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นโยบายการบริหารความเสี่ยง  
เพื่อให้การบริหารความเส่ียงแบบองค์รวม (Enterprise Risk Management : ERM) และการประเมินความม่ันคงทางการ

เงินของบริษัทฯ (Own risk and solvency Assessment : ORSA) มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมตามขนาด ลักษณะ และความ
ซับซ้อนของการด าเนินงานของบริษัทฯ และสอดรับกับการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีรวดเร็วในปัจจุบัน การบริหาร
ความเส่ียงจึงนับเป็นกระบวนการส าคัญท่ีช่วยในการจัดการวางแผนรองรับความไม่แน่นอนทางธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ 

บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการบริหารความเส่ียงแบบองค์รวม (ERM) ซึ่งเป็นวิธีและกระบวนการ ระบุ ประเมิน วัดผล ติดตาม 
ควบคุมและบรรเทาความเส่ียงท่ีบริษัทใช้ในการบริหารความเส่ียง แสวงหาโอกาสเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการในการท่ีบริษัทฯ คาดว่าต้องเผชิญในอนาคต อีกท้ัง ยังได้บูรณาการ การประเมินความเส่ียงและความม่ั นคงทาง 
การเงิน (ORSA) ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีบริษัทฯ ใช้เพื่อการตัดสินใจและวิเคราะห์กลยุทธ์ เกี่ยวข้องกับการประเมินความเพี ยงพอ 

ในการบริหารความเส่ียง และสถานะความม่ันคงทางการเงิน ณ ปัจจุบันและท่ีคาดการณ์ไว้ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ  

(รวมถึงสถานการณ์ภาวะวิกฤต) ด้วยการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีส าคัญ  

อีกท้ัง ยังได้มีการบูรณาการการบริหารความเส่ียงเข้ากับการตัดสินใจทางธุรกิจ การก ากับดูแลกิจการ และการควบคุม
ภายใน โดยยึดหลักการพื้นฐานในการบริหารความเส่ียง เพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าและด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใสและ
ค านึงถึงวัฒนธรรมองค์กร และเนื่องจากความถ่ีและความรุนแรงจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ ความเส่ียง
ด้านไซเบอร์ ตลอดจนความเส่ียงท่ียังไม่ปรากฏข้ึนในปัจจุบันแต่อาจจะเกิดข้ึนได้ในอนาคต เนื่องจากสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป  
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเป็นจุดเปล่ียนท่ีส่งผลให้ทุกภาคส่วนตระหนักและให้ความส าคัญกับการจัดท าประกันภัยมากข้ึน บริษัทฯ จึงได้
ทบทวนและก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับการวางแผนการ
ขยายตัวทางธุรกิจ ดังนี้  

(1) ให้ทุกฝ่ายมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ก าหนดวัตถุประสงค์ของฝ่ายและจัดท าตารางการประเมินความเส่ียง เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความเส่ียงโดยรวมของบริษัทฯ รวมท้ัง จัดท ารายงานท่ีเกี่ยวกับความเส่ียงตามกระบวนการบริหารความเส่ียง และบริหาร
จัดการให้อยู่ในระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้และระดับความเส่ียงสูงสุดท่ีจะยอมรับตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด โดยมีหน่วยงาน
บริหารความเ ส่ียงเป็นผู้ก าหนดดัชนี ช้ีวัดความเ ส่ียง ติดตาม และประ เมินความเ ส่ียงของแต่ละหน่วยงาน  

ความเส่ียง 
(2) ให้ทุกฝ่ายด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเส่ียง เพื่อป้องกันและจ ากัดความเสียหายท่ีอาจเกดิข้ึนกบับริษัทฯ ภายใต้

ค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม เพื่อให้สามารถบริหารงานบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ของบริษัทฯ 
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การก ากับดูแลกิจการ 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญอย่างย่ิงต่อการด าเนินกิจการภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี มีหลักปฏิบัติส าหรับ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีต้องก ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการท่ีดี ประกอบไปด้วยการ
ก าหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากบริษัทฯ ได้รับรางวัลอันเป็นส่ิงยืนยันและสร้าง  

ความเช่ือม่ันให้แก่ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องว่า บริษัทฯ ค านึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของบริษัทฯ 
ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ฯลฯ  

 ในปี 2561 บริษัทได้รับผลประเมินการรายงานการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2561 ผลคะแนนระดับ 

ดีมาก หรือ CGR 4 ดาว จากการส ารวจตามโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ าปี 2561 (CGR 2018) 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ หมวด 8 ข้อ 3 ) 

 

 

แผนภาพแสดงองค์ประกอบและความเชื่อมโยงของระบบการบริหารความเสี่ยง 
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จ านวน 5 คน โดยมี
หน้าท่ีสอบทานและก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงในด้านต่างๆ และระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้เสนอต่อคณะกรรมการ  

บริษัทฯ และสอบทานการน าไปปฏิบัติ รวมถึง สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียงและด าเนินการเพื่อให้ม่ันใจได้ว่า  

การจัดการความเส่ียง มีความเพียงพอเหมาะสม และมุ่งเน้นการบริหารความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และนโยบาย รวมท้ัง
ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ดังนี้ 
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(1) จัดการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ 
(2)  ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการท างานของบุคลากรโดยสร้างความ

ตระหนัก ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคลากรของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเรียนรู้ความเส่ียง การตัดสินใจทางธุรกิจบนพื้นฐาน
ของความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงภายในบริษัทฯ 

(3) ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเส่ียงรวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 

(4) จัดให้มีการประชุมเป็นประจ าอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อติดตามสถานะความเส่ียง รวมถึงความคืบหน้าในการบริหาร  

ความเส่ียง และให้ข้อเสนอแนะในส่ิงท่ีต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเส่ียงและ
นโยบายการบริหารความเส่ียงและกลยุทธ์ท่ีก าหนดตามความเหมาะสม และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ 

อย่างน้อย ไตรมาสละหนึ่งคร้ัง 
บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากร 

ผู้ที่เก่ียวข้อง ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแล/อนุมัติให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายบริหารความเสี่ยง  
กลยุทธ์และแผนธุรกิจ ท่ีก าหนดไว้ ก ากับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่ในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 
ก ากับฐานะเงินกองทุนรวมถึงก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับท่ีม่ันคงและเพียงพอท่ีจะรองรับการด าเนินธุรกิจท้ังในปัจจุบันและอนาคตอย่างเหมาะสม รวมท้ังสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานบริหารความเสี่ยงใ ห้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและสมบูรณ์ และก าหนดให้มีการทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง และนโยบายบริหารความเสี่ยงอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งหรือทุกครั้งท่ีเกิดเหตุการณ์ส าคัญท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมี
นัยส าคัญ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้า ท่ีรับผิดชอบ โดยท า การสอบทานรายงานกา รตรวจสอบภายใน  โดย ใ ห้หน่วยงานตรวจสอบภายใ น  

ท าหน้าท่ีติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยง และนโยบายบริหาร  

ความเสี่ยง ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารเพื่อก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยรวม  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าท่ีก าหนดกรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ประเมินความเพียงพอ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ก ากับดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ยง เพื่อท าให้ม่ันใจว่าบริษัทด าเนินกิจการภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยง จัดเตรียมแผนบรรเทาความเสี่ยง
เพื่อรับมือกับความเสี่ยงกรณีฉุกเฉิน พร้อมท้ัง จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามสถานะความเสี่ยง 
การเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะในสิ่งท่ี
ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  

คณะกรรมการการลงทุน มีหน้า ท่ีก ากับ ดูแลกา รลงทุนของบริษัทฯ  ใ ห้เป็นไปตามกรอบนโยบายกา รลงทุน และนโยบายการบริหา ร  

ความเสี่ยงรวม ระเ บียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลง ทุนและข้อก า หนดของกฎหมายท่ีเกี่ ยวข้อง  โดยพิ จารณา  

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทุน และก าหนดให้มีแนวทางการบริหารจัดการ ควบคุมและตรวจสอบความเสี่ยงในการลงทุน
ต่างๆ โดยครอบคลุมถึงประเด็นส าคัญ 

กรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ กรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ และท า
ให้ม่ันใจว่าการรายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความม่ันคงทางการเงินของ  

