจัดท าตารางการประเมินความเสี่ยง รวมทั้ง 

จัดท ารายงานที่ เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และบริหารจัดการให้อยู่ในระดับความเสี่ยง  

ที่ ยอมรับ ได้และระดับความเสี่ ยงสู งสุดที่ จะยอมรั บตามที่ บ ริษั ทฯ ก าหนด โดยมีหน่ วยงานบริหารความเสี่ ย ง 

เป็นผู้ก าหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง ติดตาม และประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานความเสี่ยง 

(2) ให้ทุกฝ่ายด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันและจ ากัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ

บริษัทฯ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถบริหารงานบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ของบริษัทฯ 

การส่งเสริมวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร 

สิ่งส าคัญของนโยบายการบริหารความเสี่ยง นั่นคือ “การส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรม
องค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง” นอกจากที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการวิเคราะห์
ประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
รองรับที่เป็นระบบมาอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทฯ ยังได้ก าหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลด าเนินงาน
ในระดับส่วนงานซึ่งพนักงานทุกคนจะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้และส่งผล
ต่อเนื่องไปยังเป้าหมายในระดับองค์กรต่อไป ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจ ความระมัดระวัง 
และตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อฝ่ายงานต่อองค์กรและต่อผู้ที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการตัดสินใจทางธุรกิจ การ
ก ากับดูแลกิจการ และการควบคุมภายในของบริษัท 

 

 



 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จ านวน 5 คน โดยมี
หน้าที่สอบทานและก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เสนอต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ และสอบทานการน าไปปฏิบัติ รวมถึง สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงและด าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า  
การจัดการความเสี่ยง มีความเพียงพอเหมาะสม และมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และนโยบาย 
รวมทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ดังนี้ 

(1) จัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 
(2) ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการท างานของบุคลากรโดย

สร้างความตระหนัก ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคลากรของบริษัทฯ เก่ียวกับการเรียนรู้ความเสี่ยง การตัดสินใจทางธุรกิจบน
พื้นฐานของความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทฯ 

(3) ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยงรวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทฯ 

(4) จัดให้มีการประชุมเป็นประจ าอย่างนอ้ยทุกไตรมาส เพื่อติดตามสถานะความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน้าในการ
บริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงและ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ก าหนดตามความเหมาะสม และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบอย่างน้อย
ไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

คณะกรรมการลงทุน 

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง 

เส่ียง 

กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการลงทุน 

Compliance Unit 

คณะกรรมการบริษัท 



 

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากร 

ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายบริหาร 

ความเสี่ยง แผนธุรกิจ ที่ก าหนดไว้ ก ากับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่ในระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ ก ากับฐานะเงินกองทุนของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่มั่นคงและเพียงพอที่จะรองรับการด าเนินธุรกิจ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและหน่วยงานบริหารความเสี่ยงให้สามารถปฏิบัติตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ และ
ก าหนดให้มีการทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง และนโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง
หรือทุกคร้ังที่เกิดเหตุการณ์ส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบ โดยท าการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยง และ
นโยบายบริหารความเสี่ยง ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารเพ่ือก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง เพ่ือประเมินผล
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยรวม  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ 
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในเร่ืองของการ
บริหารความเสี่ยง และก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง  โดยประเมินความ
เพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยงรวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  

คณะกรรมการการลงทุน มีหน้าที่ก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงรวม ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนและข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา
ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน และก าหนดให้มีแนวทางการบริหารจัดการ ควบคุมและตรวจสอบความเสี่ยง
ในการลงทุนต่างๆ โดยครอบคลุมถึงประเด็นส าคัญ 

ฝ่ายการลงทุน ด าเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที่คณะกรรมการการลงทุนก าหนด รวมถึงปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของ คปภ. เร่ืองการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ร่วมก าหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดท าดัชนีชี้วัดความเสี่ยง และ
เสนอแนะแนวทางควบคุมและลดความเสี่ยง ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีบทบาทที่ส าคัญในการประเมินประสิทธิผล และยกระดับมาตรฐานของระบบการควบคุมของบริษัทฯ  
ท าหน้าที่สอบทานและทดสอบระบบการควบคุมและระบบการบริหารความเสี่ยง  

หน่วยงานก ากับดูแล 
การปฏิบัตติามกฎหมาย 

มีหน้าที่ในการติดตามและก ากับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ ระบุความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน ความเสี่ยงที่ยอมรับได และ
ระดับความเสี่ยงสูงสุดที่จะยอมรับให้สอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 
 

 

 

 



 

ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ได้ก าหนดขอบเขตการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง และครอบคลุมประเภทความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน ชื่อเสียง หรือการด ารงอยู่ของบริษัทฯ  

โดยระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกระบวนการที่ส าคัญ คือ การระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง การติดตามดูแลความเสี่ยง และการรายงานผลของความเสี่ยง  ประเภทต่างๆ และ
ประเด็นส าคัญ โดยแบ่งแต่ละประเภทของความเสี่ยงตามขอบเขตการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

(1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายความรวมถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ 
แผนการด าเนินงาน และการน าไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี และความคาดหวังของสาธารณชน 

ปัจจัยเสีย่ง การบริหารจัดการความเสีย่ง 
1. แผนกลยุทธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

สาเหตุความเสี่ยง 
     1. การจัดโครงสร้างองค์กร อัตราก าลัง อ านาจอนุมัติและความรู้
ความสามารถของบุ คลากรที่ ปฏิบั ติ งาน ไม่สอดรับกับกลยุท ธ์ 
     2. กระบวนการติดตามและประเมินผลไม่สอดรับกับกลยุทธ์ 
     3. กระบวนการด้านงบประมาณ กับระยะเวลาไม่สอดรับกับกลยุทธ์ 
     4. ปัจจัยภายนอกท าให้แผนงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  เช่น  
การเปลี่ยนแปลงของข้อก าหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

2. การออกกฎระเบียบข้อบังคับที่มากเกินไป (Regulation) 
สาเหตุความเสี่ยง 
   บริษัทฯ ปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ

