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บทนำ 

  บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด(มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส สอดรับกับ
กฎระเบียบและหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนให้พนักงานร่วมทำกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคม ส่วนรวม และประเทศชาติ 
ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 71 ปี ของการดำเนินธุรกิจ และยังคงนโยบายและมุ่งมั่นมอบบริการประกันภัยที่ดี  
มีคุณภาพแก่ลูกค้า เพื่อการให้บริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยหลากหลายประเภท  

  ซึ่งในปีที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดจากการติดเชื้อของไวรัสโคโรนา Covid-19 ได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน
โดยรวมทั้งประเทศ รวมถึงธุรกิจประกันภัย บริษัทฯ จึงได้มีการเตรียมแผนเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ 
โดยพิจารณาอย่างรอบด้าน มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัท
สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัยได้ อีกทั้ง ปัจจุบันการทำธุรกรรมต่างๆ เริ่ม
เข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามาเป็นกำลังพื้นฐานในการทำงานของผู้คนในยุคปัจจุบัน ซึ่งนอกจากธุรกิจ
ประกันภัยจะต้องแข่งขันกันเองแล้ว ยังต้องตามให้ทันกับ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย บริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าเป็น
ความท้าทายและนำมาซึ่งโอกาสในการเติบโต และการก้าวไปข้างหน้าด้วยความแข็งแกร่ง จึงได้มีการวางแผนการดำเนินงานเพื่อ
รองรับยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าทีทุ่กระดับ การพัฒนาช่องทางในการติดตอ่สื่อสารระหวา่ง
บริษัท และลูกค้าตลอดจนประชาชนทั่วไปผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ซึ่งลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว กระทั่งสามารถตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันที ทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ได้ตั้งใจพัฒนา
อย่างสร้างสรรค์เพื่อมอบความสะดวกสบายอย่างที่สุดให้แก่ทุกท่าน 

 การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะทำให้มองเห็นโอกาส ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อสามารถเตรียมแผน
รองรับหรือปรับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งในเชิงรุกและเชิงรับได้อย่างทันท่วงที และเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ โดยดำเนินการภายใต้ระบบการบริหารความเสี ่ยง มีการกำหนดนโยบายบริหารจัดการและการกำกับดูแลที่มu
ประสิทธิภาพ เสริมความแข็งแกร่งของเงินกองทุนและสภาพคล่อง การขยายโอกาสการเติบโตผ่านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
และช่องทางจัดจำหน่ายที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  ให้มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะช่วย
สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างสมดุล 

ทั้งนี้ นโยบายการบริหารความเสี่ยง นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 

 

นายเรืองเดช    ดุษฎีสุรพจน์ 
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 

 



 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง  

 ในปี 2564 ที่ผ่านมาการประกันวินาศภัยต้องประสบกับความท้าทายรูปแบบใหม่ที ่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงอุบัติใหม่และยังส่งผลกระทบ
ต่อทุกภาคส่วนโดยรวมทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงรายได้และกำลังซื้อของประชาชน  
ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นบทเรียนอันสำคัญที่บริษัทฯ ต้องนำมาปรับกระบวนการทำงานใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
ของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าภารกิจหลักที่สำคัญ สามารถดำเนินงานหรือให้บริการได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด  
หยุดลงแม้ว่าจะประสบกับวิกฤตการณ์หรือภัยพิบัติต่างๆ 
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (Enterprise Risk Management :ERM) และการประเมินความมั่นคงทางการ
เง ินของบริษ ัท (Own risk and solvency Assessment :ORSA) ม ีประสิทธ ิภาพ เหมาะสมตามขนาด ลักษณะ และ 
ความซับซ้อนของการดำเนินงาน สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่รวดเร็วในปัจจุบัน  

บริษัทได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) และการประเมินความมั่นคงทางการเงิน (ORSA) เพื่อลดผลกระทบ
จากความผันผวนที ่ม ีต ่อการดำเนินธุรกิจให้อยู ่ในระดับความเสี ่ยงที ่ยอมรับได้ รวมถึงเชื ่อมโยงระหว่าง ความเสี ่ยง  
กลยุทธ์ และเงินกองทุน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีสถานะการเงินและเงินกองทุนที่มั่นคง สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดกรอบ
และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงแบบองค์
รวม ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ และสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบ และนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

