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กรอบการบริหารความเสี่ยงนี้มีผลบังคับใชตั้งแต&วันที่ 25 กุมภาพันธ+ 2563 เป'นตนไป
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1.

นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน หรือสิ่งที่ทาให้แผนงานหรือการดาเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันไม่

บรรลุวัตถุประสงค์/เปูาหมายที่กาหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กรในที่สุด ทั้งในแง่ของผลกระทบที่
เป็นตัวเงิน หรือ ผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร
การบริหารความเสี่ยงองค์กร คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน เพื่อช่วยในการ
กาหนดกลยุทธ์และการดาเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบเพื่อให้ สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่า ง
สมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
2. โครงสร้างการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
โครงสร้างการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลจะช่วยในการประเมิน ควบคุม และติดตามความเสี่ยงของแต่
ละฝุายงาน และทาให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยงโดยทุกคนในองค์กรอยู่ภายใต้กรอบเดียวกัน
โครงสร้างการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) พิจารณาอนุมัติ
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

กรอบการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
กลยุทธ์และแผนธุรกิจ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ
รายงานการบริห ารความเสี่ ย งแบบองค์ร วมและการประเมิ น ความเสี่ ย งและความมั่ น คง
ทางการเงิน
2) กาหนดกลยุทธ์ในการดาเนิน ธุรกิจให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท
3) กากับดูแลในเรื่อง ดังต่อไปนี้
ก. การบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ข. การจัดทารายงานสถานะความเสี่ยง และรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ค. การทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง หรือทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์สาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
อย่างมีนัยสาคัญ
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ง. ฐานะเงินกองทุนของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่มั่นคงและเพียงพอที่จะรองรับการดาเนินธุรกิจทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคตอย่างเหมาะสม
จ. สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและหน่ ว ยงานบริ ห าร
ความเสี่ยงให้สามารถปฏิบัติตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ และได้รับการจัดสรร
ทรัพยากรให้อย่างเพียงพอ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) สอบทานการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
2) กากับดูแลและติดตามการจัดการของฝุายบริหาร
3) ทบทวนขอบเขตการปฏิบัติงาน และทบทวนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
4) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) กาหนดกรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยต้อง
ครอบคลุมความเสี่ยงที่สาคัญตามขอบเขตการบริหารความเสี่ยง
2) ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
3) จัดให้มีการประชุมเป็นประจาอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ ง เพื่อติดตามสถานะความเสี่ยงและการ
เปลี่ ย นแปลงความเสี่ ย งของบริ ษั ท รวมถึ ง ติ ด ตามความคื บ หน้ า ในการบริ ห ารความเสี่ ย งและให้
ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงและ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กาหนด และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละ
หนึ่งครั้ง
4) กากับดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
5) ทาให้มั่นใจว่าบริษัทดาเนินกิจการภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยง
6) จัดเตรียมแผนบรรเทาความเสี่ยงเพื่อรับมือกับความเสี่ยงกรณีฉุกเฉิน
ในกรณีจาเป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอคาปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
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4. กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) ติดตามความเสี่ยงที่สาคัญทั้งองค์กร และทาให้มั่นใจได้ว่ามีแผนการจัดการที่เหมาะสม
2) ส่ ง เสริม นโยบายการบริห ารความเสี่ ย งและท าให้ มั่ น ใจได้ ว่ า กระบวนการบริห ารความเสี่ ย งได้ รั บ
การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
5. ผู้บริหาร มีหน้าที่
1) รับผิดชอบการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ กรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ของบริษัท
2) รับผิดชอบและทาให้มั่นใจว่าการรายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ย ง
และความมั่น คงทางการเงิ นของบริษัท มีความถูกต้ อง แม่น ยา ครบถ้ว นสมบู รณ์ และเป็ นไปตามที่
กฎหมายกาหนด
3) จัดให้มีการให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง
พร้อมทั้งรับผิดชอบและทาให้มั่นใจว่าบุคลากรสามารถนาไปปฏิบัติใช้จริงในการทางาน
6. หน่วยงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) สนับสนุนการทางานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
2) ระบุความเสี่ยงที่สาคัญที่บริษัทเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
3) ประเมิน รวบรวม และติดตาม รวมถึงช่วยให้หน่วยงานภายในบริษัทสามารถระบุ ประเมิน และบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
4) สร้างแนวทางการประเมินลักษณะความเสี่ยงของบริษัทที่เป็นการคาดการณ์ไปข้างหน้า โดยการประเมิน
สภาพแวดล้อมความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อระบุและประเมินความเสี่ยง ที่มี
โอกาสจะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที
5) พิจ ารณาความเสี่ ย งที่เกิด จากนโยบายการจ่ า ยค่า ตอบแทนที่ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริษัท โดย
ครอบคลุ ม ถึ ง กรรมการ ผู้ บ ริห าร บุ คลากรหลั ก ในหน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ หน่ ว ยงานบริ หารความเสี่ ย ง
หน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย หน่วยงานคณิตศาสตร์ประกันภัย และฝุายตรวจสอบภายใน
และพนักงานในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สาคัญ (major risk-taking staff)
6) จัดทาการวิเคราะห์สถานการณ์และการทดสอบภาวะวิกฤตภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงและ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
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7) จัดทารายงานสถานะความเสี่ยงที่ระบุถึงความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญ และรายงานการปฏิบัติตามนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์ อักษร และนาเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึง
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวกับการควบคุมการดาเนินงานของบริษัทอย่างสม่าเสมอ
8) จัดทาเอกสารและรายงานการเปลี่ยนแปลงสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อกรอบการบริหารความเสี่ยงและ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการนาไปใช้จริงและ
มีการปรับปรุงอยู่เสมอ
9) จัดทารายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน
ของบริษัท
10) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้บริษัทสามารถดารงภาพรวมของลักษณะความเสี่ยงที่ยอมรับได้ทั้งระดับบริษัท
และระดับกลุ่มธุรกิจ
11) ประเมิ น ตนเองในเรื่ อ งของคุ ณ ภาพการท างาน และติ ด ตามการปรั บ ปรุ ง ใดๆ ที่ จ าเป็ น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของหน่วยงานบริหาร
ในกรณีจาเป็น หน่วยงานบริหารความเสี่ยงอาจขอคาปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
7. หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) ควบคุมดูแลการทางานของหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
2) รับผิ ดชอบในการจั ดให้มีการนาเสนอผลการบริหารความเสี่ ยงต่ อคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงและ
ผู้บริหารเป็นประจาอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้เป็นอย่างน้อย
2.1) รายงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการเปลี่ยนแปลงของลักษณะ
ความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง และแผนธุรกิจ
2.2) แสดงหลักฐานของกระบวนการติดตามความเสี่ยงหลักจากทะเบียนความเสี่ยง
ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงอาจทาหน้าที่แทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการรายงานผล
การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่กาหนดไว้
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้
หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงมีอานาจในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง
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8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่
1) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศว่าด้วยการควบคุมภายในของบริษัท
2) ขยายหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อครอบคลุมเรื่องการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
2.1) กาหนด นาไปใช้ และรักษาไว้ซึ่งแผนการตรวจสอบตามระดับความเสี่ยง (risk based audit plan)
เพื่อตรวจสอบและประเมินความสอดคล้องของกระบวนการทางานในบริษัทกับวัฒนธรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท
2.2) ติดตามและประเมิน ความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบาย กระบวนการทางานและการจัดทา
เอกสาร รวมถึงการควบคุมการดาเนินงานทั้งในระดับบริษัท และระดับกลุ่มธุรกิจ
2.3) ประเมินความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องสมบูรณ์ และประสิทธิผล กระบวนการในการจัดการสารสนเทศ
รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการระบุ วัดผล จาแนกประเภท และรายงานข้อมูลที่ใช้ในบริษัท
2.4) ติดตามและประเมินประสิทธิผลของหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการควบคุมการดาเนินงานของบริษัท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
เปิดเผยประเด็นสาคัญที่พบ ให้แก่หน่วยงานดังกล่าว เพื่อให้ทาการปรับปรุงต่อไป
2.5) ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและลดความซ้าซ้อนของ
กิจกรรมการตรวจสอบ
2.6) ประเมินคุณภาพของการทางานของผู้ตรวจสอบภายนอก (หากเกี่ยวข้อง)
9. หน่วยงานคณิตศาสตร์ประกันภัย มีหน้าที่
ประเมิน ทบทวน สนับสนุนและจัดทาข้อเสนอแนะหรือเสนอความคิดเห็นแก่บริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1)