ข้อบังคับของทางการ 
 

3. ความไม่แน่นอนของระบบเศรษฐศาสตร์มหภาค
(Macroeconomic)  

สาเหตุความเสี่ยง 
GDP Growth ของประเทศชะลอตัว 
 
4. การน านวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการ  
สาเหตุความเสี่ยง   
การท าธุรกรรมผ่าน app ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เช่น

Health App. Speed App, ช่องทางการขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  
 
 
 
 

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงเป้ าหมายตามแผน 
กลยุทธ์ และทิศทางการด าเนินงานธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ซ่ึงผู้บริหารระดับสูงมี
ส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติแผนงานต่างๆ รวมทั้งมีกระบวนการติดตามและ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ 
ก าลังด าเนินมาในทิศทางที่ถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ โดยก าหนด 
ให้มีการ 
▪ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และเพิ่มอัตราก าลัง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์
▪ ประชุมวางแผนองค์กรร่วมกบั ผจก./ฝ่ายบริหาร และมีการแจ้งวิสยัทัศน์

แผนงาน และพันธกจิให้กับพนักงานทุกระดับรับทราบ 
▪ ก าหนดการติดตามทุกไตรมาส และน ามาวิเคราะห์ปรับปรุงแผนงาน 
▪ ก าหนดให้มีการจัดท าโครงการและก าหนดกรอบงบประมาณให้ 

สอดรับกับแผนงาน 
▪ ก าหนดให้มีการประชุมทบทวนโดยฝา่ยบริหาร  

         ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความส าคัญด้านการพัฒนาคน พัฒนาระบบเทคโนโลยีและบริการ 
และการบริหารจัดการความเสี่ยงมากขึ้น และได้ก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนการ
ปฏิบัติงานในแต่ละระดับ เพื่อให้มีระบบการบริหารความเส่ียงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 
ตลอดจนการก าหนดระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ โดยจัดให้มีการระดมความคิดเห็น
ของผู้บริหารระดับสูงทุกปีเพื่อคอยติดตามทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์การด าเนิน
ธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง
ให้สอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมประกันภัยในปัจจุบัน  ทั้งนี้ ได้มีการบูรณา
การกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเส่ียงในขั้นตอนต่างๆ มีการ
จัดท าแผนธุรกิจควบคู่กับแผนบริหารความเสี่ยงที่ เหมาะสมในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และได้มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานเป็นประจ าทุกไตรมาส เพื่อสร้างความมั่นใจและบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งกระบวนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการการลงทุน 
เป็นต้น 



 

(2) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  หมายความรวมถึง  ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี ขาดธรรมาภิบาลในองค์กร หรือขาดการควบคุมที่ดี ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร 
ระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยของข้อมูล หรือเหตุการณ์ภายนอก  
  บริษัทฯ ได้มีการก าหนดนโยบาย  แผนงาน และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัทฯ  พร้อมทั้ง สื่อสารนโยบายให้ทุกหน่วยงานทราบ และน าไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทบทวน
นโยบาย แผนงาน และโครงสร้างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่
เก่ียวข้องในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยพิจารณาขอบเขตการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ครอบคลุม 9 กิจกรรมหลัก
ของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
2. การเก็บเบี้ยประกันภัย 
3. การพิจารณารับประกันภัย 
4. การจัดการค่าสินไหมทดแทน 
5. การประกันภัยต่อ 
6. การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น 
7. การประเมินมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน 
8. การจัดจ้างบุคคลภายนอก 
9. การฉ้อฉล 

ปัจจัยเสีย่ง การบริหารจัดการความเสีย่ง 
ปัจจัยเสี่ยงจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย   

1. ความเสี่ยงจากข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดสมมติฐานใน
การค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับ
ความเส่ียง 

2. ความเส่ียงจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่สามารถคืนทุนได้ตาม
แผน  

3. ความเส่ียงที่อัตราส่วนเงินกองทุนต่ ากว่าสมมติฐานที่ก าหนดไว้  
4. ความเสี่ยงจากข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดสมมติฐานใน

การค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับ
ความเส่ียง  

5. ความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดหาบริษัทประกันภัยต่อเพื่อรองรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

1. จัดท าแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั 
2. จัดตั้งคณะท างานพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
3. จัดท านโยบาย Stop Loss 
4. พิจารณาสมมติฐานการก าหนดอัตราเบีย้ประกันภัย เทียบกบันโยบาย แผน

ธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียง 
5. ส่งเสริมนักคณิตศาสตร์ให้มีความรู้ ความสามารถ อย่างเพียงพอ 
6. จัดท านโยบายรับประกันครอบคลุมพัฒนาผลิตภัณฑ์และ 

การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 

ปัจจัยเสี่ยงจากการเก็บเบี้ยประกันภัย   
1. ผู้รับช าระเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท ไม่ได้ช าระเบี้ย หรือส่งเบี้ย 

ให้บริษัทฯ ภายในเวลาก าหนด 
2. บริษัทไม่ได้แต่งตั้งตัวแทนประกันวินาศภัย หรือมอบอ านาจเป็น

หนังสือให้พนักงานหรือนายหน้าประกันวินาศภัย ครบถ้วน 
3. บริษัทจัดท าสมุดทะเบียนควบคุมการเก็บเบี้ยประกันภัย ไม่

ครบถ้วน หรือไม่ตรงเวลา 

1. จัดท านโยบายเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยที่บริษัทอาจไม่ได้รับช าระ 
2. ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจน ก าหนดเป้าหมายหน่วยงานจัดเก็บเบี้ย 
3. ด าเนินการทบทวนนโยบายการเก็บเบี้ย 

 



 

ปัจจัยเสีย่ง การบริหารจัดการความเสีย่ง 
ปัจจัยเสี่ยงจากการพิจารณารับประกันภัย   

1. การรับประกันภัยเกินขีดจ ากัดของบริษทั (Risk 
Accumulation)  

