
นโยบายบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2564

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน)



 

บทน ำ 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ำกัด(มหำชน) ตระหนักและให้ควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมโปร่งใส สอดรับกับ

กฎระเบียบและหลักธรรมำภิบำล สนับสนุนให้พนักงำนร่วมท ำกิจกรรมเพื่อสร้ำงประโยชน์แก่สังคม ส่วนรวม และประเทศชำติ 

ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมำอย่ำงต่อเนื่องมำกว่ำ 70 ปี ของกำรด ำเนินธุรกิจ และยังคงนโยบำยและมุ่งมั่นมอบบริกำรประกันภัยที่ดี มี

คุณภำพแก่ลูกค้ำ  เพื่อกำรให้บริกำรที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำทุกกลุ่ม มีกำรพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์เพื่อคุ้มครองควำมเสี่ยงภัยหลำกหลำยประเภท  

ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำต้องยอมรับว่ำเทคโนโลยีได้เข้ำมำมีบทบำทเพิ่มมำกขึ้น และหนึ่งในปัจจัยที่ท้ำทำยของธุรกิจคือ 

กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของพฤติกรรมผู้บริโภค กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่ำงๆ อันเป็นผลมำจำกกำรเข้ำสู่เศรษฐกิจ

ยุคดิจิทัล รวมถึงกำรเกิดข้ึนของธุรกิจใหม่ด้ำนกำรเงินและประกันภัย หรือที่เรียกว่ำ Fintech และ Insurtech กำรเปลี่ยนแปลง

ดังกล่ำวนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่ำเป็นควำมท้ำทำยก็จะน ำมำซึ่งโอกำสในกำรเติบโต และกำรก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยควำมแข็งแกร่ง 

จึงได้มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนเพื่อรองรับยุคดิจิทัล ไม่ว่ำจะเป็นกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีแก่เจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ  

กำรพัฒนำช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงบริษัทฯ และลูกค้ำตลอดจนประชำชนทั่วไปผ่ำนช่องทำงสื่อออนไลน์ซึ่งลูกค้ำ

หรือบุคคลทั่วไปสำมำรถค้นหำข้อมูลได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว กระทั่งสำมำรถตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และช ำระเงินผ่ำนช่องทำง

ออนไลน์ได้ทันที ทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ได้ตั้งใจพัฒนำอย่ำงสร้ำงสรรค์เพื่อมอบควำมสะดวกสบำยอย่ำงที่สุดให้แก่ทุกท่ำน 

  กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงจะท ำให้ธุรกิจมองเห็นโอกำส ปัญหำและอุปสรรคที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น เพื่อสำมำรถเตรียม

แผนรองรับหรือปรับแผนกลยุทธ์ทำงธุรกิจทั้งในเชิงรุกและเชิงรับได้อย่ำงทันท่วงที และเพื่อลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ โดยด ำเนินกำรภำยใต้ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีกำรก ำหนดนโยบำยบริหำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแล  

ที่คล่องตัว มีประสิทธิภำพ เสริมควำมแข็งแกร่งของเงินกองทุนและสภำพคล่อง กำรขยำยโอกำสกำรเติบโตผ่ำน 

ควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์และช่องทำงจัดจ ำหน่ำยที่เพิ่มมำกขึ้น พร้อมทั้งพัฒนำปรับปรุงระบบงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง  

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (Enterprise Risk Management :ERM) และการประเมินความมั่นคง
ทางการเงินของบริษัทฯ (Own risk and solvency Assessment :ORSA) มีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามขนาด ลักษณะและ
ความซับซ้อนของการดำเนินงาน สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่รวดเร็วในปัจจุบัน  

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) และการประเมินความมั่นคงทางการเงิน (ORSA) เพื่อลด
ผลกระทบจากความผันผวนที่มีต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ ในระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้  รวมถึงเชื่อมโยง ระหว่าง 
ความเสี่ยง กลยุทธ์ และเงินกองทุน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีสถานะการเงินและเงินกองทุนที่มั่นคง สามารถดำเนินงานได้ตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กำหนดกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท ทบทวนนโยบายการบริหาร 
ความเสี่ยงแบบองค์รวม ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ และสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบ และนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังจัดให้มีการบูรณาการการประเมินความเสี่ยง และความมั่นคงทางการเงิน  (ORSA) วัฒนธรรม 
การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยนำไปปฏิบัติใช้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายงานของบริษัท มีความมั่นใจว่าการกำหนดทิศทาง การวางแผนกลยุทธ์ การดำเนินงานประจำวัน และ
การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของบริษัทได้รับการกำกับดูแลอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาถึงสถานการณ์แวดล้อม ณ เวลา  
ที่ดำเนินการและภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่  โดยมีนโยบาย ดังนี้ 

1. การกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมกิจกรรมหลักของบริษัท และจัดให้มีวิธีการที่เหมาะสมใน  
การระบุ ประเมิน และบริหารความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญอยู่ และอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญ อย่างต่อเนื่อง 

2. กำหนดช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ สำหรับความเสี่ยงหลักที่สำคัญของแต่ละกิจกรรมหลักให้สอดคล้องกับระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท 

3. เชื่อมโยงระหว่างช่วงความเบี่ยงเบนที่ ยอมรับได้ เงินกองทุนได้ต้องดำรงไว้ตามกฎหมาย เงินกองทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ (ถ้ามี) และกระบวนการในการติดตามความเสี่ยง 

4. พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย การพิจารณา  
รับประกันภัยและการลงทุน 

5. เชื่อมโยงระหว่างกระบวนการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งวัฒนธรรม
ความเสี่ยงของบริษัท 

6. แนวทางการรายงานความเสี่ยง และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบริหาร  
ความเสี่ยง 

7. บริหารจัดการความเสี่ยงระหว่างนโยบายบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ 
8. การวิเคราะห์ความต่อเนื่อง และการทดสอบภาวะวิกฤต  
9. สื่อสารสาระสำคัญของนโยบายบริหารความเสี่ยงให้ทุกหน่วยงานรับทราบและนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
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Feedback loop คือ กระบวนการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงภัย (Risk Eaposure) ที่จะนำไปสู่

การทบทวนนโยบายความเสี่ยง และการดำเนินการบรรเทาความเสี่ยง ภายใต้กรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม 

(Enterprise Risk Management :ERM) เพื่ อช่วยให้มั่น ใจว่าการตัดสิน ใจโดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท  

มีการติดตามและรายงานในเวลาที่เหมาะสม และช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงได้โดยกรอบ

แนวทางดังกล่าวมีการรวบรวมความเสี่ยงและข้อมูลใหม่ๆ ที่มีความจำเป็น อย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

 ในการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback Loop) ระหว่างกระบวนการบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ทางธุรกิจ บริษัท 

จะพิจารณาผลที่ได้จากการทำกระบวนการ ORSA ให้ผลการบริหารความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และต้องสอดคล้องกับ

กรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้ บริษัทจะต้องมีความมั่นคงทางการเงินและ  

มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และการเปลี่ยนแปลงของกลยุทธ์ทางธุรกิจ จะส่งผล

กระทบใดๆ ต่อภาพความเสี่ยงรวมและสถานะความเสี่ยงของบริษัท ที่อาจจะทำให้เกิดการฝ่าฝืนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทมากน้อยเพียงใด บริษัทจะ

พิจารณาและมีขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อให้ความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป 

การกำกับดูแลกิจการ 

 บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหลักปฏิบัติสำหรับ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่ต้องกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการที่ดี ประกอบไปด้วย

การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากบริษัทฯ ได้รับรางวัลอันเป็นสิ่งยืนยันและสร้าง

แผนภาพแสดงองค์ประกอบและความเชื่อมโยงของระบบการบริหารความเสี่ยง 
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ความเชื่อมั่นให้แก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องว่า บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิประโยชนข์องผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของบริษัทฯ 

ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ฯลฯ  

 ในปี 2563 บริษัทได้รับผลประเมินการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2563 ผลคะแนนระดับดี

เลิศ หรือ CGR 5 ดาว จากการสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 (CGR 2018) 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ หมวด 8 ข้อ 3 ) 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
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บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 5 คน โดยมี
หน้าที่สอบทานและกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ และสอบทานการนำไปปฏิบัติ รวมถึง สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ ว่า  
การจัดการความเสี่ยง มีความเพียงพอเหมาะสม และมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และนโยบาย 
รวมทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ดังนี้ 

(1) จัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 
(2) ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของบุคลากรโดยสร้าง  

ความตระหนัก ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคลากรของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเรียนรู้ความเสี่ยง การตัดสินใจทางธุรกิจ
บนพื้นฐานของความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทฯ 

(3) ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยงรวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 
(4) จัดให้มีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อติดตามสถานะความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน้าในการบริหาร

ความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยง
และนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่กำหนดตามความเหมาะสม และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ
อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากร 

ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล/อนุมัติให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายบริหารความเสี่ยง  
กลยุทธ์และแผนธุรกิจ ที่กำหนดไว้ กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กำกับ
ฐานะเงินกองทุนรวมถึงกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่มั่นคงและเพียงพอที่จะรองรับการดำเนินธุรกิจทั้ งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเหมาะสม รวมทั้ งสนับสนุน  
การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานบริหารความเสี่ยงให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ อย่างมี
ประสิทธิภาพและสมบูรณ์ และกำหนดให้มีการทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง และนโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปี
ละหนึ่งคร้ังหรือทุกคร้ังที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบ โดยทำการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการบ ริหารความ เสี่ ยงว่า เป็ น ไปตามกรอบการบ ริหารความ เสี่ ยง และน โยบายบ ริหารความเสี่ ย ง  
ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารเพ่ือกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง เพ่ือประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยรวม  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำหนดกรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กำกับดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง เพ่ือทำให้
มั่นใจว่าบริษัทดำเนินกิจการภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยง จัดเตรียมแผนบรรเทาความเสี่ยงเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงกรณี
ฉุกเฉิน พร้อมทั้ง จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง เพ่ือติดตามสถานะความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของ
บริษัทฯ รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้
สอดคล้องกับกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง  



 

5 

 

ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการลงทุน มีหน้าที่กำกับดูแลการลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมระเบียบ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน และกำหนดให้
มีแนวทางการบริหารจัดการ ควบคุมและตรวจสอบความเสี่ยง   ในการลงทุนต่างๆ โดยครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญ 

กรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ กรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และทำให้
มั่นใจว่าการรายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของ  
บริษัทฯ มีความถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง กำหนดให้มีการให้ความรู้แก่
บุคลากรเกี่ยวกับกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งรับผิดชอบและทำให้มั่นใจว่าบุคลากร
สามารถนำไปปฏิบัติใช้จริงในการทำงาน 

ฝ่ายการลงทุน ดำเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที่คณะกรรมการการลงทุนกำหนด รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดของ คปภ.  
เร่ืองการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ  
การบริหารความเสี่ยง ร่วมกำหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดทำดัชนีชี้วัดความเสี่ยงและ
เสนอแนะแนวทางควบคุมและลดความเสี่ยง ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
จัดทำรายงานวิเคราะห์สถานการณ์และการทดสอบภาวะวิกฤตภายใต้กรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงาน
สถานะความเสี่ยงที่ระบุถึงความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญ และรายงานการปฏิบัติตามนโยบายต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวกับ  การควบคุมการดำเนินงานของบริษัท  

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ติดตาม ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบาย และยกระดับมาตรฐานของระบบการควบคุมของบริษัทฯ สอบทาน
และทดสอบระบบการควบคุมและระบบการบริหารความเสี่ยง และติดตามและประเมินประสิทธิผลของหน่วยงานที่ดูแล
เกี่ยวกับการควบคุมการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย 
และเปิดเผยประเด็นสำคัญที่พบให้แก่หน่วยงานดังกล่าว เพ่ือทำการปรับปรุงต่อไป  

หน่วยงานดูแล 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

มีหน้าที่ในการระบุ ประเมิน รายงาน และปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและกฎระเบียบที่สำคัญ ติดตามและกำกับการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพ่ือทำให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการติดตามดูแลและมีนโยบาย กระบวนการทำงาน
และการควบคุมที่เหมาะสมในส่วนที่สำคัญตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และจริยธรรม รวมถึง จัดให้มีการฝึกอบรมอย่าง
สม่ำเสมอเกี่ยวกับข้อบังคับทางกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่สำคัญให้แก่พนักงานในตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูง หรือ
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มี  ความเสี่ยงสูง 

งานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ทำหน้าที่ในการประเมิน ทบทวน สนับสนุน และจัดทำข้อเสนอแนะหรือเสนอความคิดเห็นแก่บริษัทฯ ในเร่ืองภาระผูกพัน
สินทรัพย์และหนี้สิน นโยบายการลงทุน เป้าหมายและสถานะความมั่นคงทางการเงิน วัดผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สินและ
ระดับเงินกองทุนของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ ระบุความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงสูงสุด
ที่จะยอมรับให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง ภายใต้กรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ กำหนด เป็นไปตามแนวทาง  
3 Lines of  Defense Model โดยได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1) ผู้รับผิดชอบระดับแรก (1st Line of Defense) : คือหน่วยงานหรือเจ้าของความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงใน
การระบุและบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการออกแบบและการดำเนินการควบคุมความเสี่ยง  โดย จะต้องให้
ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง และกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำวัน 
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2) ผู้รับผิดชอบระดับที่สอง (2nd Line of  Defense) : คือหน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานคณิตศาสตร์
ประกันภัย และหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย มีหน้าที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจ รวมถึงให้
คำแนะนำและดำเนินการใดๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการบริหารความเสี่ยง โดยทั่วไปหน่วยงานดังกล่าวต้องมี
ความเป็นกลาง 

3) ผู้รับผิดชอบระดับที่สาม (3rd Line of Defense) : คือหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท โดยจะต้องเป็นอิสระจากผู้รับผิดชอบ
ระดับอ่ืน 

แผนภาพแสดง 3 Lines of defense 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 

 การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญที่บริษัทฯ นำมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ของบริษัทฯ มีความมั่นใจว่า การกำหนดทิศทาง การวางแผนกลยุทธ์ การดำเนินงานประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 

ของบริษัทฯ ได้รับการดูแลอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาถึงสถานการณ์แวดล้อม ณ เวลาที่ดำเนินการในปัจจุบันและอนาคตภายใต้

ข้อจำกัดที่มีอยู่ โดยมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้  

1. จัดทำ นโยบายบริหารความเสี่ยง ให้มีวิธีการที่เหมาะสมในการระบุ ประเมิน และบริหารความเสี่ยงสำคัญที่บริษัทฯ 

เผชิญอยู่ และอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อบริษัทฯ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 

2. จัดให้มีการควบคุมด้านโครงสร้างและวิธีการปฏิบัติงานให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทุกประเภทได้อย่างเหมาะสม

ด้วยความระมัดระวัง 
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3. จัดให้มีการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator 

: KRI) สำหรับความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้ทราบถึงสถานะหรือแนวโน้มของความเสี่ยงที่อาจเกิดจากแผนธุรกิจ

ของบริษัท 

4. จัดให้มีการติดตามสถานะความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ สามารถบริหารจัดการ

ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

5. จัดให้มีวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลในการวางแผน การอนุมัติ การดำเนินธุรกรรมประเภทใหม่ๆ รวมถึงวิธีการ

วัดความเสี่ยง และมาตรการควบคุมที่จำเป็น เพื่อให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 

6. จัดให้มีระบบการรายงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าของความเสี่ยง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร คณะกรรมการชุดย่อย และ

คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญหรือที่บริษัทกำลังประสบ เพื่อให้สามารถกำหนดหรือ

ปรับเปลี่ยนนโยบายและวิธีการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 

7. จัดให้มีการทดสอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) โดยแผนฉุกเฉิน

ดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงการกำหนดระยะเวลาในการกู้คืนระบบ (Recovery Time Objective: RTO) ที่สอดคล้องกับ

ความสำคัญของระบบงานหลักของบริษัท เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และรองรับการเกิดเหตุการณ์

ผิดปกติต่างๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายต่อระบบ เช่น ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ภัยคุกคาม  

ทางไซเบอร์ ภัยธรรมชาติ เพื่อให้การกู้คืนระบบ กลับสู่การทำงานได้ตามปกติให้เร็วที่สุด 

8. สื่อสารสาระสำคัญของนโยบายบริหารความเสี่ยงให้ทุกหน่วยงานรับทราบและนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ความเชื่อมโยงระหว่าง ความเสี่ยง กลยุทธ์ และเงินกองทุน 

 ในการจัดทำแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ทำการวิเคราะห์และประเมินความสามารถในการดำเนินธุรกิจตาม

แผนกลยุทธ์ ที่เชื่อมโยงกับกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง และเงินกองทุน ทั้งภายใต้สถานการณ์

ปกติและสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยได้คาดการณ์ความเสี่ยงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่อาจเกิดขึ้นจากแผนกลยุทธ์

หรือแผนการดำเนินงานซึ่งนำมาสู่ความต้องการของเงินกองทุน เพื่อพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

ทางการเงินในการตัดสินใจทางธุรกิจอยู่เสมอ อีกทั้ง ยังได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความมั่นคงทางการเงินให้เป็นส่วน

หนึ่งในกระบวนการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถตัดสินใจดำเนินการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ของปัจจัยตลาดและภาวะทางเศรษฐกิจที่ไม่คาดคิด รวมถึงนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรม และปัจจัยอ่ืนๆ เช่น จำนวนประชากร 

กฎหมายและกฎระเบียบ เป็นต้น 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย การกำหนดเบี้ยประกันภัย การพิจารณารั บประกันภัย  

และการลงทุน  

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อให้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการกำหนดอัตราเบี้ยทีจ่ะนำเสนอขาย สอดคล้องกับภาวะตลาด มีคุณภาพ ตอบสนอง     ความต้องการ

ของลูกค้าได้อย่ างเหมาะสม โดยมีนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้ วิ เคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงที่ อาจ  

มีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยได้ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยอมรับโดยทั่ วไป และมีการติดตาม วิเคราะห์  

การเปลี่ยนแปลงของเงินสำรอง เพื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการตั้งเงินสำรองของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ 

เพื่อให้แน่ใจว่า เงินสำรองที่ตั้งไว้เพียงพอสำหรับภาระผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อผู้เอาประกันภัยในอนาคต 

นอกจากนี้ ในทุกคร้ังที่มีการขอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริษัทฯ ได้ให้ฝ่ายงานที่เก่ียวข้องให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ 

เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่างๆ อย่างรอบด้านและหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการให้ผลิตภัณฑ์สามารถ

พัฒนาและให้ยอดขายได้ตามความคาดหวัง 

สำหรับการพิจารณารับประกันภัย บริษัทจะพิจารณาอย่างละเอียดถึงระดับความเสี่ยงที่รับโอนว่าอยู่ในระดับที่บริษัทรับ

เสี่ยงไว้ได้หรือไม่ โดยอิงจากคู่มือและอัตราเบี้ยประกันภัยที่กำหนด มีการติดตามและควบคุมการกระจายตัวของความเสี่ยงให้มี

ความเหมาะสม ไม่กระจุกตัวทั้งในทางภูมิศาสตร์ และประเภทของความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงภัยที่อยู่ในระดับสูงเกินกว่าที่

บริษัทฯ จะสามารถรับไว้ได้เองเพียงลำพัง ได้จัดการให้มีการถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังผู้รับประกันภัยต่อ ผ่านสัญญาประกันภัยต่อ

ทั้งวิธีที่เป็นสัญญาล่วงหน้ารายปี และวิธีที่เป็นการทำเฉพาะราย ซึ่งการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อจะพิจารณาที่ความมั่นคง

ทางการเงินเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการบริหารพอร์ตการรับประกันภัยให้มีสัดส่วนของการประกันภัยต่างๆ อย่าง

เหมาะสม ทั้งในด้านของผลรวมของผลการพิจารณารับประกันภัยและให้สอดคล้องกับจุดแข็งและเป้าหมายของบริษัทฯ 

 สำหรับการลงทุนของบริษัทฯ รายได้หลักของธุรกิจประกันวินาศภัยอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากรายได้ จากการ 

รับประกันภัยคือรายได้จากการลงทุน ดังนั้นการนำเบี้ยประกันภัยรับไปลงทุนเพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุนจึงเป็นสิ่ง

สำคัญของการประกอบธุรกิจ ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและรอบคอบ การลงทุนของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการลงทุนเป็นผู้กำหนดเป้าหมายการลงทุนและกรอบนโยบายการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการลงทุนกำกับดูแลให้สัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์(Asset Allocation) 

เหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงของบริษัทฯที่ยอมรับได้และเงินกองทุนต้องดำรงไว้ตามกฎเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับ

ความเสี่ยง และกำกับดูแลการลงทุนของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัทฯ โดยเน้นการลงทุน

หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ มีความมั่นคง ให้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ คณะกรรมการลงทุนยังพิจารณา
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อนุมัติสัดส่วนสูงสุดที่ลงทุนได้ในของแต่ละประเภทหลักทรัพย์หรือรายหลักทรัพย์  ทั้งนี้บริษัทฯได้ ว่าจ้างผู้มีประสบการณ์และ

เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุน คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ให้เป็นผู้บริหารเงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทฯ 

บางส่วนด้วย 

ความเสี่ยงด้านตลาดยังขึ้นกับปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และ

การเมือง อันเกิดจากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งความเชื่อมั่นในการลงทุนของนักลงทุน และบางปัจจัยสามารถคาดการณ์ได้

ยาก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ติดตามและวิเคร้าะห์ข้อมูลข่าวสารด้านตลาดเงิน และ ตลาดทุน อย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้ดำเนินการ

ปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันท่วงที 

แนวทางการรายงานความเสี่ยง และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เก่ียวข้องในกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรอบการบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัท 

 ในส่วนของการรายงานความเสี่ยง ฝ่ายงานเจ้าของความเสี่ยงมีหนา้ที่ในการรายงานความเสี่ยงที่ฝา่ยงานรับผิดชอบมายงั

ส่วนบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะทำการรวบรวมข้อมูลผลการบริหารความเสี่ยงของทุกฝ่ายงาน เพื่อติดตามรายงานสถานะความเสี่ยง 

และรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งในกรณีที่มีความเสี่ยงภัยใหม่ หรือการละเมิดขีดจำกัดความเสี่ยง

ของบริษัทฯ จะมีการระบุและติดตามการรายงานการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของบริษัทที่ทันต่อเหตุการณ์ (Feedback Loop) 

รายงานต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนมาตรการในการบริหาร

ความเสี่ยง รวมถึงทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงสรุปรายงานสถานะความเสี่ยง และรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1  ครั้ง รวมถึงสรุปรายงานผล 

การบริหารความเสี่ยง เพื่อทบทวนกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ในส่วนของฝ่ายตรวจสอบ มีหน้าที่ในการติดตามและทบทวนผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง 

และหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) สำหรับความเสี่ยง

หลักที่สำคัญ 

การกําหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk tolerance) เป็นขั้นตอนหนึ่ง

ในการบริหารความเสี่ยง ที่มีความสัมพันธ์กับการกําหนดกลยุทธ์ของบริษัท เนื่องจากแต่ละกลยุทธ์จะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน 

ดังนั้นการนําความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ มาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์จะช่วยให้บริษัทสามารถเลือกกล

ยุทธ์ที่มีความเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีการสร้างดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อติดตามสถานะหรือแนวโน้มของ

ความเสี่ยง และใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในอนาคต โดยกำหนดจากข้อมูลที่สามารถใช้เป็น

ตัวชี้วัดความเสี่ยงล่วงหน้าที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในอนาคต โดยกำหนดจากข้อมูลที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วีดความเสี่ยงล่วงหน้า 

(Leading Indicator) หรือดัชนีที่ชี้วัดภายหลังที่เกิดความเสี่ยงแล้ว (Lagging Indicator) ซึ่งฝ่ายงานเจ้าของความเสี่ยงจะกำหนด

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงจากข้อมูลสถิติที่มีความสัมพันธ์ต่อความเสี่ยงของการปฏิบัตงานที่เกี่ยวข้อง โดยการกำหนดระดับความเสี่ยงที่

ยอมรับได้ (Risk Appetite) มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนธุรกิจของบริษัท และกำหนดช่วงเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk 

Tolerance) สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทสามารถยอมรับได้สูงสุดในแต่ละกิจกรรมการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

โดยจะกำหนดเป็นแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งพนักงานทุกฝ่ายงานจะต้องรับผิดชอบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของ

ตนเองให้อยู่ในระดับที่กำหนด 

ความเชื่อมโยงระหว่างช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ เงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามกฎหมาย และกระบวนการในการติดตาม

ความเสี่ยง 

ตามที่บริษัทฯ มีการกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคง

ทางการเงินภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งฝ่ายงานเจ้าของความเสี่ยงจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคง

ทางการเงิน เพื่อประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการปฏิบตัิงานที่รับผิดชอบ โดยส่วนบริหารความเสี่ยงจะรวบรวม

และสรุปผลกระทบโดยรวมของบริษัทที่ส่งผลต่อสถานะเงินกองทุนของบริษัท และเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามกฎหมาย ร่วมกับ

ผู้บริหารที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการเงินกองทุนของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการเงินกองทุน เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ 

ช่วงเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) กำหนดเป็นเป้าหมายสถานะเงินกองทุนสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ 
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สำหรับกระบวนการติดตามความเสี่ยง หน่วยงานบริหารความเสี่ยงจะรวบรวมข้อมูลผลการบริหารความเสี่ยงของ  