บริษัทฯ มีความถูกต้อง แม่นย า ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด อีกท้ัง ก าหนดให้มีการให้ความรู้แก่
บุคลากรเกี่ยวกับกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง พร้อมท้ังรับผิดชอบและท าให้ม่ันใจว่า
บุคลากรสามารถน าไปปฏิบัติใช้จริงในการท างาน 
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          กระบวนการบริหารความเส่ียง ภายใต้กรอบและนโยบายบริหารความเส่ียงท่ีบริษัทฯ ก าหนด เป็นไปตามแนวทาง  
3 Lines of  Defense Model โดยได้แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1) ผู้รับผิดชอบระดับแรก (1st Line of Defense) : คือหน่วยงานหรือเจ้าของความเส่ียง มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงใน
การระบุและบริหารจัดการความเส่ียง รวมถึงการออกแบบและการด าเนินการควบคุมความเส่ียง โดยจะต้องให้
ความส าคัญกับการบริหารความเส่ียง และก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ าวัน 

2) ผู้รับผิดชอบระดับท่ีสอง (2nd Line of  Defense) : คือหน่วยงานบริหารความเส่ียง หน่วยงานคณิตศาสตร์ประกันภัย 
และหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย มีหน้าท่ีติดตามการด าเนินงานของหน่วยธุรกิจ รวมถึงให้ค าแนะน าและ
ด าเนินการใดๆ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการบริหารความเส่ียง โดยท่ัวไปหน่วยงานดังกล่าวต้องมีความเป็นกลาง 

3) ผู้รับผิดชอบระดับท่ีสาม (3rd Line of Defense) : คือหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีตรวจสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของบริษัท โดยจะต้องเป็นอิสระจากผู้รับผิดชอบระดับ
อื่น 
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แผนภาพแสดง 3 Lines of defense 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารความเสี่ยงท่ีบริษัทเผชิญอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 

           การบริหารความเส่ียงเป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีบริษัทฯ น ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย  

ทุกฝ่ายของบริษัทฯ มีความม่ันใจว่า การก าหนดทิศทาง การวางแผนกลยุทธ์ การด าเนินงานประจ าวัน และการตัดสินใจใน
เร่ืองต่างๆ ของบริษัทฯ ได้รับการดูแลอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาถึงสถานการณ์แวดล้อม ณ เวลาท่ีด าเนินการในปัจจุบัน
และอนาคตภายใต้ข้อจ ากัดท่ีมีอยู่ โดยมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดังนี้  

1. จัดท า นโยบายบริหารความเส่ียง ให้มีวิธีการท่ีเหมาะสมในการระบุ ประเมิน และบริหารความเส่ียงส าคัญท่ีบริษัทฯ    
เผชิญอยู่ และอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อบริษัทฯ เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

2. จัดให้มีการควบคุมด้านโครงสร้างและวิธีการปฏิบัติงานให้สามารถบริหารจัดการความเส่ียงทุกประเภทได้อย่างเหมาะสม
ด้วยความระมัดระวัง 

3. จัดให้มีการประเมินระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) และก าหนดดัชนีช้ีวัดความเส่ียง (Key Risk Indicator : 
KRI) ส าหรับความเส่ียงท่ีส าคัญของบริษัท เพื่อให้ทราบถึงสถานะหรือแนวโน้มของความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากแผนธุรกิจของ
บริษัท 

4. จัดให้มีการติดตามสถานะความเส่ียงอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมความเส่ียงท่ีมีอยู่ สามารถบริหารจัดการ
ความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

5. จัดให้มีวิธีการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลในการวางแผน การอนุมัติ การด าเนินธุรกรรมประเภทใหม่ๆ รวมถึงวิธีการ  

วัดความเส่ียง และมาตรการควบคุมท่ีจ าเป็น เพื่อให้ระดับความเส่ียงอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 
6. จัดให้มีระบบการรายงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าของความเส่ียง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้บริหาร คณะกรรมการชุดย่อย และ

คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเส่ียงท่ีส าคัญหรือท่ีบริษัทก าลังประสบ เพื่อให้สามารถก าหนดหรือ
ปรับเปล่ียนนโยบายและวิธีการบริหารความเส่ียงได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 
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7. จัดให้มีการทดสอบแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) โดยแผนฉุกเฉินดังกล่าว
ได้ครอบคลุมถึงการก าหนดระยะเวลาในการกู้คืนระบบ (Recovery Time Objective : RTO) ท่ีสอดคล้องกับความส าคัญ
ของระบบงานหลักของบริษัท เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และรองรับการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ ท่ีอาจ
ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายต่อระบบ เช่น ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ภัยธรรมชาติ 
เพื่อให้การกู้คืนระบบ กลับสู่การท างานได้ตามปกติให้เร็วท่ีสุด 

8. ส่ือสารสาระส าคัญของนโยบายบริหารความเส่ียงให้ทุกหน่วยงานรับทราบและน าไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ความเชื่อมโยงระหว่าง ความเสี่ยง กลยุทธ์ และเงินกองทุน 

 ในการจัดท าแผนธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ท าการวิเคราะห์และประเมินความสามารถในการด าเนินธุรกิจตามแผน
กลยุทธ์ ท่ีเช่ือมโยงกับกรอบการบริหารความเส่ียงและนโยบายการบริหารความเส่ียง และเงินกองทุน ท้ังภายใต้สถานการณ์ปกติและ
สถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ โดยได้คาดการณ์ความเส่ียงท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากแผนกลยุทธ์หรือแผนการ
ด าเนินงานซึ่งน ามาสู่ความต้องการของเงินกองทุน เพื่อพิจารณาปัจจัยความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคงทางการเงินในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจอยู่เสมอ อีกท้ัง ยังได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความม่ันคงทางการเงินให้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถตัดสินใจด าเนินการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของปัจจัยตลาดและ  

ภาวะทางเศรษฐกิจท่ีไม่คาดคิด รวมถึงนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรม และปัจจัยอื่นๆ เช่น จ านวนประชากร กฎหมายและกฎระเบียบ   
เป็นต้น 
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การบริหารเงินกองทุน  

           เพื่อแสดงให้เห็นว่าเงินกองทุนของบริษัทฯ เพียงพอตามท่ีกฎหมายก าหนด บริษัทฯ ได้พิจารณาปริมาณเงินกองทุน  

ท่ีจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจภายใต้ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ และสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาถึง
คุณภาพและความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ  ซ่ึง ในปี 2562 บริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดอัตราส่วน
ความเพียงพอของเงินกองทุนท่ีต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย ไม่ต่ ากว่า เกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการก ากั บและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมท้ังได้มีการบริหารจัดการระดับเงินกองทุนของบริษัทฯ ตามระดับความเส่ียง ดังนี้ 

1. ก าหนดระดับความเพียงพอของเงินกองทุนท่ียอมรับได้ และไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทาง  

ในการรักษา ระดับของเงินกองทุนให้เพียงพอในการรองรับความเส่ียงอย่างเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ 

2. ส่ือสารระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ด้านเงินกองทุนเพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติ 
3. ในการด าเนินการใดท่ีจะส่งผลต่อเงินกองทุนท่ีต้องด ารงไว้ส าหรับความเส่ียงด้านต่างๆ  เช่น การรับประกันภัยรายใหญ่ 

หน่วยงานเจ้าของความเส่ียงจะต้องมีการประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับเงินกองทุนและเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการ 

4. ความเส่ียงด้านตลาด ของการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นความเส่ียงหลักของเงินกองทุนของบริษัทฯ ฝ่ายการลงทุน  

จะท าการค านวณอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ท่ีลงทุน และรายงานต่อ
คณะกรรมการลงทุน อย่างสม่ าเสมอ 

5. เม่ือมีเหตุการณ์ท่ีแสดงให้เห็นว่าจะมีผลต่ออัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ ฝ่าย
บริหาร จะรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร ทันที  

6. จัดท าแผนฉุกเฉินเงินกองทุน (Capital contingency plan) เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามแผนธุรกิจภายใต้
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป  

การวิเคราะห์ความต่อเน่ือง และการทดสอบภาวะวิกฤต 

           บริษัทฯ ได้ท าการวิเคราะห์ความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ท่ีห ลากหลายท่ีบริษัทฯ คาดว่า 

จะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งครอบคลุมถึงการทดสอบภาวะวิกฤตตามระยะเวลาท่ีสอดคล้องกับแผนธุรกิจและระดับความเส่ียง  

ท่ียอมรับได้ และด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยวิเคราะห์ความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมถึงความเส่ียง
ท่ีส าคัญท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณภายใต้กรอบการบริหารความเส่ียงแบบองค์รวมและการประเมินความม่ันคงทางการเงิน 
และค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเส่ียง รวมถึงการเปล่ียนแปลงลักษณะความเส่ียงของบริษัทในอนาคต โดยวิธีการ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดให้มีการประมาณการสถานะทางการเงิน เงินกองทุนท่ีต้องด ารงไว้ และอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของ 
บริษัทฯ  