ภาระผู กพั น หรือหนี้ สิน ของบริษัท โดยครอบคลุม ถึงภาระผู กพัน ตามกรมธรรม์ป ระกัน ภั ย และ
ค่าสินไหมทดแทน รวมถึงการประเมินสารองสาหรับความเสี่ยงด้านการเงิน

2)

การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน โดยคานึงถึงความเหมาะสม เพียงพอของสินทรัพย์และรายได้ใน
อนาคต ที่ครอบคลุมภาระผูกพันของบริษัท ที่มีต่ อผู้ เอาประกันภัย และเงิ น กองทุนที่ ต้องดารงไว้
รวมถึงภาระผูกพันจากกิจกรรมอื่นๆ

3)

นโยบายการลงทุนของบริษัท และการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับผลตอบแทนที่ได้
กาหนดไว้เพื่อสนับสนุนการจ่ายผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย

4)

สถานะความมั่นคงทางการเงินของบริษัท การคานวณเงินกองทุน ขั้นต่าตามกฎหมาย รวมถึงหนี้สิน
และภาระผูกพันของผู้เอาประกันภัย
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5)

เปูาหมายของสถานะความมั่นคงทางการเงินของบริษัท โดยการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน
และการทดสอบภาวะวิกฤตภายใต้สถานการณ์ต่างๆ และการวัดผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และ
ระดับเงินกองทุนของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

6)

การประเมิ น ความเสี่ ย ง และนโยบายการบริหารความเสี่ ย งที่ เกี่ย วข้องกับ งานด้ า นคณิ ต ศาสตร์
ประกันภัยหรือสถานะการเงินของบริษัท

7)

การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวกับการจัดสรรผลกาไรแก่ผู้เอาประกันภัยชนิดมี
เงินปันผล (ถ้ามี)

8)

ความเพียงพอและความสมบูรณ์ของนโยบายการรับประกันภัย

9)