ทุกฝ่ายงาน เพื่อติดตามรายงานผลความเสี่ยงให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบน 

ที่ ยอมรับได้ (Risk Tolerance) รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสถานะเงินกองทุนของบริษัทฯ อีกทั้งในกรณีที่มีความเสี่ยงภัยใหม่ที่

อาจมีผลกระทบต่อสถานะเงินกองทุนของบริษัท โดยจะมีการระบุและติดตามการรายงานการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของบริษัทที่

ทันต่อเหตุการณ์ (Feedback Loop) รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการ

พิจารณาทบทวนมาตรการในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบาย

บริหารความเสี่ยง 

หากในกรณีที่ อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ต่ำกว่าเกณฑ์ อัตราส่วนความเพียงพอของเ งินกองทุน 

(thresholds) ที่บริษัทฯ กำหนด จะมีการดำเนินการตามแผนฉุกเฉินเงินกองทุน (Capital contingency plan) 

ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้บริบทของ

สถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต 

บริษัทฯ ได้กำหนดพันธกิจ ไว้ดังนี้ “บริษัทฯ จะเป็นผู้นำด้านบริการ นวัตกรรม และอินชัวร์เทค ด้วยบุคลากรที่มี

คุณภาพและศักยภาพสูง” โดยมีความเชื่อมั่นว่า การดำรงอยู่ในธุรกิจประกันวินาศภัยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในทุกยุคสมัยนั้น 

ต้องอาศัยความเชื่อถือจากลูกค้าและพันธมิตรรอบตัว รู้จักวางแผนทางการตลาด กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 

การรับประกันภัย และการจัดการสินไหมรวมถึงการบริหารจัดการระบบภายในบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มี  

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งเทียบเคียงกับคู่แข่งแล้วนำมาปรับปรุงให้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

การจัดทำ นโยบายบริหารความเสี่ยง จึงได้คำนึงถึงความสำคัญของพันธกิจที่กำหนดไว้ โดยมุ่งเน้นให้นโยบาย     การ

บริหารความเสี่ยงสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ผ่านกระบวนการและ

แผนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจและตระหนักถึง

ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานทุกฝ่ายงาน ควบคู่ไปกับการดำเนินงานตามเป้าหมายของบริษัทฯ 

การบริหารเงินกองทุน  

 เพื่อแสดงให้เห็นว่าเงินกองทุนของบริษัทฯ เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ได้พิจารณาปริมาณเงินกองทุนที่

จำเป็นในการดำเนินธุรกิจภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาถึงคุณภาพ

และความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ  ซึ่ง ในปี 2564 บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดอัตราส่วน 

ความเพียงพอของเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามกฎหมาย ไม่ต่ำกว่า เกณฑ์มาตรฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้มีการบริหารจัดการระดับเงินกองทุนของบริษัทฯ ตามระดับความเสี่ยง ดังนี้ 
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1. กำหนดระดับความเพียงพอของเงินกองทุนที่ยอมรับได้ ไม่ต่ำกว่า 300% ซึ่งไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการรักษาระดับของเงินกองทุนให้เพียงพอในการรองรับความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ 

2. สื่อสารระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้านเงินกองทุนเพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องปฏิบัติ 
3. ในการดำเนินการใดที่จะส่งผลต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้สำหรับความเสี่ยงด้านต่างๆ  เช่น การรับประกันภัย 

รายใหญ่ หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงจะต้องมีการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเงินกองทุนและเสนอให้
ผู้บริหารรับทราบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ 

4. ความเสี่ยงด้านตลาด ของการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่ งเป็นความเสี่ยงหลักของเงินกองทุนของบริษัทฯ  
ฝ่ายการลงทุนจะทำการคำนวณอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที่
ลงทุน และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน อย่างสม่ำเสมอ 

5. เมื่อมีเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าจะมีผลต่ออัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ 
ฝ่ายบริหาร จะรายงานต่อคณะกรรมการบริหารทันที  

6. จัดทำแผนฉุกเฉินเงินกองทุน (Capital contingency plan) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนธุรกิจภายใต้
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  

การวิเคราะห์ความต่อเนื่อง และการทดสอบภาวะวิกฤต 

 บริษัทฯ ได้ทำการวิเคราะห์ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ที่หลากหลายที่บริษัทฯ คาดว่าจะเกิดขึ้น

ในอนาคต ซึ่งครอบคลุมถึงการทดสอบภาวะวิกฤตตามระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ

ดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยวิเคราะห์ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญทั้งในเชิง

คุณภาพและปริมาณภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความมั่นคงทางการเงินและคำนึงถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะความเสี่ยงของบริษัทในอนาคตโดยวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์สถานการณ์ 

บริษัทจะคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ที่สะท้อนถีงเหตุการณ์ในอดีต โดยนำมาวิเคราะห์ตามสภาวะปัจจุบัน 

ซึ่งอาจจัดทำโดยการกำหนดรูปแบบสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นไปได้ ซึ่งอาจระบุไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงหรือกำหนด

สถานการณ์แบบสุ่ม โดยมีประเด็นสำคัญที่บริษัทต้องพิจารณา ดังนี้ 

1.1. วิเคราะห์ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจตามระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ และระดับความเสี่ยง  

ที่ยอมรับได้ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

1.2. ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงและองค์

รวม และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะ

นำมาใช้ได้ (TCA) และอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) 

1.3. กำหนดปัจจัยที่ใช้วิเคราะห์ความต่อเนื่อง อย่างน้อย 2 สถานการณ์ 
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2. การจัดทำแผนการดำเนินการ (Management Action) 

การจัดทำแผน Management Action ที่เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้

บริษัทมีความสามารถทางการเงิน ทั้งในเรื่องเงินกองทุนและสภาพคล่อง และจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจ

อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan:BCP) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินธุรกิจ

ประจำวันได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามปกติได้ 

3. การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) 

เพื่อดำเนินการทดสอบภาวะวิกฤต วัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ของปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือ

หลายปัจจัยรวมกัน ที่ส่งผลต่อฐานะทางการเงินของบริษัทได้ 

4. ผลการทดสอบภาวะวิกฤต ต่ำกว่าเงินกองทุนภายในบริษัท (Internal CAR) 

กรณีผลการทดสอบภาวะวิกฤตต่ำกว่าเงินกองทุนภายในบริษัท (Internal CAR) บริษัทมีแผนการดำเนินการ ดังนี้ 

4.1. ประเมินแผนการดำเนินการ รวมถึงผลกระทบทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่าแผน การที่นำเสนอมี  

ความเหมาะสมและเป็นไปได้ 

4.2. มีการระบุระยะเวลาในการดำเนินการ และกำหนดผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 

4.3. บริษัทมีการพิจารณาถึงเงินกองทุนตามกฎหมายและแหล่งที่มาของเงินกองทุน 

4.4. สื่อสารและติดตามการดำเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ 

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง   

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรและมีความตั้งใจในการ
ดำเนินการให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของพนักงานทุกคนในองค์กร โดยบูรณาการการบริหารความ
เสี่ยงเข้ากับการตัดสินใจทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และการควบคุมภายใน และได้ทำความเข้าใจกับพนักงานให้ทราบ
ถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง ได้มีการจัดอบรมการทำแผนบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานในระดับ
ปฏิบัติการเพื่อให้แต่ละฝ่ายมีแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่อาจส่งผล
กระทบต่อความเสี่ยงองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการประกันภัย ด้านตลาด ด้านเครดิต ด้านสภาพคล่อง      
ด้านการปฏิบัติการ ด้านชื่อเสียง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านมหันตภัย ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ด้านการป้อ งกัน         
และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายล้างสูง และด้านป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ดังนี้ 

1. ผู้บริหารกำหนดทิศทาง นโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสื่อสารวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่

ได้รับจากการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไปยังพนักงานทุกคนรับทราบ เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของ

การบริหารความเสี่ยง นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

อนุมัติ เพื่อเป็นแนวทางและเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
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2. จัดให้มีการบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงด้วยการกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการ

บริหารความเสี่ยงและการตัดสินใจทางธุรกิจ ด้วยการนำเสนอ วิเคราะห์ข้อมูล และปัญหาในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ 

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับทราบและพิจารณาให้คำปรึกษา เพื่อลดความเสี่ยง ที่อาจทำให้ไม่

เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ของบริษัท รวมทั้งการกำกับดูแลและการควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจำทุกปี 

3. จัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อให้

ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อฝ่ายงาน ต่อองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมให้มี  

การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร 

4. จัดให้มีการทดสอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan:BCP) โดยแผนฉุกเฉิน

ดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงการกำหนดระยะเวลาในการกู้คืนระบบ (Recovery Time Objective :RTO) ที่สอดคล้องกับ

ความสำคัญของระบบงานหลักของบริษัท เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และรองรับการเกิดเหตุการณ์

ผิดปกติต่างๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายต่อระบบ เช่น ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ภัยคุกคามทางไซ

เบอร์ ภัยธรรมชาติ เพื่อให้การกู้คืนระบบกลับสู่การทำงานได้ตามปกติให้เร็วที่สุด 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง  

  บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยได้ระบุความเสี่ย งที่สำคัญที่เกี่ยวข้องและความเสี่ยงที่
คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมแหล่งที่มาของความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งในทางการเงินและที่มิใช่
ทางการเงิน และได้จัดทำเป็นทะเบียนความเสี่ยง โดยคำนึงถึงทิศทางการขยายงานและแผนรองรับการขยายงานตามที่ระบุไว้ใน
แผนธุรกิจ และได้ทบทวนความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของเหตุการณ์ความเสี่ยง 
โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วย การระบุปัจจัยเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงพร้อมทั้งกำหนดวิธีที่ใช้
ในการประเมินและแนวทางการจัดลำดับความเสี่ยงตามความสำคัญ กำหนดให้มีการตอบสนองความเสี่ยงให้สอดคล้องกับช่วง
ความเบี่ยงเบนยอมรับได้ การติดตามดูแลและการรายงานผลของความเสี่ยง ตามแต่ละประเภทต่างๆ และประเด็นสำคัญ และ
ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสาเหตุความเสี่ยง ในการพัฒนา
กระบวนการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯได้ พิจารณาจากแผนการตลาด และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่กัน เพื่อให้มั่นใจว่า
กระบวนการบริหารความเสี่ยงสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงในอนาคตได้ ทั้งนี้ เพื่อให้
ความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ได้กำหนดให้มีการควบคุมและติดตามกระบวนการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
รวมถึง มีการรายงานประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ หรือ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สำคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ 
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ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง และครอบคลุมกิจกรรมหลักที่มีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้  เงินกองทุน ชื่อเสียง หรือ การดำรงอยู่ของ
บริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบาย  แผนงาน และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของบริษัทฯ  พร้อมทั้ง สื่อสารนโยบายให้ทุกหน่วยงานทราบ และนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบาย 
แผนงาน และโครงสร้างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยพิจารณาขอบเขตการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมอย่างน้อย ดังนี้ 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
2. การเสนอขาย และการเก็บเบี้ยประกันภัย 
3. การพิจารณารับประกันภัย 
4. การประเมินสำรองประกันภัย 
5. การบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน 
6. การประกันภัยต่อ 
7. การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น 
8. การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน 
9. การใช้บริการจากบุคคลภายนอก (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานว่าด้วยแนวทางปฏิบัติใน

การใช้บริการจากบุคคลภายนอกของบริษัทประกันภัย 

   ทั้งนี้ ในการกำหนดขอบเขตการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเพื่อให้ครอบคลุมประเภทความเสี่ยงสำคัญที่มีอยู่ในกิจกรรม
และกระบวนการดำเนินงานของบริษัทอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
2. ความเสี่ยงด้านประกันภัย  
3. ความเสี่ยงด้านตลาด  
4. ความเสี่ยงด้านเครดิต 
5. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
6. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
7. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง 
8. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. ความเสี่ยงด้านมหันตภัย 
10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ 
11. ความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจ (ถ้ามี) 
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 โดยระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกระบวนการที่สำคัญ คือ การระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง การติดตามดูแลความเสี่ยง และการรายงานผลของความเสี่ยง  ประเภทต่างๆ และ
ประเด็นสำคัญ โดยแบ่งแต่ละประเภทของความเสี่ยงตามขอบเขตการบริหารความเสี่ยง ดังนี้  

ปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การบริหารจัดการความเสี่ยง 
1. แผนกลยุทธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
สาเหตุความเสี่ยง 
     1. การจัดโครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง อำนาจอนุมัติและ
ความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่สอดรับกับ 
กลยุทธ์ 
     2. กระบวนการติดตามและประเมินผลไม่สอดรับกับกล
ยุทธ์ 
     3. กระบวนการด้านงบประมาณ กับระยะเวลาไม่สอดรับ
กับกลยุทธ์ 
     4. ปัจจัยภายนอกทำให้แผนงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
เช่น การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2. การออกกฎระเบียบข้อบังคับท่ีมากเกินไป (Regulation) 
สาเหตุความเสี่ยง 
   บริษัทฯ ปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ 
ข้อบังคับของทางการ 
3. ความไม่แน่นอนของระบบเศรษฐศาสตร์มหภาค
(Macroeconomic)  
สาเหตุความเสี่ยง 
    GDP Growth ของประเทศชะลอตัว 
4. การนำนวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการ  
สาเหตุความเสี่ยง   
   การทำธุรกรรมผ่าน app ท่ีลูกค้าสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 
เช่น Health App. Speed App, ช่องทางการขายผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
 
 
 
 

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ 
และทิศทางการดำเนินงานธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ซ่ึงผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วม
ในการพิจารณาและอนุมัติแผนงานต่างๆ รวมท้ังมีกระบวนการติดตามและรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ กำลัง
ดำเนินมาในทิศทางท่ีถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ โดยกำหนด ให้มี
การ 

 

▪ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และเพิ่มอัตรากำลัง รวมท้ังพัฒนาบุคลากรให้

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 

▪ ประชุมวางแผนองค์กรร่วมกับ ผจก./ฝ่ายบริหาร และมีการแจ้งวิสัยทัศน์

แผนงาน และพันธกิจให้กับพนักงานทุกระดับรับทราบ 

▪ กำหนดการติดตามทุกไตรมาส และนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงแผนงาน 

▪ กำหนดให้มีการจัดทำโครงการและกำหนดกรอบงบประมาณให้ 

สอดรับกับแผนงาน 

▪ กำหนดให้มีการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร  
 

         ท้ังน้ี บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาคน พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
บริการ และการบริหารจัดการความเสี่ยงมากขึ้น และได้กำหนดแผนกลยุทธ์และ
แผนการปฏิบัติงานในแต่ละระดับ เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมท่ัว
ท้ังองค์กร ตลอดจนการกำหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ โดยจัดให้มีการระดม
ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงทุกปีเพื่อคอยติดตามทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์
การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการแข่งขันท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป รวมท้ังให้สอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมประกันภัยในปัจจุบัน  ท้ังน้ี ได้มี
การบูรณาการกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอน
ต่างๆ มีการจัดทำแผนธุรกิจควบคู่กับแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และได้มีการติดตามผล
การดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อสร้างความมั่นใจและบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีวางไว้ รวมท้ังกระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการลงทุน 
เป็นต้น 
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ปัจจัยเสี่ยงด้านปฏิบัติการ การบริหารจัดการความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
1. ความเสี่ยงจากข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนด

สมมติฐานในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยไม่เพียงพอ 
หรือไม่เหมาะสมกับความเสี่ยง 

2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่สามารถคืนทุน 
ได้ตามแผน  

3. ความเสี่ยงท่ีอัตราส่วนเงินกองทุนต่ำกว่าสมมติฐานท่ี
กำหนดไว้  

4. ความเสี่ยงจากข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนด
สมมติฐานในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยไม่เพียงพอ 
หรือไมเ่หมาะสมกับความเสี่ยง  

5. ความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดหาบริษัทประกันภัยต่อเพื่อ
รองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ 

1. จัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
2. จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
3. จัดทำนโยบาย Stop Loss 
4. พิจารณาสมมติฐานการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย เทียบกับนโยบายแผนธุรกิจ 

และผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียง 
5. ส่งเสริมนักคณิตศาสตร์ให้มีความรู้ ความสามารถ อย่างเพียงพอ 
6. จัดทำนโยบายรับประกันครอบคลุมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการกำหนดอัตรา เบี้ย

ประกันภัย 

ปัจจัยเสี่ยงจากการเก็บเบี้ยประกันภัย   การบริหารจัดการความเสี่ยง 
1. ผู้รับชำระเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท ไม่ชำระเบี้ย หรือ

ส่งเบี้ย ให้บริษัทฯ ภายในเวลากำหนด 
2. บริษัทไม่ได้แต่งตั้งตัวแทนประกันวินาศภัย หรือมอบ

อำนาจเป็นหนังสือให้พนักงานหรือนายหน้าประกันวินาศ
ภัย ครบถ้วน 

3. บริษัทจัดทำสมุดทะเบียนควบคุมการเก็บเบี้ยประกันภัย  
ไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงเวลา 

1. จัดทำนโยบายเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยท่ีบริษัทอาจไม่ได้รับชำระ 
2. กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจน กำหนดเป้าหมายหน่วยงานจัดเก็บเบี้ย 
3. ดำเนินการทบทวนนโยบายการเก็บเบ้ีย 

ปัจจัยเสี่ยงจากการพิจารณารับประกันภัย   การบริหารจัดการความเสี่ยง 
1. การรับประกันภัยเกินขีดจำกัดของบริษัท (Risk 

Accumulation)  
2. พิจารณาเงื่อนไขการคุ้มครองไม่เหมาะสมกับความเสี่ยง 
3. การกระจุกตัวของงานท่ีรับประกันภัย 

 
 

 

1. กำหนดนโยบายการรับงาน 
2. กำหนดนโยบายการหยุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดค่าสินไหมสูง 
3. การเอาประกันภัยต่อ จัดหาผู้รับประกันภัยต่อท่ีเหมาะสม 
4. การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรภายในองค์กรและการกำหนด 
5. มาตรการดำเนินการกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
6. จัดทำฐานข้อมูลต้นทุนการรับประกันภัยเพื่อให้ UW ใช้เป็นฐานการคำนวณเบี้ย 
7. การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยบนพื้นฐานต้นทุนของความเสี่ยงที่แท้จริง 

ปัจจัยเสี่ยงจากการจัดการค่าสินไหมทดแทน การบริหารจัดการความเสี่ยง 
1. ความไม่แม่นยำในการตั้งประมาณการสินไหมสูงไป/ต่ำไป 
2. Loss Ratio สูงกว่าท่ีประมาณการไว้ 
3. ความเสี่ยงจากการนำข้อมูลในรายงานท่ีผิดไปใช้ในการ

ประเมินสำรองประกันภัย และการกำหนดราคา 
 

1. จัดทำนโยบายการจัดการสินไหมเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นปัจจุบัน 
2. กำหนดนโยบายการหยุดจำหน่ายหรือชะลอการรับประกันภัยในผลิตภัณฑ์ที่เกิด

ค่าสินไหมสูง 
3. ชะลอการจ่ายค่าส่งเสริมการขายในผลิตภัณฑ์ที่ขาดทุน/หรือรับประกันแบบมี 

Limit 
4. ทบทวนต้นทุน ให้เป็นปัจจุบัน โดยดูจาก Severity 
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ปัจจัยเสี่ยงจากการประกันภัยต่อ   การบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. ไม่สามารถเรียกคืนความเสียหายจากผู้รับประกันภัยต่อได้ 
เนื่องจากสัญญาประกันภัยต่อไม่รองรับ/อยู่นอกเงื่อนไข/
ไม่เพียงพอต่อภาระหน้ีสินท่ีเกิดขึ้น 

2. ไม่มีระบบการจัดทำบัญชีประกันภัยต่อและการจ่าย/ 
รับเงินท่ีด ี

1. มีนโยบายการประกันภัยต่อ กลยุทธ์ประกันภัยต่อเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. จั ด ท ำ  Reinsurance Program ให้ ส อ ด ค ล้ อ ง  กั บ  Accumulation Loss  

ของบริษัท 
3. จัดการให้มีการถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังผู้รับประกันภัยต่อผ่านสัญญาประกันภัย

ต่อท้ังวิธีท่ีเป็นสัญญาล่วงหน้ารายปี และวิธีท่ีเป็นการทำเฉพาะราย ซ่ึงการเลือก
ผู้รับประกันภัยต่อ จะพิจารณาท่ีความมั่นคงเป็นอันดับแรก 

4. มีการบริหารพอร์ตการรับประกันภัยให้มีสัดส่วนของการประกันภัยต่างๆ อย่าง
เหมาะสม ท้ังในด้านผลรวมของผลการพิจารณารับประกันภัย และให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท 

ปัจจัยเสี่ยงจากการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น   การบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. การลงทุนในสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
ตามท่ีคณะกรรมการลงทุนกำหนด 

2. รายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสารหน้ีไม่ครบถ้วน 
การเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของสินทรัพย์ลงทุน  

3. อัตราดอกเบี้ ย  อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน  
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

1. มีการรายงานผลการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนต่อคณะกรรมการลงทุนเป็น
ประจำ 

2. ติดตามสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนเป็นไป
ตามนโยบายการลงทุนท่ีกำหนด 

3. เลือกลงทุนในตราสารทุนท่ีผู้ออกฐานะการเงินท่ีดี มีความสามารถเติบโตได้อย่าง
สม่ำเสมอและมีความสามารถแข่งขัน 

4. ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย และติดตามอัตราดอกเบี้ย
และผลตอบแทนอย่างใกล้ชิด 

5. ใช้เครื่องมือทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เช่น 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน 

ปัจจัยเสี่ยงจากการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน การบริหารจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงจากการประเมินราคาทรัพย์สินและหน้ีสินไม่
ถูกต้อง ตามประกาศ คปภ. 

จัดทำคู่มือการประเมินราคาสินทรัพย์และหน้ีสิน 

ปัจจัยเสี่ยงจากการใช้บริการบุคคลภายนอก การบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. ข้อมูลของบริษัท และ/หรือ ข้อมูลของลูกค้ารั่วไหล 
2. ผู้ให้บริการไม่มีนโยบายการรักษาข้อมูล 
3. ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้ เกิดการหยุดชะงัก 

หรือไม่มีความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ  
ในการให้บริการแก่ลูกค้า  
 

1.    กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกปฏิบัติตามในการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล การรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ของลูกค้า และข้อมูลของบริษัท รวมถึงสิทธิการเข้าถึง และความเป็นเจ้าของ
ข้อมูล เป็นต้น ตลอดจนกำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจน หากมีการเปิดเผยข้อมูล
ลูกค้าหรือข้อมูลบริษัท ท้ังน้ี กำหนดให้ผู้ให้บริการแยกฐานข้อมูลลูกค้าของ
บริษัทออกจากข้อมูลของผู้ให้บริการภายนอกหรือลูกค้ารายอื่นของผู้ให้บริการ
ด้วย 

2.    จัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยกำหนดขั้นตอนการ
ดำเนินการ ระบบงานท่ีสำคัญท่ีบริษัทฯ ใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกและมี
การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อสามารถดำเนินงานได้ตรงตามเป้าหมายท่ี
ต้องการ 



 

19 

 

ปัจจัยเสี่ยงด้านการประกันภัย   การบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงจากจำนวนและความถี่ของความเสียหาย 
ท่ีเพิ่มสูงขึ้น เป็นผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ท้ังจากสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ อุบัติภัย ภัยก่อการร้าย 
หรือโจรกรรม ท่ีอาจนำมาซ่ึงความเสียหายรุนแรง ต่อชีวิต 
ร่างกาย และทรัพย์สินท่ีบริษัทรับประกันภัยไว้ 

2. ความเสี่ยงจากความไม่สมดุลของสัดส่วนของผลิตภัณฑ์
ประกันภัยประเภทต่างๆ โดยเน้นเจาะตลาดเฉพาะภัยบาง
ประเภท ซ่ึงอาจทำให้รายได้ของบริษัทต้องผูกติดกับผลิตภัณฑ์
น้ัน เน่ืองจากมีต้นทุนหรือค่าเสียหายโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 
เช่น การประกันรถยนต์ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้หรือ 
กำไรของบริษัท  

3. ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระทำอันไม่สุจริตของผู้เอา
ประกันภัยท่ีมุ่งหวังผลประโยชน์จากการทำประกันภัย ส่งผลให้
บริษัทต้องเสี่ยงต่อการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจำนวนสูงเกิน 
ความเป็นจริง 

1. วิเคราะห์อัตราค่าเสียหาย และอัตราค่าเสียหายรวมกับค่าใช้จ่าย  
2. พิจารณาคัดเลือกกลุ่มลูกค้า ลักษณะกิจการ และความเสี่ยงของภัยท่ีจะ 

รับประกันภัยอย่างเข้มงวด  
3. กระจายความเสี่ยงภัยโดยการทำประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้าและแบบ

เฉพาะรายไว้กับบริษัทประกันภัยท่ีมั่นคงท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ัง
การซ้ือประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน ซ่ึงจะช่วยควบคุมความเสี่ยงภัย
ท่ีบริษัทรับไว้เอง เพื่อป้องกันไม่ให้ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของ
บริษัทเกิดความผันผวนและได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง  กรณีเกิดมหันตภัย  

4. บริหารสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ ให้กระจายการรับเสี่ยงภัยไปในทุกประเภทภัย ด้วย
สัดส่วนท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพตลาด โดยใช้หลักวิชาการข้อมูลทางสถิติ
ท่ีทันสมัย และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อมุ่งเน้นเจาะตลาดใน
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างผลกำไรและมีแนวโน้มการเติบโตดี 

ปัจจัยเสี่ยงด้านการตลาด การบริหารจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของ
สินทรัพย์ลงทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสาร
ทุน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

บริษัทฯ  มีคณะกรรมการลงทุนเป็นผู้กำหนดกรอบนโยบายการลงทุนเพ่ือกำกับ

ดูแลการลงทุน ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม โดยเน้นการลงทุน

หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ มีความมั่นคง ให้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมและ

สม่ำเสมอ โดยผ่ านการอนุมั ติสัดส่ วนประเภทการลงทุนจากคณ ะกรรมการ 

บริษัทฯ รวมถึงได้มีการกำหนดคู่มือแนวทางบริหารการลงทุน เป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่ง

จะมีการกำหนดกรอบและทิศทางการลงทุนในแต่ละปี   โดยระบุ ขีดจำกัด ใน 

การลงทุนทุกประเภทและทุกระดับ  ซึ่งพิจารณากำหนดขึ้นจากอัตราผลตอบแทน

เป้าหมายและสภาพคล่อง  โดยให้เชื่อมโยงและสอดรับกับผลกระทบต่อเงินกองทุนที่ต้อง

ดำรงไว้ตามกฎเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงด้านเครดิต การบริหารจัดการความเสี่ยง 

    ผู้รับประกันภัยต่อถูกลดระดับความน่าเชื่อถือ CAR Ratio 
ลดลง หรือล้มละลาย  หรือผิด นัดชำระห น้ี  บริษัท เอา
ประกันภัยต่อกระจุกตัวในบริษัทประกันภัยต่อแห่งเดียว หรือ
กลุ่มบริษัทประกันภัยต่อเดียว หรือกระจุกตัวในบริษัท
ประกันภัยต่อท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำ 

1. กำหนดให้มีระบบการติดตามและรายงานฐานะลูกหนี้เบี้ยประกันภัยค้างชำระเป็น
ประจำ  

2. ควบคุมให้มีการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามระเบียบของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย   

3. จัดทำมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยง กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือกบริษัทรับประกันภัยต่อและนายหน้า/ตัวแทนอย่างรัดกุม  พิจารณา
ศักยภาพในด้านการขาย สถานะทางการเงิน  ประวัติในการประกอบธุรกิจ  
ความสามารถในการชำระเบี้ย  ตลอดจนกำหนดให้ตัวแทนต้องมีหลักทรัพย์หรือ
บุคคลค้ำประกันในวงเงินเครดิตที่บริษัทฯ กำหนด  
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       อีกท้ัง เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง บริษัทฯจะเน้นลงทุนในตราสารหน้ีท่ีผู้
ออกมีคุณภาพสูงมีอันดับเครดิตท่ีดี การพิจารณา Credit Rating ในการลงทุน  
บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการลงทุน ทำหน้าท่ีพิจารณาและทบทวนปัจจัยต่างๆ 
อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนของบริษัทฯ และควบคุม
การลงทุนให้เป็นไปตามขอบเขตและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยซ่ึงถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหาร 
การลงทุน โดยบริษัทฯ เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยแยกตามระดับ
ของ Credit Rating ท่ีมีอันดับตั้งแต่ A- ขึ้นไป 

ปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง 

  การดำรงเงินกองทุนของบริษัทฯ มีไม่เพียงพอต่อภาระ
ผูกพันท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

        บริษัทฯ เลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ประกอบกับมีการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพสามารถรักษาระดับเงินสดในมือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดเวลาใน
กรณีที่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนที่มากเกินกว่าปริมาณเงินสดประจำวันที่มีอยู่  
ฝ่ายการเงินจะแจ้งล่วงหน้าเพ่ือให้ฝ่ายลงทุนแปลงเงินลงทุนเป็นเงินสด  เพ่ือให้เพียงพอ
ต่อการชำระหนี้สินที่ถึงกำหนด ทำให้เชื่อมั่นว่า ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ในระดับที่
ควบคุมได้ 
       ทั้ งนี้   บ ริษัทฯ มีการดำรงเงินกองทุนอย่างเพียงพอ เพ่ือรองรับความเสี่ยง     
ที่อาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ 

❖ การบริหารเงินกองทุนตามระดับความเส่ียง 
ในปี 2564 บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดอัตราส่วนความเพียงพอของ

เงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามกฎหมายไม่ต่ำกว่า เกณฑ์มาตรฐานของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมทั้งได้มีการบริหาร
จัดการระดับเงินกองทุนของบริษัทตามระดับความเสี่ยง ดังนี้ 

1. กำหนดระดับความเพียงพอของเงินกองทุนที่ยอมรับได้ และไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการรักษา ระดับของเงินกองทุนให้เพียงพอในการรองรับ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ 

2. สื่อสารระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้านเงินกองทุนเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติ 

3. ในการดำเนินการใดที่จะส่งผลต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้สำหรับความเสี่ยงด้าน
ต่างๆ  เช่น การรับประกันภัยรายใหญ่  หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงจะต้องมีการ
ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้ นกับเงินกองทุนและเสนอให้ผู้บ ริหารรับทราบเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ 

4. ความเสี่ยงด้านตลาด ของการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงหลักของ
เงินกองทุนของบริษัทฯ ฝ่ายการลงทุนจะทำการคำนวณอัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที่ลงทุนและรายงานต่อคณะกรรมการ
ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ 

5. เมื่อมี เหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าจะมีผลต่ออัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ฝ่ายบริหารจะรายงานต่อ คณะกรรมการบริหาร
ทันที 
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6. บริษัทฯ ได้มีการเปิดบัญชี หรือบัญชีเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ไว้กับสถาบัน
การเงิน (ธนาคารพาณิชย์) 2 แห่ง วงเงินรวม 20,000,000 บาท หากเกิดกรณีเหตุฉุกเฉิน
สามารถนำเงินดังกล่าวมาใช้ได้ทันที 

ปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎหมาย การบริหารจัดการความเสี่ยง 

• ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการรับ-
จ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์  

• ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย  

 

      1. กำหนดให้มีนโยบาย และ ระเบียบปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
หรือหลักเกณฑ์การจ่ายสินไหมทดแทน ท่ี สำนักงาน คปภ.กำหนด 
      2. กำหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  โดย
เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการระบุตัวตนของลูกค้า ขั้นตอนการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงของ
ลูกค้า  ขั้นตอนการกำหนดระดับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย ขั้นตอนการตรวจทาน
ความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรม ขั้นตอนการตรวจทานข้อมูลการพิสูจน์ทราบลูกค้า
ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง ขั้นตอนการทบทวนการประเมินความเสี่ยง จนถึง
ขั้นตอนการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าแต่ละราย  ซ่ึงกระบวนการท่ีกล่าวมา
น้ันเป็นกระบวนการหลักในการป้องกันและตรวจสอบมิให้บริษัทฯ ถูกเป็นแหล่งฟอก
เงินและแหล่งสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามมาตรฐานสากล ในกรณีท่ี
ลูกค้าเป็นบุคคลท่ีมีชื่อตรงกับรายชื่อบุคคลท่ีถูกกำหนดตามประกาศของสำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยระบบรับประกันภัยและระบบสินไหมทดแทน
ของบริษัทจะแจ้งเตือนและจะไม่สามารถทำการบันทึกข้อมูลของลูกค้าได้  โดย
ระบบงานดังกล่าวจะทำการตรวจสอบจาก ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชนหรือในกรณีท่ี
เป็นบุคคลชาวต่างชาติจะทำการตรวจสอบจากเลขท่ีหนังสือ เดินทาง เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบหรือระบุตัวตนของลูกค้าก่อนการพิจารณารับประกันภัย 
      อีกท้ัง บริษัทฯ ยังได้กำหนด “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” ขึ้น อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษรซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  โดยกำหนดคำนิยาม 
แนวทางปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสื่อสารให้เกิดความเข้าใจนำไปสู่
การยอมรับและปลูกจิตสำนึกท่ีดีให้บุคลากรทุกระดับ พร้อมลงนามรับทราบและถือ
ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และนโยบายท่ีเกี่ยวข้องของบริษัทฯ  
อย่างเคร่งครัด 
      ท้ังน้ี บริษัท ได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อทำหน้าท่ี
ติดตามและกำกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และกำหนดช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ และขีดจำกัดความเสี่ยงของบริษัทฯ ถูกกำหนดขึ้นโดย

พิจารณาในแง่มุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งมีทั้งแบบที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน โดยยึดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง

ในลักษณะ conservative ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ในแง่มุมต่างๆ มีดังนี้ 

1) ระดับความเสี่ยงที่บริษัทสามารถยอมรับได้ ด้านผลประกอบการและเงินกองทุน 

2) ด้านอัตราส่วนทางการเงินตามเกณฑ์ของ Early Warning System 

3) ด้านผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 

4) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จะพิจารณาตามแนวทางต่อไปนี้ 

1) กำหนดตามเป้าหมายองค์กร  

2) พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลในอดีต (History) 

3) ค่าเทียบเคียงกับตัวเลขอุตสาหกรรมหรือบริษัทประกันภัยคู่เทียบ (Peers) 

4) ระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้ 

 ในการจัดทำกรอบของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้น บริษัทฯ จะพิจารณาถึงแผนธุรกิจของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่

อาจเกิดขึ้น รวมถึงความเสี่ยงจากการรับประกันภัยและขีดจำกัดความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง มีการสื่อสารระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการรายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ผ่านดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk 

Indicator : KRI) หากกิจกรรมใดของบริษัทที่ทำให้ไม่เป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้น กิจกรรมนั้นจะต้องได้รับ  

การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัทนั้น บริษัทได้กำหนดให้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน 

(Capital Adequacy Ratio: CAR) ที่จะต้องรักษาไว้ไม่ให้ต่ำกว่า 300 % เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่  

ผู้เอาประกันภัยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับได้ทุกข้ อ นอกจากนี้

ความผันผวนของรายได้และกำไรสุทธิต้องอยู่ในระดับต่ำผลประกอบการต้องเป็นไปตามที่ประมาณการ 

การควบคุมภายใน    

 คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบ

การควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการเก่ียวโยงกัน การนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

หรือไม่มีอำนาจ พร้อมทั้งได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
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ซึ่งมีความเป็นอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินความมีประสิทธิภาพ ความเพียงพอระบบการควบคุมภายในระบบ 

การบริหารความเสี่ยง เก่ียวกับประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ เพื่อให้หน่วยงานแก้ไขหรือปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในใน  

เร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ  

 ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นสอดคล้องตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission) และนำการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk 
Management : ERM) มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของบริษัท สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายการปฏิบัติงาน ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการประกันภัย  ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ  
รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 ตาม “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการ
ควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามและการประเมินผล มีรายละเอียด ดังนี้  

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม   

คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน พร้อมทั้ง
กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีและ
เหมาะสม มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาไว้อย่างชัดเจนรวมถึงปรับปรุงกระบวนการทำงานของทุกส่วน
งานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และสร้างจิตสำนึก มีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส 
มีจริยธรรม ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่น ทำให้องค์กรมี
ความโปร่งใสปราศจากการคอร์รัปชั่น  

อีกทั้ง ยังได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนได้
ให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมให้มี
การอบรม/การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีให้แก่บุคลากรทุกคน เพื่อให้  
การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

บริษัทฯ กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) 
เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร  โดยมีระเบียบปฏิบัติที่เป็น  
ลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการสรรหา และพัฒนาบุคลากร กำหนด
แผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ  
เพื่อพิจารณาให้รางวัลอย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. การประเมินความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำพาองค์กรสู่เป้าหมาย  
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  

 บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานบริหารความเสี่ยง 
พิจารณากลั่นกรองและกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีการระบุปัจจัยและเหตุที่มาของความเสี่ยง มีการประเมินวิเคราะห์จัดลำดับ
ความสำคัญของความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดมาตรการจัดการที่เหมาะสม มีการติดตาม/ประเมินผล และ รายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอโดยกำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ 
และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี  การบริหารงาน และการปฏิบัติงานประจำวัน ซึ่งกระบวนการบริหาร  
ความเสี่ยงจะต้องครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ดังนี้ 

• บริษัทฯ กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่ วทั้ งองค์กรตามกรอบมาตรฐาน COSO Enterprise Risk 

Management และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ  

การบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย  

1) การจัดทำ Risk Profile ระดับองค์กรและระดับฝา่ยงาน    

2) บริหารความเสี่ยงดา้นการลงทุน 

3) บริหารความเสี่ยงระดบักระบวนการต่างๆ  

• บริษัทฯ ได้นำเอาระบบตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator-KRI) มาใช้เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง

ของปัจจัยต่างๆ และกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา 

3. กิจกรรมการควบคุม 

บริษัทฯ ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานไว้อย่างชัดเจน และมีการทบทวนคู่มืออำนาจอนุมัติ 
อำนาจดำเนินการ แบ่งแยกหน้าที่ที่อาจมีการเอ้ือให้เกิดการทุจริตออกจากกันและมีการจัดทำคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรให้เป็นปัจจุบัน มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มีหรืออาจมี  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมการอนุมัติธุรกรรมโดยคำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังได้มีการจัด ตั้งหน่วยงานกำกับดูแล 
การปฏิบัติงาน (Compliance Unit) เพื่อประสานงานและดูแลให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันและให้
ความสำคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินอย่างมี
ประสิทธิผล โดยได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยมาใช้ ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บและ
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ติดตามผล เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งข้อมูล
ทางด้านการเงินและข้อมูลอ่ืนๆ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางบริหาร
จัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 

• บริษัทฯ กำหนดชั้นความลับของข้อมูล แนวทางการจัดเก็บเอกสารสำคัญและเอกสารควบคุม รวมถึงข้อมูล

ประกอบการปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและทันต่อการใช้งาน 

• บริษัทฯ มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเหมาะสม โดย

สาระสำคัญที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเอกสารการประชุม ได้จัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่ อน 

การประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถ

ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา 

• บริษัทฯ มีการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับป้องกันในเร่ืองความปลอดภัยของข้อมูลกรณีมีอุบัติภัยร้ายแรง

จนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมถึงกำหนดให้มีการซักซ้อมแผนสำรองฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี 

• บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายใน ผ่านระบบ Intranet เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารนโยบาย และ

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้ง การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึงและทันเวลา รวมถึงจัดให้มี

ช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทฯ  

ได้อย่างปลอดภัย 

5. ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผล   

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนา
ปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 

• บริษัทฯ ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร และประเมินการควบคุมภายในระดับฝ่ายงานผ่าน 

การประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง (Control Self -Assessment) เป็นประจำทุกปี  

• บริษัทฯ มีการติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือตัวชี้วัด (KPI) ที่กำหนดไว้

อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน หน่วยงานดูแลการปฏิบัติงาน หน่วยงาน

บริหารความเสี่ยง และผู้สอบบัญชีภายนอก 

• ฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ในการประเมินความเพียงพอและ

ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแล
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กิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

อย่างสม่ำเสมอ โดยตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ  

กระบวนการควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ  

1) การกำหนดแบบ ข้อความ การพัฒนากรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

การกำหนดอัตราเบี้ยที่จะนำเสนอขาย สอดคล้องกับภาวะตลาด มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง

เหมาะสม โดยมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดย

ได้ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยอมรับโดยทั่วไป และมีการติดตาม วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเงินสำรอง 

เพื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการตั้งเงินสำรองของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่า เงินสำรอง

ที่ตั้งไว้เพียงพอสำหรับภาระผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อผู้เอาประกันภัยในอนาคต 

นอกจากนี้ ในทุกครั้งที่มีการขอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริษัทฯ ได้ให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่างๆ อย่างรอบด้านและหาวิธีการจัดการที่ เหมาะสมสำหรับ  

การดำเนินการให้ผลิตภัณฑ์สามารถพัฒนาและให้ยอดขายได้ตามความคาดหวัง 

2) การโฆษณา การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการให้ข้อมูลผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 

กำหนดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน ตัวแทนและนายหน้า ที่ทำหน้าที่ในการเสนอขายกรมธรรม์

ประกันภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสื่อสารชี้แจงข้อมูลข่าวสารกฎระเบียบใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการเสนอขาย

กรมธรรม์โดยฝ่ายงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกับฝ่ายงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาให้พนักงาน 

ตัวแทนและนายหน้า มีความสามารถในการรับประกันภัยและให้ข้อมูล คำแนะนำแก่ผู้เอาประกันภัยได้อย่างถูกต้องและ

เพียงพอ รวมทั้งกำหนดและควบคุมการใช้เอกสารประกอบการเสนอขายต้องเป็นเอกสารที่ ได้รับความเห็นชอบจาก

บริษัทฯ เท่านั้น เพื่อให้การเสนอขายกรมธรรม์เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและให้พนักงาน ตัวแทนและนายหน้า

จะต้องปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง คู่มือการปฏิบัติงานตามที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด 

3) การได้มา เก็บรักษา และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 

    บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญของการเก็บรักษาและคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการโดยข้อมูลส่วนตัวของ

ผู้ใช้บริการจะไม่ถูกนำไปใช้ในทางอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อน ยกเว้น เพื่อการทำธุรกิจของบริษัทฯ 

อันเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น จะไม่มีการขายการแลกเปลี่ยนให้กับผู้อ่ืนและหากการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้

ประโยชน์ของบริษัทฯ เองก็ต้องเป็นเพื่อการให้บริการที่ดีขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจใน นโยบายความเป็นส่วนตัวและ
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ข้อมูลส่วนบุคลโดยได้พิจารณารายละเอียดในการนำเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน และมีการกำหนดกระบวนการทำงานที่

เก่ียวข้องเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลเป็นอย่างดี 

    นอกจากนั้น การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

    ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไว้อย่างเป็น

ความลับและปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วน

บุคคล จะเป็นเครื่องมือให้กับผู้ใช้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ทุกคนในการดูแลรักษาความเป็นส่วนตัวและ

ข้อมลูส่วนบุคคลของบริษัทฯ  

4) การให้บริการผู้เอาประกันภัย 

กำหนดให้พนักงานที่ทำหน้าที่ในการให้บริการผู้เอาประกันภัย จะต้องปฏิบัติตามคู่มือการบริการ (Service Mind) 

และแผนคุณภาพการให้บริการ สำหรับตัวแทนและนายหน้า กำหนดให้มีการควบคุมตัวแทนและนายหน้า ผ่านการ

สื่อสารช่องทางต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงการเข้าดูแลเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแก่ตัวแทนและ

นายหน้า ให้เกิดการบริการที่ดีที่สุดแก่ผู้เอาประกันภัย 

5) การจัดการค่าสินไหมทดแทนและการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย 

บริษัทฯ ดำเนินนโยบายจัดการค่าสินไหมและการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยอย่างเป็นธรรมโดยมี

ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระดับการบริการ ปรับปรุงระบบขั้นตอนในการจัดการสินไหม ให้เกิดความรัดกุม ลดช่องโหว่ของ

การเกิดทุจริต เนื่องจากการรั่วไหลจากค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยโดยเฉพาะสินไหมรถยนต์นั้นมักเป็นสาเหตุ หลัก

อันหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจประสบปัญหาขาดทุนและส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ ได้ โดยพนักงานที่มีหน้าที่ที่

เก่ียวข้องจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัย/ผู้ประสบภัย และผู้มีสิทธิ์ได้รับการ

ชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทนได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือเป็นหนึ่งในพันธ

กิจหลักของบริษัทฯ โดยมีแผนงานเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการจัดการ

สินไหมทดแทนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

6) การจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย 

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน และสินไหมทดแทน เพื่อทำหน้าที่ในการตัดสินใจชี้ขาด

เรื่องร้องเรียน และกำหนดผู้ควบคุมการดำเนินการ และพิจารณาการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา

ประกันภัยที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีมูลค่าเสียหายสูง โดยกำหนดระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด 

ทั้งนี้ ได้กำหนดช่องทางและวิธีปฏิบัติในการรับเร่ืองร้องเรียนและเสนอแนะมายังบริษัทฯ และกำหนดให้มีหน่วยงาน

รับเรื่องร้องเรียน และวิเคราะห์ข้อร้องเรียนทั้งที่เก่ียวกับพนักงานและตัวแทน นายหน้า ทั้งในด้านการรับประกันภัยและ
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การจ่ายสินไหมทดแทน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานคุณภาพในการจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้า รวมถึงการ

ติดตามและรายงานระดับความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง 

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดและทบทวนแนวทางวิธีการในการประเมินความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ  
อยู่เสมอ เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับของแต่ละฝ่ายงานสามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของฝ่ายงาน  
ที่ตนรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดวิธีการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินจากโอกาสที่จะเกิด 
ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ เพื่อนำมาประเมินหรือกำหนดวิธีการจัดการกับความเสี่ยง  
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ซึ่งการประเมินความเสี่ยง จะช่วยให้บริษัทฯ ทราบว่าความเสี่ยงเกิดขึ้นที่ระบบงานใด และฝ่ายบริหาร
ควรดำเนินการควบคุมหรือบริหารความเสี่ยงนั้นอย่างไร การประเมินความเสี่ยงยังช่วยให้จัดอันดับความสำคัญของความเสี่ยง 
เพื่อกำหนดหน่วยงานที่ต้องทำการตรวจทานและช่วยในการวางแผนการตรวจสอบประจำปี 

ปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง มีดังนี ้
- ความมีนัยสำคัญทางด้านการเงิน  
- จำนวนเงินกองทุน 
- ขนาดและความซับซ้อนของบริษัท  
- มูลค่าหรือจำนวนรายการทางธุรกิจ 
- ระบบสารสนเทศและระบบควบคุมภายในของระบบนั้นๆ  
- การตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 
- ความสามารถของฝ่ายบริหารและความต่อเนื่องของบุคลากรในฝ่ายบริหาร  
- ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และระดับความเสี่ยงสูงสุดที่จะยอมรับ 
- มูลค่าหรือสภาพคล่องของสินทรัพย์  
- โอกาสและมูลค่าความเสียหายจากการทุจริต 

❖ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  โดยพิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดนั้น
มากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์ที่กำหนด  

 โอกาสท่ีจะเกิด 
ระดับ 1 มีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นน้อยมาก      ประมาณ  5   ปี/ครั้ง 
ระดับ 2 มีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นน้อย           ประมาณ 2-3  ปี/ครั้ง 
ระดับ 3 มีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นปานกลาง     ประมาณ  1   ปี/ครั้ง 
ระดับ 4 มีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นน้อยสูง        ประมาณ  2-6 เดือน/ครั้ง 
ระดับ 5 มีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นสูงมาก        ประมาณ  1   เดือน/ครั้ง 
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❖ ผลกระทบของความเสี่ยง โดยพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงานว่ามี
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ผลกระทบของความเสี่ยง 
ระดับ การปฏิบัติงาน ภาพลักษณ์ การเงิน 

ระดับ 1 มีผลกระทบท่ีตามมาน้อยมาก อย่างใดอย่างหน่ึงหรือรวมกัน ดังน้ี 
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 
แต่ไม่ส่งผลกระทบโดยตรง 

มีการร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเชิง
ลบจากภายนอก แต่ไม่มีนัยสำคัญ 

มีมูลค่าความเสียหายน้อยกว่า 3% 
ของเป้าหมายด้านการเงิน 

ระดับ 2 มีผลกระทบท่ีตามมาน้อย อย่างใดอย่างหน่ึงหรือรวมกัน ดังน้ี 
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 
แต่สามารถควบคุมได ้

มีข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเชิงลบ
จากภายนอก 

มีมู ล ค่าความ เสียหายประมาณ  
3-4% ของเป้าหมายด้านการเงิน 

ระดับ 3 มีผลกระทบท่ีตามมาปานกลาง อย่างใดอย่างหน่ึงหรือรวมกัน ดังน้ี 
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานท่ี
ไม่ ส ามารถควบ คุม ได้  แต่ ยั ง
สามารถดำเนินงานต่อไปได ้

มีข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเชิงลบ
จากภายนอกท่ีมีการรับรู้อย่าง
กว้างขวางในกลุ่มธุรกิจแต่ยังไม่  
ออกสื่อ 

มีมู ล ค่าความ เสียหายประมาณ  
5-10%ของเป้าหมายด้านการเงิน 

ระดับ 4 มีผลกระทบท่ีตามมารุนแรงอย่างใดอย่างหน่ึงหรือรวมกัน ดังน้ี 
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานท่ี
ไม่สามารถควบคุมได้ และทำให้
ต้องหยุดกิจการชั่วคราว 

เสื่ อ ม เสี ย ด้ าน ภ าพ ลั ก ษ ณ์ ใน
ระดับประเทศ 

มีมูลค่าความเสียหายประมาณ  
11-20% ของเป้าหมายด้านการเงิน 

ระดับ 5  มีผลกระทบท่ีตามมารุนแรงมากอย่างใดอย่างหน่ึงหรือรวมกัน ดังน้ี 
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานท่ี
ไม่สามารถควบคุมได้ และทำให้
ต้องปิดกิจการ 

เสื่อมเสียด้านภาพลักษณ์ในระดับ
สากล 

มีมูลค่าความเสียหายมากกว่า 20% 
ของเป้าหมายด้านการเงิน 
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ตารางจัดลำดับความเสี่ยง 

