นโยบายบริหารความเสี่ยง

และแผนธุรกิจ 3 ปี 2563-2565

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จากัด (มหาชน)
313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บทนํา
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จํากัด(มหาชน) ตระหนักและใหความสําคัญในการปฏิบัติงานที่มีความโปร%งใส สอดรับกับ
กฎระเบียบและหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนใหพนักงานร%วมทํากิจกรรมเพื่อสรางประโยชน-แก%สังคม ส%วนรวม และประเทศชาติ
ดังเช%นที่เคยปฏิบัติมาอย%างต%อเนื่องมากกว%า 68 ป1 ของการดําเนินธุรกิจ และยังคงนโยบายและมุ%งมั่นมอบบริการประกันภัยที่ดี
มีคุณภาพแก%ลูกคา เพื่อการใหบริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และตอบสนองต%อความตองการของลูกคาทุกกลุ%ม มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ-เพื่อคุมครองความเสี่ยงภัยหลากหลายประเภท
ซึ่งในป1ที่ผ%านมาตองยอมรับว%าเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น และหนึ่งในป<จจัยที่ทาทายของธุรกิจคือการ
เปลี่ยนแปลงอย%างรวดเร็วของพฤติกรรมผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต%างๆ อันเป@นผลมาจากการเขาสู%เศรษฐกิจยุค
ดิจิทัล รวมถึงการเกิดขึ้นของธุรกิจใหม%ดานการเงินและประกันภัย หรือที่เรียกว%า Fintech และ Insurtech การเปลี่ยนแปลง
ดังกล%าวนี้ บริษัทฯ ไดเล็งเห็นว%าเป@นความทาทายก็จะนํามาซึ่งโอกาสในการเติบโต และการกาวไปขางหนาดวยความแข็งแกร%ง
จึงไดมีการวางแผนการดําเนินงานเพื่อรองรับยุคดิจิทัล ไม%ว%าจะเป@นการส%งเสริมความรูดานเทคโนโลยีแก%เจาหนาที่ทุกระดับ การ
พัฒนาช%องทางในการติดต%อสื่อสารระหว%างบริษัทฯ และลูกคาตลอดจนประชาชนทั่วไปผ%านช%องทางสื่อออนไลน-ซึ่งลูกคาหรือ
บุคคลทั่วไปสามารถคนหาขอมูลไดอย%างสะดวก รวดเร็ว กระทั่งสามารถตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ-และชําระเงินผ%านช%องทาง
ออนไลน-ไดทันที ทั้งหมดนี้ เป@นสิ่งที่บริษัทฯ ไดตั้งใจพัฒนาอย%างสรางสรรค-เพื่อมอบความสะดวกสบายอย%างที่สุดใหแก%ทุกท%าน
การบริหารจัดการความเสี่ยงจะทําใหธุรกิจมองเห็นโอกาส ป<ญหาและอุปสรรคที่คาดว%าจะเกิดขึ้น เพื่อสามารถเตรียม
แผนรองรับหรือปรับแผนกลยุทธ-ทางธุรกิจทั้งในเชิงรุกและเชิงรับไดอย%างทันท%วงที และเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใหอยู%ใน
ระดับที่ยอมรับได โดยดําเนินการภายใตระบบการบริหารความเสี่ยง มีการกําหนดนโยบายบริหารจัดการและการกํากับดูแล ที่
คล%องตัว มีประสิทธิภาพ เสริมความแข็งแกร%งของเงินกองทุนและสภาพคล%อง การขยายโอกาสการเติบโตผ%านความหลากหลาย
ของผลิ ต ภั ณ ฑ- แ ละช% อ งทางจั ด จํ า หน% า ยที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น พรอมทั้ ง พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบงานโครงสรางพื้ น ฐานต% า งๆใหมี
ประสิทธิภาพพรอมที่จะช%วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ใหเติบโตไดอย%างเต็มศักยภาพดวยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมา
ประยุกต-ใชอย%างสมดุล
นโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้มีผลบังคับใชตั้งแต%วันที่ 25 กุมภาพันธ- 2563 เป@นตนไป
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (Enterprise Risk Management :ERM) และการประเมินความมั่นคง
ทางการเงินของบริษัทฯ (Own risk and solvency Assessment :ORSA) มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมตามขนาด ลักษณะ
และความซับซ้อนของการดาเนินงานของบริษัทฯ และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่รวดเร็วในปัจจุบัน
การบริหารความเสี่ยงจึงนับเป็นกระบวนการสาคัญที่ช่วยในการจัดการวางแผนรองรับความไม่แน่นอนทางธุรกิจได้อย่างเป็น
ระบบ
บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) ซึ่งเป็นวิธี และกระบวนการ ระบุ ประเมิน วัดผล
ติดตาม ควบคุมและบรรเทาความเสี่ยงที่บริษัทใช้ในการบริหารความเสี่ยง แสวงหาโอกาสเพื่อบรรลุเปูาหมายทางธุรกิจ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการที่บริษัทฯ คาดว่าต้องเผชิญในอนาคต อีกทั้ง ยังได้บูรณาการ การประเมินความเสี่ยงและความ
มั่นคงทางการเงิน (ORSA) ซึ่งเป็นกระบวนการที่บริษัทฯ ใช้เพื่อการตัดสินใจและวิเคราะห์กลยุทธ์ เกี่ยวข้องกับการประเมิน
ความเพียงพอในการบริหารความเสี่ยง และ สถานะความมั่นคงทางการเงิน ณ ปัจจุบันและที่คาดการณ์ไว้ภายใต้สถานการณ์
ต่างๆ (รวมถึงสถานการณ์ภาวะวิกฤต) ด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สาคัญ
อีกทั้ง ยังได้มีการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการตัดสินใจทางธุรกิจ การกากับดูแลกิจการ และการควบคุม
ภายใน โดยยึดหลักการพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าและดาเนินการอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส
และคานึงถึงวัฒนธรรมองค์กร และเนื่องจากความถี่และความรุนแรงจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ
ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ ตลอดจนความเสี่ยงที่ยังไม่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันแต่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนไป ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็นจุดเปลี่ยนที่ ส่งผลให้ทุกภาคส่วนตระหนักและให้ความสาคัญกับการจัดทาประกันภัยมากขึ้น
บริษัทฯ จึงได้ทบทวนและกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกับการวางแผนการขยายตัวทางธุรกิจ ดังนี้
(1) ให้ทุกฝุายมีหน้าที่รับผิดชอบ กาหนดวั ตถุประสงค์ของฝุายและจัดทาตารางการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้อ ง
กับความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้ง จัดทารายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และ
บริหารจัดการให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และระดับความเสี่ยงสูงสุดที่จะยอมรับตามที่บริษัทฯ กาหนด โดยมี
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง ติดตาม และประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน
ความเสี่ยง
(2) ให้ทุกฝุายดาเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อปูองกันและจากัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ
ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถบริหารงานบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ของบริษัทฯ
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แผนภาพแสดงองค์ประกอบและความเชื่อมโยงของระบบการบริหารความเสี่ยง

การกากับดูแลกิจการ
บริษั ทฯ ให้ค วามส าคัญ อย่า งยิ่ง ต่ อการดาเนิน กิจ การภายใต้ หลั กการกากับดู แลกิจ การที่ ดี มี หลั กปฏิบั ติ สาหรับ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่ต้องกากับดูแลให้ มีการบริหารจัดการที่ดี ประกอบไป
ด้วยการกาหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากบริษัทฯ ได้รับรางวัลอันเป็นสิ่งยืนยันและ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องว่า บริษัทฯ คานึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝุายไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของ
บริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ฯลฯ
ในปี 2561 บริษัทได้รับผลประเมินการรายงานการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2561 ผลคะแนนระดับดี
มาก หรือ CGR 4 ดาว จากการสารวจตามโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจาปี 2561 (CGR 2018)
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ หมวด 8 ข้อ 3 )

2

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จานวน 5 คน
โดยมี หน้า ที่ ส อบทานและกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ย งในด้า นต่ า งๆ และระดั บ ความเสี่ ยงที่ ยอมรับ ได้เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทฯ และสอบทานการนาไปปฏิบัติ รวมถึง สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงและดาเนินการเพื่อให้
มั่นใจได้ว่า การจัดการความเสี่ยง มีความเพียงพอเหมาะสม และมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ
นโยบาย รวมทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ดังนี้
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(1) จัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
(2) ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการทางานของบุคลากรโดยสร้าง
ความตระหนัก ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคลากรของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเรียนรู้ความเสี่ยง การตัดสินใจทางธุรกิจ
บนพื้นฐานของความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทฯ
(3) ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยงรวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
(4) จัดให้มีการประชุมเป็นประจาอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อติดตามสถานะความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน้าในการบริหาร
ความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงและ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่กาหนดตามความเหมาะสม และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบอย่าง
น้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากร
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ

มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล/อนุมัติให้บ ริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายบริหาร
ความเสี่ยง กลยุทธ์และแผนธุรกิจ ที่กาหนดไว้ กากับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่ในระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กากับฐานะเงินกองทุนรวมถึงกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกรอบ
และนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่มั่นคงและเพียงพอที่จะรองรับการดาเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตอย่างเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วยงาน
บริหารความเสี่ยงให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ และกาหนดให้มีการทบทวนกรอบ
การบริหารความเสี่ยง และนโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหรือทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์สาคัญที่
อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ
มีหน้าที่ รับ ผิด ชอบ โดยท าการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทาหน้าที่ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยง และนโยบาย
บริหารความเสี่ยง ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารเพื่อกากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิท ธิ ผ ล และรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ อย่า งน้อ ยปีล ะหนึ่ง ครั้ง เพื่อ ประเมิน ผลการบริ ห าร
ความเสี่ยงของบริษัทโดยรวม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กาหนดกรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ประเมินความเพียงพอ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กากับดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริษัทที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง เพื่อทาให้มั่นใจว่าบริษัทดาเนินกิจการภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยง จัดเตรียม
แผนบรรเทาความเสี่ยงเพื่อรับมือกับความเสี่ยงกรณีฉุกเฉิน พร้อมทั้ง จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1
ครั้ง เพื่อติดตามสถานะความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการ
บริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะในสิ่ง ที่ต้องด าเนินการปรับ ปรุง แก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบและ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
มีหน้าที่ กากับ ดูแลการลงทุ น ของบริษัทฯ ให้เป็น ไปตามกรอบนโยบายการลงทุ น และนโยบายการบริหาร
คณะกรรมการการลงทุน
ความเสี่ยงรวม ระเบียบวิธีป ฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุ นและข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา
ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน และกาหนดให้มีแนวทางการบริหารจัดการ ควบคุมและตรวจสอบความเสี่ยงใน
การลงทุนต่างๆ โดยครอบคลุมถึงประเด็นสาคัญ
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ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายการลงทุน
หน่วยงานบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

หน่วยงานดูแล
การปฏิบัติตามกฎหมาย

งานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง

ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ กรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ และทาให้มั่นใจว่าการรายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคง
ทางการเงิน ของบริษัทฯ มีความถูกต้อง แม่นยา ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด อีกทั้ ง
ก าหนดให้ มี ก ารให้ ค วามรู้ แ ก่ บุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ กรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งและนโยบายการบริ ห าร
ความเสี่ยง พร้อมทั้งรับผิดชอบและทาให้มั่นใจว่าบุคลากรสามารถนาไปปฏิบัติใช้จริงในการทางาน
ดาเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที่คณะกรรมการการลงทุนกาหนด รวมถึงปฏิบัติตามข้อกาหนดของ
คปภ. เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนการทางานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารความเสี่ยง ร่วมกาหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดทาดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางควบคุมและลดความเสี่ยง ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทารายงานวิเคราะห์สถานการณ์และการทดสอบภาวะวิกฤตภายใต้กรอบและ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานสถานะความเสี่ยงที่ระบุถึงความเสี่ยงที่บริษัทเผชิ ญ และรายงาน
การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท และผู้ บ ริ หารและหน่ วยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม การ
ดาเนินงานของบริษัท
ติดตาม ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบาย และยกระดับมาตรฐานของระบบการควบคุมของ
บริษัท ฯ สอบทานและทดสอบระบบการควบคุ ม และระบบการบริห ารความเสี่ย ง และติด ตามและประเมิ น
ประสิทธิผลของหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการควบคุมการดาเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานบริหารความ
เสี่ยงและหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย และเปิดเผยประเด็นสาคัญที่พบให้แก่หน่วยงานดังกล่าว เพื่อทา
การปรับปรุงต่อไป
มีหน้าที่ในการระบุ ประเมิน รายงาน และปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและกฎระเบียบที่สาคัญ ติดตามและ
กากับ การปฏิบัติง านของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท ฯ เพื่อท าให้มั่นใจว่าบริษัท ฯ มีการติด ตามดูแลและมี
นโยบาย กระบวนการทางานและการควบคุ มที่เหมาะสมในส่วนที่สาคัญตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และ
จริยธรรม รวมถึง จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างสม่าเสมอเกี่ยวกับข้อบังคับทางกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่
สาคัญให้แก่พนักงานในตาแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูง หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสู ง
ทาหน้าที่ในการประเมิน ทบทวน สนับสนุน และจัดทาข้อเสนอแนะหรือเสนอความคิดเห็นแก่บริษัทฯ ในเรื่อง
ภาระผูกพันสินทรัพย์และหนี้สิน นโยบายการลงทุน เปูาหมายและสถานะความมั่นคงทางการเงิน วัดผลกระทบ
ต่อสินทรัพย์ หนี้สินและระดับเงินกองทุนของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ ระบุความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน ความเสี่ยงที่ยอมรับได และระดับ
ความเสี่ยงสูงสุดที่จะยอมรับให้สอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง ภายใต้กรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ กาหนด เป็นไปตามแนวทาง
3 Lines of Defense Model โดยได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) ผู้รับผิดชอบระดับแรก (1st Line of Defense) : คือหน่วยงานหรือเจ้าของความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงใน
การระบุและบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการออกแบบและการดาเนินการควบคุมความเสี่ยง โดยจะต้องให้
ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยง และกาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจาวัน
2) ผู้รับผิดชอบระดับที่สอง (2 nd Line of Defense) : คือหน่วยงานบริห ารความเสี่ยง หน่วยงานคณิตศาสตร์
ประกันภัย และหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย มีหน้าที่ติดตามการดาเนินงานของหน่วยธุรกิจ รวมถึงให้
คาแนะนาและดาเนินการใดๆ เพื่ออานวยความสะดวกต่อการบริหารความเสี่ยง โดยทั่วไปหน่วยงานดังกล่าวต้องมี
ความเป็นกลาง
3) ผู้รับผิดชอบระดับที่สาม (3rd Line of Defense) : คือหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้ าที่ตรวจสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท โดยจะต้องเป็นอิสระจากผู้รับผิดชอบ
ระดับอื่น
แผนภาพแสดง 3 Lines of defense

การบริหารความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญอยู่ในปัจจุบันและอนาคต
การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสาคัญที่บริษัทฯ นามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝุา ย
ของบริษัทฯ มีความมั่นใจว่า การกาหนดทิศทาง การวางแผนกลยุทธ์ การดาเนินงานประจาวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
ของบริษัทฯ ได้รับการดูแลอย่ างรอบคอบ โดยพิจารณาถึงสถานการณ์แวดล้อม ณ เวลาที่ดาเนินการในปัจจุบันและอนาคต
ภายใต้ข้อจากัดที่มีอยู่ โดยมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

6

1. จัดทา นโยบายบริหารความเสี่ยง ให้มีวิธีการที่เหมาะสมในการระบุ ประเมิน และบริหารความเสี่ยงสาคัญที่บริษัทฯ
เผชิญอยู่ และอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อบริษัทฯ เป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
2. จัดให้มีการควบคุม ด้านโครงสร้างและวิธี การปฏิบั ติงานให้สามารถบริหารจัด การความเสี่ ยงทุ กประเภทได้ อย่า ง
เหมาะสมด้วยความระมัดระวัง
3. จัดให้มีการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และกาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk
Indicator : KRI) สาหรับความเสี่ยงที่สาคัญของบริษัท เพื่อให้ทราบถึงสถานะหรือแนวโน้มของความเสี่ยงที่อาจเกิด
จากแผนธุรกิจของบริษัท
4. จัดให้มีการติดตามสถานะความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ สาม ารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
5. จัดให้มีวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลในการวางแผน การอนุมัติ การดาเนินธุรกรรมประเภทใหม่ๆ รวมถึงวิธีการ
วัดความเสี่ยง และมาตรการควบคุมที่จาเป็น เพื่อให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
6. จัดให้มีระบบการรายงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าของความเสี่ยง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร คณะกรรมการชุดย่อย
และคณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สาคัญหรือที่บริษัทกาลังประสบ เพื่อให้สามารถกาหนดหรือ
ปรับเปลี่ยนนโยบายและวิธีการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
7. จัดให้มีการทดสอบแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) โดยแผนฉุกเฉิน
ดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงการกาหนดระยะเวลาในการกู้คืนระบบ (Recovery Time Objective : RTO) ที่สอดคล้องกับ
ความสาคัญของระบบงานหลักของบริษัท เพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และรองรับการเกิดเหตุการณ์
ผิดปกติต่างๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายต่อระบบ เช่น ระบบไฟฟูาขัดข้อง ภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ ภัยธรรมชาติ เพื่อให้การกู้คืนระบบ กลับสู่การทางานได้ตามปกติให้เร็วที่สุด
8. สื่อสารสาระสาคัญของนโยบายบริหารความเสี่ยงให้ทุกหน่วยงานรับทราบและนาไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ความเชื่อมโยงระหว่าง ความเสี่ยง กลยุทธ์ และเงินกองทุน
ในการจัดทาแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ 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
แผนกลยุทธ์หรือแผนการดาเนินงานซึ่งนามาสู่ค วามต้องการของเงินกองทุน เพื่อพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงทางการเงินในการตัดสินใจทางธุรกิจอยู่เสมอ อีกทั้ง ยังได้กาหนดวัตถุประสงค์ในการบริ หารความมั่นคงทางการเงิน
ให้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถตัดสินใจดาเนินการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาดและภาวะทางเศรษฐกิจที่ไม่คาดคิด รวมถึงนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรม และปัจจัยอื่นๆ เช่น
จานวนประชากร กฎหมายและกฎระเบียบ เป็นต้น
7

ความสัมพัน ธ์ ร ะหว่า งการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ประกัน ภัย การกาหนดเบี้ยประกัน ภัย การพิจารณารั บประกัน ภั ย
และการลงทุน
เพื่อเป็นการปูองกันความเสี่ยง บริษั ทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพั ฒนาผลิตภัณฑ์และอัตราเบี้ยประกันภัย
เพื่อให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการกาหนดอัตราเบี้ยที่จะนาเสนอขาย สอดคล้องกับภาวะตลาด มีคุณภาพ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม โดยมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบต่ อ บริ ษั ท ฯ โดยได้ ใช้ วิ ธี การทางคณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ที่ ย อมรับ โดยทั่ ว ไป และมี การติ ด ตาม วิ เ คราะห์ก าร
เปลี่ยนแปลงของเงินสารอง เพื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการตั้งเงินสารองของบริษัทฯ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
แน่ใจว่า เงินสารองที่ตั้งไว้เพียงพอสาหรับภาระผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อผู้เอาประกันภัยในอนาคต
นอกจากนี้ ในทุกครั้งที่มีการขอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริษัทฯ ได้ให้ฝุายงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลที่จาเป็นสาหรับผลิตภัณฑ์
ใหม่ เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่างๆ อย่างรอบด้านและหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมสาหรับการดาเนินการให้ผลิตภัณฑ์
สามารถพัฒนาและให้ยอดขายได้ตามความคาดหวัง
สาหรับการพิจารณารับประกันภัย บริษัทจะพิจารณาอย่างละเอียดถึงระดับความเสี่ยงที่รับโอนว่าอยู่ในระดับที่บริษัท
รับเสี่ยงไว้ได้หรือไม่ โดยอิงจากคู่มือและอัตราเบี้ยประกันภัยที่กาหนด มีการติดตามและควบคุมการกระจายตัวของความเสี่ยง
ให้มีความเหมาะสม ไม่กระจุกตัวทั้งในทางภูมิศาสตร์ และประเภทของความเสี่ยง สาหรับความเสี่ยงภัยที่อยู่ในระดับสูงเกินกว่า
ที่บริษัทฯ จะสามารถรับไว้ได้เองเพียงลาพัง ได้จัดการให้มีการถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังผู้รับประกันภัยต่อ ผ่านสัญญาประกันภัย
ต่อทั้งวิธีที่เป็นสัญญาล่วงหน้ารายปี และวิธีที่เป็นการทาเฉพาะราย ซึ่งการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อจะพิจารณาที่ความมั่นคง
ทางการเงินเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี การบริหารพอร์ตการรับประกันภัยให้มีสัดส่วนของการประกันภัยต่างๆ
อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านของผลรวมของผลการพิจารณารับประกันภัยและให้สอดคล้องกับจุดแข็งและเปูาหมายของบริษัทฯ
สาหรับการลงทุนของบริษัทฯ รายได้หลักของธุรกิจประกันวินาศภัยอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากรายได้จากการรับ
ประกันภัยคือรายได้จากการลงทุน ดังนั้นการนาเบี้ยประกันภัยรับไปลงทุนเพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุนจึงเป็นสิ่ง
สาคั ญ ของการประกอบธุ รกิจ ซึ่ งต้ องอาศัย ความเชี่ ยวชาญและรอบคอบ การลงทุ น ของบริษัท ฯ อยู่ภายใต้ การดูแลของ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย
บริษัทฯ มีคณะกรรมการลงทุนเป็นผู้กาหนดเปูาหมายการลงทุนและกรอบนโยบายการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการลงทุนกากับดูแลให้สัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ (Asset Allocation)
เหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงของบริษัทฯที่ยอมรับได้และเงินกองทุนต้องดารงไว้ตามกฎเกณฑ์การดารงเงินกองทุนตาม
ระดับความเสี่ยง และกากับดูแลการลงทุนของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัทฯ โดยเน้นการ
ลงทุนหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่า มีความมั่นคง ให้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมและสม่าเสมอ คณะกรรมการลงทุนยัง
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พิ จ ารณาอนุ มั ติ สั ด ส่ ว นสู ง สุ ด ที่ ล งทุ น ได้ ใ นของแต่ ล ะประเภทหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ รายหลั ก ทรั พ ย์ ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ฯได้ ว่ าจ้ า ง
ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญทางด้านการลงทุน คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จากัด ให้เป็นผู้บริหารเงิน
ลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทฯ บางส่วนด้วย
ความเสี่ยงด้านตลาดยังขึ้นกับปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และ
การเมือง อันเกิดจากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งความเชื่อมั่นในการลงทุนของนัก ลงทุน และบางปัจจัยสามารถคาดการณ์
ได้ยาก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารด้านตลาดเงิน และ ตลาดทุน อย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้
ดาเนินการปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันท่วงที

แนวทางการรายงานความเสี่ยง และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท
ในส่วนของการรายงานความเสี่ยง ฝุายงานเจ้าของความเสี่ยงมีหน้าที่ในการรายงานความเสี่ยงที่ฝุายงานรับผิดชอบ
มายังส่วนบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะทาการรวบรวมข้อมูลผลการบริหารความเสี่ยงของทุกฝุายงาน เพื่อติดตามรายงานสถานะ
ความเสี่ยง และรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งในกรณีที่มีความเสี่ยงภัยใหม่ หรือการละเมิด
ขีดจากัดความเสี่ยงของบริษัทฯ จะมีการระบุและติดตามการรายงานการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของบริษัทที่ทันต่อเหตุการณ์
(Feedback Loop) รายงานต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวน
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความ
เสี่ยง
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงสรุปรายงานสถานะความเสี่ยง และรายงานการปฏิบั ติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมถึงสรุปรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อทบทวนกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ในส่วนของฝุายตรวจสอบ มีหน้าที่ในการติดตามและทบทวนผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง
และหน่ ว ยงานบริหารความเสี่ ย งและหน่ ว ยงานดู แลการปฏิบั ติ ต ามกฎหมาย รายงานต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) สาหรับ
ความเสี่ยงหลักที่สาคัญ
การกาหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk tolerance) เป็นขั้นตอน
หนึ่งในการบริหารความเสี่ยง ที่มีความสัมพันธ์กับการกาหนดกลยุทธ์ขององค์กร เนื่องจากแต่ละกลยุทธ์จะมีความเสี่ยงที่
แตกต่างกัน ดังนั้นการนาความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ มาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์จะช่วยให้องค์กร
สามารถเลือกกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมและบรรลุเปูาหมายที่กาหนดไว้
บริษัทฯ จึงได้กาหนดให้มีการสร้างดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อติดตามสถานะหรือแนวโน้ม
ของความเสี่ยง และใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในอนาคต โดยกาหนดจากข้อมูลที่สามารถใช้
เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงล่วงหน้าที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในอนาคต โดยกาหนดจากข้อมูลที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยง
ล่วงหน้า (Leading Indicator) หรือดัชนีที่ชี้วัดภายหลังที่เกิดความเสี่ยงแล้ว (Lagging Indicator) ซึ่งฝุายงานเจ้าของความ
เสี่ยง จะกาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงจากข้อมูลสถิติที่มีความสัมพันธ์ต่อความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยการกาหนด
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) มีความสอดคล้องกับเปูาหมายของแผนธุรกิจของบริษัท และกาหนดช่วง
เบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทสามารถยอมรับได้สูงสุดในแต่ละกิจกรรมการ
ด าเนิ น งานที่ ก่ อให้เ กิด ความเสี่ ย ง โดยจะกาหนดเป็ น แผนการบริ หารความเสี่ ย งประจ าปี ผ่ า นความเห็ น ชอบจา กคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งพนักงานทุกฝุายงานจะต้องรับผิดชอบ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของตนเองให้อยู่ในระดับที่กาหนด