2. ก าหนดสถานการณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความต่อเนื่องท้ังจากสถานการณ์พื้นฐาน (base) สถานการณ์เศรษฐศาสตร์มหภาค
(macroeconomic) สถานการณ์วิกฤตทางการเงิน (financial crisis) สถานการณ์มหันตภัย (catastrophe) และภาวะวิกฤต
แบบย้อนกลับ (reverse stress test) และมีสถานการณ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนดข้ึนเอง (self-select)  
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3. จัดท าแผนการด าเนินการ (management action) อันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกจิเพื่อให้บริษทั
มีความสามารถทางการเงินท้ังในเร่ืองเงินกองทุนและสภาพคล่อง รวมถึงได้จัดท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
(Business Continuity Plan : BCP) ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ี์ท าให้บริษัทไม่สามารถด าเนินธรุกิจประจ าวนัได้อย่างต่อเนื่องและ
เป็นไปตามปกติ 
 

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง   

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงภายในองค์กรและมีความตั้งใจในการ
ด าเนินการให้การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการท างานของพนักงานทุกคนในองค์กร โดยบูรณาการการบริหารความเส่ียง 

เข้ากับการตัดสินใจทางธุรกิจ การก ากับดูแลกิจการ และการควบคุมภายใน และได้ท าความเข้าใจกับพนักงานให้ทราบถึงประโยชน์
ของการบริหารความเส่ียง รวมท้ัง ได้มีการจัดอบรมการท าแผนบริหารความเส่ียงให้กับพนกังานในระดบัปฏิบัติการเพื่อให้แต่ละฝ่ายมี
แผนบริหารความเส่ียงเพื่อรองรับความเส่ียงในการปฏิบัติงานและความเส่ียงอื่นๆท่ีอาจส่งผลกระทบต่ อความเส่ียงองค์กร ได้แก่  
ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ด้านการประกันภัย ด้านตลาด ด้านเครดิต ด้านสภาพคล่อง ด้านการปฏิบัติการ ด้านช่ือเสียง ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านมหันตภัย ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน  

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง และด้านป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ดังนี้ 

1. ผู้บริหารก าหนดทิศทาง นโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเส่ียง รวมท้ังส่ือสารวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีได้รับ
จากการบริหารความเส่ียงขององค์กรไปยังพนักงานทุกคนรับทราบ เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการบริหาร
ความเส่ียง น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อพิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อเป็น
แนวทางและเป็นนโยบายการบริหารความเส่ียงขององค์กร 

2. จัดให้มีการบูรณาการเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียงด้วยการก าหนดกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับการ
บริหารความเส่ียงและการตัดสินใจทางธุรกิจ ด้วยการน าเสนอ วิเคราะห์ข้อมูล และปัญหาในการด าเนินธุรกิจด้านต่างๆ  
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อรับทราบและพิจารณาให้ค าปรึกษา เพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจท าให้ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ของบริษัท รวมท้ังการก ากับดูแลและการควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจ าทุกปี 

3. จัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัท ในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเส่ียง ให้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้
ตระหนักถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อฝ่ายงาน ต่อองค์กร และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังส่งเสริมให้มีการ
แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร 
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การควบคุมภายใน    
 คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีในการสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ปฏิบัติตามข้อก าหนดและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ดูแลมิให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การท ารายการเกี่ยวโยงกัน การน าทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบหรือไม่มี
อ านาจ พร้อมท้ังได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็น
อิสระท าหน้าท่ีในการตรวจสอบและประเมินความมีประสิทธิภาพ ความเพียงพอระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง 
เกี่ยวกับประเด็นท่ีพบและข้อเสนอแนะ เพื่อให้หน่วยงานแก้ไขหรือปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในในเร่ืองต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ าเสมอ  

 ระบบการควบคุมภายในท่ีบริษัทฯ ก าหนดข้ึนสอดคล้องตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of 

Sponsoring Organization of the Treadway Commission) และน าการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร (Enterprise Risk 

Management : ERM) มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาให้การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ท าให้เกิดความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของบริษทั สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
การปฏิบัติงาน ท้ังด้านกลยุทธ์ ด้านการประกันภัย  ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ  รวมถึงการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 ตาม “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการ
ควบคุม ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และระบบการติดตามและการประเมินผล มีรายละเอียด ดังนี้  

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม   
คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการด าเนินงาน พร้อมท้ังก ากับ

ดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในท่ีดีและเหมาะสม มีการ
จัดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาไวอ้ย่างชัดเจนรวมถึงปรับปรุงกระบวนการท างานของทุกส่วนงานให้มีประสิทธิภาพ 
เพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน และสร้างจิตส านึก มีวินัยในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจริต โปร่งใส มีจริยธรรม ซึ่งผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปช่ัน ท าให้องค์กรมีความโปร่งใสปราศจากการ
คอร์รัปช่ัน  

อีกท้ัง ยังได้ก าหนดนโยบายก ากับดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ เพื่อก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนได้ ให้
ความส าคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และส่งเสริมให้มีการ
อบรม/การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีให้แก่บุคลากรทุกคน เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบาย เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ และดัชนีช้ีวัดผลส าเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใช้
ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับเป้าหมายขององคก์ร  โดยมีระเบียบปฏิบัติท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเพือ่
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
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บริษัทฯ ก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละต าแหน่งงาน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการสรรหา และพัฒนาบุคลากร ก าหนดแผน 

สืบทอดต าแหน่งงานท่ีส าคัญ พร้อมท้ังก าหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ เพื่อพิจารณาให้
รางวัลอย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การประเมินความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญในการบริหารความเส่ียง เพื่อสร้างความเช่ือม่ันในการน าพาองค์กรสู่เป้าหมายท้ัง 
ระยะส้ันและระยะยาว และเพื่อให้การด าเนินธุรกิจ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  

 บริษัทฯ ได้จัดท านโยบายการบริหารความเส่ียง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และหน่วยงานบริหารความเส่ียง 
พิจารณากล่ันกรองและก าหนดกรอบการบริหารความเส่ียง เพื่อก ากับดูแลการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีการระบุปัจจัยและเหตุท่ีมาของความเส่ียง มีการประเมินวิเคราะห์จัดล าดับ
ความส าคัญของความเส่ียง รวมท้ังก าหนดมาตรการจัดการท่ีเหมาะสม มีการติดตาม/ประเมินผล และ รายงานผลการบริหาร  

ความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอโดยก าหนดให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กรอย่างเป็นระบบ และ
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าแผนธุรกิจประจ าปี  การบริหารงาน และการปฏิบัติงานประจ าวัน ซึ่งกระบวนการบริหารความเส่ียง
จะต้องครอบคลุมปัจจัยความเส่ียงในด้านต่างๆ ท้ังปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ดังนี้ 

 บริษัทฯ ก าหนดกรอบการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กรตามกรอบมาตรฐาน COSO Enterprise Risk 

Management และก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย  

1) การจัดท า Risk Profile ระดับองค์กรและระดับฝ่ายงาน    
2) บริหารความเส่ียงด้านการลงทุน 

3) บริหารความเส่ียงระดับกระบวนการต่างๆ  
 บริษัทฯ ได้น าเอาระบบตัวช้ีวัดความเส่ียงท่ีส าคัญ (Key Risk Indicator-KRI) มาใช้เพื่อติดตามการเปล่ียนแปลงของ

ปัจจัยต่างๆ และก าหนดมาตรการเพิ่มเติมส าหรับตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา 

3. กิจกรรมการควบคุม 

บริษัทฯ ได้ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงานไว้อย่างชัดเจน และมีการทบทวนคู่มืออ านาจอนุมัติ อ านาจ
ด าเนินการ แบ่งแยกหน้าท่ีท่ีอาจมีการเอื้อให้เกิดการทุจริตออกจากกันและมีการจัดท าคู่มือ/ข้ันตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
โครงสร้างองค์กรให้เป็นปัจจุบัน มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการท ารายการท่ีมีหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การท าธุรกรรมท่ีมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมการอนุมัติธุรกรรมโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
ตลอดจนกิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ อีกท้ัง ยังได้มีการจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) เพื่อ
ประสานงานและดูแลให้การด าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง เพื่อให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และให้
ความส าคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ีสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินอย่างมี
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ประสิทธิผล โดยได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและมีความปลอดภัยมาใช้ ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บและ
ติดตามผล เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ภายในเวลาท่ีเหมาะสม ท้ังข้อมูล
ทางด้านการเงินและข้อมูลอื่นๆ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางบริหารจัดการ
สารสนเทศและการส่ือสาร ดังนี้ 