การพัฒนา การกาหนดราคาและการประเมินความเพียงพอของแผนการประกันภัยต่อ

10) การพั ฒ นาและการออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ ประกัน ภัยรวมถึงการกาหนดเบี้ย ประกัน ภัย ควบคู่ ไ ปกับ
การประเมินเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้สาหรับการรับประกันภัย
11) ความเพียงพอ ความแม่นยา และคุณภาพของข้อมูล วิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินสารอง
ประกันภัย
12) การท าวิ จั ย การพัฒ นา การตรวจสอบและการใช้แบบจ าลองภายใน ส าหรับการคาดการณ์ท าง
คณิตศาสตร์ประกันภัยหรือทางการเงิน และเพื่อการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน
ของบริษัท
13) การดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ประกันภัยและการเงินตามที่คณะกรรมการบริษัท
กาหนด
10. หน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย มีหน้าที่
1)

ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน "ประกาศว่าด้วยการควบคุมภายในของบริษัท"

2)

ขยายหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้ครอบคลุมเรื่องการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
2.1) ส่งเสริมและรักษาไว้ ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม ซึ่งให้ความสาคัญกับการประพฤติ
ปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อผูกพันภายในและภายนอก
2.2) ระบุ ประเมิน รายงาน และปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่
สาคัญรวมถึง ภาระหน้าที่ที่มีต่อสานักงาน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
2.3) ท าให้ว่ า บริษั ท มี การติ ด ตามดู แลและมี น โยบาย กระบวนการท างานและการควบคุ ม ที่
เหมาะสมในส่วนที่สาคัญตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และจริยธรรม
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2.4) จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างสม่าเสมอเกี่ยวกับข้อบังคับทางกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบัง คับ
ที่สาคัญแก่พนักงานในตาแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูง หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่
มีความเสี่ยงสูง
2.5) ประสานงานและสนับสนุนการดาเนินงานเกี่ยวกับการรายงานที่มีชั้นความลับ เพื่อปูองกัน
การรั่วไหลของข้อมูล และให้มั่นใจว่ามีการจัดส่งรายงานที่กฎหมายกาหนด
2.6) กากับดูแล ติดตามข้อบกพร่องและการละเมิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้มั่นใจว่ามี
การดาเนินการทางวินัยอย่างเพียงพอ และรายงานที่จาเป็นตามเงื่อนไขของกฎหมายต่อ
สานักงาน
2.7) ประเมินตนเองในเรื่องของกระบวนการติดตามการปฏิบั ติตามกฎหมายของบริษัท และ
ติดตามการปรับปรุงใดๆ ที่จาเป็ นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย
3. ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้มีการกาหนดขอบเขตการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และครอบคลุมประเภทความเสี่ยงสาคัญที่มีอยู่ในกิจกรรมและกระบวนการดาเนินงานของ
บริษัทดังต่อไปนี้ ดังนี้
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายความรวมถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกาหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน
และการน าไปปฏิบัติ อย่างไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้ องกับ ปัจจั ยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งรวมถึง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี และความคาดหวังของสาธารณชน
2) ความเสี่ยงด้านการประกันภัย หมายความรวมถึง ความเสี่ยงเกิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุนแรง และเวลา
ที่เกิดความเสียหายที่เบี่ยงเบนจากสมมติฐานที่ใช้ในการกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การคานวณสารองประกันภัย
และการพิจารณารับประกันภัย
3) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายความรวมถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถชาระหนี้สินและภาระ
ผูกพันเมื่อถึงกาหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือ
สามารถจัดหาเงินมาชาระได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้
4) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายความรวมถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกากับดูแล
กิจการที่ดี ขาดธรรมาภิบาลในองค์กร หรือขาดการควบคุมที่ดีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร
ระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยของข้อมูล หรือเหตุการณ์ภายนอก
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5) ความเสี่ยงด้านตลาด หมายความรวมถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ย น
เงินตราต่างประเทศ ราคาของสินทรัพย์ที่ลงทุน ราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์
6) ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายความรวมถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ได้ตกลงไว้กับ
บริษัท รวมถึงโอกาสที่คู่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิต
7) ความเสี่ยงด้านฉ้อฉล หมายความรวมถึง การกระทาหรือการละเว้นการกระทาโดยทุจริต หลอกลวง เพื่อให้ได้รับ
ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าผู้ได้รับประโยชน์จากการฉ้อฉลจะเป็นบุคคลที่กระทาการฉ้อฉลเอง หรือบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวข้องก็ตาม
8) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง หมายความรวมถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายต่อบริษัทอันเนื่องมาจากการเสื่อมเสี ย
ชื่อเสียงเนื่องจากลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และ/หรือ หน่วยงานกากับดูแล ที่มีมุมมองภาพลักษณ์ต่อบริษัทในแง่ลบ
9) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายความรวมถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การดาเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบัติงานของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์
10) ความเสี่ยงด้านมหันตภัย หมายความรวมถึง ความเสี่ยงที่เหตุการณ์หนึ่ง หรือเหตุการณ์ต่อเนื่องที่มีขนาดใหญ่ ซึ่ง
ก่อให้เกิดการจ่ายสินไหมทดแทนจริงเบี่ยงเบนไปจากค่าสินไหมทดแทนที่ได้มีการคาดการณ์ไว้อย่างมาก
11) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ หมายความรวมถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดใหม่เป็นความสูญเสียที่อาจไม่เคยปรากฏขึ้นหรือ
ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน และเป็นความเสี่ยงที่ยากต่อการประมาณการทั้งเชิงโอกาสการเกิดและความรุนแรงใน
การเกิด เนื่องจากความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อม อาทิ การเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
12) ความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจ หมายความรวมถึง ความเสี่ยงที่บริษัทอาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์ (ทั้งที่
เป็นการเงินและที่มิใช่ทางการเงิน) จากธุรกิจในกลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากความมั่นคง
ทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทั้งหมดหรือบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มธุรกิจเอง หรือเหตุการณ์ภายนอกที่กระทบต่อกลุ่มธุรกิจ
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4. กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร
บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการในการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมี
ระบบและดาเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร มีการระบุความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและความเสี่ยงที่คาดการณ์ว่าจะเกิด
กับบริษัท พร้อมแหล่งที่มาของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งในทางการเงินและที่มิใช่ทางการเงิน และได้จัดทาเป็น
ทะเบียนความเสี่ยง ได้คานึงถึงทิศทางการขยายงานและแผนรองรับการขยายงานตามที่ระบุไว้ในแผนธุรกิจ อีกทั้งยังได้ทบทวน
ความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญของเหตุการณ์ความเสี่ยง
โดยมีขั้นตอนสาคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
2. การกาหนดวัตถุประสงค์
3. การระบุความเสี่ยง
4. การประเมินความเสี่ยง
5. การตอบสนองความเสี่ยง
6. กิจกรรมการควบคุม
7. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร
8. การติดตามประเมินผลและการรายงาน
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นพื้นฐานที่สาคัญสาหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการกาหนด
กลยุทธ์และเปูาหมายขององค์กร การกาหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง ปัจจัยต่างๆ เช่น จริยธรรม วิธีการทางานของผู้บริหารและบุคลากร รูปแบบ
การจัดการของฝุายบริหารและวิธีการมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งผู้บริหารต้องมีการกาหนดร่วมกันกับ
พนักงานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้างจิตสานึก การตระหนักและรับรู้เรื่องความเสี่ยง และการควบคุมแก่พนักงานทุกคน
2. การกาหนดวัตถุประสงค์
บริษัทฯ ได้กาหนดให้มีกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล และก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าผลสาเร็จของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และ
สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
อีกทั้ง ยังได้กาหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่กาหนดนั้นมีความสอดคล้องกับ
เปูาหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยการบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบของ risk appetite และ risk tolerance
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3. การระบุความเสี่ยง
ในกระบวนการระบุความเสี่ยง บริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่ อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษี อากร ระบบงาน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้ น
แหล่งความเสี่ยงทั้งจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายนอกองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อวัตถุประสงค์/เปูาหมาย
ขององค์กร เช่น


วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข้อบัง คับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในการแข่ง ขันทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ



ตัวขับเคลื่อนหลักและแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร



การยอมรับและคุณค่าของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายในองค์กรและมีอิทธิพลต่อเปูาหมายขององค์กร เช่น
●

ขีดความสามารถขององค์กร ในแง่ของทรัพยากรและความรู้ เช่น เงินทุน เวลา บุคลากร กระบวนการ ระบบ
และเทคโนโลยี

●

ระบบสารสนเทศ การ Flow ของข้อมูล และกระบวนการตัดสินใจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

●

ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร

●

นโยบาย วัตถุประสงค์และกลยุทธ์องค์กร

●

การรับรู้ คุณค่าและวัฒนธรรมองค์กร

●

โครงสร้าง เช่น ระบบการจัดการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

การระบุความเสี่ยงอาจดาเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือฝุายจัดการที่รับผิดชอบในแผนงานหรือ
การดาเนินการนั้น และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงสาคัญที่ได้รับความสนใจหรือเป็นประเด็นที่กังวล เพื่อนามาจัดทาภาพรวม
ความเสี่ยงขององค์กร
บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ตั้ ง คณะท างานประเมิ น ความเสี่ ย ง ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ระบุ ค วามเสี่ ย งด้ ว ยวิ ธี ก ารจาก การสั ม ภาษณ์
(interviews) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (facilitated workshops) การระดมสมอง (brainstorming) และการใช้ Check
Lists หรือ การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (control Self-Assessment – CSA)
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4. การประเมินความเสี่ยง
สาหรับการประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่จะต้องดาเนินการต่อจากการระบุความเสี่ยง โดยการประเมินความเสี่ ยง
ประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก ได้แก่
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยง จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบที่ตามมาทั้งในทางบวก
และทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของผลกระทบที่อาจตามมา โดยจะต้องมีการระบุถึงปัจจัยที่มีผลต่อผลกระทบและ
โอกาสที่ จ ะเกิด ขึ้น ทั้ง นี้เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ หนึ่ง ๆ อาจจะเกิด ผลที่ต ามมาและกระทบต่ อวั ตถุประสงค์/ เปูา หมาย
หลายด้ า น นอกจากนั้ น ในการวิ เคราะห์ค วรพิ จ ารณาถึง มาตรการจั ด การความเสี่ ย งที่ ด าเนิ น การอยู่ ณ ปั จ จุ บั น รวมถึ ง
ประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวด้วย
2. การประเมินระดับความเสี่ยง จะเปรียบเทียบระหว่างระดับของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite) ในกรณีที่ระดับของความเสี่ยงไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ของเกณฑ์การ
ยอมรับความเสี่ยง ความเสี่ยงดังกล่าวจะได้รับการจัดการทันที ดังแสดงตามแผนภาพ ด้านล่างนี้

ความเสี่ยงที่
เกิดขึ้น ก่อน
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง
(Inherent
Risk)