2. พิจารณาเง่ือนไขการคุ้มครองไม่เหมาะสมกับความเส่ียง 
3. การกระจุกตัวของงานที่รับประกันภัย 

1. ก าหนดนโยบายการรับงาน 
2. ก าหนดนโยบายการหยุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดค่าสินไหมสูง 
3. การเอาประกันภัยต่อ จัดหาผู้รับประกันภัยต่อที่เหมาะสม 
4. การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรภายในองค์กรและการก าหนด 
5. มาตรการด าเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
6. จัดท าฐานข้อมูลต้นทุนการรับประกันภัยเพื่อให้ UW ใช้เป็นฐานการค านวณเบี้ย 
7. การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยบนพื้นฐานต้นทุนของความเส่ียงที่แท้จริง 

ปัจจัยเสี่ยงจากการจัดการค่าสินไหมทดแทน 
1. ความไม่แม่นย าในการตั้งประมาณการสินไหมสูงไป/ต่ าไป 
2. Loss Ratio สูงกว่าที่ประมาณการไว้ 
3. ความเสี่ยงจากการน าข้อมูลในรายงานที่ผิดไปใช้ในการ

ประเมินส ารองประกันภัย และการก าหนดราคา 
 

1. จัดพนักงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลาเร่งด่วน 
2. จัดท านโยบายการจัดการสินไหมเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นปัจจุบัน 
3. พัฒนาอู่ในเครือ/รพ.ในเครือให้เพียงพอรองรับการขยายธุรกิจ 
4. พัฒนาพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญ/พัฒนาระบบ 
5. มีการสอบทานจาก Internal Audit 
6. ก าหนดนโยบายการหยุดจ าหนา่ยหรือชะลอการรับประกันภยั 

ในผลิตภัณฑ์ที่เกิดค่าสินไหมสูง 
7. ชะลอการจา่ยค่าส่งเสริมการขายในผลิตภัณฑ์ที่ขาดทุน/หรือรับประกันแบบ 

มี Limit 
8. ทบทวนต้นทุน ให้เป็นปัจจุบัน โดยดูจาก Severity 

ปัจจัยเสี่ยงจากการประกันภัยต่อ   
1. ไม่สามารถเรียกคืนความเสียหายจากผู้รับประกันภัยต่อได้ 

เนื่องจากสัญญาประกันภัยต่อไม่รองรับ/อยู่นอกเง่ือนไข/ไม่
เพียงพอต่อภาระหนี้สินที่เกิดขึ้น 

2. ไม่มีระบบการจัดท าบัญชีประกันภัยต่อและการจ่าย/รับเงินที่ดี 

1. มีนโยบายการประกันภัยต่อ กลยุทธ์ประกันภัยต่อเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. จัดท า Reinsurance Program ให้สอดคล้อง กับ Accumulation Loss ของ

บริษัท 
3. จัดการให้มีการถ่ายโอนความเส่ียงไปยังผู้รับประกันภัยต่อผ่านสัญญาประกันภัย

ต่อทั้งวิธีที่เป็นสัญญาล่วงหน้ารายปี และวิธีที่เป็นการท าเฉพาะราย ซ่ึงการเลือก
ผู้รับประกันภัยต่อ จะพิจารณาที่ความมั่นคงเป็นอันดับแรก 

4. มีการบริหารพอร์ตการรับประกันภัยให้มีสัดส่วนของการประกันภัยต่างๆ อย่าง
เหมาะสม ทั้งในด้านผลรวมของผลการพิจารณารับประกันภัย และให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท 

ปัจจัยเสี่ยงจากการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น   
1. การลงทุนในสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามที่

คณะกรรมการลงทุนก าหนด 
2. รายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสารหนี้ไม่ครบถ้วน 
3. การเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของสินทรัพย์ลงทุน อัตรา

ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน ราคาสินค้าโภค
ภัณฑ์ 

1. มีการรายงานผลการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนต่อคณะกรรมการลงทุนเป็น
ประจ า 

2. ติดตามสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นประจ าเพื่อให้แน่ใจว่า การลงทุน
เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่ก าหนด 

3. เลือกลงทุนในตราสารทุนที่ผู้ออกฐานะการเงินที่ดี มีความสามารถเติบโตได้อย่าง
สม่ าเสมอและมีความสามารถแข่งขัน 

4. ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย และติดตามอัตราดอกเบี้ย
และผลตอบแทนอย่างใกล้ชิด 

5. ใช้เครื่องมือทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เช่น 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน 

 
 



 

ปัจจัยเสีย่ง การบริหารจัดการความเสีย่ง 
ปัจจัยเสี่ยงจากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสิน 
ความเส่ียงจากการประเมินราคาทรัพย์สนิและหนี้สินไม่

ถูกต้องตามประกาศ คปภ. 
1. ท าความเข้าใจให้ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน ตามประกาศ คปภ. 
2. จัดท าคู่มือการประเมินราคาสินทรัพย์และหนี้สิน 

ปัจจัยเสี่ยงจากการใช้บริการบุคคลภายนอก 
1. ความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ และการให้บริการแก่ลูกค้า 

โดยเฉพาะ การมีแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในกรณีที่
บุคคลภายนอกไม่สามารถให้บริการได้  

2. การรักษาข้อมูลของลูกค้า 

จัดท าแผนรองรับการด า เนิ น ธุ รกิ จอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยก าหนดขั้ น ตอน 
การด าเนินการ ระบบงานที่ส าคัญที่บริษัทฯ ใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก และมี
การปรับปรุงให้ เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อสามารถด าเนินงานได้ตรงตามเป้าหมาย  
ที่ต้องการ 

 
  อีกทั้ง บริษัทฯ ได้น า ความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล ขึ้นมาพิจารณาเป็นความเสี่ยงที่ส าคัญที่ควรมีการบริหารและจัดการ
ความเสี่ยง เพราะบริษัทฯ มองว่าความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลถือเป็นความเสี่ยงส าคัญด้านปฏิบัติการที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ 
เงินกองทุน ชื่อเสียง หรือการด ารงอยู่ของบริษัทประกันภัย รวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อธุรกิจประกันภั ย ดังนั้น 
เพื่อให้บริษัทฯ มีกระบวนการและมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ 
จึงได้มีการก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลขึ้น เพื่อให้สามารถยับยั้ง ป้องกัน ตรวจหา รายงาน 
จัดการ และเยียวยาความเสียหายจากการฉ้อฉล ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล 