 บริษัทฯ ก าหนดช้ันความลับของข้อมูล แนวทางการจัดเก็บเอกสารส าคัญและเอกสารควบคุม รวมถึงข้อมูล
ประกอบการปฏิบัติงานท้ังจากภายในและภายนอก เพื่อให้ม่ันใจว่าสารสนเทศท่ีส าคัญและเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
มีความถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและทันต่อการใช้งาน 

 บริษัทฯ มีการส่ือสารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเหมาะสม โดย
สาระส าคัญท่ีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และเอกสารการประชุม ได้จัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อน 

การประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถ
ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา 

 บริษัทฯ มีการก าหนดแผนส ารองฉุกเฉินส าหรับป้องกันในเร่ืองความปลอดภัยของข้อมูลกรณีมีอุบัติภัยร้ายแรง 

จนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมถึงก าหนดให้มีการซักซ้อมแผนส ารองฉุกเฉินอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกปี 

 บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการส่ือสารภายใน ผ่านระบบ Intranet เพื่อเป็นช่องทางการส่ือสารนโยบาย และข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ รวมท้ัง การก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบอย่างท่ัวถึงและทันเวลา รวมถึงจัดให้มีช่องทาง  

การส่ือสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทฯ ได้อย่าง
ปลอดภัย 

5. ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผล   
บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมท้ังก าหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง 

เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 

 บริษัทฯ ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร และประเมินการควบคุมภายในระดับฝ่ายงานผ่านการประเมิน
การควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง (Control Self -Assessment) เป็นประจ าทุกปี  

 บริษัทฯ มีการติดตามและก ากับดูแลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือตัวช้ีวัด (KPI) ท่ีก าหนดไว้อย่าง
สม่ าเสมอ รวมถึงมีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน หน่วยงานดูแลการปฏิบัติงาน หน่วยงานบริหาร
ความเส่ียง และผู้สอบบัญชีภายนอก 

 ฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ท าหน้าท่ีในการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ โดย
ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบท่ีได้รับอนุมัติจ ากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง  

 บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียง โดยได้ระบุความเส่ียงท่ีส าคัญท่ีเกี่ยวข้องและความเส่ียงท่ีคาดการณ์
ว่าจะ เกิด ข้ึนในอนาคต พร้อมแหล่งท่ีมาของความเ ส่ียง ท่ีจะ ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ท้ังในทางการเงินแ ละ ท่ีมิ ใ ช่ 

ทางการเงิน และได้จัดท าเป็นทะเบียนความเส่ียง โดยค านึงถึงทิศทางการขยายงานและแผนรองรับการขยายงานตามท่ีระบุไว้ในแผน
ธุรกิจ และได้ทบทวนความเส่ียงเป็นประจ าทุกปี หรือทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของเหตุการณ์ความเส่ียง โดย
กระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ประกอบด้วย การระบุปัจจัยเส่ียง การประเมินความเส่ียงพร้อมท้ังก าหนดวิธีท่ีใช้ใน  

การประเมินและแนวทางการจัดล าดับความเส่ียงตามความส าคัญ ก าหนดให้มีการตอบสนองความเส่ียงให้สอดคล้องกับช่วงความ
เบ่ียงเบนท่ียอมรับได้ การติดตามดูแลและการรายงานผลของความเส่ียง ตามแต่ละประเภทต่างๆ และประเด็นส าคัญ และทบทวน
เหตุการณ์ความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง หรือทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญของสาเหตุความเส่ียง ในการพัฒนากระบวนการ
บริหารความเส่ียงบริษัทฯได้ พิจารณาจากแผนการตลาด และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่กัน เพื่อให้ม่ันใจว่ากระบวนการ
บริหารความเส่ียงสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงในอนาคตได้ ท้ังนี้ เพื่อให้ความเส่ียงของ
บริษัทอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ได้ก าหนดให้มีการควบคุมและติดตามกระบวนการประเมินผลการบริหารความเส่ียงรวมถึง มีการ
รายงานประสิทธิภาพของการควบคุมความเส่ียงให้คณะกรรมการบริษทัฯ และผู้บริหารทราบอย่างสม่ าเสมอ หรือเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ี
ส าคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ได้ก าหนดขอบเขตการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเส่ียงและนโยบายการบริหาร 

ความเส่ียง และครอบคลุมกิจกรรมหลักท่ีมีความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน ช่ือเสียง หรือการด ารงอยู่ของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ได้มีการก าหนดนโยบาย  แผนงาน และโครงสร้างการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ  
พร้อมท้ัง ส่ือสารนโยบายให้ทุกหน่วยงานทราบ และน าไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบาย แผนงาน และ
โครงสร้างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารความเส่ียง
ด้านปฏิบัติการ โดยพิจารณาขอบเขตการบริหารความเส่ียงเพื่อให้ครอบคลุม 9 กิจกรรมหลักของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการก าหนดอัตราเบ้ียประกันภัย 

2. การเสนอขาย และการเก็บเบ้ียประกันภัย 

3. การพิจารณารับประกันภัย 

4. การประเมินส ารองประกันภัย 

5. การบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน 

6. การประกันภัยต่อ 

7. การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น 

8. การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน 

9. การใช้บริการจากบุคคลภายนอก (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศส านักงานว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการ
ใช้บริการจากบุคคลภายนอกของบริษัทประกันภัย 
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   ท้ังนี้ในการก าหนดขอบเขตการบริหารความเส่ียงได้ก าหนดเพื่อให้ครอบคลุมประเภทความเส่ียงส าคัญท่ีมีอยู่ในกิจกรรม
และกระบวนการด าเนินงานของบริษัทอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์  
2. ความเส่ียงด้านประกันภัย  
3. ความเส่ียงด้านตลาด  
4. ความเส่ียงด้านเครดิต 

5. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
6. ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 
7. ความเส่ียงด้านช่ือเสียง 
8. ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. ความเส่ียงด้านมหันตภัย 

10. ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ 

11. ความเส่ียงภายในกลุ่มธุรกิจ (ถ้ามี) 

การก าหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้และก าหนดช่วงเบ่ียงเบนของระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ ช่วงความเบ่ียงเบนท่ียอมรับได้ และขีดจ ากัดความเส่ียงของบริษัทฯ ถูกก าหนดข้ึนโดยพิจารณา
ในแง่มุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งมีท้ังแบบท่ีเป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน โดยยึดแนวทางบริหารจัดการความเส่ียงในลักษณะ 
conservative ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ ในแง่มุมต่างๆ มีดังนี้ 

1) ระดับความเส่ียงท่ีบริษัทสามารถยอมรับได้ ด้านผลประกอบการและเงินกองทุน 

2) ด้านอัตราส่วนทางการเงินตามเกณฑ์ของ Early Warning System 

3) ด้านผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 

4) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

การก าหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ จะพิจารณาตามแนวทางต่อไปนี้ 
1) ก าหนดตามเป้าหมายองค์กร  
2) พิจารณาจากค่าเฉล่ียของข้อมูลในอดีต (History) 
3) ค่าเทียบเคียงกับตัวเลขอุตสาหกรรมหรือบริษัทประกันภัยคู่เทียบ (Peers) 
4) ระดับท่ีผู้บริหารยอมรับได้ 

 ในการจัดท ากรอบของระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้นั้น บริษัทฯ จะพิจารณาถึงแผนธุรกิจของบริษัทฯ และความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึน รวมถึงความเส่ียงจากการรับประกันภัยและขีดจ ากัดความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้อง มีการส่ือสารระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ไปยัง    
ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และมีการรายงานผลการด าเนินงานด้านบริหารความเส่ียง ผ่านดัชนีช้ีวัดความเส่ียง (Key Risk Indicator : 
KRI) หากกิจกรรมใดของบริษัทท่ีท าให้ไม่เป็นไปตามระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้นั้น กิจกรรมนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
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เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัทนั้น บริษัทได้ก าหนดให้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital 

Adequacy Ratio : CAR) ท่ีจะต้องรักษาไว้ไม่ให้ต่ ากว่า 370% เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้
อ ย่า ง ถูก ต้อง และ ครบ ถ้วน  รว มท้ัง สามารถปฏิบัติตามก ฎหมายและก ฎระ เ บียบข้อ บังคั บได้ ทุก ข้ อ  นอกจ าก นี้ 
ความผันผวนของรายได้และก าไรสุทธิต้องอยู่ในระดับต่ าผลประกอบการต้องเป็นไปตามท่ีประมาณการ 