อีกทั้ง บริษัทยังจัดให้มีการบูรณาการการประเมินความเสี่ยง และความมั่นคงทางการเงิน (ORSA) วัฒนธรรมการบริหารความ
เสี ่ยงที ่สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี ่ยงของบริษัท โดยนำไปปฏิบัติใช้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื ่อให้  
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายงานของบริษัท มีความมั่นใจว่าการกำหนดทิศทาง การวางแผนกลยุทธ์ การดำเนินงานประจำวัน และ 
การตัดสินใจในเรื ่องต่างๆ ของบริษัทได้รับการกำกับดูแลอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาถึงสถานการณ์แวดล้อม ณ เวลาที่
ดำเนินการและภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่  โดยมีนโยบาย ดังนี้ 

1. การกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมกิจกรรมหลักของบริษัท และจัดให้มีวิธีการที่เหมาะสมในการ
ระบุ ประเมิน และบริหารความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญอยู่ และอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญ อย่างต่อเนื่อง 

2. กำหนดช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ สำหรับความเสี่ยงหลักที่สำคัญของแต่ละกิจกรรมหลักให้สอดคล้องกับระดับ  
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท 

3. เชื่อมโยงระหว่างช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ เงินกองทุนได้ต้องดำรงไว้ตามกฎหมาย เงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์  
(ถ้ามี) และกระบวนการในการติดตามความเสี่ยง 

4. พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย การพิจารณารับ
ประกันภัยและการลงทุน 

5. เชื่อมโยงระหว่างกระบวนการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งวัฒนธรรม  
ความเสี่ยงของบริษัท 

6. แนวทางการรายงานความเสี่ยง และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
7. บริหารจัดการความเสี่ยงระหว่างนโยบายบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ 
8. การวิเคราะห์ความต่อเนื่อง และการทดสอบภาวะวิกฤต  
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9. สื่อสารสาระสำคัญของนโยบายบริหารความเสี่ยงให้ทุกหน่วยงานรับทราบและนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Feedback loop คือ กระบวนการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงภัย (Risk Exposure) ที่จะ

นำไปสู่การทบทวนนโยบายความเสี่ยง และการดำเนินการบรรเทาความเสี่ยง ภายใต้กรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบ

องค์รวม (Enterprise Risk Management :ERM) เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าการตัดสินใจโดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มี

การติดตามและรายงานในเวลาที่เหมาะสม และช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงได้ โดยกรอบ

แนวทางดังกล่าวมีการรวบรวมความเสี่ยงและข้อมูลใหม่ๆ ที่มีความจำเป็น อย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

 ในการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback Loop) ระหว่างกระบวนการบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ทางธุรกิจ บริษัทจะ

พิจารณาผลที่ได้จากการทำกระบวนการ ORSA ให้ผลการบริหารความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และต้องสอดคล้องกับ

กรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้ บริษัทจะต้องมีความมั่นคงทางการเงินและมี

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และการเปลี่ยนแปลงของกลยุทธ์ทางธุรกิจ จะส่งผล

กระทบใดๆ ต่อภาพความเสี่ยงรวมและสถานะความเสี่ยงของบริษัท ที่อาจจะทำให้เกิดการฝ่าฝืนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทมากน้อยเพียงใด บริษัทจะ

พิจารณาและมีขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อให้ความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป 

  

แผนภาพแสดงองค์ประกอบและความเชื่อมโยงของระบบการบริหารความเสี่ยง 
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การกำกับดูแลกิจการ 

 บริษัท ให้ความสำคัญอย่างยิ ่งต่อการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที ่ดี มีหลักปฏิบัติสำหรับ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่ต้องกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการที่ดี ประกอบไปด้วย

การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัท อย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากบริษัท ได้รับรางวัลอันเป็นสิ่งยืนยันและสร้าง

ความเชื่อมั่นให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่า บริษัท คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของบริษัท 

ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น  

 บริษัท ได้ร ับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ "ดีเล ิศ" จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบร ิษัท 

จดทะเบียน ประจำปี 2564 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง  

ประเทศไทย 
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

 

บริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จำนวน 5 คน โดยมีหน้าที่สอบ

ทานและกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ

สอบทานการนำไปปฏิบัติ รวมถึง สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการเพื ่อให้มั ่นใจได้ว่า การจัดการ 

ความเสี่ยง มีความเพียงพอเหมาะสม และมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และนโยบาย รวมทั้ง

ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท ดังนี้ 

 

 



 

Page 6 of 39 

 

(1) จัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 
(2) ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของบุคลากรโดยสร้าง