การจัดการหรือการ
ควบคุมที่ดาเนินอยู่
(Controls)
ความเสี่ยง
คงเหลือ หลังการ
จัดการ หรือการ
ควบคุมที่มีอยู่
(Residual Risk)

การจัดการ
ที่ดาเนินอยู่

(Controls)

การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ

การจัดการความเสี่ยง
เพิ่มเติม
ความเสี่ยงคงเหลือ
ที่ยอมรับได้

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

แผนภาพ : ความเสี่ยงก่อน/หลัง การบริหารจัดการความเสี่ยง
(1) โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
หมายถึง ความเป็นไปได้ที่ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น ซึ่ งในการพิจารณาระดับของโอกาสที่จ ะ
เกิดขึ้น มักจะใช้ข้อมูลที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในกรณีที่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน อาจจะใช้ข้อมูลของเหตุการณ์ในลักษณะ
เดียวกันที่ได้เคยเกิดขึ้น ในหน่วยงานอื่น ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า หรือประสบการณ์ของผู้ประเมิน โดยเกณฑ์ในการประเมิน
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
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(2) ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact)
หมายถึง ผลกระทบหรือความเสียหายจากความเสี่ยงที่จ ะเกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นมูลค่าความเสียหาย ความมี
นัยสาคัญต่อเปูาหมาย ความอ่อนไหว (Sensitive) ต่อประชาชน ซึ่งในการพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดตามมา จะต้อง
พิจารณาให้ครอบคลุมผลกระทบ 5 ด้าน ซึ่งได้แก่
ก) ผลกระทบด้านการเงิน คือ ผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงิน หรือเกิดความเสียหายอื่นๆ
ซึ่งสามารถแปลงให้อยู่ในรูปของตัวเงินได้
ข) ผลกระทบด้านการดาเนินงาน คือ ผลกระทบที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานของบริษัทฯ
ค) ผลกระทบด้านชื่อเสียง คือ ผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัทฯ
ไม่ว่าจะเป็นผลจากการดาเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อม
ง) ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ผลกระทบที่ก่อให้เกิด ปัญ หาหรือความเสียหายต่อระบบ
สารสนเทศ ระบบงานต่างๆ และข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ
จ) ผลกระทบด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร คือ ผลกระทบที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือความไม่พึงพอใจใน
การทางาน
การวัดระดับโอกาสและผลกระทบ บริษัทฯ เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบต่างๆ ประกอบกันตามความ
เหมาะสมของแต่ละความเสี่ยง ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การวิเคราะห์กึ่งคุณภาพกึ่งปริมาณ และการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ (เป็นการใช้ตัววัดที่เป็นตัวเลข เช่น จานวนเงินที่สูญเสีย จานวนข้อร้องเรียน ร้อยละความล่าช้าเทียบกับแผนงาน
เป็นต้น) โดยมีการวิเคราะห์เชิงปริมาณและอาศัยการเก็บรวบรวมสถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้แบบจาลองหรือ
วิธีการทางคณิตศาสตร์ช่วยในการกาหนดค่าตัวเลข โดยมีการกาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดที่แสดงให้ทราบถึงสถานะหรือแนวโน้มของความเสี่ยง และสามารถใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า หากมีความเสี่ยง
ที่เพิ่มขึ้นในด้านต่างๆ ในบริษัท บางกรณีอาจแสดงในรูปแบบอัตราส่วนที่สาคัญเพื่อให้ฝุายบริหารของบริษัทใช้เป็นตัวชี้วัดใน
การติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องรวมถึงโอกาสที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในอนาคต
บริษั ท ฯ ได้ กาหนดหลั ก เกณฑ์ การประเมิ น ระดั บ โอกาสและผลกระทบไว้ 5 ระดั บ ซึ่ ง ในการประเมิ น
ความเสี่ยงนั้นๆ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะเป็นผู้พิจารณากาหนดเกณฑ์ประเมินระดับโอกาสและผลกระทบสาหรับ
ความเสี่ยงนั้นๆ โดยเฉพาะต่อไป
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3. ระดับความเสี่ยง คือ ตัวชี้วัดที่ใช้ในการกาหนดความสาคัญของความเสี่ยง โดยค่าระดับความเสี่ยงได้จาก
การนาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงมาพิจารณาร่วมกัน ดังนี้
ระดับความเสี่ยง (R) = ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) x ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น (I)

ระดับความเสี่ยงที่ได้จากการคานวณตามสูตรข้างต้น หากมีค่าต่า หมายถึงความเสี่ยงอยู่ในระดับต่า และหากมีค่า
สูงขึ้น ความเสี่ยงจะมีระดับสูงขึ้น โดยความหมายของแต่ละระดับความเสี่ยงแสดงดังตารางดังนี้
ระดับความเสี่ยง
1-3
4-9
10-16
มากกว่า 16

คาอธิบาย
ต่า
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

ผลกระทบ
1 = น้อยมาก

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

โอกาสทีจ่ ะเกิด

โซนสีเขียว
ระดับต่า
(Low = L)

โซนสีเหลือง
ระดับปานกลาง
(Medium = M)

โซนสีส้ม
ระดับสูง
(High = H)