 

การประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง 

โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดและทบทวนแนวทางวิธีการในการประเมินความเส่ียงให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ  

อยู่เสมอ เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับของแต่ละฝ่ายงานสามารถประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของฝ่ายงาน  

ท่ีตนรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม โดยได้ก าหนดวิธีการวิเคราะห์และจัดล าดับความเส่ียง ประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด  

ความเส่ียง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ เพื่อน ามาประเมินหรือ ก าหนดวิธีการจัดการกับความเส่ียง 

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ซึ่งการประเมินความเส่ียง จะช่วยให้บริษัทฯ ทราบว่าความเส่ียงเกิดข้ึนท่ีระบบงานใด และฝ่ายบริหารควร
ด าเนินการควบคุมหรือบริหารความเส่ียงนั้นอย่างไร การประเมินความเส่ียงยังช่วยให้จัดอันดับความส าคัญของความเส่ี ยง เพื่อ
ก าหนดหน่วยงานท่ีต้องท าการตรวจทานและช่วยในการวางแผนการตรวจสอบประจ าปี 

ปัจจัยส าคัญต่างๆ ท่ีใช้ในการประเมินความเส่ียง มีดังนี้ 

- ความมีนัยส าคัญทางด้านการเงิน 

- ขนาดและความซับซ้อนของบริษัท 

- ระบบสารสนเทศและระบบควบคุมภายในของระบบนั้นๆ 

- ความสามารถของฝ่ายบริหารและความต่อเนื่องของบุคลากรในฝ่ายบริหาร 

- มูลค่าหรือสภาพคล่องของสินทรัพย์ 

- จ านวนเงินกองทุน 

- มูลค่าหรือจ านวนรายการทางธุรกิจ 

- การตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 

- ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้และระดับความเส่ียงสูงสุดท่ีจะยอมรับ 

- โอกาสและมูลค่าความเสียหายจากการทุจริต 
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 โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง  โดยพิจารณาโอกาส/ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดนั้นมากน้อย
เพียงใดตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

 โอกาสท่ีจะเกิด 

ระดับ 1 มีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนน้อยมาก      ประมาณ  5   ปี/คร้ัง 
ระดับ 2 มีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนน้อย           ประมาณ 2-3  ปี/คร้ัง 
ระดับ 3 มีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนปานกลาง     ประมาณ  1   ปี/คร้ัง 
ระดับ 4 มีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนน้อยสูง        ประมาณ  2-6 เดือน/คร้ัง 
ระดับ 5 มีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนสูงมาก        ประมาณ  1   เดือน/คร้ัง 

 

 ผลกระทบของความเส่ียง โดยพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียงท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานว่ามีระดับ 

ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ผลกระทบของความเสีย่ง 
ระดับ การปฏบิตัิงาน ภาพลักษณ ์ การเงนิ 

ระดับ 1 มีผลกระทบที่ตามมาน้อยมาก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้ 
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน แต่ไม่
ส่งผลกระทบโดยตรง 

มีการร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเชิงลบ
จากภายนอก แต่ไม่มีนัยส าคัญ 

มีมูลค่าความเสียหายน้อยกว่า 3% ของ
เป้าหมายด้านการเงิน 

ระดับ 2 มีผลกระทบที่ตามมาน้อย อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้ 
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน แต่
สามารถควบคุมได้ 

มีข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเชิงลบ
จากภายนอก 

มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 3 -4% 
ของเป้าหมายด้านการเงิน 

ระดับ 3 มีผลกระทบที่ตามมาปานกลาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้ 
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่ไม่
สามารถควบคุมได้ แต่ยังสามารถ
ด าเนินงานต่อไปได้ 

มีข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเชิงลบ
จาก ภ ายน อ ก ที่ มี ก าร รั บ รู้ อ ย่ า ง
กว้า งขวาง ใน ก ลุ่ม ธุร กิจแต่ ยั งไม่ 
ออกส่ือ 

มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 5-10%
ของเป้าหมายด้านการเงิน 

ระดับ 4 มีผลกระทบที่ตามมารุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้ 
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่ไม่
สามารถควบคุมได้ และท าให้ต้อง
หยุดกิจการช่ัวคราว 

เ ส่ื อ ม เ สี ย ด้ า น ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ใ น
ระดับประเทศ 

มี มู ล ค่ า ค ว า ม เ สีย ห าย ป ร ะ ม า ณ  
11-20% ของเป้าหมายด้านการเงิน 

ระดับ 5  มีผลกระทบที่ตามมารุนแรงมากอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้ 
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่ไม่
สามารถควบคุมได้ และท าให้ต้อง
ปิดกิจการ 

เส่ือมเสียด้านภาพลักษณ์ในระดับ
สากล 

มีมูลค่าความเสียหายมากกว่า 20% 
ของเป้าหมายด้านการเงิน 
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ตารางจัดล าดับความเสี่ยง 

ตารางจัดล าดับความเส่ียง จะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมในการกระจายตัวของปัจจัยเส่ียงของบริษัทฯ  และแสดงให้เห็น
ถึงขอบเขตความรุนแรงท่ีบริษัทฯ ยอมรับได้  เพื่อก าหนดเป็นเป้าหมายในภาพรวมว่าจะต้องบริหารความเส่ียงจนมีระดับความรุนแรง
ลดลง 

โอกาสท่ีจะเกิด 

ความเส่ียง 

ความรุนแรงของผลกระทบจากความเส่ียง 

1 = นอ้ยมาก 2 = นอ้ย 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 = 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  เพื่อให้การประเมินความเส่ียงสะท้อนภาพท่ีแท้จริงและครอบคลุมกิจกรรมหลักของบริษัทฯ  จึงได้ด าเนินการ ดังนี้  
1. ให้ทุกหน่วยงาน หาสาเหตุและผลกระทบของความเส่ียง ประเมินมาตรการจัดการความเส่ียง 

2. หน่วยงานบริหารความเ ส่ียงเสนอผลการติดต ามการประ เ มินความเ ส่ียงและการควบคุมภายใน  
ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 
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การตอบสนอง/วิธีการจัดการความเสี่ยง 

บริษัทฯ ได้พิจารณาทางเลือกในการด าเนินการท่ีจะต้องค านึงถึงความเส่ียงท่ียอมรับได้และต้นทุนท่ีเกิดข้ึน เปรียบเทียบกับ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับเพื่อให้การบริหารความเส่ียงมีประสิทธิผล  ฝ่ายบริหารได้เลือกวิธีการตอบสนอง/จัดการต่อความเส่ียงเพื่อ  

ลดระดับโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนและผลกระทบให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยพิจารณาทางเลือกการตอบสนองความเส่ียง  ดังนี้  

 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การหยุด หรือเลือกท่ีจะไม่ท ากิจกรรมท่ีมีความเส่ียง 
 การลดความเสี่ยง คือ การควบคุมกิจกรรมเพื่อลดโอกาส และ/หรือ ผลกระทบจากความเส่ียง 
 การโอนความเสี่ยง คือ การถ่ายโอนความเส่ียง โดยให้ผู้อื่นรับผิดชอบความเสียหายแทนผ่านกลไกต่างๆ 

 การยอมรับความเสี่ยง คือ การรับผิดชอบความเสียหายโดยใช้แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ เอง 

ฝ่ายบริหารได้พิจารณาการจัดการความเส่ียงตามประเภทของการตอบสนองต่อความเส่ียงข้างต้นและด าเนินการประเมิน  

ความเส่ียงท่ีเหลืออยู่อีกคร้ัง หลังจากท่ีได้มีการตอบสนองความเส่ียงแล้วในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 

 

การตอบสนองความเสี่ยงโดยก าหนดระดับสีเพ่ือใช้ในการพิจารณา 

โซนสี ระดับคะแนน แนวทางการด าเนินการ 
เขียว 1 - 3 ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ า สามารถยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 
เหลือง 4 - 8 ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง สามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมดูแลและติดตาม 

ความเส่ียงอย่างสม่ าเสมอ 

ส้ม 9 - 16 ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง สามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง ควบคุม แก้ไข 
และจัดการเพิ่มเติม เพื่อควบคุมความเส่ียงไม่ให้เล่ือนระดับไปสู่ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ 

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

 

ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร 

1. ใช้แผนบริหารจัดการความเส่ียง ในการวิเคราะห์ความเส่ียงของกระบวนการปฏิบัติงาน ทบทวนและประเมิน  

