
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM)  
และกระบวนการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
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บทน า 

 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงการบริหารความเส่ียง เพราะถือว่าเป็นส่วน
ส าคัญในการจัดการสถานการณ์ความไม่แน่นอนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ และยังสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วยการพัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วย 

บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการด าเนินการตามข้ันตอนการบริหารความเส่ียง พร้อมท้ังจัดท านโยบายการบริหารความเส่ียง
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการท างานให้เป็นประโยชน์สูงสุด กรอบการบริหารความเส่ียง ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่ือสารและสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารความเส่ียงระดับองค์กรแก่
ผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ รวมท้ังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินการตามมาตรการลดความเส่ียง
เพื่อน าไปสู่การบรรลุผลตามแผนบริหารความเส่ียง ดังนั้น กรอบการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดขึ้นนี้จะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนการด าเนินงานบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ต่อไป  

 กรอบการบริหารความเส่ียงนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 
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1. นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงองค์กร  

ความเส่ียง หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน หรือส่ิงท่ีท าให้แผนงานหรือการด าเนินการอยู่  

ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กรในท่ีสุด  

ท้ังในแง่ของผลกระทบท่ีเป็นตัวเงิน หรือ ผลกระทบท่ีมีต่อภาพลักษณ์และช่ือเสียงองค์กร  

การบริหารความเส่ียงองค์กร คือ กระบวนการท่ีปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน  เพื่อช่วย
ในการก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินงาน  โดยกระบวนการบริหารความเส่ียงได้รับการออกแบบเพื่อ ให้สามารถบ่งช้ี
เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  เพื่อให้ได้รับ
ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

2. โครงสร้างการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 

โครงสร้างการก ากับดูแลการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลจะช่วยในการประเมิน ควบคุม และติดตาม 

ความเส่ียงของแต่ละฝ่ายงาน และท าให้เกิดความม่ันใจว่าการปฏิบัติงานในการบริหารความเส่ียงโดยทุกคนในองค์กรอยู่
ภายใต้กรอบเดียวกัน 

โครงสร้างการก ากับดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ  ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) พิจารณาอนุมัติ 

ก. กรอบการบริหารความเส่ียง 
ข. นโยบายการบริหารความเส่ียง  
ค. กลยุทธ์และแผนธุรกิจ 

ง. ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ และ 

จ. รายงานการบริหารความเส่ียงแบบองค์รวมและการประเมินความเส่ียงและความม่ันคง 

ทางการเงิน 

2) ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเส่ียงและนโยบายการ
บริหารความเส่ียง รวมถึงระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ของบริษัท 

3) ก ากับดูแลในเร่ือง ดังต่อไปนี้ 
ก. การบริหารความเส่ียงของบริษัทให้อยู่ในระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ 
ข. การจัดท ารายงานสถานะความเส่ียง และรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการบริหาร 

ความเส่ียง 
ค. การทบทวนกรอบการบริหารความเส่ียงและนโยบายการบริหารความเส่ียงอย่างน้อยปีละ

หนึ่งคร้ัง หรือทุกคร้ังท่ีเกิดเหตุการณ์ส าคัญท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางการเงิน
ของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 
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ง. ฐานะเงินกองทุนของบริษทั ให้อยู่ในระดับท่ีม่ันคงและเพียงพอท่ีจะรองรับการด าเนินธุรกิจ
ท้ังในปัจจุบันและอนาคตอย่างเหมาะสม 

จ. สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและหน่วยงานบริหาร  

ความเส่ียงให้สามารถปฏิบัติตามหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ และได้รับการ
จัดสรรทรัพยากรให้อย่างเพียงพอ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) สอบทานการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพื่อจัดการความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร 

2) ก ากับดูแลและติดตามการจดัการของฝ่ายบริหาร    
3) ทบทวนขอบเขตการปฏิบัติงาน และทบทวนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 

4) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ก าหนดกรอบและนโยบายบริหารความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย

ต้องครอบคลุมความเส่ียงท่ีส าคัญตามขอบเขตการบริหารความเส่ียง 
2) ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

3) จัดให้มีการประชุมเป็นประจ าอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งคร้ัง เพื่อติดตามสถานะความเส่ียงและ  

การเปล่ียนแปลงความเส่ียงของบริษัท รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเส่ียงและให้
ข้อเสนอแนะในส่ิงท่ีต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเส่ียง
และนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนด และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อย 
ไตรมาสละหนึ่งคร้ัง 

4) ก ากับดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับความเส่ียง 
5) ท าให้ม่ันใจว่าบริษัทด าเนินกิจการภายใต้นโยบายการบริหารความเส่ียง 
6) จัดเตรียมแผนบรรเทาความเส่ียงเพื่อรับมือกับความเส่ียงกรณีฉุกเฉิน 

ในกรณีจ าเป็น คณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

4. กรรมการผู้จัดการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ติดตามความเส่ียงท่ีส าคัญท้ังองค์กร และท าให้ม่ันใจได้ว่ามีแผนการจัดการท่ีเหมาะสม 

2) ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเส่ียงและท าให้ม่ันใจได้ว่ากระบวนการบริหารความเส่ียงได้รับ  

การปฏิบัติท่ัวท้ังองค์กร 
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5. ผู้บริหาร มีหน้าท่ี 

1) รับผิดชอบการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ กรอบการบริหารความเส่ียง  รวมถึงระดับ 

ความเส่ียงท่ียอมรับได้ของบริษัท 

2) รับผิดชอบและท าให้ม่ันใจว่าการรายงานการบริหารความเส่ียงแบบองค์รวมและการประเมิน  

ความเส่ียงและความม่ันคงทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง แม่นย า ครบถ้วนสมบูรณ์ และ
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3) จัดให้มีการให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับกรอบการบริหารความเส่ียงและนโยบายการบริหาร 

ความเส่ียง พร้อมท้ังรับผิดชอบและท าให้ม่ันใจว่าบุคลากรสามารถน าไปปฏิบัติใช้จริงในการท างาน 

6. หน่วยงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) สนับสนุนการท างานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและผู้บริหารใน

ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

2) ระบุความเส่ียงท่ีส าคัญท่ีบริษัทเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 

3) ประเมิน รวบรวม และติดตาม รวมถึงช่วยให้หน่วยงานภายในบริษัทสามารถระบุ ประเมิน และ
บริหารความเส่ียงของบริษัท ให้อยู่ในระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ 