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

โซนสีแดง
ระดับสูงมาก
(Extreme = E)
โอกาส:ผลกระทบ
20 = 4:5
20 = 5:4
25 = 5:5
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หลังจากได้รับผลการประเมินแล้ว หน่วยงานบริหารความเสี่ยง/ฝ่ายจัดการจะดาเนินการ ดังนี้
 วิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน โดยใช้ risk map ข้างต้น และจัดลาดับความสาคัญของประเด็นความเสี่ยง
 นาเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อดาเนินการคัดเลือกความเสี่ยงที่สาคัญที่ต้องจัดการดูแล
รวมถึงการกาหนดฝุายจัดการที่รับผิดชอบ (risk champion) เพื่อดาเนินการจัดหามาตรการจัดการความเสี่ย ง
เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน
 นาเสนอประเด็นความเสี่ยงและมาตรการต่างๆ ที่กาหนดให้ต้องจัดการดูแลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อทราบ


การกาหนดเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite )
บริษัทฯ ได้มีการกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายของบริษัทฯ ซึ่งกาหนดทั้ง

ในเชิงปริมาณและ/หรือเชิงคุณภาพ ทั้ง 2 ด้าน โดยกาหนดให้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อยู่ในระดับน้อยมาก - ปานกลาง
(ระดับคะแนน 1-8)
และได้มีการกาหนดอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR Ratio) ที่จะต้องรักษาไว้ไม่ให้ต่ากว่า 370%
เพื่อเป็นตัวชี้วัดทาหน้าที่กากับติดตามผลการดาเนินงาน
5. การตอบสนองความเสี่ยง
การกาหนดแผนจัดการความเสี่ยงจะมีการนาเสนอแผนจัดการความเสี่ยงที่จะดาเนินการต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา และขออนุมัติการจัดการกับความเสี่ยงนั้นจากคณะกรรมการบริหารโดยในการคัดเลือกแนวทางในการจัดการความ
เสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดจะคานึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite) กับต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ
รวมถึง ข้อกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite) คือ ระดับความเสี่ยงในภาพรวมที่บริษัทเต็มใจยอมรับเพื่อให้บรรลุ
ภารกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเปูาหมายทางธุรกิจ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัฒนธรรมองค์กร ศักยภาพของบ ริษัท
ความสามารถในการรับความเสี่ยง และกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งนี้การพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สามารถทาได้ทั้งในเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ และมักจะแสดงเป็นผลลัพธ์ของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ/หรือที่ยอมรับไม่ได้
ทั้งนี้ ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยง บริษัทฯ ได้คานึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการ
จัดการความเสี่ยง ซึ่งอาจไม่สมเหตุสมผล หรือความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญ แต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย
มาก แนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจพิจารณาดาเนินการเป็นกรณีๆ ไป หรือดาเนินการไปพร้อมกับความเสี่ยงอื่นๆ
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แนวทางในการจัดการความเสี่ยง
ก. การหลีกเลี่ยง (avoid) เป็นการดาเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยง มักใช้ในกรณีที่ ความ
เสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ข. การร่วมจัดการ (share) เป็นการร่วมหรือถ่ายโอนความเสี่ยงทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังบุคคล/หน่วยงานภายนอก
องค์กร ให้ช่วยแบกรับภาระความเสี่ยงแทน เช่น การซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
ค. การลด (reduce) เป็นการจัดหามาตรการจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือลดผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน (contingency plan)
ง. การยอมรับ (accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องดาเนินการใดๆ เพื่อลด
โอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุนของมาตรการจัดการสูงไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ
6. กิจกรรมการควบคุม
กิจกรรมการควบคุม คือ กระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถ
ยอมรับได้ เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเปูาหมายขององค์กร ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ
1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (preventive control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
และข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก
2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (detective control) เป็นวิธีการควบคุมเพื่อให้ค้นพบข้อผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้นแล้ว
3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (directive control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ
4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (corrective control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้น เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้ น
และปูองกันไม่ให้เกิดซ้าอีกในอนาคต
ทั้งนี้ ในการดาเนิน กิจกรรมการควบคุมควรต้องคานึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุน กับผลประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบดังนี้
- วิธีการดาเนินงาน (ขั้นตอน,กระบวนการ)
- การกาหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบดังนี้
(1) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน
(2) พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จาเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง
- กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
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7. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร
สารสนเทศเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับบริษัทฯ ในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรควรได้รับการบันทึกและสื่อสารไปยังบุคลากรในองค์กรอย่างเหมาะสมทั้ง
ในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้ รวมถึงเป็นการรายงานการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังครอบคลุมถึงการสื่อสารจากระดับบนลงล่าง ระดับล่างไปสู่บน และการสื่อสารระหว่าง
หน่วยงาน
การบริหารความเสี่ยงควรใช้ทั้งข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตจะแสดงแนวโน้มของเหตุการณ์และช่วย
คาดการณ์ การปฏิบัติ ง านในอนาคต

ส่ ว นข้อมู ล ปัจ จุ บั น มีป ระโยชน์ ต่อผู้ บ ริหารในการพิจ ารณาความเสี่ ยงที่ เกิด ขึ้น ใน

กระบวนการ สายงาน หรือหน่วยงานซึ่งช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการควบคุมตามความจาเป็นเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
8. การติดตามประเมินผลและการรายงาน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดาเนินการภายในบริษัทฯ มีความจาเป็นต้องได้รับการสื่อสารถึงการประเมิน
ความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง การดูแลติดตามแนวโน้มของความเสี่ยงหลัก รวมถึง
การเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า
 เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยงที่อยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่าเสมอ และเหมาะสม
 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสาคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงานถึงความคืบหน้าในการ
บริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการนามาปฏิ บัติใช้จริงเพื่อ
ปูองกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงจะประสานงานให้ฝุายจัดการที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะความเสี่ย ง รวมถึง
กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริ ห าร คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ/พิจารณาต่อไป
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามแนวทาง 3 line of defense โดยได้
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงเป็น 3 ส่วน ดังนี้