การควบคุมท่ีมีอยู่  เพื่อปรับปรุงและก ากับให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานตระหนักและเข้าใจถึงความส าคัญของการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายใน
ว่าเป็นเคร่ืองมือในการจัดการความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอย่างสมเหตุสมผล 
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การติดตาม ประเมินผล  
กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีด าเนินการภายใน มีความจ าเป็นต้องได้รับการส่ือสารถึงการประเมินความเส่ียงและ  

การควบคุมความคืบหน้าในการบริหารความเส่ียง การดูแลติดตามแนวโน้มของความเส่ียงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ม่ันใจว่า 

1. เจ้าของความเส่ียง มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ และบริหารความเส่ียงท่ีอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
ตนอย่างสม่ าเสมอ และเหมาะสม 

2. ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้ รับการรายงานถึงความคืบหน้าใน  

การบริหารความเส่ียง และแนวโน้มของความเส่ียงต่อผู้บริหารท่ีรับผิดชอบและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
3. ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการน ามาปฏิบัติใช้จริงเพื่อป้องกันหรือ

ลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือ
ความเส่ียงท่ีเปล่ียนไป 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดวิธีการท่ีเหมาะสมในการติดตามการบริหารความเส่ียง โดยให้มีการรายงานและการสอบทาน  

ตามกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างสม่ าเสมอ 

การรายงานความเสี่ยง  

หน่วยงานบริหารความเส่ียง ได้จัดท ารายงานสถานะความเส่ียง ผลการบริหารความเส่ียง ผลของดัชนีช้ีวัดค วามเส่ียง 
เป็นการติดตามความเส่ียงหลักของบริษัท ต่อผู้บริหารและน าเสนอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงกล่ันกรอง พิจารณาและ  

น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเป็นประจ าทุกไตรมาส นอกจากนี้ยังรายงาน ผลการทบทวนความเพียงพอของ  

กรอบและนโยบายการบริหารความเส่ียง และแผนธุรกิจ รวมท้ังน าส่งกรอบและนโยบายบริหารความเส่ียง และแผนธุรกิจ 3 ปี  
ให้กับส านักงาน คปภ.เป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง พร้อมน าส่งให้ส านักงาน คปภ. ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทมีระบบการรายงานข้อมูลการบริหารความเส่ียงและสถานะความเส่ียงตามประเภทของความเส่ียง 
โดยจัดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้ 

รายงาน 
คณะกรรมการ 

บรหิารความเส่ียง 
คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ความถี ่
การรายงาน 

1. สรุปรายงานสถานะความเส่ียง และสรุปรายงาน
การปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเส่ียง 

กล่ันกรอง พิจารณา  อย่างน้อย 

ไตรมาสละ 1 คร้ัง 

2. รายงานผลการบริหารความเส่ียง ทบทวนความ
เพียงพอของกรอบและนโยบายบริหารความเส่ียง 

กล่ันกรอง พิจารณา  อย่างน้อย 

ปีละ 1 คร้ัง 

3. สรุปรายงานผลการประเมินการตรวจสอบรายปี    พิจารณา  

4. รายงานเหตุการณ์ที่ส าคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงทางการเงินของบริษัท อย่างมีนัยส าคัญ 
(ถ้ามี) 

กล่ันกรอง พิจารณา  (ถ้ามี) 
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ระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการบริหารความเสี่ยง  

 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับระบบสารสนเทศเพื่อให้สามารถรองรับการบริหารความเส่ียงขององค์กรให้มี  

ความน่าเช่ือถือ โดยได้จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความม่ันคงปลอดภัย มีระบบการรายงานข้อมูล
ความเสียหาย (Incident Report System) มีการจัดท าและทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 

Continuity Plan : BCP) เป็นประจ าทุกปี ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรอง การตรวจรับรองการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยผู้ตรวจสอบอิสระ จาก ACIS โดยมาตรฐานดังกล่าวเป็นมาตรฐานท่ีเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศ แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างย่ิงในการปกป้องข้อมูลของลูกค้าจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์อย่างจริงจัง อีกท้ัง ยังสอดคล้องกับประกาศของ คปภ. เร่ือง "หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย  
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560" เพื่อความพร้อมในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยและควบคุมความเส่ียงของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Risk Management) และความเส่ียงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity) 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเส่ียงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity) และเตรียมพร้อมการขยาย
ธุรกิจเข้าสู่การเป็น Digital Insurance Company ให้ทันกับวิวัฒนาการของความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไปในการท าธุรกิจ 
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจและบริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนการบริหารความเส่ียง ดังนี้ 

1. จัดให้มีระบบสารสนเทศท่ีเช่ือถือได้ ด้วยการทดสอบมาตรการความม่ันคงปลอดภัยของระบบโดยการก าหนดให้มี  

การทดสอบการท างานของฟังก์ช่ันในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยก่อนน าไปใช้งาน โดยการน าผลทดสอบมาเทียบกับเกณฑ์และ
ฟังก์ช่ันในการท างานของธุรกิจและความม่ันคงปลอดภัยท่ีก าหนด เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีความน่าเช่ือถือและมีรูปแบบท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องกับขนาด ลักษณะ และความซับซ้อนของการด าเนินธุรกิจ 

2. จัดให้มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถสนับสนุน ติดตามดูแล และควบคุมการบริหารความเส่ียง และน าข้อมูลไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีนโยบายการสนับสนุนและติดตามดูแลป้องกัน และรับมือเหตุการณ์ผิดปกติได้อย่างทันท่วงที  
มีกระบวนการติดตามดูแลความม่ันคงปลอดภัยของระบบ รวมถึงเฝ้าระวังภัยคุกคามเพื่อให้มีการติดตามดูแลความปลอดภัยของ
ระบบอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมระบบงานและระบบเครือข่ายส่ือสารท้ังในเชิง physical และ logical เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ ระบบ 
Core Insurance ระบบการช าระเงิน และระบบท่ีให้บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

3. จัดให้มีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล (Information Security) ท้ังในการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายส่ือสารและ
การจัดเก็บข้อมูลบนระบบงานและส่ือบันทึกข้อมูลต่างๆ และมีการบริหารจัดการการเข้ารหัสข้อมูล (cryptography) ท่ีเช่ือถือได้และ
เป็นมาตรฐานสากล มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานท่ีเกี่ยวข้องของระบบงานต่างๆ เพื่อรักษาความม่ันคงปลอดภัย
และความลับของข้อมูล และจัดให้มีศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองคอมพิวเตอร์ แยกออกจากศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของบริษัท โดยมี
ระยะห่างท่ีเพียงพอและไม่ใช้ระบบสาธารณปูโภคจากแหล่งเดียวกนั เพื่อกระจายความเส่ียงและป้องกนัไม่ให้ได้รับผลกระทบเดียวกัน 
มีการจัดท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) โดยแผนฉุกเฉินดังกล่าวได้ครอบคลุมถึง
การก าหนดระยะเวลาในการกู้คืนระบบ (Recovery Time Objective : RTO) ท่ีสอดคล้องกับความส าคัญของระบบ เพื่อรองรับ 

การด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และรองรับการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ ท่ีอาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักหรือเกิดความเสียหาย 

ต่อระบบ เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ภัยธรรมชาติ เพื่อให้การกู้ระบบท่ีส าคัญกลับสู่การท างานได้ตามปกติให้เร็วท่ีสุด 
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การทดสอบภาวะวิกฤต การวิเคราะห์สถานการณ์ และการวิเคราะห์ความต่อเน่ือง   
นอกเหนือจากการทดสอบภาวะวิกฤตโดยการก าหนดสถานการณ์ทดสอบร่วม (Common Risk Scenarios) และสถานการณ์

ทดสอบ ซึ่งท าให้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ ากว่า 140% (Stress-to-failure) ซึ่งถูกก าหนดโดยส านักงาน คปภ. แล้ว
นั้น บริษัทจะยังท าการทดสอบภาวะวิกฤต เพื่อวัดผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีไม่พึงประสงค์ของปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือ 

หลายปัจจัยรวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษทัฯ โดยก าหนดสถานการณ์เร่ิมต้นและสถานการณท์ดสอบท่ีก าหนด
ข้ึนเอง ซึ่งประกอบด้วยการเปล่ียนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเกิดวิกฤตทางการเงิน การเกิดโรคระบาด การเกิดมหันตภั ย 
และครอบคลุมถึงความเส่ียงหลักภายใต้กรอบการบริหารความเส่ียง ERM และ ORSA โดยจะท าการทดสอบอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
และรายงานผลไปยังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติผลการทดสอบ 