4) สร้างแนวทางการประเมินลักษณะความเส่ียงของบริษัทท่ีเป็นการคาดการณ์ไปข้างหน้า โดยการ
ประเมินสภาพแวดล้อมความเส่ียงท้ังภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อระบุและประเมิน  

ความเส่ียง ท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนได้ทันท่วงที 

5) พิจารณาความเส่ียงท่ีเกิดจากนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนท่ีอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดย
ครอบคลุมถึงกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากรหลักในหน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานบริหารความเส่ียง 
หน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย หน่วยงานคณิตศาสตร์ประกันภัย และฝ่ายตรวจสอบภายใน 
และพนักงานในหน่วยงานท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีส าคัญ (major risk-taking staff) 

6) จัดท าการวิเคราะห์สถานการณ์และการทดสอบภาวะวิกฤตภายใต้กรอบการบริหารความเส่ียงและ
นโยบายการบริหารความเส่ียงอย่างสม่ าเสมอ 

7) จัดท ารายงานสถานะความเส่ียงท่ีระบุถึงความเส่ียงท่ีบริษัทเผชิญ และรายงานการปฏิบัติตาม
นโยบายการบริหารความเส่ียงเป็นลายลักษณ์อักษร และน าเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหาร รวมถึงหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวกับการควบคุมการด าเนินงานของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ 

8) จัดท าเอกสารและรายงานการเปล่ียนแปลงส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อกรอบการบริหารความเส่ียงและ
นโยบายการบริหารความเส่ียง ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อให้ม่ันใจว่ามีการน าไปใช้จริง
และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ 

9) จัดท ารายงานการบริหารความเส่ียงแบบองค์รวมและการประเมินความเส่ียงและความม่ันคงทาง 

การเงินของบริษัท 
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10) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้บริษัทสามารถด ารงภาพรวมของลักษณะความเส่ียงท่ียอมรับได้ท้ังระดั บ
บริษัทและระดับกลุ่มธุรกิจ 

11) ประเมินตนเองในเร่ืองของคุณภาพการท างาน และติดตามการปรับปรุงใดๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหน่วยงานบริหาร 

ในกรณีจ าเป็น หน่วยงานบริหารความเส่ียงอาจขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

7. หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ควบคุมดูแลการท างานของหน่วยงานบริหารความเส่ียง 
2) รับผิดชอบในการจัดให้มีการน าเสนอผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ

ผู้บริหารเป็นประจ าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง โดยมีรายละเอียดดังนี้เป็นอย่างน้อย 

2.1) รายงานกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเส่ียงแบบองค์รวมและการเปล่ียนแปลงของ
ลักษณะความเส่ียงของบริษัท รวมถึงการเปล่ียนแปลงของกรอบการบริหารความเส่ียง นโยบาย  

การบริหารความเส่ียง และแผนธุรกิจ 

2.2) แสดงหลักฐานของกระบวนการติดตามความเส่ียงหลักจากทะเบียนความเส่ียง 
ท้ังนี้ หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเส่ียงอาจท าหน้าท่ีแทนคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในการรายงานผล

การบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทตามท่ีก าหนดไว้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อกรอบการบริหารความเส่ียง ให้
หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเส่ียงมีอ านาจในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง 

8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ี 

1) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศว่าด้วยการควบคุมภายในของบริษัท 

2) ขยายหน้าท่ีความรับผิดชอบเพื่อครอบคลุมเร่ืองการบริหารความเส่ียง ดังต่อไปนี้ 
2.1) ก าหนด น าไปใช้ และรักษาไว้ซึ่งแผนการตรวจสอบตามระดับความเส่ียง (risk based 

audit plan) เพื่อตรวจสอบและประเมินความสอดคล้องของกระบวนการท างานใน
บริษัทกับวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

2.2) ติดตามและประเมิน ความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบาย กระบวนการท างาน
และการจัดท าเอกสาร รวมถึงการควบคุมการด าเนินงานท้ังในระดับบริษัท และระดับ
กลุ่มธุรกิจ 

2.3) ประเมินความน่าเช่ือถือ ความถูกต้องสมบูรณ์ และประสิทธิผล กระบวนการในการ
จัดการสารสนเทศ รวมถึงวิธีการท่ีใช้ในการระบุ วัดผล จ าแนกประเภท และรายงาน
ข้อมูลท่ีใช้ในบริษัท 
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2.4) ติดตามและประเมินประสิทธิผลของหน่วยงานท่ีดูแลเกี่ยวกับการควบคุมการ
ด าเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานบริหารความเส่ียง และหน่วยงาน
ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย และเปิดเผยประเด็นส าคัญท่ีพบ ให้แก่หน่วยงานดังกล่าว 
เพื่อให้ท าการปรับปรุงต่อไป 

2.5) ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและ 

ลดความซ้ าซ้อนของกิจกรรมการตรวจสอบ 

2.6) ประเมินคุณภาพของการท างานของผู้ตรวจสอบภายนอก (หากเกี่ยวข้อง) 
9. หน่วยงานคณิตศาสตร์ประกันภัย มีหน้าท่ี 

ประเมิน ทบทวน สนับสนุนและจัดท าข้อเสนอแนะหรือเสนอความคิดเห็นแก่บริษัทในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

1) ภาระผูกพัน หรือหนี้สินของบริษัท โดยครอบคลุมถึงภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัย และ 

ค่าสินไหมทดแทน รวมถึงการประเมินส ารองส าหรับความเส่ียงด้านการเงิน 

2) การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน โดยค านึงถึงความเหมาะสม เพียงพอของสินทรัพย์และรายได้ใน
อนาคต ท่ีครอบคลุมภาระผูกพันของบริษัทท่ีมีต่อผู้เอาประกันภัย และเงินกองทุนท่ีต้องด ารงไว้ 
รวมถึงภาระผูกพันจากกิจกรรมอื่นๆ 

3) นโยบายการลงทุนของบริษัท และการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับผลตอบแทน
ท่ีได้ก าหนดไว้เพื่อสนับสนุนการจ่ายผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

4) สถานะความม่ันคงทางการเงินของบริษัท การค านวณเงินกองทุนข้ันต่ าตามกฎหมาย รวมถึง
หนี้สินและภาระผูกพันของผู้เอาประกันภัย 