การฉ้อฉล หมายความว่า การกระท าหรือละเว้นการกระท าโดยทุจริต หลอกลวง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ที่มิชอบด้วย

กฎหมายไม่ว่าผู้ได้รับประโยชน์จากการฉ้อฉลจะเป็นบุคคลที่กระท าการฉ้อฉลเอง หรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องก็ตาม 

การฉ้อฉลภายใน หมายความว่า การฉ้อฉลต่อบริษัท ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญา

ประกันภัย หรือผู้เสียหายโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้าง ไม่ว่าจะโดยล าพัง หรือร่วมกับบุคคลอ่ืนทั้งจากภายใน

และภายนอกองค์กร 

การฉ้อฉลภายนอก หมายความว่า การฉ้อฉลต่อบริษัท ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญา

ประกันภัย หรือผู้เสียหาย โดยผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย ตัวแทนประกัน  

วินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย บุคคลที่บริษัทมอบหมาย หรือบุคคลอ่ืนที่มิใช่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของ

บริษัท 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปัจจัยเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงด้านการฉ้อฉลภายใน 

1. การท าธุรกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต 
2. การปลอมแปลงเอกสาร 
3. การยักยอก 
4. การรับสินบน 
5. พนักงานประเมินค่าเสียหายที่เกิดขึ้นสูงเกินความเป็นจริง เพื่อให้

บริษัทฯ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าความเป็นจริง 

1. จัดท ามาตรฐานคุณสมบัติ จรรยาบรรณและความเหมาะสมของ
กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน และท าการประเมินคุณสมบัติ
และความเหมาะสมของบุคลากรเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพื่อให้สอดคล้องกับต าแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
บุคคล 

2. จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารจัดการชดใช้ เงินหรือ 
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยที่ชัดเจนเพื่อลดความเส่ียงด้าน
การฉ้อฉลในการเรียกร้อง การชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัย 

3. มีการตรวจสอบงานจากหัวหน้างาน 
4. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบจาก หน่วยงาน Internal Audit 

ปัจจัยเสี่ยงด้านการฉ้อฉลภายนอก 
1. การปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน 
2. ตัวแทน/นายหน้า ปลอมแปลง กธ.ประกันภัย ปลอมแปลง 

เอกสารกับเรียกร้องอื่นๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น 
3. การฉ้อโกง ที่เกิดจากผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ ผู้มีสิทธิ

เรียกร้องตามสัญญาประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้า
ประกันวินาศภัย บุคคลที่บริษัทมอบหมายนายหน้า 

4. การถูกโจรกรรม 
5. การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

1. ควบคุมการรับ-จ่าย ควบคุมการตั้งเบิกสินไหม 
2. จัดท าห ลั ก เกณ ฑ์ และวิ ธี ก ารในก ารพิ จ ารณ าคุณ สมบั ติ และ 

ความเหมาะสมของตัวแทน นายหน้า  
3. ตรวจสอบประวัติ ประเมินคุณสมบัติและความเหมาะสม ของตัวแทน 

นายหน้า อย่างสม่ าเสมอ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ  
4. ควบคุม และตรวจสอบเอกสารที่ ผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ ผู้มี

สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้า
ประกันวินาศภัย บุคคลที่บริษัทมอบหมายนายหน้า น ามาใช้เบิก  

5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบจาก หน่วยงาน Internal Audit 

(3) ความเสี่ยงด้านการประกันภัย  หมายความรวมถึง  ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่  ความรุนแรง และ
เวลาที่เกิดความเสียหายที่เบี่ยงเบนจากสมมติฐานที่ใช้ในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การค านวณส ารองประกันภัย และการ
พิจารณารับประกันภัย 

ปัจจัยเสีย่ง การบริหารจัดการความเสีย่ง 
ปัจจัยเสี่ยงด้านการประกันภัย   

1. การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย   
2. การกระจุกตัวของภัยที่รับไว้   
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่าสมมติฐานที่ก าหนดไว้   
4. การจัดสรรเงินส ารองเบี้ยประกันภัยและเงินส ารองค่าสินไหมทดแทน  
5. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ถือกรมธรรม์/ผู้เอาประกันภัย  และ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ  โดยอาจส่งผลกระทบต่อ
จ านวนค่าสินไหมทดแทนและกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับใน
อนาคต  

6. ข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดสมมติฐานในการค านวณอัตรา
เบี้ยประกันภัยไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับความเส่ียง 

 
 
 

การบริหาร/จัดการความเสี่ยงด้านการประกันภัย 
1. พิจารณาอย่างละเอียดถึงระดับความเสี่ยงภัยที่รับโอนว่าอยู่ในระดับที่

บริษัทฯ รับเสี่ยงได้หรือไม่ โดยอิงจากคู่มือและอัตราเบี้ยประกันภัยที่
ก าหนดขึ้น   

2. มี ก ารติ ดตามและควบ คุมการกระจายตั วของความ เสี่ ย งให้ มี 
ความเหมาะสม ไม่กระจุกตัวทั้งในทางภูมิศาสตร์และประเภทของ 
ความเส่ียง 



 

ปัจจัยเสีย่ง การบริหารจัดการความเสีย่ง 
ปัจจัยเสีย่งดา้นการประกันภยั (ต่อ) การบริหาร/จัดการความเสี่ยงด้านการประกันภัย (ต่อ) 

     ส าหรับความเสี่ยงภัยที่อยู่ในระดับสูงเกินกว่าที่บริษัทฯ จะสามารถรับไว้
ได้เองเพียงล าพัง บริษัทฯ ได้มีการจัดการให้มี 
1. ถ่ายโอนความเส่ียงไปยังผู้รับประกันภัยต่อผ่านสัญญาประกันภัยต่อทั้งวิธี