ในสถานการณ์ท่ีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนลดลงต่ ากว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนภายใน บริษัทฯ ได้
น าเสนอแผนการด าเนินการไว้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบภาวะวิกฤต ดังนี้ 

1. ประเมินแผนการด าเนินการท้ังหมด รวมถึงผลกระทบทางการเงิน และท าให้ม่ันใจว่า แผนการด าเนินการท่ีน าเสนอส าหรับ
การทดสอบภาวะวิกฤตและการคาดการณ์ทางธุรกิจมีความเหมาะสมเป็นไปได้ 

2. แผนการด าเนินการได้ระบุระยะเวลาในการด าเนินการอย่างเหมาะสม และก าหนดผู้รับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

3. แผนการด าเนินการได้ค านึงถึงเงินกองทุนตามกฎหมายและแหล่งท่ีมาของเงินกองทุน 

4. ได้มีการส่ือสาร ติดตามการด าเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รับทราบ 

 

ประโยชน์ท่ีได้ในการบริหารความเสี่ยง 
 ช่วยให้ผลประกอบการประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายการท าก าไร การป้องกันความสูญเสียของทรัพยากร 

ช่วยท าให้ม่ันใจถึงการรายงานท่ีมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติท่ีถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ 

 ใช้ในการวางแผนควบคู่กับการบริหารงาน/บริหารองค์กร 
 ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค ์

 น ากลยุทธ์องค์กรไปด าเนินการในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ 

 ระบุและบริหารจัดการความเส่ียงท่ีส าคัญได้ทันเวลา 
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล  

  บริษัทฯ ได้น า ความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล ข้ึนมาพิจารณาเป็นความเส่ียงท่ีส าคัญท่ีควรมีการบริหารและจัดการความเส่ียง 
เพราะบริษัทฯ มองว่าความเส่ียงด้านการฉ้อฉลถือเป็นความเส่ียงส าคัญด้านปฏิบัติการท่ีอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน 
ช่ือเสียง หรือการด ารงอยู่ของบริษัทประกันภัย รวมถึงความเช่ือม่ันของประชาชนท่ีมีต่อธุรกิจประกันภัย ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ  
มีกระบวนการและมาตรการในการบริหารจัดการความเส่ียงด้านการฉ้อฉลอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการก าหนด
แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงด้านการฉ้อฉลข้ึน เพื่อให้สามารถยับย้ัง ป้องกัน ตรวจหา รายงาน จั ดการ และเยียวยา 

ความเสียหายจากการฉ้อฉล ได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล 

การฉ้อฉล หมายความว่า การกระท าหรือละเว้นการกระท าโดยทุจริต หลอกลวง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ ท่ีมิชอบ  

ด้วยกฎหมายไม่ว่าผู้ได้รับประโยชน์จากการฉ้อฉลจะเป็นบุคคลท่ีกระท าการฉ้อฉลเอง หรือบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้องก็ตาม 

การฉ้อฉลภายใน หมายความว่า การฉ้อฉลต่อบริษัท ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภยั 
หรือผู้เสียหายโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้าง ไม่ว่าจะโดยล าพัง หรือร่วมกับบุคคลอื่นท้ังจากภายในและภายนอก
องค์กร 
 ปัจจัยเสี่ยงด้านการฉ้อฉลภายใน  เช่น 

1. การฉ้อฉลในการรับประกันภัย 

การท่ีลูกค้าเข้ามาติดต่อท าประกันภัยโดยตรงกบับริษัทฯ แทนท่ีจะได้รับส่วนลดการประกันภัย แต่กลับน ากรมธรรม์นั้น
เข้าเป็นลูกค้าของตัวแทนท่ีสมคบกันเพื่อได้รับค่านายหน้าและลูกค้าไม่ได้รับส่วนลด ท าให้ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าท่ีควรจะ
เป็น ซึ่งหากลูกค้าทราบภายหลัง จะสร้างความเสียหายในด้านภาพลักษณ์ท่ีดีของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก 

2. การกระท าเพ่ือให้ได้ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น 

2.1 พนักงานมีการเบิกค่าใช้จ่ายเกินกว่าความเป็นจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าซื้อของสนับสนุนในการจัด
กิจกรรม 

2.2 พนักงานประเมินราคา ประเมินค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนสูงเกิดความเป็นจริง เพื่อให้บริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกิน
กว่าความเป็นจริง โดยมีข้อตกลงแบ่งผลประโยชน์กับอู่ ร้านอะไหล่ เป็นต้น 

2.3 พนักงานประเมินราคา ไม่น าเงินสดหรือทรัพย์สินท่ีได้จากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนเงินท่ีได้มาจากการ
ขายซากทรัพย์ส่งคืนให้กับบริษัท หรือน าส่งไม่ครบตามจ านวนท่ีได้มา 

2.4 พนักงาน และตัวแทนสมคบกันปลอมแปลง หรือเปล่ียนแปลงข้อมูล สร้างหลักฐานเท็จ เพื่อน ามาเรียกร้อง  

ค่าสินไหมทดแทนกับบริษัท โดยมีข้อตกลงแบ่งผลประโยชน์กับบุคคลนั้น 

2.5 พนักงานสมรู้ร่วมคิดกับคู่ค้า (third party vendors) และบ่อยคร้ังก็มีการฮ้ัวในข้ันตอนการเลือกผู้ค้า (vendor 

selection process) 
2. การฉ้อฉลภายนอก หมายความว่า การฉ้อฉลต่อบริษัท ผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญา
ประกันภัย หรือผู้เสียหาย โดยผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย ตัวแทนประกัน
วินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย บุคคลท่ีบริษัทมอบหมาย หรือบุคคลอื่นท่ีมิใช่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้าง
ของบริษัท 



 

23 

 

 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากการฉ้อฉลภายนอก เช่น 

1. การเข้าประมูลงาน/การประกวดราคา กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน  

การด าเนินงาน โดยเป็นการให้ เสนอให้ การติดสินบนให้เจ้าหน้าท่ี/หนักงานของรัฐ หน่วยงานรัฐ/หน่วยงานเอกชน รวมถึงหน่วยงาน
ท่ีได้เข้าไปติดต่อเพื่อให้  บริษัทฯ สามารถท าธุรกิจได้ (โดยสะดวก) หรือโดยไม่ถูกขัดขวาง/หน่วงเหนี่ยว 

2. การเอื้อประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าหน้าท่ี/พนักงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐ/หน่วยงานเอกชน โดยการเสนอให้ 
หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐในทางอ้อม เช่น ให้ต าแหน่งในบริษัท ให้ต า แหน่งแก่ญาติ เพื่อแลกกับการท่ี
เจ้าหน้าท่ี/พนักงานของรัฐ/หน่วยงานเอกชนเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ รวมถึงธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

3. ลูกค้ามีการเคลมบ่อยในรอบปี และจะจ่ายเบ้ียประกันก็ต่อเม่ือมีการเคลมแล้วเท่านั้น 

4. ลูกค้ามีการเคลมใกล้กับระยะเวลาท่ีมีการเร่ิมคุ้มครอง 
5. ตัวแทนมีการส่งเบ้ียประกันล่าช้าแบบ time series 

6. ลูกค้ามีการวางบิลซ้ า 
การบริหาร/จัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล 

บริษัทฯ ได้มีการจัดท าคุณสมบัติและความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน โดยประเมินจาก
คุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคลากรเป็นประจ าทุกปี เพื่อประเมินถึงความสอดคล้องของต าแหน่งงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของแต่ละบุคคลในองค์กร 

บริษัทฯ ได้มีการจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับลูกค้า ดังนี้ 

ประเภท การจัดกลุ่มลูกค้า 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
มาตรการ 

การรับประกันภัย 

ประกันภัย พรบ./ประกันการเดินทาง/
ประกันภัยอุบัติเหต ุ

ต่ า อนุมัติรับลูกค้า 

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ/Non-motor กลาง อนุมัติรับลูกค้าตามนโยบายที่บริษัทก าหนด 

การประกันภัยรถยนต์ที่มีทุนประกันภัยสูง 
สูง 

อนุมัติรับลูกค้าตามนโยบายที่บริษัท 

ก าหนดและติดตามอย่างใกล้ชิด 

ลูกค้า 

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ต่ า อนุมัติรับลูกค้า 
มูลนิธิ สมาคม องคก์รไม่แสดงหาก าไร กลาง อนุมัติรับลูกค้าตามนโยบายที่บริษัทก าหนด 