5) เป้าหมายของสถานะความม่ันคงทางการเงินของบริษัท โดยการประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทุนและการทดสอบภาวะวิกฤตภายใต้สถานการณ์ต่างๆ และการวัดผลกระทบต่อ
สินทรัพย์ หนี้สิน และระดับเงินกองทุนของบริษัท ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

6) การประเมินความเส่ียง และนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านคณิตศาสตร์
ประกันภัยหรือสถานะการเงินของบริษัท 

7) การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เอาประกันภัยท่ีเกี่ยวกับการจัดสรรผลก าไรแก่ผู้เอาประกันภัย
ชนิดมีเงินปันผล (ถ้ามี) 

8) ความเพียงพอและความสมบูรณ์ของนโยบายการรับประกันภัย 

9) การพัฒนา การก าหนดราคาและการประเมินความเพียงพอของแผนการประกันภัยต่อ 

10) การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยรวมถึงการก าหนดเบ้ียประกันภัยควบคู่ไปกับ 

การประเมินเงินกองทุนท่ีต้องด ารงไว้ส าหรับการรับประกันภัย 

11) ความเพียงพอ ความแม่นย า และคุณภาพของข้อมูล วิธีการและสมมติฐานท่ีใช้ในการประเมิน
ส ารองประกันภัย 
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12) การท าวิจัย การพัฒนา การตรวจสอบและการใช้แบบจ าลองภายใน ส าหรับการคาดการณ์ทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัยหรือทางการเงิน และเพื่อการประเมินความเส่ียงและความม่ันคงทาง 

การเงินของบริษัท 

13) การด าเนินการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ประกันภัยและการเงินตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทก าหนด 

10. หน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย มีหน้าท่ี 

1) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน  "ประกาศว่าด้วยการควบคุมภายในของบริษัท"  
2) ขยายหน้าท่ีความรับผิดชอบเพื่อให้ครอบคลุมเร่ืองการบริหารความเส่ียง ดังนี้ 

2.1) ส่งเสริมและรักษาไว้ ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรม ซึ่งให้ความส าคัญกับการประพฤติ
ปฏิบัติท่ีมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อผูกพันภายในและภายนอก 

2.2) ระบุ ประเมิน รายงาน และปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับท่ี
ส าคัญรวมถึง ภาระหน้าท่ีท่ีมีต่อส านักงาน และความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้อง 

2.3) ท าให้ว่าบริษัทมีการติดตามดูแลและมีนโยบาย กระบวนการท างานและการควบคุมท่ี
เหมาะสมในส่วนท่ีส าคัญตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และจริยธรรม 

2.4) จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอเกี่ยวกับข้อบังคับทางกฎหมาย และกฎระเบียบ
ข้อบังคับท่ีส าคัญแก่พนักงานในต าแหน่งท่ีมีความรับผิดชอบสูง หรือพนักงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูง 

2.5) ประสานงานและสนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับการรายงานท่ีมีช้ันความลับ เพื่อ
ป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูล และให้ม่ันใจว่ามีการจัดส่งรายงานท่ีกฎหมายก าหนด 

2.6) ก ากับดูแล ติดตามข้อบกพร่องและการละเมิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้ม่ันใจว่า
มีการด าเนินการทางวินัยอย่างเพียงพอ และรายงานท่ีจ าเป็นตามเง่ือนไขของกฎหมายตอ่
ส านักงาน 

2.7) ประเมินตนเองในเร่ืองของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท และ
ติดตามการปรับปรุงใดๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
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3. ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทฯ ได้มีการก าหนดขอบเขตการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเส่ียงและนโยบาย 

การบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และครอบคลุมประเภทความเส่ียงส าคัญท่ีมีอยู่ในกิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน
ของบริษัทดังต่อไปนี้ ดังนี้ 

1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ หมายความรวมถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการ
ด าเนินงาน และการน าไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
ซึ่งรวมถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี และความคาดหวังของสาธารณชน 

2) ความเสี่ยงด้านการประกันภัย หมายความรวมถึง ความเส่ียงเกิดจากความผันผวนของความถ่ี ความรุนแรง และ
เวลาท่ีเกิดความเสียหายท่ีเบ่ียงเบนจากสมมติฐานท่ีใช้ในการก าหนดอัตราเบ้ียประกันภัย การค านวณส ารอง
ประกันภัย และการพิจารณารับประกันภัย 

3) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายความรวมถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถช าระหนี้สินและ
ภาระผูกพันเม่ือถึงก าหนด  เนื่องจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้
เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินมาช าระได้แต่ด้วยต้นทุนท่ีสูงเกินกว่าท่ีจะยอมรับได้ 

4) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายความรวมถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี ขาดธรรมาภิบาลในองค์กร หรือขาดการควบคุมท่ีดีท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน 
บุคลากร ระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยของข้อมูล หรือเหตุการณ์ภายนอก 

5) ความเส่ียงด้านตลาด หมายความรวมถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย อัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ราคาของสินทรัพย์ท่ีลงทุน ราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน และราคาสินค้า 
โภคภัณฑ์ 

6) ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายความรวมถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระท่ีได้ตกลงไว้กับ
บริษัท รวมถึงโอกาสท่ีคู่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับความเส่ียงด้านเครดิต 

7) ความเสี่ยงด้านฉ้อฉล หมายความรวมถึง การกระท าหรือการละเว้นการกระท าโดยทุจริต หลอกลวง เพื่อให้ได้รับ
ประโยชน์ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าผู้ได้รับประโยชน์จากการฉ้อฉลจะเป็นบุคคลท่ีกระท าการฉ้อฉลเอง หรือ
บุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้องก็ตาม 

8) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง หมายความรวมถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความเสียหายต่อบริษัทอันเนื่องมาจากการ 

เส่ือมเสียช่ือเสียงเนื่องจากลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และ/หรือ หน่วยงานก ากับดูแล ท่ีมีมุมมองภาพลักษณ์ต่อบริษัทใน
แง่ลบ 

9) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายความรวมถึง ความเส่ียงท่ีอาจเกดิข้ึนจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีผลกระทบตอ่ระบบหรือการปฏิบัติงานของบริษัท รวมถึงความเส่ียงท่ีเกดิจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ 
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10) ความเสี่ยงด้านมหันตภัย หมายความรวมถึง ความเส่ียงท่ีเหตุการณ์หนึ่ง หรือเหตุการณ์ต่อเนื่องท่ีมีขนาดใหญ่ ซึ่ง
ก่อให้เกิดการจ่ายสินไหมทดแทนจริงเบ่ียงเบนไปจากค่าสินไหมทดแทนท่ีได้มีการคาดการณ์ไว้อย่างมาก 

11) ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นใหม่ หมายความรวมถึง ความเส่ียงท่ีอาจเกิดใหม่เป็นความสูญเสียท่ีอาจไม่เคยปรากฏข้ึนหรือ 

ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน และเป็นความเส่ียงท่ียากต่อการประมาณการท้ังเชิงโอกาสการเกิดและความรุนแรง
ในการเกิด เนื่องจากความไม่แน่นอนและการเปล่ียนแปลงของปัจจัยแวดล้อม อาทิ การเมือง กฎหมาย สังคม 
เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางกายภาพ รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ 

12) ความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจ หมายความรวมถึง ความเส่ียงท่ีบริษัทอาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์  
(ท้ังท่ีเป็นการเงินและท่ีมิใช่ทางการเงิน) จากธุรกิจในก ลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดจาก 

ความม่ันคงทางการเงินของกลุ่มธุรกิจท้ังหมดหรือบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ของ
ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ่มธุรกิจเอง หรือเหตุการณ์ภายนอกท่ีกระทบต่อกลุ่มธุรกิจ 

4. กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร  

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียง เพื่อให้ข้ันตอนและวิธีการในการบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างมี
ระบบและด าเนินไปในทิศทางเดียวกนัท่ัวท้ังองค์กร มีการระบุความเส่ียงท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องและความเส่ียงท่ีคาดการณ์ว่าจะ
เกิดกับบริษัท พร้อมแหล่งท่ีมาของความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ท้ังในทางการเงินและท่ีมิใช่ทางการเงิน และได้
จัดท าเป็นทะเบียนความเส่ียง ได้ค านึงถึงทิศทางการขยายงานและแผนรองรับการขยายงานตามท่ีระบุไว้ในแผนธุรกิจ อีกท้ัง
ยังได้ทบทวนความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง หรือทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของเหตุการณ์ความเส่ียง  

โดยมีข้ันตอนส าคัญของกระบวนการบริหารความเส่ียงองค์กรประกอบด้วย 8 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์   
3. การระบุความเส่ียง   

4. การประเมินความเส่ียง   
5. การตอบสนองความเส่ียง   
6. กิจกรรมการควบคุม 

7. ข้อมูลและการติดต่อส่ือสาร   

8. การติดตามประเมินผลและการรายงาน   



 

9 

 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  เป็นพื้นฐานท่ีส าคัญส าหรับกรอบการบริหารความเส่ียง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการก าหนด 

กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การก าหนดกิจกรรม การบ่งช้ี ประเมิน และจัดการความเส่ียง  
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง ปัจจัยต่างๆ เช่น จริยธรรม วิธีการท างานของผู้บริหารและบุคลากร 

รูปแบบการจัดการของฝ่ายบริหารและวิธีการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ซึ่งผู้บริหารต้องมีการก าหนด
ร่วมกันกับพนักงานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้างจิตส านึก การตระหนักและรับรู้เร่ืองความเส่ียง และการควบคุมแก่
พนักงานทุกคน 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์  
บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีกรอบการบริหารความเส่ียง เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิผล และก่อให้เกิดความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าผลส าเร็จของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ   

และสามารถลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายในอนาคตให้อยู่ในระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ 
อีกท้ัง ยังได้ก าหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจท่ีชัดเจน เพื่อให้ม่ันใจว่าวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดนั้นมีความสอดคล้องกับ

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเส่ียงท่ียอมรับได้โดยการบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบของ risk appetite และ risk 
tolerance 

3. การระบุความเสี่ยง 
ในกระบวนการระบุความเส่ียง  บริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัยความเส่ียงทุกด้านท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น ความเส่ียง  

ด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน ส่ิงแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ 
ท่ีอาจเกิดข้ึน แหล่งความเส่ียงท้ังจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นองค์ประกอบต่างๆ ท่ีอยู่ภายนอกองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อวัตถุประสงค์/
เป้าหมายขององค์กร เช่น 

 วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในการแข่งขันท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 ตัวขับเคล่ือนหลักและแนวโน้มท่ีส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 การยอมรับและคุณค่าของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่ภายในองค์กรและมีอิทธิพลต่อเป้าหมายขององค์กร เช่น 

● ขีดความสามารถขององค์กร ในแง่ของทรัพยากรและความรู้ เช่น เงินทุน เวลา บุคลากร กระบวนการ 
ระบบและเทคโนโลยี 

● ระบบสารสนเทศ การ Flow ของข้อมูล และกระบวนการตัดสินใจท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
● ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร 

● นโยบาย วัตถุประสงค์และกลยุทธ์องค์กร 

● การรับรู้ คุณค่าและวัฒนธรรมองค์กร 

● โครงสร้าง เช่น ระบบการจัดการ บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
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การระบุความเส่ียงอาจด าเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายจัดการท่ีรับผิดชอบในแผนงานหรือ 

การด าเนินการนั้น และรวบรวมประเด็นความเส่ียงส าคัญท่ีได้รับความสนใจหรือเป็นประเด็นท่ีกังวล เพื่อน ามาจัดท า
ภาพรวมความเส่ียงขององค์กร  

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะท างานประเมินความเส่ียง ซึ่งมีหน้าท่ี ระบุความเส่ียงด้วยวิธีการจาก การสัมภาษณ์ 
(interviews) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (facilitated workshops) การระดมสมอง (brainstorming) และการใช้ 
Check Lists  หรือ การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment – CSA)  

4. การประเมินความเสี่ยง  

ส าหรับการประเมินความเส่ียงเป็นข้ันตอนท่ีจะต้องด าเนินการต่อจากการระบุค วามเส่ียง โดยการประเมิน 