ที่เป็นสัญญาล่วงหน้ารายปี และวิธีที่เป็นการท าเฉพาะราย 
2. คัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ โดยพิจารณาที่ความมั่นคงทางการเงินเป็น

อันดับแรก เพื่อบริหารพอร์ตการรับประกันภัยให้มีสัดส่วนของการ
ประกันภัยอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านผลรวมของผลการพิจารณารับ
ประกันภัย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ 

การบริหาร/จัดการความเสี่ยงด้านการจัดการสินไหม และการส ารอง 
ค่าสินไหมทดแทน   
        ในการตั้งเงินส ารองค่าสินไหมทดแทน บริษัทฯ ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่ยอมรับโดยทั่วไป ค านวณและรับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ที่ได้รับอนุญาต มีการติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเงินส ารองเพื่อ
พิจารณาปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการตั้งเงินส ารองของบริษัทฯ อย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่า เงินส ารองที่ตั้งไว้เพียงพอส าหรับภาระผูกพันที่บริษัท
มีต่อผู้เอาประกันภัยในอนาคต และให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยสอบทาน 
ความเหมาะสมและความเพียงพอของเงินส ารองประกันภัย 
การบริหาร/จัดการความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อ 
       ส าหรับความเสี่ยงภัยที่อยู่ในระดับที่สูงเกินกว่าบริษัทฯ จะสามารถรับไว้
ได้เองเพียงล าพัง ได้จัดการให้มี 

1. การถ่ายโอนความเส่ียงไปยังผู้รับประกันภัยต่อผ่านสัญญาประกันภัยต่อ
ทั้งวิธีที่เป็นสัญญาล่วงหน้ารายปี  และวิธีที่เป็นการท าเฉพาะราย ซ่ึง 
การเลือกผู้รับประกันภัยต่อ จะพิจารณาที่ความมั่นคงเป็นอันดับแรก 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการบริหารพอร์ตการรับประกันภัยให้มีสัดส่วน
ของการประกันภัยต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านผลรวมของผล 
การพิจารณารับประกันภัย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของบริษัทฯ   

2. จัดท ากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อที่เป็นลายลักษณ์อักษร และ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ
กรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และได้ผ่านการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามล าดับ 
โดยประกอบด้วย กระบวนการคัดเลือกแผนการประกันภัยต่อที่
เหมาะสม การน าไปปฏิบัติใช้การตรวจสอบ การติดตาม การทบทวน 
การควบคุม และการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อของ
บริษัทฯโดยพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ ต้นทุนทาง
การเงินโดยเปรียบเทียบสถานะของสภาพคล่อง แนวโน้มของตลาด
ประกันภัยต่อ และแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
ลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนทางธุรกิจของบริษัทฯ 

 



 

(4) ความเสี่ยงด้านตลาด  หมายความรวมถึง  ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศราคาของสินทรัพย์ที่ลงทุน ราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

ปัจจัยเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงด้านการตลาด   

       ความเส่ียงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด
ของสินทรัพย์ลงทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตรา
สารทุน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

 

การบริหาร/จัดการความเสี่ยงด้านการตลาด 
      บริษัทฯ  มีคณะกรรมการลงทุนเป็นผู้ก าหนดกรอบนโยบายการลงทุน เพื่อก ากับดูแล
การลงทุน ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม โดยเน้นการลงทุนหลักทรัพย์ที่มี
ความเสี่ยงต่ า มีความมั่นคง ให้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมและสม่ าเสมอ โดยผ่าน  
การอนุมัติสัดส่วนประเภทการลงทุนจากคณะกรรมการบริษัทฯ  รวมถึงได้มีการก าหนดคู่มือ
แนวทางบริหารการลงทุน เป็นลายลักษณ์อักษร  ซ่ึงจะมีการก าหนดกรอบและทิศทาง 
การลงทุนในแต่ละปี  โดยระบุขีดจ ากัดในการลงทุนทุกประเภทและทุกระดับ  ซ่ึงพิจารณา
ก าหนดขึ้นจากอัตราผลตอบแทนเป้าหมายและสภาพคล่อง  โดยให้เช่ือมโยงและสอดรับกับ
ผลกระทบต่อเงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้ตามกฎเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียง  

(5) ความเสี่ยงด้านเครดิต  หมายความรวมถึง  ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัตติามภาระที่ไดต้กลงไว้
กับบริษัท  รวมถึงโอกาสที่คู่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิต 

ปัจจัยเสีย่ง การบริหารจัดการความเสีย่ง 
ปัจจัยเสี่ยงด้านเครดิต  

       ผู้รับประกันภัยต่อถูกลดระดับความน่าเชื่อถือ CAR Ratio 
ลดลง หรือล้มละลาย หรือผิดนัดช าระหนี้ บริษัทเอาประกันภัย
ต่อกระจุกตัวในบริษัทประกันภัยต่อแห่งเดียว หรือกลุ่มบริษัท
ประกันภัยต่อเดียว หรือกระจุกตัวในบริษัทประกันภัยต่อที่มี
อันดับความน่าเช่ือถือต่ า 

 

การบริหาร/จัดการความเสี่ยงด้านเครดิต 
1. ก าหนดให้มีระบบการติดตามและรายงานฐานะลูกหนี้เบี้ยประกันภัยค้างช าระเป็น

ประจ า  
2. ควบ คุมให้ มีการเรียกเก็บ เบี้ ยประกันภัย เป็นไปตามระเบียบของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย   
3. จัดท ามาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยง ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา

คัดเลือกบริษัทรับประกันภัยต่อและนายหน้า/ตัวแทนอย่างรัดกุม  พิจารณาศักยภาพ
ในด้านการขาย สถานะทางการเงิน  ประวัติในการประกอบธุรกิจ  ความสามารถใน
การช าระเบี้ย  ตลอดจนก าหนดให้ตัวแทนต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ าประกันใน
วงเงินเครดิตที่บริษัทฯ ก าหนด  
อีกทั้ง เพื่อเป็นการหลีกเล่ียงความเสี่ยง  บริษัทฯจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกมี

คุณภาพสูงมีอันดับเครดิตที่ดี การพิจารณา Credit Rating ในการลงทุน  บริษัทฯ จัดให้มี
คณะกรรมการลงทุน ท าหน้าที่พิจารณาและทบทวนปัจจัยต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อน ามาใช้
ประกอบการตัดสินใจการลงทุนของบริษัทฯ และควบคุมการลงทุนให้เป็นไปตามขอบเขต
และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
ซ่ึงถือเป็นกลไกส าคัญในการบริหารการลงทุน โดยบริษัทฯ เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท
ต่างๆ โดยแยกตามระดับของ Credit Rating ที่มีอันดับตั้งแต่ A- ขึ้นไป 

 
 
 
 
 



 

(6) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  หมายความรวมถึง  ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทฯไม่สามารถช าระหนี้สินและภาระ
ผูกพันเมื่อถึงก าหนด  เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรื อสามารถ
จัดหาเงินมาช าระได้ แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ 

ปัจจัยเสีย่ง การบริหารจัดการความเสีย่ง 
ปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

• การด ารงเงินกองทุนของบริษัทฯ มีไม่เพียงพอต่อภาระผูกพัน 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

การบริหาร/จัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
        บริษัทฯ  เลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ประกอบกับมีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถรักษาระดับเงินสดในมือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ตลอดเวลาในกรณีที่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนที่มากเกินกว่าปริมาณเงิน
สดประจ าวันที่มีอยู่  ฝ่ายการเงินจะแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้ฝ่ายลงทุนแปลงเงินลงทุน
เป็นเงินสด  เพื่อให้เพียงพอต่อการช าระหนี้สินที่ถึงก าหนด ท าให้ เชื่อมั่นว่า  
ความเส่ียงด้านสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ 
       ทั้งนี้  บริษัทฯ มีการด ารงเงินกองทุนอย่างเพียงพอ เพื่อรองรับความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ 

❖ การบริหารเงินกองทุนตามระดับความเส่ียง 
ในปี 2562 บริษัทฯ  มีนโยบายในการก าหนดอัตราส่วนความเพียงพอของ

เงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้ตามกฎหมายไม่ต่ ากว่า เกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  รวมทั้งได้มี 
การบริหารจัดการระดับเงินกองทุนของบริษัทฯ ตามระดับความเส่ียง ดังนี้ 

1. ก าหนดระดับความเพียงพอของเงินกองทุนที่ยอมรับได้ และไม่ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรักษา ระดับของเงินกองทุนให้เพียงพอ
ในการรองรับความเส่ียงอย่างเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ 

2. สื่อสารระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้านเงินกองทุนเพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติ 

3. ในการด าเนินการใดที่จะส่งผลต่อเงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้ส าหรับ 
ความเส่ียงด้านต่างๆ  เช่น การรับประกันภัยรายใหญ่  หน่วยงานเจ้าของความเส่ียง
จะต้องมีการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเงินกองทุนและเสนอให้ผู้บริหาร
รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการ 

4. ความเส่ียงด้านตลาด ของการลงทุนในหลักทรัพย์ ซ่ึงเป็นความเส่ียงหลัก
ของเงินกองทุนของบริษั ทฯ ฝ่ ายการลงทุนจะท าการค านวณอัตราส่ วน 
ความเพียงพอของเงินกองทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที่ลงทุน และ
รายงานต่อคณะกรรมการลงทุน อย่างสม่ าเสมอ 

5. เมื่อมีเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าจะมีผลต่ออัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ  ฝ่ายบริหาร จะรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหาร ทันที 

 

 

 

 



 

(7) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 

หมายความถึง  ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ 

ปัจจัยเสีย่ง การบริหารจัดการความเสีย่ง 
ปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎหมาย   

• การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับ-จ่ายเงินให้แก่ 
ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ การปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็นต้น 

• เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น 

การบริหาร/จัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับและกฎหมาย      
      บริษัท ได้จัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อท าหน้าที่
ติดตามและก ากับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ  ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
      ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น ในการป้องกันมิให้บริษัทฯ เป็นแหล่งฟอกเงินและ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนนุ
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซ่ึง บริษัทได้ก าหนดนโยบายป้องกันและปราบปราม
ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  ซ่ึงผ่าน 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการระบุตัวตนของ
ลูกค้า ขั้นตอนการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า  ขั้นตอนการก าหนดระดับ
ความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย ขั้นตอนการตรวจทานความเคลื่อนไหวในการท า
ธุรกรรม ขั้นตอนการตรวจทานข้อมูลการพิสูจน์ทราบลูกค้าให้สอดคล้องกับระดับ
ความเสี่ยง ขั้นตอนการทบทวนการประเมินความเสี่ยง จนถึงขั้นตอนการยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าแต่ละราย  ซ่ึงกระบวนการที่กล่าวมานั้นเป็น
กระบวนการหลักในการป้องกันและตรวจสอบมิให้บริษัทฯ ถูกเป็นแหล่งฟอกเงิน
และแหล่งสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามมาตรฐานสากล ในกรณีที่
ลูกค้าเป็นบุคคลที่มีชื่อตรงกับรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนดตามประกาศของส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยระบบรับประกันภัยและระบบสินไหม
ทดแทนของบริษัทจะแจ้งเตือนและจะไม่สามารถท าการบันทึกข้อมูลของลูกค้าได้  
โดยระบบงานดังกล่าวจะท าการตรวจสอบจาก ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชนหรือใน
กรณีที่เป็นบุคคลชาวต่างชาติจะท าการตรวจสอบจากเลขที่หนังสือเดินทาง เพื่อเป็น
การตรวจสอบหรือระบุตัวตนของลูกค้าก่อนการพิจารณารับประกันภัย 
      อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้ก าหนด “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” ขึ้น อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษรซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  โดยก าหนด 
ค านิยาม แนวทางปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสื่อสารให้เกิดความ
เข้าใจน าไปสู่การยอมรับและปลูกจิตส านึกที่ดีให้บุคลากรทุกระดับ พร้อมลงนาม
รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 