ตารางจัดลำดับความเสี่ยง จะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมในการกระจายตัวของปัจจัยเสี่ยงของบริษัทฯ  และแสดงให้
เห็นถึงขอบเขตความรุนแรงที่บริษัทฯ ยอมรับได้  เพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายในภาพรวมว่าจะต้องบริหารความเสี่ยงจนมีร ะดับ
ความรุนแรงลดลง 

โอกาสที่จะเกิด 

ความเสี่ยง 

ความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง 

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 

ระดับต่ำ 
(Low = L) 

 โซนสีเหลือง 

ระดับปานกลาง
(Medium = M) 

 โซนสีส้ม 

ระดับสูง 

(High = H) 

 โซนสีแดง 

ระดับสูงมาก 

(Extreme = E) 

โอกาส:ผลกระทบ 

1 = 1:1 

2  = 1:2 

2 = 2:1 

3 = 1:3 

3 = 3:1 

 

 

 

 โอกาส:ผลกระทบ 

4  =  1:4 

4  =  2:2 

4  =  4:1 

5  =  1:5 

5  =  5:1 

6  =  2:3 

6  =  3:2 

8  =  2:4 

8  = 4:2 

9 = 3:3 

โอกาส:ผลกระทบ 

10  =  2:5 

10  =  5:2 

12  =  3:4 

12  =  4:3 

15  =  3:5 

15  =  5:3 

16  =  4:4 

 

โอกาส:ผลกระทบ 

20  =  4:5 

20  =  5:4 

25  =  5:5 
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ดังนั้น  เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงสะท้อนภาพที่แท้จริงและครอบคลุมกิจกรรมหลักของบริษัทฯ  จึงได้ดำเนินการ ดังนี้  
1. ให้ทุกหน่วยงาน หาสาเหตุและผลกระทบของความเสี่ยง ประเมินมาตรการจัดการความเสี่ยง 

2. หน่วยงานบริหารความเสี่ ยงเสนอผลการติดตามการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

การตอบสนอง/วิธีการจัดการความเสี่ยง 

บริษัทฯ ได้พิจารณาทางเลือกในการดำเนินการที่จะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้และต้นทุนที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบกับ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล  ฝ่ายบริหารได้เลือกวิธีการตอบสนอง/จัดการต่อความเสี่ยงเพื่อ
ลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาทางเลือกการตอบสนองความเสี่ยง  ดังนี้  

• การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การหยุด หรือเลือกที่จะไม่ทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยง 

• การลดความเสี่ยง คือ การควบคุมกิจกรรมเพื่อลดโอกาส และ/หรือ ผลกระทบจากความเสี่ยง 

• การโอนความเสี่ยง คือ การถ่ายโอนความเสี่ยง โดยให้ผู้อื่นรับผิดชอบความเสียหายแทนผ่านกลไกต่างๆ 

• การยอมรับความเสี่ยง คือ การรับผิดชอบความเสียหายโดยใช้แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ เอง 

ฝ่ายบริหารได้พิจารณาการจัดการความเสี่ยงตามประเภทของการตอบสนองต่อความเสี่ยงข้างต้นและดำเนินการประเมิน
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่อีกคร้ัง หลังจากที่ได้มีการตอบสนองความเสี่ยงแล้วในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

การตอบสนองความเสี่ยงโดยกำหนดระดับสีเพื่อใช้ในการพิจารณา 

โซนส ี ระดับคะแนน แนวทางการดำเนินการ 
เขียว 1-3 ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ สามารถยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมหรือจัดการ 

ความเสี่ยง 
เหลือง 4-9 ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง สามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมดูแลและ

ติดตามความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ 
ส้ม 10-16 ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง สามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง ควบคุม 

แก้ไข และจัดการเพิ่มเติม เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เลื่อนระดับไปสู่ระดับที่ไม่สามารถ
ยอมรับได้ 

แดง 20 ขึ้นไป ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก  ไม่สามารถยอมรับได้ และต้องดำเนินการจัดการทันที 
โดยการหยุด ยกเลิก ลดการดำเนินการกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง 
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ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร 

1. ใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการปฏิบัติงาน ทบทวนและประเมิน
การควบคุมที่มีอยู่  เพื่อปรับปรุงและกำกับให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม
ภายในว่าเป็นเครื่องมือในการจัดการความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างสมเหตุสมผล 

การติดตาม ประเมินผล  

กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการภายใน มีความจำเป็นต้องได้รับการสื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยงและการ
ควบคุมความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง การดูแลติดตามแนวโน้มของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า 

1. เจ้าของความเสี่ยง มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ

ของตนอย่างสม่ำเสมอ และเหมาะสม 

2. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงานถึงความคืบหน้าในการบริหาร

ความเสี่ยง และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการนำมาปฏิบั ติใช้จริงเพื่อป้องกัน

หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป 

 บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีการรายงานและการสอบทาน  
ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ 

การรายงานความเสี่ยง  

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำรายงานสถานะความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง ผลของดัชนีชี้วัดความเสี่ยง  

เป็นการติดตามความเสี่ยงหลักของบริษัท ต่อผู้บริหารและนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกลั่นกรอง พิ จารณาและ 

นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ยังรายงาน ผลการทบทวนความเพียงพอของ  

กรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแผนธุรกิจ รวมทั้งนำส่งกรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยง และแผนธุรกิจ 3 ปี  

ให้กับสำนักงาน คปภ.เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมนำส่งให้สำนักงาน คปภ. ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทมีระบบการรายงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและสถานะความเสี่ยงตามประเภทของ   ความ

เสี่ยง โดยจัดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้ 

 

 



 

33 

 

รายงาน 
คณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 
ความถี่ 

การรายงาน 
1. สรุปรายงานสถานะความเสี่ยง และสรุปรายงาน

การปฏิบัตติามมาตรการบริหารความเสี่ยง 

กลั่นกรอง พิจารณา  อย่างน้อย 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

2. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ทบทวนความ

เพียงพอของกรอบและนโยบายบรหิารความ

เสี่ยง 

กลั่นกรอง พิจารณา  อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

3. สรุปรายงานผลการประเมินการตรวจสอบรายปี  
 

 พิจารณา  

4. รายงานเหตุการณ์ที่สำคญัอันอาจส่งผลกระทบ

ต่อความมั่นคงทางการเงินของบรษิัท อย่างมี

นัยสำคญั (ถ้ามี) 

กลั่นกรอง พิจารณา  (ถ้ามี) 

 

ระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการบริหารความเสี่ยง  

 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับระบบสารสนเทศเพื่อให้สามารถรองรับก ารบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้มี  
ความน่าเชื่อถือ โดยได้จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีระบบการรายงานข้อมูล     
ความเสียหาย (Incident Report System) มีการจัดทำและทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Plan : BCP) เป็นประจำทุกปี ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรอง การตรวจรับรองการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ โดยผู้ตรวจสอบอิสระ จาก ACIS โดยมาตรฐานดังกล่าวเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการปกป้องข้อมูลของลูกค้าจากภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างจริงจัง อีกทั้ง 
ยังสอดคล้องกับประกาศของ คปภ. เรื่อง "หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัยการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และ 
การชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560" เพื่อความพร้อมในทุกๆ 
ด้านโดยเฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยและควบคุมความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Risk Management) และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity) เพื่อเตรียม 
ความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity) และเตรียมพร้อมการขยายธุรกิจเข้าสู่การเป็น 
Digital Insurance Company ให้ทันกับวิวัฒนาการของความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปในการทำธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
ดำเนินธุรกิจและบริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. จัดให้มีระบบสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ด้วยการทดสอบมาตรการความมั่นคงปลอดภัยของระบบโดยการกำหนดให้มี  
การทดสอบการทำงานของฟังก์ชั่นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยก่อนนำไปใช้งาน โดยการนำผลทดสอบมาเทียบกับเกณฑ์และ
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ฟังก์ชั่นในการทำงานของธุรกิจและความมั่นคงปลอดภัยที่กำหนด เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีความน่าเชื่อถือและมีรูปแบบ  
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับขนาด ลักษณะ และความซับซ้อนของการดำเนินธุรกิจ 

2. จัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนับสนุน ติดตามดูแล และควบคุมการบริหารความเสี่ยง และนำข้อมูลไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีนโยบายการสนับสนุนและติดตามดูแลป้องกัน และรับมือเหตุการณ์ผิดปกติได้อย่างทันท่วงที  
มีกระบวนการติดตามดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ รวมถึงเฝ้าระวังภัยคุกคามเพื่อให้มีการติดตามดูแลความปลอดภัยของ
ระบบอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมระบบงานและระบบเครือข่ายสื่อสารทั้งในเชิง physical และlogical เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ระบบ Core Insurance ระบบการชำระเงิน และระบบที่ให้บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

3. จัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ( Information Security) ทั้งในการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสาร
และการจัดเก็บข้อมูลบนระบบงานและสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ และมีการบริหารจัดการการเข้ารหัสข้อมูล(cryptography) ที่เชื่อถือ
ได้และเป็นมาตรฐานสากล มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานที่เกี่ยวข้องของระบบงานต่างๆ เพื่อรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยและความลับของข้อมูล และจัดให้มีศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองคอมพิวเตอร์ แยกออกจากศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของบริษัท 
โดยมีระยะห่างที่เพียงพอและไม่ใช้ระบบสาธารณูปโภคจากแหล่งเดียวกัน เพื่อกระจาย   ความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้ได้รับ
ผลกระทบเดียวกัน มีการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) โดยแผนฉุกเฉิน
ดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงการกำหนดระยะเวลาในการกู้คืนระบบ (Recovery Time Objective : RTO) ที่สอดคล้องกับ
ความสำคัญของระบบ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และรองรับการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ ที่อาจส่งผลให้เกิด
การหยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายต่อระบบ เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ภัยธรรมชาติ เพื่อใ ห้การกู้ระบบที่สำคัญกลับสู่ 
การทำงานได้ตามปกติให้เร็วที่สุด 

การทดสอบภาวะวิกฤต การวิเคราะห์สถานการณ์ และการวิเคราะห์ความต่อเนื่อง   

นอกเหนือจากการทดสอบภาวะวิกฤตโดยการกำหนดสถานการณ์ทดสอบร่วม (Common Risk Scenarios) และ
สถานการณ์ทดสอบ ซึ่งทำให้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่า 140% (Stress-to-failure) ซึ่งถูกกำหนดโดย
สำนักงาน คปภ. แล้วนั้น บริษัทจะยังทำการทดสอบภาวะวิกฤต เพื่อวัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ของปัจจัย
ใดปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยรวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดสถานการณ์เริ่มต้นและ
สถานการณ์ทดสอบที่กำหนดขึ้นเอง ซึ่งประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเกิดวิกฤตทางการเงิน การเกิด
โรคระบาด การเกิดมหันตภัย และครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลักภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง ERM และ ORSA โดยจะทำ
การทดสอบอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลไปยังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติผล
การทดสอบ 
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ในสถานการณ์ที่อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนลดลงต่ำกว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนภายใน บริษัทฯ 
ได้นำเสนอแผนการดำเนินการไว้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบภาวะวิกฤต ดังนี้ 

1. ประเมินแผนการดำเนินการทั้งหมด รวมถึงผลกระทบทางการเงิน และทำให้มั่นใจว่า แผนการดำเนินการที่นำเสนอ
สำหรับการทดสอบภาวะวิกฤตและการคาดการณ์ทางธุรกิจมีความเหมาะสมเป็นไปได้ 

2. แผนการดำเนินการได้ระบุระยะเวลาในการดำเนินการอย่างเหมาะสม และกำหนดผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 
3. แผนการดำเนินการได้คำนึงถึงเงินกองทุนตามกฎหมายและแหล่งที่มาของเงินกองทุน 
4. ได้มีการสื่อสาร ติดตามการดำเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ 

ประโยชน์ที่ได้ในการบริหารความเสี่ยง 

• ช่วยให้ผลประกอบการประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายการทำกำไร การป้องกันความสูญเสียของ
ทรัพยากร ช่วยทำให้มั่นใจถึงการรายงานที่มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 

• ใช้ในการวางแผนควบคู่กับการบริหารงาน/บริหารองค์กร 

• ผลการดำเนนิงานบรรลุวัตถุประสงค์ 

• นำกลยุทธ์องค์กรไปดำเนินการในการปฏิบัตงิานให้ประสบความสำเร็จ 

• ระบุและบริหารจัดการความเสีย่งที่สำคัญได้ทนัเวลา 
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล  