ความเส่ียงประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก ได้แก่ 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยง จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งท่ีมาของความเส่ียง ผลกระทบท่ีตามมาท้ังใน
ทางบวกและทางลบ รวมท้ังโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนของผลกระทบท่ีอาจตามมา โดยจะต้องมีการระบุถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังนี้เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่งๆ อาจจะเกิดผลท่ีตามมาและกระทบต่อวัตถุประสงค์/
เป้าหมายหลายด้าน นอกจากนั้นในการวิเคราะห์ควรพิจารณาถึงมาตรการจัดการความเส่ียงท่ีด าเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน 
รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวด้วย 

2. การประเมินระดับความเส่ียง จะเปรียบเทียบระหว่างระดับของความเส่ียงท่ีได้จากการวิเคราะห์ 

ความเส่ียง เทียบกับระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (risk appetite) ในกรณีท่ีระดับของความเส่ียงไม่อยู่ในระดับท่ียอมรับได้
ของเกณฑ์การยอมรับความเส่ียง ความเส่ียงดังกล่าวจะได้รับการจัดการทันที ดังแสดงตามแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                         แผนภาพ :  ความเสี่ยงก่อน/หลัง การบริหารจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 
คงเหลือ หลังการ 
จัดการ หรือการ 
ควบคุมที่มีอยู่ 

(Residual Risk) 

 

การจัดการความเสี่ยง
เพิ่มเติม 

การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ 

ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได ้ความเสี่ยงคงเหลือ 

ที่ยอมรับได้ 

ยอมรับได้

ความเส่ียงท่ี 

เกิดขึ้น ก่อน 

บริหารจัดการ 

ความเส่ียง 
(Inherent 

Risk) 

 

การจัดการหรือการ
ควบคุมท่ีด าเนินอยู ่

(Controls) 

 

การจัดการ 

ที่ด าเนินอยู่ 

(Controls) 
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โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

หมายถึง ความเป็นไปได้ท่ีความเส่ียงหรือเหตุการณ์นัน้จะเกดิข้ึน ซึ่งในการพิจารณาระดับของโอกาสท่ีจะ
เกิดข้ึน มักจะใช้ข้อมูลท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่เคยมีมาก่อน อาจจะใช้ข้อมูลของเหตุการณ์ใน
ลักษณะเดียวกันท่ีได้เคยเกิดข้ึน ในหน่วยงานอื่น ข้อมูลท่ีได้จากการค้นคว้า หรือประสบการณ์ของผู้ประเมิน โดยเกณฑ์ใน
การประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 

 (2) ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น (Impact) 

หมายถึง ผลกระทบหรือความเสียหายจากความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน ซึ่งอาจเป็นมูลค่าความเสียหาย ความ 

มีนัยส าคัญต่อเป้าหมาย ความอ่อนไหว (Sensitive) ต่อประชาชน ซึ่งในการพิจารณาผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดตามมา 
จะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมผลกระทบ 5 ด้าน ซึ่งได้แก่ 

ก) ผลกระทบด้านการเงิน คือ ผลกระทบท่ีก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงิน หรือเกิดความเสียหาย
อื่นๆ ซึ่งสามารถแปลงให้อยู่ในรูปของตัวเงินได้ 
ข) ผลกระทบด้านการด าเนินงาน คือ ผลกระทบท่ีก่อให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ได้แก่ ผลกระทบจากการด าเนินงานโครงการต่างๆ และจากการให้บริการรถไฟฟ้าฯ 

ค) ผลกระทบด้านชื่อเสียง คือ ผลกระทบท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อช่ือเสียงและภาพพจน์ของบริษัทฯ 
ไม่ว่าจะเป็นผลจากการด าเนินงานท้ังทางตรงและทางอ้อม 

ง) ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ผลกระทบท่ีก่อให้เกิดปัญหาหรือความเสียหายต่อระบบ
สารสนเทศ ระบบงานต่างๆ และข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ 

จ) ผลกระทบด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร คือ ผลกระทบท่ีก่อให้เกิดปัญหาหรือความไม่พึง
พอใจในการท างาน 

การวัดระดับโอกาสและผลกระทบ บริษัทฯ เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบต่างๆ ประกอบกับตามความ
เหมาะสมของแต่ละความเส่ียง ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การวิเคราะห์กึ่งคุณภาพกึ่งปริมาณ  และการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ (เป็นการใช้ตัววัดท่ีเป็นตัวเลข เช่น จ านวนเงินท่ีสูญเสีย จ านวนข้อร้องเรียน ร้อยละความล่าช้าเทียบกับแผนงาน  
เป็นต้น)  โดยมีการการวิเคราะห์เชิงปริมาณและอาศัยการเก็บรวบรวมสถิติและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้แบบจ าลอง
หรือวิธีการทางคณิตศาสตร์ช่วยในการก าหนดค่าตัวเลข โดยมีการก าหนดดัชนีช้ีวัดความเส่ียง (Key Risk Indicator : KRI) 

ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดท่ีแสดงให้ทราบถึงสถานะหรือแนวโน้มของความเส่ียง และสามารถใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า  หากมี
ความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนในด้านต่างๆ ในบริษัท บางกรณีอาจแสดงในรูปแบบอัตราส่วนท่ีส าคัญเพื่อให้ฝ่ายบริหารของบริษัทใช้
เป็นตัวช้ีวัดในการติดตามความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงโอกาสท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงในอนาคต 

บริษัทฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสและผลกระทบไว้ 5 ระดับ ซึ่งในการประเมิน  

ความเส่ียงนั้นๆ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะเป็นผู้พิจารณาก าหนดเกณฑป์ระเมินระดบัโอกาสและผลกระทบส าหรับ
ความเส่ียงนั้น ๆ โดยเฉพาะต่อไป 
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3. ระดับความเสี่ยง คือ ตัวช้ีวัดท่ีใช้ในการก าหนดความส าคัญของความเส่ียง โดยค่าระดับความเส่ียงได้จาก 

การน าโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบของความเส่ียงมาพิจารณาร่วมกัน ดังนี้  
 

 

ระดับความเส่ียงท่ีได้จากการค านวณตามสูตรข้างต้น หากมีค่าต่ า หมายถึงความเส่ียงอยู่ในระดับต่ า และหาก
มีค่าสูงข้ึน ความเส่ียงจะมีระดับสูงข้ึน โดยความหมายของแต่ละระดับความเส่ียงแสดงดังตารางดังนี้  