 

  

 

 

 



 

การประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่บริษัทฯ ใช้เพื่อท าการระบุความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยง จะพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดความเสียหายทั้ง
ในด้านการเงิน (Financial Loss)  และความเสียหายที่ไม่ใช่ด้านการเงิน (Non-Financial Loss)  ที่เกิดขึ้นและก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อบริษัทฯ  

โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดและทบทวนแนวทางวิธีการในการประเมินความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจอยู่
เสมอ เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับของแต่ละฝ่ายงานสามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของฝ่ายงานที่ตน
รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม โดยได้ก าหนดวิธีการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง ประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ เพื่อน ามาประเมินหรือก าหนดวิธีการจัดการกับความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
ซึ่งการประเมินความเสี่ยง จะช่วยให้บริษัทฯ ทราบว่าความเสี่ยงเกิดขึ้นที่ระบบงานใด และฝ่ายบริหารควรด าเนินการควบคุม
หรือบริหารความเสี่ยงนั้นอย่างไร การประเมินความเสี่ยงยังช่วยให้จัดอันดับความส าคัญของความเสี่ยง เพื่อก าหนดหน่วยงานที่
ต้องท าการตรวจทานและช่วยในการวางแผนการตรวจสอบประจ าปี 

ปัจจัยส าคัญต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง มีดังนี้ 

- ความมีนัยส าคัญทางด้านการเงิน 

- ขนาดและความซับซ้อนของบริษัท 

- ระบบสารสนเทศและระบบควบคุมภายในของระบบนั้นๆ 

- ความสามารถของฝ่ายบริหารและความต่อเนื่องของบุคลากรในฝ่ายบริหาร 

- มูลค่าหรือสภาพคล่องของสินทรัพย์ 

- จ านวนเงินกองทุน 

- มูลค่าหรือจ านวนรายการทางธุรกิจ 

- การตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 

- ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และระดับความเสี่ยงสูงสุดที่จะยอมรับ 

- โอกาสและมูลค่าความเสียหายจากการทุจริต 

❖ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  โดยพิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิด
นั้นมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

ระดับ โอกาสที่จะเกิด 
ระดับ 1 มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก      ประมาณ  5   ปี/ครั้ง 
ระดับ 2 มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย           ประมาณ 2-3  ปี/ครั้ง 
ระดับ 3 มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นปานกลาง     ประมาณ  1   ปี/ครั้ง 
ระดับ 4 มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยสูง        ประมาณ  2-6 เดือน/คร้ัง 
ระดับ 5 มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงมาก        ประมาณ  1   เดือน/คร้ัง 

 



 

❖ ผลกระทบของความเสี่ยง โดยพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงานว่ามี
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ผลกระทบของความเสีย่ง 
ระดับ การปฏบิัตงิาน ภาพลักษณ ์ การเงิน 

ระดับ 1 มีผลกระทบที่ตามมาน้อยมาก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้ 
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน แต่ไม่ส่งผลกระทบ
โดยตรง 

มีการร้องเรียนหรือข้อคิดเห็น
เชิงลบจากภายนอก แต่ไม่
มีนัยส าคัญ 

มีมูล ค่าความเสียหายน้อยกว่า  3% ของ
เป้าหมายด้านการเงิน 

ระดับ 2 มีผลกระทบที่ตามมาน้อย อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้ 
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ งาน แต่สามารถ
ควบคุมได้ 

มีข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเชิงลบ
จากภายนอก 

มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 3-4% ของ
เป้าหมายด้านการเงิน 

ระดับ 3 มีผลกระทบที่ตามมาปานกลาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้ 
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ งานที่ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ แต่ยังสามารถด าเนินงานต่อไปได้ 

มีข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเชิงลบ
จากภ ายนอกที่ มี ก ารรับ รู้ อ ย่ า ง
กว้างขวางในกลุ่ มธุรกิ จแต่ยั งไม่ 
ออกสื่อ 

มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 5-10%ของ
เป้าหมายด้านการเงิน 

ระดับ 4 มีผลกระทบที่ตามมารุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้ 
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ งานที่ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ และท าให้ต้องหยุดกิจการชั่วคราว 

เสื่ อ ม เสี ย ด้ า น ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ใน
ระดับประเทศ 

มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 11-20% ของ
เป้าหมายด้านการเงิน 

ระดับ 5 มีผลกระทบที่ตามมารุนแรงมากอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้ 
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ งานที่ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ และท าให้ต้องปิดกิจการ 

เสื่อมเสียด้านภาพลักษณ์ในระดับ
สากล 

มีมูลค่าความเสียหายมากกว่า  20% ของ
เป้าหมายด้านการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ตารางจัดล าดับความเสี่ยง 

ตารางจัดล าดับความเสี่ยง จะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมในการกระจายตัวของปัจจัยเสี่ยงของบริษัทฯ  และแสดงให้เห็นถึง
ขอบเขตความรุนแรงที่บริษัทฯ ยอมรับได้  เพื่อก าหนดเป็นเป้าหมายในภาพรวมว่าจะต้องบริหารความเสี่ยงจนมีระดับความ
รุนแรงลดลง 

โอกาสที่จะเกิด 

ความเสีย่ง 

ความรุนแรงของผลกระทบจากความเสีย่ง 

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด 

5 = สูงมาก 5 10 15 20 25 

4 = สูง 4 8 12 16 20 

3 = ปานกลาง 3 6 9 12 15 

2 = น้อย 2 4 6 8 10 

1 = น้อยมาก 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โซนสีเขียว 

ระดับต่ า 
(Low = L) 

 โซนสีเหลือง 

ระดับปานกลาง
(Medium = M) 

 โซนสีส้ม 

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 

 

 

ดังนั้น  เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงสะท้อนภาพที่แท้จริงและครอบคลุมกิจกรรมหลักของบริษัทฯ  จึงได้ด าเนินการ ดังนี้  