  บริษัทฯ ได้นำ ความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล ขึ้นมาพิจารณาเป็นความเสี่ยงที่สำคัญที่ควรมีการบริหารและจัดการความ
เสี่ยง เพราะบริษัทฯ มองว่าความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลถือเป็นความเสี่ยงสำคัญด้านปฏิบัติการที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ 
เงินกองทุน ชื่อเสียง หรือการดำรงอยู่ของบริษัทประกันภัย รวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อธุรกิจประกันภัย ดังนั้น 
เพื่อให้บริษัทฯ มีกระบวนการและมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ 
จึงได้มีการกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลขึ้น เพื่อให้สามารถยับยั้ง ป้องกัน ตรวจหา รายงาน 
จัดการ และเยียวยาความเสียหายจากการฉ้อฉล ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล 

การฉ้อฉล หมายความว่า การกระทำหรือละเว้นการกระทำโดยทุจริต หลอกลวง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ที่มิชอบด้วย

กฎหมายไม่ว่าผู้ได้รับประโยชน์จากการฉ้อฉลจะเป็นบุคคลที่กระทำการฉ้อฉลเอง หรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องก็ตาม 

1. การฉ้อฉลภายใน หมายความว่า การฉ้อฉลต่อบริษัท ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญา

ประกันภัย หรือผู้เสียหายโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้าง ไม่ว่าจะโดยลำพัง หรือร่วมกับบุคคลอื่นทั้งจากภายในและ

ภายนอกองค์กร 

 ปัจจัยเสี่ยงด้านการฉ้อฉลภายใน  เช่น 

1. การฉ้อฉลในการรับประกันภัย 

การที่ลูกค้าเข้ามาติดต่อทำประกันภัยโดยตรงกับบริษัทฯ แทนที่จะได้รับส่วนลดการประกันภัย แต่กลับนำกรมธรรม์

นั้นเข้าเป็นลูกค้าของตัวแทนที่สมคบกันเพื่อได้รับค่านายหน้าและลูกค้าไม่ได้รับส่วนลด ทำให้ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าที่

ควรจะเป็น ซึ่งหากลูกค้าทราบภายหลัง จะสร้างความเสียหายในด้านภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก 

2. การกระทำเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น 

2.1 พนักงานมีการเบิกค่าใช้จ่ายเกินกว่าความเป็นจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าซื้อของสนับสนุนในการจัด

กิจกรรม 

2.2 พนักงานประเมินราคา ประเมินค่าเสียหายที่เกิดขึ้นสูงเกิดความเป็นจริง เพื่อให้บริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

เกินกว่าความเป็นจริง โดยมีข้อตกลงแบ่งผลประโยชน์กับอู่ ร้านอะไหล่ เป็นต้น 

2.3 พนักงานประเมินราคา ไม่นำเงินสดหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนเงินที่ได้มาจาก

การขายซากทรัพย์ส่งคืนให้กับบริษัท หรือนำส่งไม่ครบตามจำนวนที่ได้มา 

2.4 พนักงาน และตัวแทนสมคบกันปลอมแปลง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล สร้างหลักฐานเท็จ เพื่อนำมาเรียกร้อง  

ค่าสินไหมทดแทนกับบริษัท โดยมีข้อตกลงแบ่งผลประโยชน์กับบุคคลนั้น 

2.5 พนักงานสมรู้ร่วมคิดกับคู่ค้า (third party vendors) และบ่อยคร้ังก็มีการฮั้วในขั้นตอนการเลือกผู้ค้า (vendor 

selection process) 
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2. การฉ้อฉลภายนอก หมายความว่า การฉ้อฉลต่อบริษัท ผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ ผู้มีสิทธิเรียกร้องตาม

สัญญาประกันภัย หรือผู้เสียหาย โดยผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย ตัวแทนประกัน

วินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย บุคคลที่บริษัทมอบหมาย หรือบุคคลอ่ืนที่มิใช่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของ

บริษัท 

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการฉ้อฉลภายนอก เช่น 

1. การเข้าประมูลงาน/การประกวดราคา กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องใน 

การดำเนินงาน โดยเป็นการให้ เสนอให้ การติดสินบนให้เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ หน่วยงานรัฐ/หน่วยงานเอกชน รวมถึง

หน่วยงานที่ได้เข้าไปติดต่อเพื่อให้บริษัทฯ สามารถทำธุรกิจได้ (โดยสะดวก) หรือโดยไม่ถูกขัดขวาง/หน่วงเหนี่ยว 

2. การเอ้ือประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐ/หน่วยงานเอกชน โดยการเสนอ

ให้ หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐในทางอ้อม เช่น ให้ตำแหน่งในบริษัท ให้ตำแหน่งแก่ญาติ เพื่อแลกกั บการ 

ที่เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ/หน่วยงานเอกชนเอ้ือประโยชน์ให้กับบริษัทฯ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

3. ลูกค้ามีการเคลมบ่อยในรอบปี และจะจ่ายเบี้ยประกันก็ต่อเมื่อมีการเคลมแล้วเท่านั้น 

4. ลูกค้ามีการเคลมใกล้กับระยะเวลาที่มีการเริ่มคุ้มครอง 

5. ตัวแทนมีการส่งเบี้ยประกันล่าช้าแบบ time series 

6. ลูกค้ามีการวางบิลซ้ำ 

การบริหาร/จัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล 

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำคุณสมบัติและความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน โดยประเมินจาก

คุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคลากรเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินถึงความสอดคล้องของตำแหน่งงานและหน้าที่  

ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในองค์กร 

บรษิัทฯ ได้มีการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับลูกค้า ดังนี้ 

ประเภท การจัดกลุ่มลูกค้า 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
มาตรการ 

การรับประกันภัย 

ประกันภัย พรบ./ประกันการเดินทาง/
ประกันภัยอุบตัิเหต ุ

ต่ำ อนุมัติรับลูกค้า 

ประกันภัยรถยนตภ์าคสมัครใจ/Non-motor กลาง อนุมัติรับลูกค้าตามนโยบายที่บริษัทกำหนด 
การประกันภัยรถยนต์ที่มีทุนประกันภัยสูง 

สูง 
อนุมัติรับลูกค้าตามนโยบายที่บริษัท 
กำหนดและติดตามอย่างใกล้ชิด 

ลูกค้า 

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ต่ำ อนุมัติรับลูกค้า 
มูลนิธิ สมาคม องค์กรไม่แสดงหากำไร กลาง อนุมัติรับลูกค้าตามนโยบายที่บริษัทกำหนด 
บุคคลที่มีความเสีย่งสูง 

สูง 
อนุมัติรับลูกค้าตามนโยบายที่บริษัท 
กำหนดและติดตามอย่างใกล้ชิด 
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อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง (Customer Due Diligence) โดย

พิจารณาจากความเสี่ยงดังต่อไปนี้ เงื่อนไขในการทำธุรกรรม มูลค่าของการทำธุรกรรม ลักษณะของการทำธุรกรรม และข้อมูล

ประกอบการทำธุรกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงสำหรับการตรวจสอบเพื่อทราบ

ข้อเท็จจริง โดยดำเนินการ 2 ข้ันตอนดังนี้ 

1. การกำหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 

1.1 ตรวจสอบลักษณะ และประเภทธุรกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบว่าลูกค้ามีวิธีการทำธุรกรรมในวิธีที่

ผิดปกติหรือไม่ และทำธุรกรรมในประเภทที่เคยแจ้งหรือทำอยู่เป็นปกติหรือไม่ 

1.2 การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินในการทำธุรกรรม เพื่อทราบว่าลูกค้ามีการทำธุรกรรมในมูลค่าเงินที่ปกติ

หรือไม่ โดยพิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ 

- ข้อมูลรายได้/อาชีพ/ฐานะทางการเงินของลูกค้า 

- ข้อมูลการทำธุรกรรมคร้ังก่อนๆ 

1.3 การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า เพื่อทราบว่าลูกค้ามีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยง

การกำหนดความเข้มข้นในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 

2. การกำหนดผลลัพธ์ของกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 

2.1 ลูกค้ายังคงดำเนินความสัมพันธ์กับบริษัทในประเภทความสัมพันธ์ที่เคยแจ้งไว้หรือไม่ 

2.2 ลูกค้ายังคงมีพฤติกรรมในการทำธุรกรรมในรูปแบบที่เคยแจ้งไว้ หรือที่เคยทำอยู่เป็นปกติหรือไม่ 

2.3 ลูกค้ายังคงมีพฤติกรรมการทำธุรกรรมที่สอดคล้องกับข้อมูลฐานะทางเศรษฐกิจที่บริษัทได้วิเคราะห์หรือประเมินไว้

หรือที่ลูกค้าเคยแจ้งไว้หรือไม่ 

2.4 ลูกค้าควรอยู่ระดับความเสี่ยงเดิมที่บริษัทได้ประเมินไว้หรือไม่ 

2.5 ลูกค้ามีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ โดยเฉพาะข้อมูลถิ่นที่อยู่ ข้อมูลอาชีพ อาชีพ/รายได้ และข้อมูลการติดต่อลูกค้า 

2.6 บริษัทจะพิจารณาดำเนินความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือไม่ 
 

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำคู่มือ และกระบวนการภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล ดังนี้ 

1. จัดทำจรรยาบรรณของพนักงาน (จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ) เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ รับทราบและปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์จริยธรรมดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึด

มั่นในคุณธรรม บริหารด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงได้กำหนดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดเป็นกรอบในการปฏิบัติ  อีกทั้งบริษัทฯ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของ

ความเสี่ยงที่เกิดจากการฉ้อฉล และได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเป็นประจำทุกปี 
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2. จัดทำคู่มือมาตรฐานการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำคู่มือมาตรฐานการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อให้การปฏิบัติงานการพิจารณาชดใช้

ค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานในการปฏิบัติเดียวกันกับพนักงานผู้ปฏิบัติสามารถอธิบาย

ชี้แจงเหตุผลที่มาได้อย่างถูกต้องชัดเจน และเพื่อประโยชน์ในด้านการตรวจสอบ ติดตามของผู้เก่ียวข้องเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลในการเรียกร้องการชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา

ประกันภัยอีกด้วย 

3. หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย 

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของตัวแทน/นายหน้าประกัน

วินาศภัย พร้อมทั้งมีการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครตัวแทน ประเมินคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมถึงจัดให้มีการปฏิบัติตาม

หลักจรรยาบรรณอย่างพอเพียง โดยคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายและแนวทาง

ปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการยับยั้งและป้องกันการฉ้อฉลโดยตัวแทนประกันวินาศภัย 

4. การแจ้งเบาะแสการฉ้อฉลและการสืบสวนการฉ้อฉล 

บริษัทฯ มีช่องทางที่ปลอดภัยเพื่อให้พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา หรือตัวแทนทางธุรกิจ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

มั่นใจได้ว่าสามารถแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เก่ียวกับการฉ้อฉล โดยปราศจากความเสี่ยงต่อผู้แจ้งในภายหลัง บริษัทฯ 

จะรับแจ้งข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ โปร่งใส และให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย มีการกำหนดระยะเวลาการพิจารณาข้อมูลอย่าง

เหมาะสม พร้อมทั้งรักษาข้อมูลของผู้แจ้งไว้เป็นความลับ และคุ้มครองผู้แจ้งมิให้ได้รับการกลั่นแกล้งใดๆ ทั้งสิ้น คณะกรรมการ

บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนเพื่อแสดงความเห็นและแจ้งเบาะแสการฉ้อฉลผ่านช่องทางของ บริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 

4.1  สามารถร้องเรียนได้ด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์ได้ที่ หน่วยงานรบัเรียนร้องเรียน (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) ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

 โดยจัดส่งมาตามที่อยู่ ดังนี้ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก  

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

ทั้งนี้การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทางและไม่จำเป็นต้อง

เปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียนให้ทราบได้ และมีกระบวนการ ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและสั่งการเมื่อได้รับการร้องเรียน อีกทั้งมี

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 

 

 

http://www.smk.co.th/
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 เมื่อเกิดการฉ้อฉลขึ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการสืบสวนสอบสวน ดังนี้ 

(1) กำหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวน 

(2) ดำเนินค้นหาข้อเท็จจริง จัดการ และเยียวยาการเสียหายจากการฉ้อฉล 

(3) รายงานผลการสืบสวนสอบสวน รวมทั้งผลการจัดการและเยียวยาความเสียหายต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

(4)  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงาน และตรวจสอบการฉ้อฉลหรือการกระทำใดๆ ซึ่งส่งผลกระทบ

ร้ายแรงต่อฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการรายงาน

ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยไม่ชักช้า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุง/แก้ไขภายในระยะเวลาตรวจสอบ

กำหนด ให้กรรมการตรวจสอบรายงานการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน คปภ. 

5. การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้อฉล 

บริษัทฯ ได้จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้อฉลภายใน และการฉ้อฉลภายนอก เพื่อประโยชน์ในการติดตาม  

การฉ้อฉล และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลของบริษัทฯ  

6. กระบวนการ การควบคุมและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลของบริษัทฯ 

บริษัทฯ กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผล เพื่อทำการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ 

7. การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล 

บริษัทฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงจัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง

ด้านการฉ้อฉล เพื่อเสนอผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

 

 

 