ระดับความเสี่ยง ค าอธิบาย 

1-3  ต่ า 
4-9  ปานกลาง 

10-16  สูง 
มากกว่า 16  สูงมาก 

 

   

 

 

 

 

 

 

          ผลกระทบ 

 

โอกาสท่ีจะเกิด 

1 = นอ้ยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

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 

 

ระดับความเสี่ยง (R) = ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (L) x ระดับผลกระทบท่ีเกิดขึ้น (I) 
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หลังจากได้รับผลการประเมินแล้ว หน่วยงานบริหารความเส่ียง/ฝ่ายจัดการจะด าเนินการ ดังนี้ 

 วิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน โดยใช้ risk map ข้างต้น และจัดล าดับความส าคัญของประเด็นความเส่ียง 

 น าเสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อด าเนินการคัดเลือกความเส่ียงท่ีส าคัญท่ีต้องจดัการดูแล
รวมถึงการก าหนดฝ่ายจัดการท่ีรับผิดชอบ (risk champion) เพื่อด าเนินการจัดหามาตรการจัดการความเส่ียง
เพิ่มเติมจากท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบัน 

 น าเสนอประเด็นความเส่ียงและมาตรการต่างๆ ท่ีก าหนดให้ต้องจัดการดูแลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง เพื่อทราบ 

 การก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (risk appetite ) 

บริษัทฯ ได้มีการก าหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่ง
ก าหนดท้ังในเชิงปริมาณและ/หรือเชิงคุณภาพ ท้ัง 2 ด้าน โดยก าหนดให้ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้อยู่ในระดับ           
น้อยมาก - ปานกลาง (ระดับคะแนน 1-8) 

 และได้มีการก าหนดอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR Ratio) เพื่อเป็นตัวช้ีวัดท าหน้าท่ีก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงาน  

5. การตอบสนองความเสี่ยง  
การก าหนดแผนจัดการความเส่ียงจะมีการน าเสนอแผนจัดการความเส่ียงท่ีจะด าเนินการต่อท่ีประชุมคณะผู้บริหาร

เพื่อพิจารณา และขออนุมัติการจัดการกับความเส่ียงนั้นจากคณะกรรมการบริหารโดยในการคัดเลือกแนวทางในการจัดการ
ความเส่ียงท่ีเหมาะสมท่ีสุดจะค านึงถึงความเส่ียงท่ียอมรับได้ (risk appetite)  กับต้นทุนท่ีเกิดข้ึนเปรียบเทียบกับประโยชน์
ท่ีจะได้รับ  รวมถึง ข้อกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  

ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (risk appetite)  คือ ระดับความเส่ียงในภาพรวมท่ีบริษัทเต็มใจยอมรับเพื่อให้บรรลุ
ภารกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัฒนธรรมองค์กร ศักยภาพของ
บริษัท ความสามารถในการรับความเส่ียง และกลยุทธ์ของบริษัท ท้ังนี้การพิจารณาระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้สามารถ 

ท าได้ท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และมักจะแสดงเป็นผลลัพธ์ของระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ และ/หรือท่ียอมรับไม่ได้ 
 ท้ังนี้ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเส่ียง บริษัทฯ ได้ค านึงถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนหากไม่มีการ
จัดการความเส่ียง ซึ่งอาจไม่สมเหตุสมผล หรือความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญ แต่โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน
น้อยมาก แนวทางในการจัดการความเส่ียงอาจพิจารณาด าเนินการเป็นกรณีๆ ไป  หรือด าเนินการไปพร้อมกับความเส่ียง
อื่นๆ  
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แนวทางในการจัดการความเสี่ยง  

ก. การหลีกเล่ียง (avoid) เป็นการด าเนินการเพื่อหลีกเล่ียงเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง มักใช้ในกรณีท่ี 

ความเส่ียงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
ข. การร่วมจัดการ (share) เป็นการร่วมหรือถ่ายโอนความเส่ียงท้ังหมดหรือบางส่วนไปยังบุคคล/หน่วยงาน

ภายนอกองค์กร ให้ช่วยแบกรับภาระความเส่ียงแทน เช่น การซื้อกรมธรรม์ประกันภัย 

ค. การลด (reduce) เป็นการจัดหามาตรการจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง หรือลด
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน (contingency plan) 

ง. การยอมรับ (accept) ความเส่ียงท่ีเหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยไม่ต้องด าเนินการใดๆ เพื่อลด
โอกาสหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอีก มักใช้กับความเส่ียงท่ีต้นทุนของมาตรการจัดการสูงไม่คุ้มกับประโยชน์ท่ีได้รับ 

 

6. กิจกรรมการควบคุม 

กิจกรรมการควบคุม คือ กระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ม่ันใจว่าได้มีการจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีสามารถ
ยอมรับได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 

1. การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (preventive control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดข้ึนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด 

ความเส่ียงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 

2.  การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (detective control) เป็นวิธีการควบคุมเพื่อให้ค้นพบข้อผิดพลาดท่ีได้เกิดข้ึน
แล้ว 

3.  การควบคุมโดยการชี้แนะ (directive control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

4.  การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (corrective control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดข้ึนเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดท่ี
เกิดข้ึน และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ าอีกในอนาคต 

ท้ังนี้  ในการด าเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุน กับผลประโยชน์ 
ท่ีคาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบดังนี้ 

- วิธีการด าเนินงาน (ข้ันตอน, กระบวนการ) 
- การก าหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบดังนี้ 
 (1) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงท่ีได้ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

 (2) พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมท่ีจ าเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียง 
- ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
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7. ข้อมูลและการติดต่อส่ือสาร   

สารสนเทศเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับบริษัทฯ ในการบ่งช้ี ประเมิน และจัดการความเส่ียง ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง
กับองค์กรท้ังจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรควรได้รับการบันทึกและส่ือสารไปยังบุคลากรในองค์กรอย่าง
เหมาะสมท้ังในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบได้ รวมถึงเป็นการรายงาน
การบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบถึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน  และผลของการบริหารจัดการความเส่ียง
เหล่านั้น  

การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพยังคลอบคลุมถึงการส่ือสารจากระดับบนลงล่าง  ระดับล่างไปสู่บน และการส่ือสาร
ระหว่างหน่วยงาน  