1. ให้ทุกหน่วยงาน หาสาเหตุและผลกระทบของความเสี่ยง ประเมินมาตรการจัดการความเสี่ยง 

2. หน่วยงานบริหารความเสี่ยงเสนอผลการติดตามการประเมิ นความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

 

 

 

 

 

 



 

การตอบสนอง/วิธีการจัดการความเสี่ยง 

บริษัทฯ ได้พิจารณาทางเลือกในการด าเนินการที่จะต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้และต้นทุนที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบกับ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล  ฝ่ายบริหารได้เลือกวิธีการตอบสนอง/จัดการต่อความเสี่ยง
เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้โดยพิจารณาทางเลือกการตอบสนองความเสี่ยง  ดังนี้  

• การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การหยุด หรือเลือกที่จะไม่ท ากิจกรรมที่มีความเสี่ยง 

• การลดความเสี่ยง คือ การควบคุมกิจกรรมเพื่อลดโอกาส และ/หรือ ผลกระทบจากความเสี่ยง 

• การโอนความเสี่ยง คือ การถ่ายโอนความเสี่ยง โดยให้ผู้อื่นรับผิดชอบความเสียหายแทนผ่านกลไกต่างๆ 

• การยอมรับความเสี่ยง คือ การรับผิดชอบความเสียหายโดยใช้แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ เอง 

ฝ่ายบริหารได้พิจารณาการจัดการความเสี่ยงตามประเภทของการตอบสนองต่อความเสี่ยงข้างต้นและด าเนินการประเมิน
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่อีกคร้ัง หลังจากที่ได้มีการตอบสนองความเสี่ยงแล้วในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

การตอบสนองความเสี่ยงโดยก าหนดระดับสีเพื่อใช้ในการพิจารณา 

โซนส ี ระดับคะแนน แนวทางการด าเนินการ 
เขียว 1-3 ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ า สามารถยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยง 

เหลือง 4-8 ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง สามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมดูแลและติดตาม
ความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 

ส้ม 9-16 ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง สามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง ควบคุม แก้ไข 
และจัดการเพิ่มเติม เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เลื่อนระดับไปสู่ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 

แดง 20-25 ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก  ไม่สามารถยอมรับได้ และต้องด าเนินการจัดการทันที โดย
การหยุด ยกเลิก ลดการด าเนินการกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง 

 

ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร 

1. ใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการปฏิบัติงาน ทบทวนและประเมิน
การควบคุมที่มีอยู่  เพื่อปรับปรุงและก ากับให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานตระหนักและเข้าใจถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม
ภายใน ว่าเป็นเครื่องมือในการจัดการความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างสมเหตุสมผล 

 

 

 

 

 



 

การติดตามประเมินผล และการรายงาน  

กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ด าเนินการภายใน มีความจ าเป็นต้องได้รับการสื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยงและ
การควบคุมความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง การดูแลติดตามแนวโน้มของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า 

1. เจ้าของความเสี่ยง มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะ ห์ และบริหารความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้ 

ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ าเสมอ และเหมาะสม 

2. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงานถึงความคืบหน้าใน  

การบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและคณะกรรมการบริหา ร 

ความเสี่ยง 

3. ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการน ามาปฏิบัติใช้จริงเพื่อ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ ไขการควบคุมภายในอยู่เสมอเพื่อให้

สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดวิธีการที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีการรายงานและการสอบทาน  
ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 

 กระบวนการบริหารความเสี่ยง ภายใต้กรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ ก าหนด เป็นไปตามแนวทาง  
3 Lines of  Defense Model โดยได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1) ปราการด่านที่ 1 (1st Line of Defense) : การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 

 พนักงานทุกฝ่ายงาน มีหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของฝ่ายงานที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้อง  
ผ่านกิจกรรมควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งควบคุม ติดตาม และรายงานผ่านผู้บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

2) ปราการด่านที่ 2 (2nd Line of  Defense) : การก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 

 หน่วยงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ ในการติดตามความเพียงพอหรือความเหมาะสมถึงแนวทางการบริหาร  
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจากฝ่ายงาน รวมทั้งมีหน้าที่ติดตามรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายงาน 
รายงานผ่านหัวหน้างาน 

3) ปราการด่านที่ 3 (3rd Line of Defense) : การสร้างความเชื่อม่ันในการบริหารความเสี่ยง 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึง การปฏิบัติตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ทั้งในส่วนของหน่วยงานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายงานต่างๆ และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทโดยรวม 

 



 

key Performance Indicator 
(KPI) 

key Risk Indicator (KRI) key Control Indicator (KCI) 

1st Line of Defense 2nd Line of Defense 3rd Line of Defense 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ภายในว่าเป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่าย
บริหารเพื่อก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล อีกทั้ง ได้จัดให้มีการทบทวนประสิทธิผลของ
กรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ส าคัญที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

  

❖ ประโยชน์ที่ได้ในการบริหารความเสี่ยง 

• ช่วยให้ผลประกอบการประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายการท าก าไร การป้องกันความสูญเสียของ
ทรัพยากร ช่วยท าให้มั่นใจถึงการรายงานที่มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 

• ใช้ในการวางแผนควบคู่กับการบริหารงาน/บริหารองค์กร 

• ผลการด าเนนิงานบรรลุวัตถุประสงค์ 

• น ากลยุทธ์องค์กรไปด าเนินการในการปฏิบัตงิานให้ประสบความส าเร็จ 

• ระบุและบริหารจัดการความเสีย่งที่ส าคัญได้ทนัเวลา 

 

ปราการด่านที ่1  
การบริหารความเส่ียงในการปฏบิัติงาน 

ปราการด่านที ่2 
การก ากับดูแลการบริหารความเส่ียง 

ปราการด่านที ่3 
การสร้างความเชื่อมั่น 

ในการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัท 

ผู้จัดการ/ผู้บริหาร 

ฝ่ายงาน/หนว่ยงาน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

หัวหน้าฝา่ยบรหิารความเส่ียง 

หน่วยงานบรหิารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบภายนอก 