แผนภาพที่ 1: แสดง 3 line of defense
3 line of defense ประกอบด้วย
1) ผู้รับผิดชอบระดับแรก (first line of defense) : คือ หน่วยธุรกิจหรือเจ้าของความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
ในการระบุและบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการออกแบบและการดาเนินการควบคุมความเสี่ยง โดยจะต้องให้ความสาคัญ
กับการบริหารความเสี่ยง และกาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจาวัน
2) ผู้รับผิดชอบระดับสอง (second line of defense) : คือ หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานคณิตศาสตร์
ประกันภัย และหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย มีหน้าที่ติดตามการดาเนินงานของหน่วยธุรกิจรวมถึงให้คาแนะนาและ
การดาเนินการใดๆ เพื่ออานวยความสะดวกต่อการบริหารความเสี่ยง โดยทั่วไปหน่วยงานดังกล่าวต้องมีความเป็นกลาง
3) ผู้รับผิดชอบระดับสาม (third line of defense) : คือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบและประเมิ น
ประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท โดยจะต้องเป็นอิสระจากผู้รับผิดชอบระดับอื่น
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้ฝุายตรวจสอบภายในทาหน้าที่ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ภายในว่าเป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะแก่ฝุาย
บริหารเพื่อกากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้ง ได้จัดให้มีการทบทวนประสิทธิผลของ
กรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์สาคัญที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ
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5. การประเมินความมั่นคงทางการเงิน และการบริหารเงินกองทุน
เพื่อแสดงให้เห็นว่าเงินกองทุนของบริษัทฯ เพียงพอตามที่กฎหมายกาหนด บริษั ทฯ ได้พิจารณาปริมาณเงินกองทุนที่
จาเป็นในการดาเนินธุรกิจภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาถึงคุณภาพ
และความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง เงินทุนของบริษัทฯ ซึ่ง ในปี 2563 บริษัทฯ มีนโยบายในการกาหนดอัตราส่วนความ
เพียงพอของเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกฎหมาย ไม่ต่ากว่า เกณฑ์มาตรฐาน ของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย รวมทั้งได้มีการบริหารจัดการระดับเงินกองทุนของบริษัทฯ ตามระดับความเสี่ยง ดังนี้
1. กาหนดระดับความเพียงพอของเงินกองทุนที่ยอมรับได้ ไม่ต่ากว่า 370% ซึ่งไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการรักษา ระดับของเงินกองทุนให้เพียงพอในการรองรับความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
2. สื่อสารระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้านเงินกองทุนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
3. ในการดาเนินการใดที่จะส่งผลต่อเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้สาหรับความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น การรับประกันภัยราย
ใหญ่ หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงจะต้องมีการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเงินกองทุนและเสนอให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติให้ดาเนินการ
4. ความเสี่ยงด้านตลาด ของการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงหลักของเงินกองทุนของบริษัทฯ ฝุายการลงทุน
จะท าการคานวณอัตราส่ วนความเพีย งพอของเงิ นกองทุน จากการเปลี่ ยนแปลงมูล ค่าหลักทรัพย์ ที่ล งทุน และรายงานต่ อ
คณะกรรมการลงทุน อย่างสม่าเสมอ
5. เมื่อมีเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าจะมีผลต่ออัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ
ฝุายบริหาร จะรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร ทันที
6. จัดทาแผนฉุกเฉินเงินกองทุน (Capital contingency plan) เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามแผนธุรกิจภายใต้
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
6. ความเชื่อมโยงระหว่าง ความเสี่ยง กลยุทธ์ และเงินกองทุน
ในการจัดทาแผนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ทาการวิเคราะห์และประเมินความสามารถในการดาเนินธุรกิจตาม
แผนกลยุ ท ธ์ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ กรอบการบริ หารความเสี่ ย งและนโยบายการบริห ารความเสี่ ย ง และเงิ น กองทุ น ทั้ ง ภายใต้
สถานการณ์ปกติและสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยได้คาดการณ์ความเสี่ยงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่อาจเกิดขึ้นจาก
แผนกลยุทธ์หรือแผนการดาเนินงานซึ่งนามาสู่ความต้องการของเงินกองทุน เพื่อพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่ มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงทางการเงินในการตัดสินใจทางธุรกิจอยู่เสมอ อีกทั้ง ยังได้กาหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความมั่นคงทางการเงิน
ให้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถตัดสินใจดาเนินการตอบสนองต่อกา ร
เปลี่ยนแปลงของปัจจัย ตลาดและภาวะทางเศรษฐกิจที่ไม่คาดคิด รวมถึงนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรม และปัจจัยอื่นๆ เช่น
จานวนประชากร กฎหมายและกฎระเบียบ เป็นต้น
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7. การวิเคราะห์ความต่อเนื่อง และการทดสอบภาวะวิกฤต
นอกเหนือจากการทดสอบภาวะวิกฤตโดยการกาหนดสถานการณ์ทดสอบร่วม (Common Risk Scenarios) และ
สถานการณ์ทดสอบ ซึ่งทาให้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ากว่า 140% (Stress-to-failure) ซึ่งถูกกาหนดโดย
สานักงาน คปภ. แล้วนั้น บริษัทฯ ยังทาการทดสอบภาวะวิกฤต เพื่อวัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ของ
ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยรวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ โดยกาหนดสถานการณ์เริ่มต้นและ
สถานการณ์ทดสอบที่กาหนดขึ้นเอง ซึ่งประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเกิดวิกฤตทางการเงิน การ
เกิดโรคระบาด การเกิดมหันตภัย และครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลักภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ ยง ERM และ ORSA โดยจะ
ทาการทดสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลไปยังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
อนุมัติผลการทดสอบ
ในสถานการณ์ ที่อัตราส่ว นความเพี ยงพอของเงิน กองทุนลดลงต่ ากว่ าอัต ราส่ว นความเพียงพอของเงิ นกองทุนภายใน
บริษัทฯ ได้นาเสนอแผนการดาเนินการไว้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบภาวะวิกฤต ดังนี้
1. ประเมินแผนการดาเนินการทั้งหมด รวมถึงผลกระทบทางการเงิน และทาให้มั่นใจว่า แผนการดาเนินการที่นาเสนอ
สาหรับการทดสอบภาวะวิกฤตและการคาดการณ์ทางธุรกิจมีความเหมาะสมเป็นไปได้
2. แผนการดาเนินการได้ระบุระยะเวลาในการดาเนินการอย่างเหมาะสม และกาหนดผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
3. แผนการดาเนินการได้คานึงถึงเงินกองทุนตามกฎหมายและแหล่งที่มาของเงินกองทุน
4. ได้มีการสื่อสาร ติดตามการดาเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รับทราบ
บริษัทฯ ได้ทาการวิเคราะห์ความต่อ เนื่องในการดาเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ที่หลากหลายที่บริษัทฯ คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งครอบคลุมถึงการทดสอบภาวะวิกฤตตามระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ และดาเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยวิเคราะห์ความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิ จเพื่อให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สาคัญ
ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความมั่นคงทางการเงิน และ
คานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะความเสี่ยงของบริษัทในอนาคต โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้
1. กาหนดให้มีการประมาณการสถานะทางการเงิน เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ และอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน
ของบริษัทฯ
2. กาหนดสถานการณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 3 แบบ คือ
- สถานการณ์แบบ V-Shape คือ สถานการณ์ที่เกิดผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจในระยะสั้นและมีการฟื้นตัวกลับสู่
สภาพปกติได้อย่างรวดเร็ว
- สถานการณ์แบบ L-Shape คือ สถานการณ์ที่เกิดผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจ และผลกระทบคงอยู่อย่างยืดเยื้อ
โดยไม่มีการฟื้นตัวกลับมาสู่สภาพปกติ หรือมีลักษณะเป็น Lower for Longer
- สถานการณ์ที่บริษัทฯ กาหนดขึ้นเอง (self-select)
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3. จัดทาแผนการดาเนินการ (management action) อันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ
เพื่อให้บริษัทมีความสามารถทางการเงินทั้งในเรื่องเงินกองทุนและสภาพคล่อง รวมถึงได้จัดทาแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan :BCP) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ทาให้บริษัทไม่สามารถดาเนินธุรกิจประจาวันได้อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นไปตามปกติ
8. ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ รวดเร็ว และมีรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับขนาด
ลักษณะ และความซับซ้อนของธุรกิจ โดยสามารถสนับสนุน ติดตามดูแล และควบคุมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการนา
ข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังจัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย มีการกาหนดสิทธิ์ในการ
เข้าถึงข้อมูลของบุคลากรเฉพาะที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีระบบสารองข้อ มูลรวมทั้งระบบการกู้คืนข้อมูลในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
ขึ้น รวมทั้ง ได้มีการกาหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและระบบสารสนเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ ยงภายในองค์กร และดาเนินการเพื่อให้การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการทางานของพนักงานทุกคน โดยได้ดาเนินการดังนี้
1.