การบริหารความเส่ียงควรใช้ท้ังข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตจะแสดงแนวโน้มของเหตุการณ์และช่วย
คาดการณ์การปฏิบัติงานในอนาคต ส่วนข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการพิจารณาความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการ สายงาน หรือหน่วยงานซึ่งช่วยให้สามารถปรับเปล่ียนกิจกรรมการควบคุมตามความจ าเป็นเพื่อให้ความเส่ียง
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

8. การติดตามประเมินผลและการรายงาน 

กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีด าเนินการภายในบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องได้รับการส่ือสารถึงการประเมิน  

ความเส่ียงและการควบคุม ความคืบหน้าในการบริหารความเส่ียง การดูแลติดตามแนวโน้มของความเส่ียงหลัก รวมถึงการ
เกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ม่ันใจว่า 

 เจ้าของความเส่ียง (Risk Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ และบริหารความเส่ียงท่ีอยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ าเสมอ และเหมาะสม 

 ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงานถึงความคืบหน้า 

ในการบริหารความเส่ียง และแนวโน้มของความเส่ียงต่อผู้บริหารท่ีรับผิดชอบและคณะกรรมการบริหาร  

ความเส่ียง 

 ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการน ามาปฏิบัติใช้จริงเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในอยู่เสมอเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเส่ียงท่ีเปล่ียนไป 

หน่วยงานบริหารความเส่ียงจะประสานงานให้ฝ่ายจัดการท่ีรับผิดชอบความเส่ียงรายงานสถานะความเส่ียง รวมถึง
กระบวนการบริหารความเส่ียงให้ท่ีประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ/พิจารณาต่อไป 
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กระบวนการบริหารความเส่ียง ภายใต้กรอบการบริหารความเส่ียง เป็นไปตามแนวทาง 3 line of defense โดยได้
แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1: แสดง 3 line of defense 

3 line of defense ประกอบด้วย 

1)  ผู้รับผิดชอบระดับแรก (first line of defense) : คือ หน่วยธุรกิจหรือเจ้าของความเส่ียง มีหน้าท่ีนับผิดชอบ
โดยตรงในการระบุและบริหารจัดการความเส่ียง รวมถึงการออกแบบและการด าเนินการควบคุมความเ ส่ียง โดยจะต้องให้
ความส าคัญกับการบริหารความเส่ียง และก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ าวัน 

2) ผู้รับผิดชอบระดับสอง (second line of defense) : คือ หน่วยงานบริหารความเส่ียง หน่วยงานคณิตศาสตร์
ประกันภัย และหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย มีหน้าท่ีติดตามการด าเนินงานของหน่วยธุรกิจรวมถึงให้ค าแนะน า
และการด าเนินการใดๆ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการบริหารความเส่ียง โดยท่ัวไปหน่วยงานดังกล่าวต้องมีความเป็นกลาง 

3) ผู้รับผิดชอบระดับสาม (third line of defense) : คือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีตรวจสอบและ
ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของบริษัท โดยจะต้องเป็นอิสระจากผู้รับผิดชอบ
ระดับอื่น 

ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน
ภายในว่าเป็นไปตามกรอบการบริหารความเส่ียง และนโยบายการบริหารความเส่ีย ง และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อประเมินผลการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และให้
ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพื่อก ากับดแูลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกท้ัง ได้จัดให้มีการ
ทบทวนประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเส่ียงและนโยบายการบริหารความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 คร้ังหรือทุกคร้ัง 

ท่ีเกิดเหตุการณ์ส าคัญท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 
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5. เงินกองทุนท่ีต้องด ารงไว้ 

บริษัทฯ ได้พิจารณาปริมาณเงินกองทุนท่ีจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจภายใต้ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้และสอดคล้อง
กับแผนธุรกิจของบริษัท และต้องแสดงให้เห็นว่าเงินกองทุนของบริษัทเพียงพอตามกฎหมายก าหนดไว้ รวมถึงต้องพิจารณา
ถึงคุณภาพและความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของบริษัท ท้ังนี้การด าเนินการภายใต้กระบวนการบริหารความเส่ียง
ต้องพิจารณาถึงเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์ เงินกองทุนท่ีต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย และเงินกองทุนของบริษัท หาก
เงินกองทุนท่ีต้องด ารงไว้ตามกฎหมายมีความเหมาะสมเพียงพอแล้ว บริษัทไม่ต้องค านวณเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์
เพิ่มเติมและให้จัดท าเอกสารเพื่ออธิบายเหตุผลอย่างชัดเจน 

6. การประเมินความมั่นคงทางการเงิน และการบริหารเงินกองทุน 

1. บริษัทฯ ได้ก าหนดอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนภายในของบริษัทฯ ซึ่งสูงกว่าอัตราส่วนความเพียงพอ
ของเงินกองทุนตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ และได้อธิบายวิธีการก าหนดอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน
ภายในดังกล่าว 

2. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารเงินกองทุน ซึ่งสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทท้ังในส่วนระยะเวลาและ  

การด าเนินการ 
3. บริษัทฯ ได้จัดท าแผนฉุกเฉินกองทุน (capital contingency plan) เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามแผนธุรกิจ

ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเงินกองทุน โดยแผน
ฉุกเฉินเงินกองทุน โดยแผนฉุกเฉินเงินกองทุนต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

3.1) การก าหนดเกณฑ์อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ซึ่งเป็นสัญญาณให้บริษัทเร่ิมด าเนินการตาม
มาตรการเพื่อรักษาเงินกองทุนให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 

3.2) การก าหนดมาตรการเพื่อลดระดับความเส่ียงท่ีบริษัทเผชิญอยู่ รวมท้ังแนวทางการเพิ่มเงินกองทุนท่ีสามารถ
น ามาใช้ได้ เม่ืออัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีบริษัทก าหนด ท้ังนี้ มาตรการแก้ไข
ต้องมีความเป็นไปได้ และมีความเฉพาะเจาะจง รวมถึงสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
ท้ังนี้ให้ค านึงถึงข้อจ ากัดอื่นในการเพิ่มเงินกองทุนด้วย เช่น ข้อจ ากัดการสนับสนุนทางการเงินจากกลุ่มธุรกจิ      