ความเชื่อมโยงระหว่างช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ต ามกฎหมาย และกระบวนการใน
การติดตามความเสี่ยง
ตามที่บริษัทฯ มีการกาหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคง
ทางการเงินภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งฝุายงานเจ้าของความเสี่ยงจะต้องทาการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคง
ทางการเงิน เพื่อประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ โดยส่วนบริหารความเสี่ยงจะ
รวบรวมและสรุปผลกระทบโดยรวมของบริษัทที่ส่งผลต่อสถานะเงินกองทุนของบริษัท และเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตาม
กฎหมาย ร่ว มกับ ผู้บ ริหารที่ มี หน้ า ที่ในการบริหารจั ดการเงิ นกองทุ นของบริษั ทเพื่ อให้เป็ นไปตามแผนการบริหารจั ดการ
เงินกองทุน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) กาหนดเป็นเปูาหมายสถานะเงินกองทุนสอดคล้ องกับแผนธุรกิจ
ของบริษัทฯ
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สาหรับกระบวนการติดตามความเสี่ยง หน่วยงานบริหารความเสี่ยงจะรวบรวมข้อมูลผลการบริหารความเสี่ยง
ของทุกฝุายงาน เพื่อติดตามรายงานผลความเสี่ยงให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วง
เบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสถานะเงินกองทุนของบริษัท อีกทั้งในกรณีที่มี
ความเสี่ยงภัยใหม่ที่อาจมีผลกระทบต่อสถานะเงินกองทุนของบริษัท โดยจะมีการระบุและติดตามการรายงานการ
เปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของบริษัทที่ทันต่อเหตุการณ์ (Feedback Loop) รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนมาตรการในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงทบทวนความ
เพียงพอของกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยง
หากในกรณี ที่ อั ต ราส่ ว นความเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ต่ ากว่ า เกณฑ์ อั ต ราส่ ว นความเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น
(thresholds) ที่บริษัทฯ กาหนด จะต้องมีการดาเนินการตามแผนฉุกเฉินเงินกองทุน (Capital contingency plan)

ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจภายใต้บริบทของ
สถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต
บริษัทฯ ได้กาหนดพันธกิจ ไว้ ดังนี้ “บริษัทฯ จะเป็นผู้นาด้านบริการ นวัตกรรม และอินชัวร์เทค ด้วยบุคลากรที่มี
คุณภาพและศักยภาพสูง” โดยมีความเชื่อมั่นว่า การดารงอยู่ในธุรกิจประกันวินาศภัยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในทุกยุคสมัยนั้น
ต้องอาศัยความเชื่อถือจากลูกค้าและพันธมิตรรอบตัว รู้จักวางแผนทางการตลาด กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
การรับประกันภัย และการจัดการสินไหมรวมถึงการบริหารจัดการระบบภายในบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการ
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งเทียบเคียงกับคู่แข่งแล้วนามาปรับปรุงให้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
การจัดทานโยบายบริหารความเสี่ยง จึงได้คานึงถึงความสาคัญของพันธกิจที่กาหนดไว้ โดยมุ่งเน้นให้นโยบายการ
บริหารความเสี่ยงสามารถสนับสนุนการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้สาเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ผ่านกระบวนการและ
แผนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมกิจกรรมการดาเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานทุกฝุายงาน ควบคู่ไปกับการดาเนินงานตามเปูาหมายของบริษัทฯ

การบริหารเงินกองทุน
เพื่อแสดงให้เห็นว่าเงินกองทุนของบริษัทฯ เพียงพอตามที่กฎหมายกาหนด บริษัทฯ ได้พิจ ารณาปริมาณเงินกองทุนที่
จาเป็นในการดาเนินธุรกิจภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาถึงคุณภาพ
และความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ มีนโยบายในการกาหนดอัตราส่วนความ
เพียงพอของเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกฎหมาย ไม่ต่ากว่า เกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย รวมทั้งได้มีการบริหารจัดการระดับเงินกองทุนของบริษัทฯ ตามระดับความเสี่ยง ดังนี้
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1. กาหนดระดับความเพียงพอของเงินกองทุนที่ยอมรับได้ ไม่ต่ากว่า 370% ซึ่งไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อใช้เป็น

2.
3.

4.

5.
6.

แนวทางในการรักษา ระดับของเงินกองทุนให้เพียงพอในการรองรับความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจ
สื่อสารระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้านเงินกองทุนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
ในการดาเนินการใดที่จะส่งผลต่อเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้สาหรับความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น การรับประกันภัยราย
ใหญ่ หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงจะต้องมีการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเงินกองทุนและเสนอให้ผู้บริหาร
รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติให้ดาเนินการ
ความเสี่ยงด้านตลาด ของการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่ งเป็นความเสี่ยงหลักของเงินกองทุนของบริษัทฯ ฝุายการ
ลงทุนจะทาการคานวณอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที่ลงทุน
และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน อย่างสม่าเสมอ
เมื่อมีเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าจะมีผลต่ออัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ
ฝุายบริหาร จะรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร ทันที
จัดทาแผนฉุกเฉินเงินกองทุน (Capital contingency plan) เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามแผนธุรกิจภายใต้
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

การวิเคราะห์ความต่อเนื่อง และการทดสอบภาวะวิกฤต
บริษัทฯ ได้ทาการวิเคราะห์ความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ที่หลากหลายที่บริษัทฯ คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งครอบคลุมถึงการทดสอบภาวะวิกฤตตามระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ และดาเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยวิเคราะห์ความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สาคัญ
ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความมั่นคงทางการเงิน และ
คานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะความเสี่ยงของบริษัทในอนาคต โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้
1. กาหนดให้มีการประมาณการสถานะทางการเงิน เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ และอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของ
บริษัทฯ
2. กาหนดสถานการณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 3 แบบ คือ
- สถานการณ์แบบ V-Shape คือ สถานการณ์ที่เกิดผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจในระยะสั้นและมีการฟื้นตัวกลับสู่
สภาพปกติได้อย่างรวดเร็ว
- สถานการณ์แบบ L-Shape คือ สถานการณ์ที่เกิดผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจ และผลกระทบคงอยู่อย่างยืดเยื้อโดย
ไม่มีการฟื้นตัวกลับมาสู่สภาพปกติ หรือมีลักษณะเป็น Lower for Longer
- สถานการณ์ที่บริษัทฯ กาหนดขึ้นเอง (self-select)
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3. จัดทาแผนการดาเนินการ (management action) อันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้
บริษัทมีความสามารถทางการเงินทั้งในเรื่องเงินกองทุนและสภาพคล่อง รวมถึงได้จัดทาแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan :BCP) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ทาให้บริษัท ไม่สามารถดาเนินธุรกิจประจาวันได้
อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามปกติ

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรและมีความตั้งใจในการ
ดาเนินการให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการทางานของพนักงานทุกคนในองค์กร โดยบูรณาการการบริหารความ
เสี่ยงเข้ากับการตัดสินใจทางธุรกิจ การกากับดูแลกิจการ และการควบคุมภายใน และได้ทาความเข้าใจกับพนักงานให้ทราบถึง
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง ได้มีการจัดอบรมการทาแผนบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานในระดับปฏิบัติการ
เพื่อให้แต่ละฝุายมีแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ความเสี่ยงองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการประกันภัย ด้านตลาด ด้านเครดิต ด้านสภาพคล่อง ด้านการปฏิบัติการ
ด้านชื่อเสียง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านมหันตภัย ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ด้านการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง และด้านปูองกัน
และต่อต้านการคอร์รัปชั่น ดังนี้
1. ผู้บริหารกาหนดทิศทาง นโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสื่อสารวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
ได้รับจากการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไปยังพนักงานทุกคนรับทราบ เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของ
การบริหารความเสี่ยง นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
อนุมัติ เพื่อเป็นแนวทางและเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
2. จัดให้มีการบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงด้วยการกาหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการ
บริหารความเสี่ยงและการตัดสินใจทางธุรกิจ ด้วยการนาเสนอ วิเคราะห์ข้อมูล และปัญหาในการดาเนินธุรกิจด้าน
ต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่ อรับทราบและพิจารณาให้คาปรึกษาเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจ
ทาให้ไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว้ของบริษัทรวมทั้งการกากับดูแลและการควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจาทุกปี
3. จั ด ให้ มี ก ารอบรมพั ฒ นาบุ ค ลากรของบริ ษั ท ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง ให้ มี ค วามรู้ ค วาม
เข้าใจ เพื่อให้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อฝุายงาน ต่อองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
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การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ในการสอบทานความมีประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามข้อกาหนดและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทารายการเกี่ยวโยงกัน การนาทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์
ในทางมิชอบหรือไม่มีอานาจ พร้อมทั้งได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝุาย
ตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระทาหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินความมีประสิทธิภาพ ความเพียงพอระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ เพื่อให้หน่วยงานแก้ไขหรือปรับปรุง
กระบวนการควบคุมภายในในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิ ภาพ และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษัท
ฯ ทราบอย่างสม่าเสมอ
ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทฯ กาหนดขึ้นสอดคล้องตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of
Sponsoring Organization of the Treadway Commission) และนาการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk
Management : ERM) มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทาให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานของบริษัท สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เปูาหมายการปฏิบัติงาน ทั้ งด้านกลยุทธ์ ด้านการประกันภัย ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ
รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ตาม “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการ
ควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามและการประเมินผล มีรายละเอียด ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดาเนินงาน พร้อมทั้ง
กากับดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีและ
เหมาะสม มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาไว้อย่างชัดเจนรวมถึงปรับปรุงกระบวนการทางานของทุกส่วน
งานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และสร้างจิตสานึก มีวินั ยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต
โปร่งใส มีจริยธรรม ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่น ทาให้
องค์กรมีความโปร่งใสปราศจากการคอร์รัปชั่น
อีกทั้ง ยังได้กาหนดนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมในการดาเนิ นธุรกิจ เพื่อกากับดูแลการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน
ได้ให้ความสาคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริม

14

ให้มีการอบรม/การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปีให้แก่บุคลากรทุกคน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
บริษัทฯ กาหนดนโยบาย เปูาหมายการดาเนินธุรกิจ และดัชนีชวี้ ัดผลสาเร็จ (Key Performance Indicators : KPI)
เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับเปูาหมายขององค์กร โดยมีระเบียบปฏิบัติที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัตงิ าน
บริษัทฯ กาหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตาแหน่งงาน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการสรรหา และพั ฒนาบุคลากร กาหนด
แผนสืบทอดตาแหน่งงานที่สาคัญ พร้อมทั้งกาหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ เพื่อ
พิจารณาให้รางวัลอย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การประเมินความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนาพาองค์กรสู่เปูาหมาย
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้การดาเนินธุรกิจ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
บริษัทฯ ได้จัดทานโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานบริห ารความ
เสี่ยง พิจารณากลั่นกรองและกาหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อกากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีการระบุปัจจัยและเหตุที่มาของความเสี่ยง มีการประเมินวิเคราะห์
จัดลาดับ ความสาคัญของความเสี่ยง รวมทั้งกาหนดมาตรการจัดการที่เหมาะสม มีการติดตาม/ประเมินผล และ รายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่าเสมอโดยกาหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่าง
เป็นระบบ และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทาแผนธุรกิจประจาปี การบริหารงาน และการปฏิบัติงานประจาวัน ซึ่งกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงจะต้องครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ดังนี้


บริษัท ฯกาหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ งองค์กรตามกรอบมาตรฐาน COSO Enterprise Risk
Management และกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย
1) การจัดทา Risk Profile ระดับองค์กรและระดับฝุายงาน
2) บริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน
3) บริหารความเสี่ยงระดับกระบวนการต่างๆ