บุคคลที่มีความเส่ียงสูง 
สูง 

อนุมัติรับลูกค้าตามนโยบายที่บริษัท 

ก าหนดและติดตามอย่างใกล้ชิด 
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อีกท้ังบริษัทฯ ได้มีการก าหนดหลักเกณฑใ์นการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง (Customer Due Diligence) โดยพิจารณา
จากความเส่ียงดังต่อไปนี้ เง่ือนไขในการท าธุรกรรม มูลค่าของการท าธุรกรรม ลักษณะของการท าธุรกรรม และข้อมูลประกอบการท า
ธุรกรรมท่ีจะก่อให้เกิดความเส่ียง โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารความเส่ียงส าหรับการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริง  
โดยด าเนินการ 2 ข้ันตอนดังนี้ 

1. การก าหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 

1.1 ตรวจสอบลักษณะ และประเภทธุรกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบว่าลูกค้ามีวิธีการท าธุรกรรมในวิธีท่ีผิดปกติ
หรือไม่ และท าธุรกรรมในประเภทท่ีเคยแจ้งหรือท าอยู่เป็นปกติหรือไม่ 

1.2 การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกบัจ านวนเงินในการท าธรุกรรม เพื่อทราบว่าลูกค้ามีการท าธุรกรรมในมูลค่าเงินท่ีปกติหรือไม่ 
โดยพิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ 
- ข้อมูลรายได้/อาชีพ/ฐานะทางการเงินของลูกค้า 

- ข้อมูลการท าธุรกรรมคร้ังก่อนๆ 

1.3 การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า เพื่อทราบว่าลูกค้ามีข้อมูลท่ีเปล่ียนแปลงและส่งผลกระทบต่อการบริหารความเส่ียง  
การก าหนดความเข้มข้นในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 

2. การก าหนดผลลัพธ์ของกระบวนการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 

2.1 ลูกค้ายังคงด าเนินความสัมพันธ์กับบริษัทในประเภทความสัมพันธ์ท่ีเคยแจ้งไว้หรือไม่ 

2.2 ลูกค้ายังคงมีพฤติกรรมในการท าธุรกรรมในรูปแบบท่ีเคยแจ้งไว้ หรือท่ีเคยท าอยู่เป็นปกติหรือไม่ 

2.3 ลูกค้ายังคงมีพฤติกรรมการท าธุรกรรมท่ีสอดคล้องกับข้อมูลฐานะทางเศรษฐกิจท่ีบริษัทได้วิเคราะห์หรือประเมินไว้หรือ
ท่ีลูกค้าเคยแจ้งไว้หรือไม่ 

2.4 ลูกค้าควรอยู่ระดับความเส่ียงเดิมท่ีบริษัทได้ประเมินไว้หรือไม่ 

2.5 ลูกค้ามีข้อมูลท่ีเปล่ียนแปลงหรือไม่ โดยเฉพาะข้อมูลถ่ินท่ีอยู่ ข้อมูลอาชีพ อาชีพ/รายได้ และข้อมูลการติดต่อลูกค้า 

2.6 บริษัทจะพิจารณาด าเนินความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือไม่ 
 

บริษัทฯ ได้มีการจัดท าคู่มือ และกระบวนการภายในเพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล ดังน้ี 

1. บริษัทฯ ได้มีการจัดท าจรรยาบรรณของพนักงาน (จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ) เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ รับทราบ
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จริยธรรมดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ให้ความส าคัญอย่างย่ิงต่อจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจ
โดยยึดม่ันในคุณธรรม บริหารด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงได้ก าหนดจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดเป็นกรอบในการปฏิบัติ  อีกท้ังบริษัทฯ ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของ 

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการฉ้อฉล และได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเป็นประจ าทุกปี 

2. จัดท าคู่มือมาตรฐานการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

บริษัทฯ ได้มีการจัดท าคู่มือมาตรฐานการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อให้การปฏิบัติงานการพิจารณาชดใช้  

ค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานในการปฏิบัติเดียวกนักบัพนักงานผู้ปฏิบัติสามารถอธบิายช้ีแจง
เหตุผลท่ีมาได้อย่างถูกต้องชัดเจน และเพื่อประโยชน์ในด้านการตรวจสอบ ติดตามของผู้เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและ  

มีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังช่วยลดความเส่ียงด้านการฉ้อฉลในการเรียกร้องการชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยอีกด้วย 
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3. หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย 

บริษัทฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของตัวแทน/นายหน้าประกัน  

วินาศภัย พร้อมท้ังมีการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครตัวแทน ประเมินคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมถึงจัดให้มีการปฏิบัติตาม
หลักจรรยาบรรณอย่างพอเพียง โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าท่ีของตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ
ท่ีถูกต้อง เพื่อเป็นการยับย้ังและป้องกันการฉ้อฉลโดยตัวแทนประกันวินาศภัย 

4. การแจ้งเบาะแสการฉ้อฉลและการสืบสวนการฉ้อฉล 

บริษัทฯ มีช่องทางท่ีปลอดภัยเพื่อให้พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา หรือตัวแทนทางธุรกิจ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
ม่ันใจได้ว่าสามารถแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนท่ีเกี่ยวกับการฉ้อฉล โดยปราศจากความเส่ียงต่อผู้แจ้งในภายหลัง บริษัทฯ จะ
รับแจ้งข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ โปร่งใส และให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย มีการก าหนดระยะเวลาการพิจารณาข้อมูลอย่างเหมาะสม 
พร้อมท้ังรักษาข้อมูลของผู้แจ้งไว้เป็นความลับ และคุ้มครองผู้แจ้งมิให้ได้รับการกล่ันแกล้งใดๆ ท้ังส้ิน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้
ก าหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนเพื่อแสดงความเห็นและแจ้งเบาะแสการฉ้อฉลผ่านช่องทางของ บริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 

4.1  สามารถร้องเรียนได้ดว้ยตนเอง หรือโทรศพัท์ได้ท่ี หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน (Complaint Unit)  
โทร 02-3787000 ต่อ 7177 – 17178 และ 7180 – 1781  

4.2  ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.smk.co.th หรือ 

4.3  กรอกแบบฟอร์ม แสดงความคิดเห็นได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

4.4  ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการฉ้อฉล โดยตรงหรือส่งจดหมายถึง 
(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ (2) กรรมการผู้จัดการ หรือ (3) ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

 โดยจัดส่งมาตามท่ีอยู่ ดังนี้  บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก 

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

ท้ังนี้การร้องเรียนจะถือเป็นความลับท่ีสุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทางและไม่จ าเป็นต้องเปิดเผย
ตัวตนผู้ร้องเรียนให้ทราบได้ และมีกระบวนการ ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและส่ังการเม่ือได้รับการร้องเรียน อีกท้ังมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 

 เม่ือเกิดการฉ้อฉลข้ึน บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการสืบสวนสอบสวน ดังนี้ 
(1) ก าหนดผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ หรือคณะท างานเพื่อด าเนินการสืบสวนสอบสวน 

(2) ด าเนินค้นหาข้อเท็จจริง จัดการ และเยียวยาการเสียหายจากการฉ้อฉล 

(3) รายงานผลการสืบสวนสอบสวน รวมท้ังผลการจัดการและเยียวยาความเสียหายต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

(4)  ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงาน และตรวจสอบการฉ้อฉลหรือการกระท าใดๆ ซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรง
ต่อฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน หรือช่ือเสียงของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมโดยไม่ชักช้า ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุง/แก้ไขภายในระยะเวลาตรวจสอบก าหนด 
ให้กรรมการตรวจสอบรายงานการกระท าดังกล่าวต่อส านักงาน คปภ. 

http://www.smk.co.th/
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1. การจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้อฉล 

บริษัทฯ  ได้ จัดท าฐาน ข้อมู ล เกี่ ยวกับก ารฉ้อฉลภายใน  และการฉ้อฉลภายนอก  เพื่ อประโยชน์ ในการติดตาม 

การฉ้อฉล และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเส่ียงด้านการฉ้อฉลของบริษัทฯ  
2. กระบวนการ การควบคุมและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลของบริษัทฯ 

บริษัทฯ  ก าหนด ให้มี ก ารติ ดตาม แ ละประเมินผล เ พื่ อท าก ารทบทวน นโยบายการบ ริห ารความ เ ส่ียงด้ า น 

การฉ้อฉล อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ 
3. การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล 

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้หน่วยงานบริหารความเส่ียงจัดท าสรุปรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเส่ียงด้านการฉ้อฉล 
เพื่อเสนอผ่านการกล่ันกรองจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอย่างน้อย ปีละ 1 คร้ัง