        เป็นต้น 

4. บริษัทฯ ม่ันใจว่าการประเมินเงินกองทุนท่ีสามารถน ามาใช้ได้มีความเพียงพอ ส าหรับเงินกองทุนท่ีต้องด ารงไว้ตาม
กรอบการด ารงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียงและเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์ (ถ้ามี) ท้ังนี้ บริษัทต้องจัดให้มี
กลไกควบคู่ความสามารถในการเพิ่มเงินกองทุนในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน โดยแสดงหลักฐานต่อส านักงาน 

เม่ือมีการร้องขอ 
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7. ความเชื่อมโยงระหว่าง ความเสี่ยง กลยุทธ์ และเงินกองทุน 

ในการจัดท าแผนธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ท าการวิเคราะห์และประเมินความสามารถในการด าเนินธุรกิจ
ตามแผนกลยุทธ์ ท่ีเช่ือมโยงกับกรอบการบริหารความเส่ียงและนโยบายการบริหารความเส่ียง และเงินกองทุน ท้ังภายใต้
สถานการณ์ปกติและสถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ โดยได้คาดการณ์ความเส่ียงท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณท่ีอาจเกิดข้ึน
จากแผนกลยุทธ์หรือแผนการด าเนินงานซึ่งน ามาสู่ความตอ้งการของเงินกองทุน เพื่อพิจารณาปัจจัยความเส่ียงท่ีมีผลกระทบ
ต่อความม่ันคงทางการเงินในการตัดสินใจทางธุรกิจอยู่เสมอ อีกท้ัง ยังได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความม่ันคง
ทางการเงินให้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถตัดสินใจด าเนินการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของปัจจัยตลาดและภาวะทางเศรษฐกิจท่ีไม่คาดคิด รวมถึงนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรม 
และปัจจัยอื่นๆ เช่น จ านวนประชากร กฎหมายและกฎระเบียบ เป็นต้น 

8. การวิเคราะห์ความต่อเน่ือง และการทดสอบภาวะวิกฤต 

 บริษัทฯ ได้ท าการวิเคราะห์ความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ท่ีหลากหลายท่ีบริษัทฯ คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งครอบคลุมถึงการทดสอบภาวะวิกฤตตามระยะเวลาท่ีสอดคล้องกับแผนธุรกิจและระดับความเส่ียงท่ี
ยอมรับได้ และด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยวิเคราะห์ความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมถึง  

ความเส่ียงท่ีส าคัญท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณภายใต้กรอบการบริหารความเส่ียงแบบองค์รวมและการประเมินความม่ันคง
ทางการเงิน และค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเส่ียง รวมถึงการเปล่ียนแปลงลักษณะความเส่ียงของบริษัทในอนาคต 
โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดให้มีการประมาณการสถานะทางการเงิน เงินกองทุนท่ีต้องด ารงไว้ และอัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนของบริษัทฯ  

2. ก าหนดสถานการณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความตอ่เนื่องท้ังจากสถานการณ์พื้นฐาน (base) สถานการณ์เศรษฐศาสตร์ 
มหภาค (macroeconomic) สถานการณ์วิกฤตทางการเงิน ( financial crisis)  สถานการณ์มหันตภัย 
(catastrophe) และภาวะวิกฤตแบบย้อนกลับ (reverse stress test) และมีสถานการณ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนดข้ึนเอง 
(self-select)  

3. จัดท าแผนการด าเนินการ (management action) อันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ความต่อเนื่องในการด าเนิน
ธุรกิจเพื่อให้บริษัทมีความสามารถทางการเงินท้ังในเร่ืองเงินกองทุนและสภาพคล่อง รวมถึงได้จัดท าแผนรองรับการ
ด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีท าให้บริษัทไม่สามารถ
ด าเนินธุรกิจประจ าวันได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามปกติ 

9. ระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน เช่ือถือได้ รวดเร็ว และมีรูปแบบท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับขนาด 
ลักษณะ และความซับซ้อนของธุรกิจ  โดยสามารถสนับสนุน ติดตามดูแล และควบคุมการบริหารความเส่ียง รวมถึงการน า
ข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อีกท้ัง ยังจัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลท่ีปลอดภัย มีการก าหนดสิทธิ์ในการ
เข้าถึงข้อมูลของบุคลากรเฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง และจัดให้มีระบบส ารองข้อมูลรวมท้ังระบบการกู้คืนข้อมูลในกรณีท่ีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินข้ึน รวมท้ัง ได้มีการก าหนดมาตรการในการบริหารความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลและระบบสารสนเทศอย่างน้อย 

ปีละ 1 คร้ัง 
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10. วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงภายในองค์กร และด าเนินการเพื่อให้การ
บริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการท างานของพนักงานทุกคน โดยได้ด าเนินการดังนี้ 

1) คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ก าหนดทิศทาง นโยบาย และแนวปฏิบัติในการบริหาร  

ความเส่ียง และส่ือสารวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการบริหารความเส่ียงขององค์กรไปยัง
พนักงานทุกคนเพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการบริหารความเส่ียง 

2) จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความระมัดระวัง กรอบการบริหาร  

ความเส่ียง และ ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเส่ียง และส่ือสารข้อมูลเกี่ยวกับ
ความเส่ียง  เพื่อให้ร่วมกันตระหนักถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกดิข้ึนและมีผลกระทบต่อฝ่ายงาน องค์กร และ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังยังได้ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร 

3) จัดให้มีการบูรณาการการบริหารความเส่ียงเข้ากับการตัดสินใจทางธุรกิจ การก ากับดูแลกิจการ และควบคุม
ภายในของบริษัทฯ 

11. การรายงานและการจัดส่งเอกสาร 

1) นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

2) สรุปรายงานสถานะความเสี่ยง และการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 ผ่านการกล่ันกรองจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  
3) สรุปผลการตรวจสอบภายในประจ าปี 

 จัดท าโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ  หรือ
คณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

4) การติดตามสถานะความเสี่ยงและรายงานความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง 

 รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง 
5) การรายงาน กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 กรณีกรรมการบริหารความเส่ียงลาออก/ถอดถอนกอ่นครบวาระ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วันนับแต่วันพ้นสภาพ 

6) การรายงาน การแต่งต้ังและสิ้นสุดการแต่งต้ังหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง 
 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และส านักงาน คณะกรรมการ

ก ากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัย ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีมีการแต่งตั้ง/ส้ินสุดกรณีส้ินสุด
ต้องมีสาเหตุการส้ินสุดด้วย 