คณะกรรมการ และผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ ก าหนดทิ ศ ทาง นโยบาย และแนวปฏิ บั ติ ใ นการบริ ห าร
ความเสี่ยง และสื่อสารวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไปยัง
พนักงานทุกคนเพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการบริหารความเสี่ยง

2.

จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความระมัดระวัง กรอบการบริหารความเสี่ยง
และ ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยง และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง เพื่อให้
ร่วมกันตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อฝุายงาน องค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยัง
ได้ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร

3.

จัดให้มีการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการตัดสินใจทางธุรกิจ การกากับดูแลกิจการ และควบคุม
ภายในของบริษัทฯ
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10. การรายงานและการจัดส่งเอกสาร
1) นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2) สรุปรายงานสถานะความเสี่ยง และการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
 ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3) สรุปผลการตรวจสอบภายในประจาปี
 จัดทาโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการ
บริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4) การติดตามสถานะความเสี่ยงและรายงานความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง
 รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
5) การรายงาน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออก/ถอดถอนก่อนครบวาระ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วันนับแต่วันพ้นสภาพ
6) การรายงาน การแต่งตั้งและสิ้นสุดการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสานักงาน คณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้ง/สิ้นสุดกรณีสิ้นสุดต้องมี
สาเหตุการสิ้นสุดด้วย
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