บริษัทฯ ได้นาเอาระบบตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สาคัญ (Key Risk Indicator-KRI) มาใช้เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยต่างๆ และกาหนดมาตรการเพิ่มเติมสาหรับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา
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3. กิจกรรมการควบคุม
บริษัทฯ ได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งงานไว้อย่างชัดเจน และมีการทบทวนคู่มืออานาจอนุมัติ
อานาจดาเนินการ แบ่งแยกหน้าที่ที่อาจมีการเอื้อให้เกิดการทุจริตออกจากกันและมีการจัดทาคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรให้เป็นปัจจุบัน มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทารายการที่มีหรืออาจมีคว าม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทาธุรกรรมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม การอนุมัติธุรกรรมโดยคานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังได้มีการจัดตั้งหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบัติ ตาม
กฎหมาย (Compliance Unit) เพื่อประสานงานและดูแลให้การดาเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และมีค วามถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และให้
ความสาคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินอย่างมี
ประสิทธิผล โดยได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยมาใช้ ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บ
และติดตามผล เพื่อให้ฝุายบริหารสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้ง
ข้อมูลทางด้านการเงินและข้อมูลอื่นๆ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพโดยมีแนวทาง
บริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
 บริษัทฯ กาหนดชั้นความลับของข้อมูล แนวทางการจัดเก็บเอกสารสาคัญและเอกสารควบคุม รวมถึงข้อมูล
ประกอบการปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและทันต่อการใช้งาน
 บริษัทฯ มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเหมาะสม โดย
สาระสาคัญที่เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และเอกสารการประชุม ได้จัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อน
การประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ข้อมู ลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
สามารถร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
 บริษัทฯ มีการกาหนดแผนสารองฉุกเฉินสาหรับปูองกันในเรื่องความปลอดภัยของข้อมู ลกรณีมี อุบัติภัย
ร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมถึงกาหนดให้มีการซักซ้อมแผนสารองฉุกเฉินอย่างสม่าเสมอเป็นประจาทุกปี
 บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายใน ผ่านระบบ Intranet เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารนโยบาย และ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้ง การกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึงและทันเวลา รวมถึงจัดให้มี
ช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทฯ
ได้อย่างปลอดภัย
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5. ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผล
บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุ มภายใน พร้อมทั้งกาหนดแนวทางพัฒนา
ปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้
 บริษัทฯ ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร และประเมินการควบคุมภายในระดับฝุายงานผ่านการ
ประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง (Control Self -Assessment) เป็นประจาทุกปี
 บริษัทฯ มีการติดตามและกากับดูแลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเปูาหมายหรือตัวชี้วัด(KPI) ที่กาหนดไว้
อย่างสม่าเสมอ รวมถึงมีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานโดยฝุายตรวจสอบภายใน หน่วยงานดูแลการปฏิบัติงาน หน่วยงาน
บริหารความเสี่ยง และผู้สอบบัญชีภายนอก
 ฝุา ยตรวจสอบภายในที่มี ค วามเป็น อิส ระในการปฏิบั ติง าน ท าหน้ าที่ ในการประเมิน ความเพีย งพอและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบประจาปี และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ โดยตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้กาหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยได้ระบุความเสี่ยงที่สาคัญที่เกี่ยวข้องและความเสี่ยงที่
คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมแหล่งที่มาของความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งในทางการเงินและที่มิใช่ทาง
การเงิน และได้จัดทาเป็นทะเบียนความเสี่ยง โดยคานึงถึงทิศทางการขยายงานและแผนรองรับการขยาย งานตามที่ระบุไว้ใน
แผนธุรกิจ และได้ทบทวนความเสี่ยงเป็นประจาทุกปี หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญของเหตุการณ์ความเสี่ยง
โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วย การระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงพร้อมทั้งกาหนดวิธีที่
ใช้ในการประเมินและแนวทางการจัดลาดับความเสี่ยงตามความสาคัญ กาหนดให้มีการตอบสนองความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
ช่วงความเบี่ยงเบนยอมรับได้ การติดตามดูแลและการรายงานผลของความเสี่ยง ตามแต่ละประเภทต่างๆ และประเด็นสาคัญ
และทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของสาเหตุความเสี่ยง ในการ
พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯได้ พิจารณาจากแผนการตลาด และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่กัน เพื่อให้
มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงในอนาคตได้
ทั้งนี้ เพื่อให้ความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ได้กาหนดให้มีการควบคุมและติดตามกระบวนการประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงรวมถึง มีการรายงานประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารทราบ
อย่างสม่าเสมอ หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สาคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
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ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้กาหนดขอบเขตการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง และครอบคลุมกิจกรรมหลักที่มีความเสี่ยงที่อาจส่ งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน ชื่อเสียง หรือการดารงอยู่ของ
บริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการกาหนดนโยบาย แผนงาน และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัทฯ พร้อมทั้ง สื่อสารนโยบายให้ทุกหน่วยงานทราบ และนาไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทบทวน
นโยบาย แผนงาน และโครงสร้า งให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ ปัจจุ บัน และกาหนดหน้าที่ ความรับผิด ชอบของบุ คลากรที่
เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยพิจารณาขอบเขตการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ครอบคลุม 9 กิจกรรมหลัก
ของบริษัทฯ ดังนี้
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
2. การเสนอขาย และการเก็บเบี้ยประกันภัย
3. การพิจารณารับประกันภัย
4. การประเมินสารองประกันภัย
5. การบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน
6. การประกันภัยต่อ
7. การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
8. การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
9. การใช้บริการจากบุคคลภายนอก (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศสานักงานว่าด้วยแนวทางปฏิบัติใน
การใช้บริการจากบุคคลภายนอกของบริษัทประกันภัย
ทั้งนี้ในการกาหนดขอบเขตการบริหารความเสี่ยงได้กาหนดเพื่อให้ครอบคลุมประเภทความเสี่ยงสาคัญที่มีอยู่ใน
กิจกรรมและกระบวนการดาเนินงานของบริษัทอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้านประกันภัย
ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยงด้านมหันตภัย
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
ความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจ (ถ้ามี)
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โดยระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกระบวนการที่สาคัญ คือ การระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง การติดตามดูแลความเสี่ยง และการรายงานผลของความเสี่ยง ประเภทต่างๆ และ
ประเด็นสาคัญ โดยแบ่งแต่ละประเภทของความเสี่ยงตามขอบเขตการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
ปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์

การบริหารจัดการความเสี่ยง

1. แผนกลยุทธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
สาเหตุความเสี่ยง
1. การจัดโครงสร้างองค์กร อัตรากาลัง อานาจอนุมัติและความรู้
ความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่สอดรับกับกลยุทธ์
2. กระบวนการติดตามและประเมินผลไม่สอดรับกับกลยุทธ์
3. กระบวนการด้านงบประมาณ กับระยะเวลาไม่สอดรับกับกลยุทธ์
4. ปัจจัยภายนอกทาให้แผนงานไม่เป็นไปตามเปูาหมาย เช่น
การเปลี่ยนแปลงของข้อกาหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. การออกกฎระเบียบข้อบังคับที่มากเกินไป (Regulation)
สาเหตุความเสี่ยง
บริษัทฯ ปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
ทางการ
3. ความไม่แน่นอนของระบบเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomic)
สาเหตุความเสี่ยง
GDP Growth ของประเทศชะลอตัว
4. การนานวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการ
สาเหตุความเสี่ยง
การทาธุรกรรมผ่าน app ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เช่น Health
App. Speed App, ช่องทางการขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

บริ ษั ท ฯ มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยพิ จ ารณาถึ ง เปู า หมายตามแผน
กลยุทธ์ และทิศทางการดาเนินงานธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่งผู้บริหารระดับสูง
มีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติแผนงานต่างๆ รวมทั้งมีกระบวนการติดตาม
และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานเป็นประจาทุก เดือน เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทฯ กาลังดาเนินมาในทิศทางที่ถูกต้องและเป็นไปตามเปูาหมายของบริษั ทฯ
โดยกาหนด ให้มีการ
 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และเพิ่มอัตรากาลัง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
 ประชุมวางแผนองค์กรร่วมกับ ผจก./ฝุายบริหาร และมีการแจ้งวิสยั ทัศน์
แผนงาน และพันธกิจให้กับพนักงานทุกระดับรับทราบ
 กาหนดการติดตามทุกไตรมาส และนามาวิเคราะห์ปรับปรุงแผนงาน
 กาหนดให้มีการจัดทาโครงการและกาหนดกรอบงบประมาณให้
สอดรับกับแผนงาน
 กาหนดให้มีการประชุมทบทวนโดยฝุายบริหาร
ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสาคัญด้านการพัฒนาคน พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
บริการ และการบริหารจัดการความเสี่ยงมากขึ้น และได้กาหนดแผนกลยุทธ์และ
แผนการปฏิบัติงานในแต่ละระดับ เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่ว
ทั้งองค์กร ตลอดจนการกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยจัดให้มีการระดม
ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงทุกปีเพื่อคอยติดตามทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์
การดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลง
ไป รวมทั้งให้สอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมประกันภัยในปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้มี
การบูรณาการกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอน
ต่างๆ มีการจัดทาแผนธุรกิจควบคู่กับแผนบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และได้มีการติ ดตามผล
การด าเนิ น งานเป็ น ประจ าทุ ก ไตรมาส เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจและบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ รวมทั้งกระบวนการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ เช่ น
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ย ง
คณะกรรมการการลงทุน เป็นต้น
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ปัจจัยเสี่ยงจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
1. ความเสี่ยงจากข้อมูลประกอบการพิจารณากาหนดสมมติฐานใน 1. จัดทาแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
การคานวณอัตราเบี้ยประกันภัยไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับ 2. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการกาหนดอัตราเบีย้ ประกันภัย
ความเสี่ยง
3. จัดทานโยบาย Stop Loss
2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่สามารถคืนทุนได้ตาม 4. พิจารณาสมมติฐานการกาหนดอัตราเบีย้ ประกันภัย เทียบกับนโยบาย แผนธุรกิจ
แผน
และผลิตภัณฑ์ท่ใี กล้เคียง
3. ความเสี่ยงที่อัตราส่วนเงินกองทุนต่ากว่าสมมติฐานที่กาหนดไว้
5. ส่งเสริมนักคณิตศาสตร์ให้มีความรู้ ความสามารถ อย่างเพียงพอ
4. ความเสี่ยงจากข้อมูลประกอบการพิจารณากาหนดสมมติฐานใน 6. จัดทานโยบายรับประกันครอบคลุมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการกาหนดอัตราเบี้ย
การคานวณอัตราเบี้ยประกันภัยไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับ
ประกันภัย
ความเสี่ยง
5. ความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดหาบริษัทประกันภัยต่อเพื่อรองรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่

ปัจจัยเสี่ยงจากการเก็บเบี้ยประกันภัย
1. ผู้รับชาระเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท ไม่ชาระเบี้ย หรือส่งเบี้ย
ให้บริษัทฯ ภายในเวลากาหนด
2. บริษัทไม่ได้แต่งตั้งตัวแทนประกันวินาศภัย หรือมอบอานาจเป็น
หนังสือให้พนักงานหรือนายหน้าประกันวินาศภัย ครบถ้วน
3. บริ ษั ท จั ด ท าสมุ ด ทะเบี ย นควบคุ ม การเก็ บ เบี้ ย ประกั น ภั ย
ไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงเวลา

1. จัดทานโยบายเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยที่บริษัทอาจไม่ได้รับชาระ
2. กาหนดหน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจน กาหนดเปูาหมายหน่วยงานจัดเก็บเบี้ย
3. ดาเนินการทบทวนนโยบายการเก็บเบี้ย

ปัจจัยเสี่ยงจากการพิจารณารับประกันภัย
1. การรับประกันภัยเกินขีดจากัดของบริษทั (Risk Accumulation)
2. พิจารณาเงื่อนไขการคุ้มครองไม่เหมาะสมกับความเสี่ยง
3. การกระจุกตัวของงานที่รับประกันภัย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กาหนดนโยบายการรับงาน
กาหนดนโยบายการหยุดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดค่าสินไหมสูง
การเอาประกันภัยต่อ จัดหาผู้รับประกันภัยต่อที่เหมาะสม
การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรภายในองค์กรและการกาหนด
มาตรการดาเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
จัดทาฐานข้อมูลต้นทุนการรับประกันภัยเพื่อให้ UW ใช้เป็นฐานการคานวณเบี้ย
การกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัยบนพื้นฐานต้นทุนของความเสี่ยงที่แท้จริง

ปัจจัยเสี่ยงจากการจัดการค่าสินไหมทดแทน
1. ความไม่แม่นยาในการตั้งประมาณการสินไหมสูงไป/ต่าไป
2. Loss Ratio สูงกว่าที่ประมาณการไว้
3. ความเสี่ยงจากการนาข้อมูลในรายงานที่ผิดไปใช้ในการประเมิน
สารองประกันภัย และการกาหนดราคา

1. จัดทานโยบายการจัดการสินไหมเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นปัจจุบัน
2. กาหนดนโยบายการหยุดจาหน่ายหรือชะลอการรับประกันภัยในผลิตภัณฑ์ที่เกิดค่า
สินไหมสูง
3. ชะลอการจ่ายค่าส่งเสริมการขายในผลิตภัณฑ์ที่ขาดทุน/หรือรับประกันแบบ
มี Limit
4. ทบทวนต้นทุน ให้เป็นปัจจุบัน โดยดูจาก Severity
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ปัจจัยเสี่ยงจากการประกันภัยต่อ
1. ไม่ ส ามารถเรี ย กคื น ความเสี ย หายจากผู้ รั บ ประกั น ภั ย ต่ อ ได้

1. มีนโยบายการประกันภัยต่อ กลยุทธ์ประกันภัยต่อเป็นลายลักษณ์อักษร

เนื่อ งจากสัญญาประกันภัย ต่ อ ไม่ร องรับ /อยู่นอกเงื่อ นไข/ไม่

2. จัดทา Reinsurance Program ให้สอดคล้อง กับ Accumulation Loss ของบริษัท

เพียงพอต่อภาระหนี้สินที่เกิดขึ้น

3. จัดการให้มีการถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังผู้รับประกันภัยต่อผ่านสัญญาประกันภัยต่อ

2. ไม่มีระบบการจัดทาบัญชีประกันภัยต่อและการจ่าย/รับเงินที่ดี

ทั้งวิธีที่เป็นสัญญาล่วงหน้ารายปี และวิธีที่เป็นการทาเฉพาะราย ซึ่งการเลือกผู้รับ
ประกันภัยต่อ จะพิจารณาที่ความมั่นคงเป็นอันดับแรก
4. มีก ารบริห ารพอร์ตการรับ ประกันภัย ให้ มีสัดส่ว นของการประกันภัย ต่า งๆ อย่า ง
เหมาะสม ทั้งในด้านผลรวมของผลการพิจารณารับประกันภัย และให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของบริษัท

ปัจจัยเสี่ยงจากการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
1. การลงทุนในสินทรัพ ย์ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามที่
คณะกรรมการลงทุนกาหนด
2. รายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสารหนี้ไม่ครบถ้วน
3. การเปลี่ ย นแปลงของราคาตลาดของสิ น ทรั พ ย์ ล งทุ น อั ต รา
ดอกเบี้ ย อั ต ราแลกเปลี่ ย น ราคาตราสารทุ น ราคาสิ น ค้ า
โภคภัณฑ์

1. มีการรายงานผลการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนต่อคณะกรรมการลงทุนเป็นประจา
2. ติดตามสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นประจาเพื่อให้แน่ใจว่า การลงทุนเป็นไป
ตามนโยบายการลงทุนที่กาหนด
3. เลือกลงทุนในตราสารทุนที่ผู้ออกฐานะการเงินที่ดี มีความสามารถเติบโตได้อย่า ง
สม่าเสมอและมีความสามารถแข่งขัน
4. ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ ย และติดตามอัตราดอกเบี้ยและ
ผลตอบแทนอย่างใกล้ชิด
5. ใช้เครื่องมือทางการเงินในการปูองกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เช่น สัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน

ปัจจัยเสี่ยงจากการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
 ความเสี่ยงจากการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินไม่ ถูกต้อง
ตามประกาศ คปภ.

จัดทาคู่มือการประเมินราคาสินทรัพย์และหนี้สิน

ปัจจัยเสี่ยงจากการใช้บริการบุคคลภายนอก
1. ข้อมูลของบริษัท และ/หรือ ข้อมูลของลูกค้า รั่วไหลผู้ให้บริการ 1. กาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกปฏิบัติตามในการรักษาความ
2. ผูใ้ ห้บริการไม่มีนโยบายการรักษาข้อมูล
ปลอดภัยของข้อมูล การรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของลูกค้า
3. ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้ เกิดการหยุดชะงัก หรือไม่มี
และข้อมูลของบริษัท รวมถึงสิทธิการเข้าถึ ง และความเป็นเจ้าของข้อมูล เป็นต้น
ความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ ในการให้บริการแก่ลูกค้า
ตลอดจนกาหนดบทลงโทษอย่างชัดเจน หากมีการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูล
บริษัท ทั้งนี้ กาหนดให้ผู้ให้บริการแยกฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทออกจากข้อมูลของ
ผู้ให้บริการภายนอกหรือลูกค้ารายอื่นของผู้ให้บริการด้วย
2. จัดทาแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดขั้นตอนการดาเนินการ
ระบบงานที่สาคัญที่บริษัทฯ ใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกและมีการปรับปรุ งให้
เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อสามารถดาเนินงานได้ตรงตามเปูาหมายที่ต้องการ
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ปัจจัยเสี่ยงด้านการประกันภัย
1. ความเสี่ยงจากจานวนและความถี่ของความเสียหายที่เพิ่มสูงขึ้น
เป็นผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ทั้งจากสภาพทางภูมิศาสตร์
ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ อุบัติภัย ภัยก่อการร้าย หรือโจรกรรม ที่
อาจน ามาซึ่ ง ความเสี ย หายรุ น แรง ต่ อ ชี วิ ต ร่ า งกาย และ
ทรัพย์สินที่บริษัทรับประกันภัยไว้
2. ความเสี่ ย งจากความไม่ ส มดุ ล ของสั ด ส่ ว นของผลิ ต ภั ณ ฑ์
ประกันภั ย ประเภทต่า งๆ โดยเน้น เจาะตลาดเฉพาะภัย บาง
ประเภท ซึ่งอาจทาให้รายได้ของบริษัทต้องผูกติดกับผลิตภัณฑ์
นั้น เนื่องจากมีต้นทุนหรือค่าเสียหายโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง
เช่น การประกันรถยนต์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้หรือกาไร
ของบริษัท
3. ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระทาอันไม่สุจริตของผู้เอาประกันภัย
ที่มุ่งหวังผลประโยชน์จากการทาประกันภัย ส่งผลให้บริษัทต้อง
เสี่ยงต่อการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจานวนสูงเกินความเป็นจริง

1. วิเคราะห์อัตราค่าเสียหาย และอัตราค่าเสียหายรวมกับค่าใช้จ่าย
2. พิจารณาคัดเลือกกลุ่มลูกค้า ลักษณะกิจการ และความเสี่ยงของภัยที่จะรับประกันภัย
อย่างเข้มงวด
3. กระจายความเสี่ยงภัยโดยการทาประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้าและแบบเฉพาะราย
ไว้กับบริษัทประกันภัยที่มั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการซื้อประกันภัย
ต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน ซึ่งจะช่วยควบคุมความเสี่ยงภัยที่บริษัทรับไว้เอง เพื่อ
ปูองกันไม่ให้ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทเกิดความผันผวนและ
ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงกรณีเกิดมหันตภัย
4. บริห ารสัดส่ว นของผลิตภัณฑ์ ให้ กระจายการรับ เสี่ย งภัย ไปในทุกประเภทภัย ด้ว ย
สัดส่วนที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพตลาด โดยใช้ห ลักวิชาการ ข้อมูลทางสถิติที่
ทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ท างการตลาด เพื่ อ มุ่ ง เน้ น เจาะตลาดใน
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างผลกาไรและมีแนวโน้มการเติบโตดี

ปัจจัยเสี่ยงด้านการตลาด
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงของราคาตลาดของ การบริหาร/จัดการความเสี่ยงด้านการตลาด
สินทรัพย์ลงทุน อัตราดอกเบี้ย อั ตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน
บริษัทฯ มีคณะกรรมการลงทุนเป็นผู้กาหนดกรอบนโยบายการลงทุน เพื่อกากับดูแล
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์
การลงทุน ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม โดยเน้นการลงทุนหลักทรัพย์ที่
มีความเสี่ยงต่า มีความมั่นคง ให้ผลตอบแทนในอัต ราที่เหมาะสมและสม่าเสมอ โดยผ่าน
การอนุมัติสัดส่วนประเภทการลงทุนจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงได้มีการกาหนด
คู่มือแนวทางบริหารการลงทุน เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีการกาหนดกรอบและทิศ
ทางการลงทุนในแต่ละปี โดยระบุขีดจากัดในการลงทุนทุก ประเภทและทุกระดับ ซึ่ง
พิจารณากาหนดขึ้นจากอัตราผลตอบแทนเปูาหมายและสภาพคล่อง โดยให้เชื่อมโยงและ
สอดรับกับผลกระทบต่อเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกฎเกณฑ์การดารงเงินกองทุนตาม
ระดับความเสี่ยง
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ปัจจัยเสี่ยงด้านเครดิต
ผู้รับ ประกันภัย ต่อ ถู ก ลดระดับ ความน่า เชื่อ ถื อ CAR การบริหาร/จัดการความเสี่ยงด้านเครดิต
Ratio ลดลง หรือล้มละลาย หรือผิดนัดชาระหนี้ บริษัทเอา 1. กาหนดให้มีระบบการติดตามและรายงานฐานะลูกหนี้เบี้ยประกันภัยค้างชาระเป็นประจา
ประกั นภัย ต่อ กระจุ ก ตัว ในบริษั ทประกัน ภัย ต่อ แห่ ง เดีย ว 2. ควบคุมให้มีการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หรือกลุ่มบริษัทประกันภัยต่อเดียว หรือกระจุกตัวในบริษัท
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประกันภัยต่อที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่า
3. จัดทามาตรการควบคุมและปูองกันความเสี่ย ง กาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือ ก
บริษัทรับประกันภัยต่อและนายหน้า/ตัวแทนอย่างรัดกุม พิจารณาศักยภาพในด้านการขาย
สถานะทางการเงิน ประวัติในการประกอบธุรกิจ ความสามารถในการชาระเบี้ย ตลอดจน
กาหนดให้ตัวแทนต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้าประกันในวงเงินเครดิตที่บริษัทฯ กาหนด
อี ก ทั้ ง เพื่ อ เป็ น การหลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย ง บริ ษั ท ฯจะเน้ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่ ผู้ อ อกมี
คุณภาพสูงมีอั นดับ เครดิตที่ดี การพิจ ารณา Credit Rating ในการลงทุน บริษั ทฯ จั ดให้ มี
คณะกรรมการลงทุน ท าหน้า ที่พิจ ารณาและทบทวนปั จ จั ย ต่ า งๆ อย่า งสม่าเสมอ เพื่อ นามาใช้
ประกอบการตัดสินใจการลงทุนของบริษั ทฯ และควบคุมการลงทุนให้ เป็ นไปตามขอบเขตและ
ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยซึ่งถือเป็น
กลไกสาคัญในการบริหารการลงทุน โดยบริษัทฯ เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยแยก
ตามระดับของ Credit Rating ที่มีอันดับตั้งแต่ A- ขึ้นไป

ปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
 การดารงเงิ น กองทุน ของบริ ษัท ฯ มี ไ ม่ เพี ย งพอต่ อ การบริหาร/จัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ภาระผูกพันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

บริษั ท ฯ เลือ กลงทุ นในสิ นทรั พ ย์ที่มี สภาพคล่อ งสูง ประกอบกับ มีก ารบริห ารจั ดการที่ มี
ประสิทธิภาพสามารถรักษาระดับเงินสดในมือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดเวลาในกรณีที่ต้องจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนเป็นจานวนที่มากเกินกว่าปริมาณเงินสดประจาวันที่มีอยู่ ฝุายการเงินจะแจ้ ง
ล่วงหน้าเพื่อให้ฝุายลงทุนแปลงเงินลงทุนเป็นเงินสด เพื่อให้เพียงพอต่อการชาระหนี้สินที่ถึงกาหนด
ทาให้เชื่อมั่นว่า ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ควบคุมได้
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการดารงเงินกองทุนอย่างเพียงพอ เพื่อรองรับความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นในการ
ประกอบธุรกิจ
 การบริหารเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
ในปี 2563 บริษัทฯ มีนโยบายในการกาหนดอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ต้อง
ดารงไว้ตามกฎหมายไม่ต่ากว่า เกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย รวมทั้งได้ มีการบริหารจัดการระดับเงินกองทุนของบริษัทฯ ตามระดับ
ความเสี่ยง ดังนี้
1. กาหนดระดับความเพียงพอของเงินกองทุนที่ยอมรับได้ และไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการรักษา ระดับของเงินกองทุนให้เพียงพอในการรองรับความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
กับการประกอบธุรกิจ
2. สื่อสารระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้านเงินกองทุนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
3. ในการดาเนินการใดที่จะส่งผลต่อเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้สาหรับความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น
การรับประกันภัยรายใหญ่ หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงจะต้องมีการประเมินผลกระทบที่จะเกิ ด
ขึ้นกับเงินกองทุนและเสนอให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติให้ดาเนินการ
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4. ความเสี่ยงด้านตลาด ของการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงหลักของเงินกองทุน
ของบริษั ทฯ ฝุา ยการลงทุนจะทาการคานวณอั ตราส่ ว นความเพี ย งพอของเงินกองทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที่ลงทุน และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุนอย่างสม่าเสมอ
5. เมื่อมีเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่า จะมีผลต่ออัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของ
บริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ ฝุายบริหาร จะรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร ทันที
6. บริษัทฯ ได้มีการเปิดบัญชี หรือบัญชีเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ไว้กับสถาบันการเงิน (ธนาคาร
พาณิชย์) 2 แห่ง วงเงินรวม 20,000,000 บาท หากเกิดกรณีเหตุฉุกเฉินสามารถนาเงินดังกล่าวมา
ใช้ได้ทันที

ปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎหมาย




ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
รั บ -จ่ า ย เงิ น ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ อ า ป ร ะ กั น ภั ย ห รื อ ผู้ รั บ
ผลประโยชน์
ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการสนับ สนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย

กา รบ ริ ห า ร / จั ด ก า รคว า ม เ สี่ ย ง ด้ า นป ฏิ บั ติ ต า ม กฎ เ ก ณ ฑ์ ข้ อ บั ง คั บ แ ละก ฎ ห ม า ย
1. กาหนดให้มีนโยบาย และ ระเบียบปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์
การจ่ายสินไหมทดแทน ที่ สานักงาน คปภ.กาหนด
2. กาหนดนโยบายปูองกันและปราบปรามฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการระบุตัวตน
ของลูกค้า ขั้นตอนการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า ขั้นตอนการกาหนดระดับความเสี่ยงของ
ลูกค้าแต่ละราย ขั้นตอนการตรวจทานความเคลื่อนไหวในการทาธุรกรรม ขั้นตอนการตรวจทาน
ข้อมูลการพิสูจน์ทราบลูกค้าให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง ขั้นตอนการทบทวนการประเมินความ
เสี่ยง จนถึงขั้นตอนการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าแต่ละราย ซึ่งกระบวนการที่กล่าวมานั้น
เป็นกระบวนการหลักในการปู องกันและตรวจสอบมิให้บริษั ท ฯ ถู กเป็นแหล่งฟอกเงินและแหล่ง
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามมาตรฐานสากล ในกรณีที่ลูกค้าเป็นบุคคลที่มีชื่อตรงกับ
รายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดตามประกาศของสานักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยระบบ
รับประกันภัยและระบบสินไหมทดแทนของบริษัทจะแจ้งเตือนและจะไม่สามารถทาการบันทึกข้อมูล
ของลูกค้าได้ โดยระบบงานดังกล่าวจะทาการตรวจสอบจาก ชื่อ -สกุล เลขบัตรประชาชนหรือใน
กรณีที่เป็นบุคคลชาวต่างชาติจะทาการตรวจสอบจากเลขที่หนังสือเดินทาง เพื่อเป็นการตรวจสอบ
หรือระบุตัวตนของลูกค้าก่อนการพิจารณารับประกันภัย
อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้กาหนด “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ” ขึ้น อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยกาหนดคานิยาม แนวทางปฏิบัติ และมาตรการ
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสื่อสารให้เกิดความเข้าใจนาไปสู่การยอมรับและปลูกจิตสานึกที่ดีให้บุคลากร
ทุกระดับ พร้อมลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และนโยบายที่
เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดตั้งหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อทาหน้าที่ติดตามและ
กากับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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การกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และกาหนดช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ และขีดจากัดความเสี่ ยงของบริษัทฯ ถูกกาหนดขึ้นโดย
พิจารณาในแง่มุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย ซึ่งมีทั้งแบบที่ เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน โดยยึดแนวทางบริหารจัดการความ
เสี่ยงในลักษณะ conservative ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ในแง่มุมต่างๆ มีดังนี้
1) ระดับความเสี่ยงที่บริษัทสามารถยอมรับได้ ด้านผลประกอบการและเงินกองทุน
2) ด้านอัตราส่วนทางการเงินตามเกณฑ์ของ Early Warning System
3) ด้านผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
4) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
การกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จะพิจารณาตามแนวทางต่อไปนี้
1) กาหนดตามเปูาหมายองค์กร
2) พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลในอดีต (History)
3) ค่าเทียบเคียงกับตัวเลขอุตสาหกรรมหรือบริษัทประกันภัย
4) ระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้
ในการจัดทากรอบของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้น บริษัทฯ จะพิจารณาถึงแผนธุรกิจของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น รวมถึงความเสี่ยงจากการรับประกันภัยและขีดจากัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง มีการสื่อสารระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการรายงานผลการดาเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ผ่านดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk
Indicator : KRI) หากกิจกรรมใดของบริษัทที่ทาให้ไม่เป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นั้น กิจกรรมนั้นจะต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายของบริษัทนั้น บริษัทได้กาหนดให้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน
(Capital Adequacy Ratio: CAR) ที่จะต้องรักษาไว้ไม่ให้ต่ากว่า 370% เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ เอา
ประกันภัยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับได้ทุกข้อ นอกจากนี้ความ
ผันผวนของรายได้และกาไรสุทธิต้องอยู่ในระดับต่าผลประกอบการต้องเป็นไปตามที่ประมาณการ
กระบวนการควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
1) การกาหนดแบบ ข้อความ การพัฒนากรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนการกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
กาหนดอัตราเบี้ยที่จะนาเสนอขาย สอดคล้องกับภาวะตลาด มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลู กค้าได้อย่างเหมาะสม
โดยมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยได้ใช้วิธีการทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยอมรับโดยทั่วไป และมีการติดตาม วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเงินสารอง เพื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยง
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ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตั้งเงินสารองของบริษัทฯ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่า เงินสารองที่ตั้งไว้เพียงพอสาหรับภาระ
ผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อผู้เอาประกันภัยในอนาคต
นอกจากนี้ ในทุกครั้งที่มีการขอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริษัทฯ ได้ให้ฝุายงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลที่จาเป็นสาหรับผลิตภัณฑ์
ใหม่ เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่างๆ อย่างรอบด้านและหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมสาหรับการดาเนินการให้ ผลิตภัณฑ์
สามารถพัฒนาและให้ยอดขายได้ตามความคาดหวัง
2) การโฆษณา การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการให้ข้อมูลผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
กาหนดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรูแ้ ก่พนักงาน ตัวแทนและนายหน้า ที่ทาหน้าที่ในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสื่อสาร ชี้แจงข้อมูลข่าวสารกฎระเบียบใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการเสนอขายกรมธรรม์ โดยฝุาย
งานที่มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกับฝุายงานที่ทาหน้าที่กากับ ดูแล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาให้พนักงาน ตัวแทนและนายหน้า มี
ความสามารถในการรับประกันภัยและให้ข้อมูล คาแนะนาแก่ผู้เอาประกันภัยได้อย่างถูกต้องและเพียงพอ รวมทั้งกาหนดและ
ควบคุมการใช้เอกสารประกอบการเสนอขายต้องเป็นเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ เท่านั้น เพื่ อให้การเสนอขาย
กรมธรรม์เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด และให้พนักงาน ตัวแทนและนายหน้าจะต้องปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ คาสั่ง คู่มือ
การปฏิบัติงานตามที่บริษัทกาหนดอย่างเคร่งครัด
3) การได้มา เก็บรักษา และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
บริษัทฯ ได้ คานึงถึงความสาคัญของการเก็บรักษาและคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริก ารโดยข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้ใช้บริการจะไม่ถูกนาไปใช้ในทางอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อน ยกเว้น เพื่อการทาธุรกิจของบริษัทฯ อัน
เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น จะไม่มีการขายการแลกเปลี่ยนให้กับผู้อื่นและหากการนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ของ
บริษัทฯ เองก็ต้องเป็นเพื่อการให้บริการที่ดีขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุ คคลโดยได้
พิจารณารายละเอียดในการนาเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน และมีการกาหนดกระบวนการทางานที่เกี่ยวข้องเพื่อปูองกันการรั่วไหล
ของข้อมูลเป็นอย่างดี
นอกจากนั้น การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไว้อย่างเป็น
ความลับและปลอดภัย เพื่อปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล จะ
เป็นเครื่องมือให้กับผู้ใช้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ทุกคนในการดูแลรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของ
บริษัทฯ
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4) การให้บริการผู้เอาประกันภัย
กาหนดให้พนักงานที่ทาหน้าที่ในการให้บริการผู้เอาประกันภัย จะต้องปฏิบัติตามคู่มือการบริการ (Service Mind) และ
แผนคุณภาพการให้บริการ สาหรับตัวแทนและนายหน้า กาหนดให้มีการควบคุมตัวแทนและนายหน้า ผ่านการสื่อสารช่องทาง
ต่างๆ ที่บริษัทฯ กาหนด รวมถึงการเข้าดูแลเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแก่ตัวแทนและนายหน้า ให้เกิดการบริการที่ดี
ที่สุดแก่ผู้เอาประกันภัย
5) การจัดการค่าสินไหมทดแทนและการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
บริษัทฯ ดาเนินนโยบายจัดการค่าสินไหมและการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยอย่างเป็นธรรม โดยมีความ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระดับการบริการ ปรับปรุงระบบขั้นตอนในการจัดการสินไหม ให้เกิดความรัดกุม ลดช่องโหว่ของการเกิดทุจริต
เนื่องจากการรั่วไหลจากค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยโดยเฉพาะสินไหมรถยนต์นั้นมักเป็นสาเหตุหลักอันหนึ่งที่ทาให้ธุรกิจ
ประสบปัญหาขาดทุนและส่ งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ ได้ โดยพนักงานที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัย/ผู้ประสบภัย และผู้มีสิทธิ์ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นและค่า
สินไหมทดแทนได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งบริษัทได้ให้ความสาคัญและยึดถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของบริษัทฯ โดยมีแผนงานเพื่อ
วัดผลการปฏิบัติงานประจาปี เพื่อเปูาหมายในการพัฒนากระบวนการจัดการสินไหมทดแทนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6) การจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย
บริษัทฯ ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรีย น และสิ นไหมทดแทน เพื่ อทาหน้า ที่ในการตัดสินใจ
ชี้ขาดเรื่องร้องเรียน และกาหนดผู้ ค วบคุม การด าเนิ น การ และพิ จ ารณาการชดใช้ เงิ น หรือค่า สิ น ไหมทดแทนตามสั ญ ญา
ประกันภัยที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีมูลค่าเสียหายสูง โดยกาหนดระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้ วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่บริษัทฯ กาหนด
ทั้งนี้ ได้กาหนดช่องทางและวิธีปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนและเสนอแนะมายังบริษัทฯ และกาหนดให้มีหน่วยงาน
รับเรื่องร้องเรียน และวิเคราะห์ข้อร้องเรียนทั้งที่เกี่ยวกับพนักงานและตัวแทน นายหน้า ทั้งในด้านการรับประกันภัยและการจ่าย
สินไหมทดแทน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานคุณภาพในการจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้า รวมถึงการติดตามและรายงาน
ระดับความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
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การประเมินและจัดลาดับความเสี่ยง
โดยบริษัทฯ ได้กาหนดและทบทวนแนวทางวิธีการในการประเมินความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ
อยู่เสมอ เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับของแต่ละฝุายงานสามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงานของฝุายงาน
ที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบได้ อย่ า งเหมาะสม โดยได้ ก าหนดวิ ธี ก ารวิ เคราะห์แ ละจั ด ล าดั บ ความเสี่ ยง ประเมิ น จากโอกาสที่ จ ะเกิ ด
ความเสี่ ย ง และความรุ น แรงของผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ เพื่ อ น ามาประเมิ น หรือ กาหนดวิ ธี ก ารจั ด การกั บ ความเสี่ ย ง
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ซึ่งการประเมินความเสี่ยง จะช่วยให้บริษัทฯ ทราบว่าความเสี่ยงเกิดขึ้นที่ระบบงานใด และฝุายบริหาร
ควรดาเนินการควบคุมหรือบริหารความเสี่ยงนั้นอย่างไร การประเมินความเสี่ยงยังช่วยให้จัดอันดับความสาคัญของความเสี่ยง
เพื่อกาหนดหน่วยงานที่ต้องทาการตรวจทานและช่วยในการวางแผนการตรวจสอบประจาปี
ปัจจัยสาคัญต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง มีดังนี้


ความมีนัยสาคัญทางด้านการเงิน
ขนาดและความซับซ้อนของบริษัท
ระบบสารสนเทศและระบบควบคุมภายในของระบบนั้นๆ
ความสามารถของฝุายบริหารและความต่อเนื่องของบุคลากรในฝุายบริหาร
มูลค่าหรือสภาพคล่องของสินทรัพย์
จานวนเงินกองทุน
มูลค่าหรือจานวนรายการทางธุรกิจ
การตั้งเปูาหมายในการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และระดับความเสี่ยงสูงสุดที่จะยอมรับ
โอกาสและมูลค่าความเสียหายจากการทุจริต

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อย
เพียงใดตามเกณฑ์ที่กาหนด
โอกาสที่จะเกิด
ระดับ 1

มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก

ประมาณ 5 ปี/ครั้ง

ระดับ 2

มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย

ประมาณ 2-3 ปี/ครั้ง

ระดับ 3

มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นปานกลาง

ประมาณ 1 ปี/ครั้ง

ระดับ 4

มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูง

ประมาณ 2-6 เดือน/ครั้ง

ระดับ 5

มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงมาก

ประมาณ 1 เดือน/ครั้ง

28



ผลกระทบของความเสี่ยง โดยพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงานว่ามีระดับความ
รุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์ที่กาหนด
ระดับ
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ผลกระทบของความเสีย่ ง
การปฏิบัตงิ าน
ภาพลักษณ์
มีผลกระทบที่ตามมาน้อยมาก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน แต่ไม่ มีการร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเชิงลบ
ส่งผลกระทบโดยตรง
จากภายนอก แต่ไม่มีนัยสาคัญ
มีผลกระทบที่ตามมาน้อย อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้
มี ผ ลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน แต่ มีข้ อ ร้อ งเรี ย นหรื อ ข้ อ คิด เห็ น เชิ งลบ
สามารถควบคุมได้
จากภายนอก
มีผลกระทบที่ตามมาปานกลาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้
มี ผ ลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ม่ มี ข้ อ ร้อ งเรี ย นหรื อ ข้ อ คิด เห็ น เชิ งลบ
สามารถควบคุ ม ได้ แต่ ยั ง สามารถ จากภายนอกที่มีก ารรับ รู้อ ย่า งกว้า ง
ดาเนินงานต่อไปได้
ขวาในกลุ่มธุรกิจแต่ยังไม่ออกสื่อ
มีผลกระทบที่ตามมารุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้
มี ผ ลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ม่ เ สื่ อ ม เ สี ย ด้ า น ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ใ น
สามารถควบคุ ม ได้ และท าให้ ต้ อ ง ระดับประเทศ
หยุดกิจการชั่วคราว
มีผลกระทบที่ตามมารุนแรงมากอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้
มี ผ ลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ม่ เสื่ อ มเสี ย ด้ า นภาพลั ก ษณ์ ใ นระดั บ
สามารถควบคุมได้ และทาให้ต้องปิด สากล
กิจการ

การเงิน
มีมูลค่าความเสียหายน้อยกว่า 3% ของ
เปูาหมายด้านการเงิน
มีมูลค่า ความเสียหายประมาณ 3-4%
ของเปูาหมายด้านการเงิน
มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 5-10%
ของเปูาหมายด้านการเงิน

มี มู ล ค่ า ความเสี ย หายประมาณ 1120% ของเปูาหมายด้านการเงิน

มี มู ล ค่ า ความเสี ย หายมากกว่ า 20%
ของเปูาหมายด้านการเงิน
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ตารางจัดลาดับความเสี่ยง
ตารางจัดลาดับความเสี่ยง จะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมในการกระจายตัวของปัจจัยเสี่ยงของบริษัทฯ และแสดงให้เห็น
ถึงขอบเขตความรุนแรงที่บริษัทฯ ยอมรับได้ เพื่อกาหนดเป็นเปูาหมายในภาพรวมว่าจะต้องบริหารความเสี่ยงจนมีระดับความ
รุนแรงลดลง
ความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง

1 = น้อยมาก

2 = น้อย

3 = ปานกลาง

4 = มาก

5 = มากที่สุด

5 = สูงมาก

5

10

15

20

25

4 = สูง

4

8

12

16

20

3 = ปานกลาง

3

6

9

12

15

2 = น้อย

2

4

6

8

10

1 = น้อยมาก

1

2

3

4

5

โซนสีเขียว

โซนสีเหลือง

โซนสีส้ม

โซนสีแดง

ระดับต่า
(Low = L)

ระดับปานกลาง
(Medium = M)

ระดับสูง

ระดับสูงมาก

(High = H)

(Extreme = E)

โอกาส:ผลกระทบ

โอกาส:ผลกระทบ

โอกาส:ผลกระทบ

โอกาส:ผลกระทบ

1 = 1:1

4 = 1:4

9 = 3:3

20 = 4:5

2 = 1:2

4 = 2:2

10 = 2:5

20 = 5:4

2 = 2:1

4 = 4:1

10 = 5:2

25 = 5:5

3 = 1:3

5 = 1:5

12 = 3:4

3 = 3:1

5 = 5:1

12 = 4:3

6 = 2:3

15 = 3:5

6 = 3:2

15 = 5:3

8 = 2:4

16 = 4:4

8 = 4:2
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ดังนั้น เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงสะท้อนภาพที่แท้จริงและครอบคลุมกิจกรรมหลักของบริษัทฯ จึงได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ให้ทุกหน่วยงาน หาสาเหตุและผลกระทบของความเสี่ยง ประเมินมาตรการจัดการความเสี่ยง
2. หน่ ว ยงานบริ ห ารความเสี่ ย งเสนอผลการติ ด ตามการประเมิ น ความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

การตอบสนอง/วิธีการจัดการความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้พิจารณาทางเลือกในการดาเนินการที่จะต้องคานึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้และต้นทุนที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบกับ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ฝุายบริหารได้เลือกวิธีการตอบสนอง/จัดการต่อความเสี่ยง
เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาทางเลือกการตอบสนองความเสี่ยง ดังนี้





การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงคือ การหยุด หรือเลือกที่จะไม่ทากิจกรรมที่มีความเสี่ยง
การลดความเสี่ยง
คือ การควบคุมกิจกรรมเพื่อลดโอกาส และ/หรือ ผลกระทบจากความเสี่ยง
การโอนความเสี่ยง
คือ การถ่ายโอนความเสี่ยง โดยให้ผู้อื่นรับผิดชอบความเสียหายแทนผ่านกลไกต่างๆ
การยอมรับความเสี่ยง คือ การรับผิดชอบความเสียหายโดยใช้แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ เอง

ฝุายบริหารได้พิจารณาการจัดการความเสี่ยงตามประเภทของการตอบสนองต่อความเสี่ ยงข้างต้นและดาเนินการประเมิน
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่อีกครั้ง หลังจากที่ได้มีการตอบสนองความเสี่ยงแล้วในช่วงเวลาที่เหมาะสม

การตอบสนองความเสี่ยงโดยกาหนดระดับสีเพื่อใช้ในการพิจารณา
โซนสี
เขียว
เหลือง

ระดับคะแนน
1-3
4-8

ส้ม

9-16

แดง

20-25

แนวทางการดาเนินการ
ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่า สามารถยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง สามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมดูแลและติดตาม
ความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง สามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตามเฝูาระวัง ควบคุม แก้ไข
และจัดการเพิ่มเติม เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เลื่อนระดับไปสู่ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก ไม่สามารถยอมรับได้ และต้องดาเนินการจัดการทันที โดย
การหยุด ยกเลิก ลดการดาเนินการกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง

ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร
1. ใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการปฏิบัติงาน ทบทวนและประเมินการ

ควบคุมที่มีอยู่ เพื่อปรับปรุงและกากับให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานตระหนักและเข้าใจถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในว่า

เป็นเครื่องมือในการจัดการความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างสมเหตุสมผล
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การติดตาม ประเมินผล
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดาเนินการภายใน มีความจาเป็นต้องได้รับการสื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยงและ
การควบคุมความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง การดูแลติดตามแนวโน้มของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า
1. เจ้าของความเสี่ยง มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของตนอย่างสม่าเสมอ และเหมาะสม
2. ความเสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบส าคั ญ ต่ อการบรรลุ วั ต ถุป ระสงค์ ขององค์กร ได้ รับ การรายงานถึง ความคืบ หน้ า ใน
การบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการนามาปฏิบัติใช้จริงเพื่อปูองกัน
หรือลดความเสี่ ย งที่ อาจเกิด ขึ้น รวมทั้ ง มี การปรับ ปรุงแก้ไ ขการควบคุมภายในอยู่ เสมอเพื่ อให้ส อดคล้ องกับ
สถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป
บริษัทฯ ได้กาหนดวิธีการที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีการรายงานและการสอบทาน
ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ

การรายงานความเสี่ยง
หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ได้จัดทารายงานสถานะความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง ผลของดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
เป็นการติดตามความเสี่ยงหลักของบริษัท ต่อผู้บริหารและนาเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กลั่นกรอง พิจารณาและ
นาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเป็นประจาทุกไตรมาส นอกจากนี้ยังรายงาน ผลการทบทวนความเพียงพอของ
กรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแผนธุรกิจ รวมทั้งนาส่งกรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยง และแผนธุรกิจ 3 ปี
ให้กับสานักงาน คปภ.เป็นประจาทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมนาส่งให้สานักงาน คปภ. ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทมีระบบการรายงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและสถานะความเสี่ยงตามประเภทของความ
เสี่ยง โดยจัดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้
รายงาน

1. สรุปรายงานสถานะความเสี่ยง และสรุปรายงานการปฏิบัติ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
บริษัท
ตรวจสอบ

กลั่นกรอง

พิจารณา

อย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง

กลั่นกรอง

พิจารณา

อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

ตามมาตรการบริหารความเสีย่ ง
2. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ทบทวนความเพียงพอของ
กรอบและนโยบายบริหารความเสีย่ ง
3. สรุปรายงานผลการประเมินการตรวจสอบรายปี
4. รายงานเหตุการณ์ที่สาคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อความ

ความถี่
การรายงาน

พิจารณา
กลั่นกรอง

พิจารณา

(ถ้ามี)

มั่นคงทางการเงินของบริษัท อย่างมีนัยสาคัญ (ถ้ามี)
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ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับ ระบบสารสนเทศเพื่อให้สามารถรองรับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้มีความ
น่าเชื่อถือ โดยได้จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีระบบการรายงานข้อมูลความเสียหาย
(Incident Report System) มีการจัดทาและทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)
เป็นประจาทุกปี ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรอง การตรวจรับรองการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
โดยผู้ตรวจสอบอิสระ จาก ACIS โดยมาตรฐานดังกล่าวเป็นมาตรฐานทีเ่ กี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ แสดงให้เห็น
ว่าบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญเป็นอย่า งยิ่งในการปกปูองข้อมูล ของลูกค้าจากภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างจริงจั ง อีกทั้ง ยั ง
สอดคล้องกับประกาศของ คปภ. เรื่อง "หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการ
ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสั ญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560" เพื่อความพร้อมในทุกๆ
ด้านโดยเฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยและควบคุมความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Risk Management) และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity) เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity) และเตรียมพร้อมการขยายธุรกิจเข้าสู่การ
เป็น Digital Insurance Company ให้ทันกับวิวัฒนาการของความเสี่ยงที่เปลี่ ยนแปลงไปในการทาธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ
สามารถดาเนินธุรกิจและบริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. จัดให้มีระบบสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ด้วยการทดสอบมาตรการความมั่นคงปลอดภัยของระบบโดยการกาหนดให้มีการ
ทดสอบการทางานของฟังก์ชั่นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยก่อนนาไปใช้งาน โดยการนาผลทดสอบมาเทียบกับเกณฑ์และ
ฟังก์ชั่นในการทางานของธุรกิจและความมั่นคงปลอดภัยที่กาหนด เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีความน่าเชื่อถือและมีรูปแบบที่
เหมาะสม สอดคล้องกับขนาด ลักษณะ และความซับซ้อนของการดาเนินธุรกิจ
2. จัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนับสนุน ติดตามดูแล และควบคุมการบริหารความเสี่ยง และนาข้อมูลไปใช้ได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีนโยบายการสนับสนุนและติดตามดูแลปูองกัน และรับมือเหตุการณ์ผิดปกติได้อย่าง
ทันท่วงที มีกระบวนการติดตามดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ รวมถึงเฝูาระวัง ภัยคุกคามเพื่อให้มีการติดตามดูแลความ
ปลอดภัยของระบบอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมระบบงานและระบบเครือข่ายสื่อสารทั้งในเชิง physical และ logical เช่น ศูนย์
คอมพิวเตอร์ ระบบ Core Insurance ระบบการชาระเงิน และระบบที่ให้บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนาข้อมูล
ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. จัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Information Security) ทั้งในการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสาร
และการจัดเก็บข้อมูลบนระบบงานและสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ และมีการบริหารจัดการการเข้ารหัสข้อมูล (cryptography) ที่
เชื่อถือได้และเป็นมาตรฐานสากล มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานที่เกี่ยวข้องของระบบงานต่างๆ เพื่อรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยและความลับของข้อมูล และจัดให้มีศูนย์คอมพิวเตอร์สารองคอมพิวเตอร์ แยกออกจากศูนย์คอมพิวเตอร์
หลักของบริษัท โดยมีระยะห่างที่เพียงพอและไม่ใช้ ระบบสาธารณูปโภคจากแหล่งเดียวกัน เพื่อกระจายความเสี่ยงและปูองกัน
ไม่ให้ได้รับผลกระทบเดียวกัน มีการจัดทาแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) โดย
แผนฉุกเฉินดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงการกาหนดระยะเวลาในการกู้คืนระบบ (Recovery Time Objective : RTO) ที่สอดคล้อง
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กับความสาคัญของระบบ เพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และรองรับการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ ที่อาจส่งผลให้
เกิดการหยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายต่อระบบ เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ภัยธรรมชาติ เพื่อให้การกู้ ระบบสาคัญกลับสู่การ
ทางานได้ตามปกติให้เร็วที่สุด

การทดสอบภาวะวิกฤต การวิเคราะห์สถานการณ์ และการวิเคราะห์ความต่อเนื่อง
นอกเหนือจากการทดสอบภาวะวิกฤตโดยการกาหนดสถานการณ์ทดสอบร่วม (Common Risk Scenarios) และ
สถานการณ์ทดสอบ ซึ่งทาให้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ากว่า 140% (Stress-to-failure) ซึ่งถูกกาหนดโดย
สานักงาน คปภ. แล้วนั้น บริษัทจะยังทาการทดสอบภาวะวิกฤต เพื่อวัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ของ
ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยรวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ โดยกาหนดสถานการณ์เริ่มต้นและ
สถานการณ์ทดสอบที่กาหนดขึ้นเอง ซึ่งประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเกิดวิกฤตทางการเงิน การ
เกิดโรคระบาด การเกิดมหันตภัย และครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลักภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง ERM และ ORSA โดยจะ
ทาการทดสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลไปยังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
อนุมัติผลการทดสอบ
ในสถานการณ์ที่อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนลดลงต่ากว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนภายในบริษัทฯ
ได้นาเสนอแผนการดาเนินการไว้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบภาวะวิกฤต ดังนี้
1. ประเมินแผนการดาเนินการทั้งหมด รวมถึงผลกระทบทางการเงิน และทาให้มั่นใจว่า แผนการดาเนินการที่นาเสนอ
สาหรับการทดสอบภาวะวิกฤตและการคาดการณ์ทางธุรกิจมีความเหมาะสมเป็นไปได้
2. แผนการดาเนินการได้ระบุระยะเวลาในการดาเนินการอย่างเหมาะสม และกาหนดผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
3. แผนการดาเนินการได้คานึงถึงเงินกองทุนตามกฎหมายและแหล่งที่มาของเงินกองทุน
4. ได้มีการสื่อสาร ติดตามการดาเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รับทราบ

ประโยชน์ที่ได้ในการบริหารความเสี่ยง
ช่วยให้ผลประกอบการประสบความสาเร็จและบรรลุเปูาหมายการทากาไร การปูองกันความสูญเสียของ
ทรัพยากร ช่วยทาให้มั่นใจถึงการรายงานที่มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ




ใช้ในการวางแผนควบคู่กับการบริหารงาน/บริหารองค์กร



ผลการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์



นากลยุทธ์องค์กรไปดาเนินการในการปฏิบัตงิ านให้ประสบความสาเร็จ



ระบุและบริหารจัดการความเสีย่ งที่สาคัญได้ทนั เวลา
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล
บริษัทฯ ได้นา ความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล ขึ้นมาพิจารณาเป็นความเสี่ยงที่สาคัญที่ควรมีการบริหารและจัดการความ
เสี่ยง เพราะบริษัทฯ มองว่าความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลถือเป็นความเสี่ยงสาคั ญด้านปฏิบัติการที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้
เงินกองทุน ชื่อเสียง หรือการดารงอยู่ของบริษัทประกันภัย รวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อธุรกิจประกันภัย ดังนั้น
เพื่อให้บริษัทฯ มีกระบวนการและมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ
จึงได้มีการกาหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลขึ้น เพื่อให้สามารถยับยั้ง ปูองกัน ตรวจหา รายงาน
จัดการ และเยียวยาความเสียหายจากการฉ้อฉล ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล
การฉ้อฉล หมายความว่า การกระทาหรือละเว้นการกระทาโดยทุจริต หลอกลวง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ที่มิชอบด้วย
กฎหมายไม่ว่าผู้ได้รับประโยชน์จากการฉ้อฉลจะเป็นบุคคลที่กระทาการฉ้อฉลเอง หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องก็ตาม
1. การฉ้อฉลภายใน หมายความว่า การฉ้อฉลต่อบริษัท ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ผู้มีสิทธิเรียกร้อ งตามสัญญา
ประกันภัย หรือผู้เสียหายโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้าง ไม่ว่าจะโดยลาพัง หรือร่วมกับบุคคลอื่นทั้ง จากภายใน
และภายนอกองค์กร
ปัจจัยเสี่ยงด้านการฉ้อฉลภายใน เช่น
1. การฉ้อฉลในการรับประกันภัย
การที่ ลู กค้า เข้า มาติ ด ต่ อท าประกัน ภัย โดยตรงกับ บริษัท ฯ แทนที่ จ ะได้ รับ ส่ ว นลดการประกัน ภัย แต่ กลั บ น า
กรมธรรม์นั้นเข้าเป็นลูกค้าของตัวแทนที่สมคบกันเพื่อได้รับค่านายหน้าและลูกค้าไม่ได้รับส่วนลด ทาให้ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่าย
มากกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งหากลูกค้าทราบภายหลัง จะสร้างความเสียหายในด้านภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก
2. การกระทาเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น
2.1 พนักงานมีการเบิกค่าใช้จ่ายเกินกว่าความเป็นจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าซื้อของสนับสนุนในการ
จัดกิจกรรม
2.2 พนักงานประเมินราคา ประเมินค่าเสียหายที่เกิดขึ้นสูงเกิดความเป็นจริง เพื่อให้บริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
เกินกว่าความเป็นจริง โดยมีข้อตกลงแบ่งผลประโยชน์กับอู่ ร้านอะไหล่ เป็นต้น
2.3 พนักงานประเมินราคา ไม่นาเงินสดหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนเงินที่ได้มา
จากการขายซากทรัพย์ส่งคืนให้กับบริษัท หรือนาส่งไม่ครบตามจานวนที่ได้มา
2.4 พนักงาน และตัวแทนสมคบกันปลอมแปลง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล สร้างหลักฐานเท็จ เพื่อนามาเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนกับบริษัท โดยมีข้อตกลงแบ่งผลประโยชน์กับบุคคลนั้น
2.5 พนักงานสมรู้ร่วมคิดกับคู่ค้า (third party vendors) และบ่อยครั้งก็มี การฮั้วในขั้นตอนการเลือกผู้ค้ า
(vendor selection process)
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2. การฉ้อฉลภายนอก หมายความว่า การฉ้อฉลต่อบริษัท ผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญา
ประกันภัย หรือผู้เสียหาย โดยผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศ
ภัย นายหน้าประกันวินาศภัย บุคคลที่บริษัทมอบหมาย หรือบุคคลอื่นที่มิใช่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการฉ้อฉลภายนอก เช่น
1. การเข้าประมูลงาน/การประกวดราคา กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินงาน โดยเป็นการให้ เสนอให้ การติด สินบนให้เจ้ าหน้ าที่ /พนั กงานของรัฐ หน่ วยงานรัฐ/หน่ วยงานเอกชน รวมถึง
หน่วยงานที่ได้เข้าไปติดต่อเพื่อให้บริษัทฯ สามารถทาธุรกิจได้ (โดยสะดวก) หรือโดยไม่ถูกขัดขวาง/หน่วงเหนี่ยว
2. การเอื้อประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐ/หน่วยงานเอกชน โดยการ
เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐในทางอ้อม เช่น ให้ตาแหน่งในบริษัท ให้ตาแหน่งแก่ญาติ เพื่อแลกกัน
การที่เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ/หน่วยงานเอกชนเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
3. ลูกค้ามีการเคลมบ่อยในรอบปี และจะจ่ายเบี้ยประกันก็ต่อเมื่อมีการเคลมแล้วเท่านั้น
4. ลูกค้ามีการเคลมใกล้กับระยะเวลาที่มีการเริ่มคุ้มครอง
5. ตัวแทนมีการส่งเบี้ยประกันล่าช้าแบบ time series
6. ลูกค้ามีการวางบิลซ้า
การบริหาร/จัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล
บริษัทฯ ได้มีการจัดทาคุณสมบัติและความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน โดยประเมินจากคุณสมบัติ
และความเหมาะสมของบุคลากรเป็นประจาทุกปี เพื่อประเมินถึงความสอดคล้องของตาแหน่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
บุคคลในองค์กร
บริษัทฯ ได้มีการจัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับลูกค้า ดังนี้
ระดับ
ประเภท
การจัดกลุ่มลูกค้า
มาตรการ
ความเสี่ยง
ประกันภัย พรบ./ประกันการเดินทาง/
ต่า
อนุมัติรับลูกค้า
ประกันภัยอุบตั ิเหตุ
การรับประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ/Non-motor
ปานกลาง อนุมัติรับลูกค้าตามนโยบายที่บริษัทกาหนด
การประกันภัยรถยนต์ที่มีทุนประกันภัยสูง
อนุมัติรับลูกค้าตามนโยบายที่บริษัท
สูง
กาหนดและติดตามอย่างใกล้ชิด
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
ต่า
อนุมัติรับลูกค้า
มูลนิธิ สมาคม องค์กรไม่แสวงหากาไร
ปานกลาง อนุมัติรับลูกค้าตามนโยบายที่บริษัทกาหนด
ลูกค้า
บุคคลที่มีความเสีย่ งสูง
อนุมัติรับลูกค้าตามนโยบายที่บริษัท
สูง
กาหนดและติดตามอย่างใกล้ชิด
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อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง (Customer Due Diligence)โดย
พิจารณาจากความเสี่ยงดังต่อไปนี้ เงื่อนไขในการทาธุรกรรม มูลค่าของการทาธุรกรรม ลักษณะของการทาธุรกรรม และข้อมูล
ประกอบการทาธุรกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงสาหรับการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริง โดยดาเนินการ 2 ขั้นตอนดังนี้
1. การกาหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
1.1 ตรวจสอบลักษณะ และประเภทธุรกรรมของลูก ค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบว่าลูกค้ามีวิธีการทาธุรกรรมในวิธีที่
ผิดปกติหรือไม่ และทาธุรกรรมในประเภทที่เคยแจ้งหรือทาอยู่เป็นปกติหรือไม่
1.2 การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับจานวนเงินในการทาธุรกรรม เพื่อทราบว่าลูกค้ามีการทาธุรกรรมในมูลค่าเงินที่ปกติ
หรือไม่ โดยพิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้
- ข้อมูลรายได้/อาชีพ/ฐานะทางการเงินของลูกค้า
- ข้อมูลการทาธุรกรรมครั้งก่อนๆ
1.3 การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า เพื่อทราบว่าลูกค้ามีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อการบริหารความ
เสี่ยง การกาหนดความเข้มข้นในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
2. การกาหนดผลลัพธ์ของกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
2.1 ลูกค้ายังคงดาเนินความสัมพันธ์กับบริษัทในประเภทความสัมพันธ์ที่เคยแจ้งไว้หรือไม่
2.2 ลูกค้ายังคงมีพฤติกรรมในการทาธุรกรรมในรูปแบบที่เคยแจ้งไว้ หรือที่เคยทาอยู่เป็นปกติหรือไม่
2.3 ลูกค้ายังคงมีพฤติกรรมการทาธุรกรรมที่สอดคล้องกับข้อมูลฐานะทางเศรษฐกิจที่บริษัทได้วิเคราะห์หรือประเมินไว้
หรือที่ลูกค้าเคยแจ้งไว้หรือไม่
2.4 ลูกค้าควรอยู่ระดับความเสี่ยงเดิมที่บริษัทได้ประเมินไว้หรือไม่
2.5 ลูกค้ามีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ โดยเฉพาะข้อมูลถิ่นที่อยู่ ข้อมูลอาชีพ อาชีพ/รายได้ และข้อมูลการติดต่อ
ลูกค้า
2.6 บริษัทจะพิจารณาดาเนินความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือไม่
บริษัทฯ ได้มีการจัดทาคู่มือ และกระบวนการภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล ดังนี้
1. จัดทาจรรยาบรรณของพนักงาน (จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ) เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ รับทราบและปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์จริยธรรมดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจโดย
ยึดมั่นในคุณธรรม บริหารด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงได้กาหนดจริยธรรมในการดาเนิน
ธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดเป็นกรอบในการปฏิบัติ อีกทั้งบริษัทฯ ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของความเสี่ยงที่เกิดจากการฉ้อฉล และได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเป็นประจาทุกปี
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2. จัดทาคู่มือมาตรฐานการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
บริษัทฯ ได้มีการจัดทาคู่มือมาตรฐานการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อให้การปฏิบัติงานการพิจารณาชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานในการปฏิบัติเดียวกันกับพนักงานผู้ปฏิบัติสามารถอธิบาย
ชี้แจงเหตุผลที่มาได้อย่างถูกต้องชัดเจน และเพื่อประโยชน์ในด้านการตรวจสอบ ติดตามของผู้เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลในการเรียกร้องการชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยอีกด้วย
3. หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย
บริษัทฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของตัวแทน/นายหน้าประกัน
วินาศภัย พร้อมทั้งมีการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครตัวแทน ประเมินคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมถึงจัดให้มีการปฏิบัติ
ตามหลักจรรยาบรรณอย่างพอเพียง โดยคานึงถึงการปฏิบัติห น้าที่ของตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการยับยั้งและปูองกันการฉ้อฉลโดยตัวแทนประกันวินาศภัย
4. การแจ้งเบาะแสการฉ้อฉลและการสืบสวนการฉ้อฉล
บริษัทฯ มีช่องทางที่ปลอดภัยเพื่อให้พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา หรือตัวแทนทางธุรกิจ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
มั่นใจได้ว่าสามารถแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการฉ้อฉล โดยปราศจากความเสี่ยงต่อผู้แจ้งในภายหลัง
บริษัทฯ จะรับแจ้งข้อมูลอย่างสม่าเสมอ โปร่งใส และให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝุาย มีการกาหนดระยะเวลาการพิจารณาข้อ มูล
อย่ า งเหมาะสม พร้อ มทั้ ง รั กษาข้อ มู ล ของผู้ แ จ้ ง ไว้ เป็ น ความลั บ และคุ้ม ครองผู้ แจ้ ง มิ ให้ ไ ด้ รั บ การกลั่ น แกล้ ง ใดๆ ทั้ ง สิ้ น
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กาหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนเพื่อแสดงความเห็นและแจ้งเบาะแสการฉ้อฉลผ่านช่องทางของ
บริษัทฯ ดังต่อไปนี้
4.1 สามารถร้องเรียนได้ด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์ได้ที่ หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน (Compliant Unit)
โทร 02-3787000 ต่อ 7180-7181
4.2 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.smk.co.th หรือ
4.3 กรอกแบบฟอร์ม แสดงความคิดเห็นได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
4.4 ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการฉ้อฉล โดยตรงหรือส่งจดหมายถึง
(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ (2) กรรมการผู้จัดการ หรือ (3) ผู้จัดการฝุายบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยจัดส่งมาตามที่อยู่ ดังนี้ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จากัด (มหาชน) เลขที่ 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ทั้งนี้การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทางและไม่จาเป็นต้อง
เปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียนให้ทราบได้ และมีกระบวนการ ดาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและสั่งการเมื่อได้รับการร้องเรียน อีกทั้งมี
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
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เมื่อเกิดการฉ้อฉลขึ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการสืบสวนสอบสวน ดังนี้
(1) กาหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือคณะทางานเพื่อดาเนินการสืบสวนสอบสวน
(2) ดาเนินค้นหาข้อเท็จจริง จัดการ และเยียวยาการเสียหายจากการฉ้อฉล
(3) รายงานผลการสืบสวนสอบสวน รวมทั้งผลการจัดการและเยียวยาความเสียหายต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
(4) ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงาน และตรวจสอบการฉ้อฉลหรือการกระทาใดๆ ซึ่งส่งผลกระทบ
ร้ายแรงต่อฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะดาเนินการรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยไม่ชักช้า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุง/แก้ไขภายในระยะเวลาตรวจสอบกาหนด ให้กรรมการ
ตรวจสอบรายงานการกระทาดังกล่าวต่อสานักงาน คปภ.
5. การจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้อฉล
บริษัทฯ ได้จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้อฉลภายใน และการฉ้อฉลภายนอก เพื่อประโยชน์ในการติดตามการ
ฉ้อฉล และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลของบริษัทฯ
6. กระบวนการ การควบคุมและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลของบริษัทฯ
บริษัทฯ กาหนดให้มีการติดตาม และประเมินผล เพื่อทาการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้า นการฉ้อฉล
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้
7. การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล
บริษัทฯ ได้กาหนดให้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงจัดทาสรุปรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง
ด้านการฉ้อฉล เพื่อเสนอผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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