ความตระหนัก ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคลากรของบริษัท เกี่ยวกับการเรียนรู้ความเสี่ยง การตัดสินใจทางธุรกิจ
บนพื้นฐานของความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท 

(3) ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยงรวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
(4) จัดให้มีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อติดตามสถานะความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน้าในการบริหาร 

ความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยง
และนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่กำหนดตามความเหมาะสม และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากร 

ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล/อนุมัติให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายบริหาร
ความเสี่ยง กลยุทธ์และแผนธุรกิจ ที่กำหนดไว้ กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัท อยู่ในระดับ 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กำกับฐานะเงินกองทุนรวมถึงกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกรอบ
และนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่มั่นคงและเพียงพอที่จะรองรับการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตอย่างเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วยงาน
บริหารความเสี่ยงให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ และกำหนดให้มีการทบทวนกรอบ
การบริหารความเสี่ยง และนโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหรือทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ  
ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที ่รับผิดชอบ โดยทำการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยง และนโยบาย
บริหารความเสี่ยง ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารเพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละหนึ่งครั ้ง เพื ่อประเมินผลการบริหาร 
ความเสี่ยงของบริษัทโดยรวม  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำหนดกรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ประเมินความเพียงพอ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท กำกับดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริษัทที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง เพื่อทำให้มั่นใจว่าบริษัทดำเนินกิจการภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยง จัดเตรียม
แผนบรรเทาความเสี่ยงเพื่อรับมือกับความเสี่ยงกรณีฉุกเฉิน พร้อมทั้ง จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ  
1 ครั้ง เพื่อติดตามสถานะความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงติดตามความคืบหน้าใน 
การบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบและ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง 
  

คณะกรรมการลงทุน มีหน้าที ่กำกับดูแลการลงทุนของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหาร 
ความเสี่ยงรวม ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา  
ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน และกำหนดให้มีแนวทางการบริหารจัดการ ควบคุมและตรวจสอบความเสี่ยงใน
การลงทุนต่างๆ โดยครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญ 

กรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ กรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ และทำให้มั่นใจว่าการรายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและ
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ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง ความรับผิดชอบ 

ความมั่นคงทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
อีกทั้ง กำหนดให้มีการให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับกรอบการบริหารความเสี ่ยงและนโยบายการบริหาร 
ความเสี่ยง พร้อมทั้งรับผิดชอบและทำให้มั่นใจว่าบุคลากรสามารถนำไปปฏิบัติใช้จริงในการทำงาน 

ฝ่ายการลงทุน ดำเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที่คณะกรรมการการลงทุนกำหนด รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนด
ของ คปภ. เร่ืองการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงและผู้บริหารในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ร่วมกำหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 
จัดทำดัชนีชี้วัดความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางควบคุมและลดความเสี่ยง ติดตามและรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำรายงานวิเคราะห์สถานการณ์และการทดสอบภาวะวิกฤต
ภายใต้กรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานสถานะความเสี่ยงที่ระบุถึงความเสี่ยงที่บริษัท
เผชิญ และรายงานการปฏิบัติตามนโยบายต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารและหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวกับ 
การควบคุมการดำเนินงานของบริษัท  

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ติดตาม ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบาย และยกระดับมาตรฐานของระบบการควบคุมของ
บริษัท สอบทานและทดสอบระบบการควบคุมและระบบการบริหารความเสี ่ยง และติดตามและประเมิน
ประสิทธิผลของหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการควบคุมการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานบริหาร  
ความเสี่ยงและหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย และเปิดเผยประเด็นสำคัญที่พบให้แก่หน่วยงานดังกล่าว 
เพ่ือทำการปรับปรุงต่อไป  

หน่วยงานดูแล 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

มีหน้าที่ในการระบุ ประเมิน รายงาน และปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและกฎระเบียบที่สำคัญ ติดตามและ
กำกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อทำให้มั่นใจว่าบริษัท มีการติดตามดูแลและมี
นโยบาย กระบวนการทำงานและการควบคุมที่เหมาะสมในส่วนที่สำคัญตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และ
จริยธรรม รวมถึง จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับข้อบังคับทางกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่
สำคัญให้แก่พนักงานในตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูง หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง 

งานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ทำหน้าที่ในการประเมิน ทบทวน สนับสนุน และจัดทำข้อเสนอแนะหรือเสนอความคิดเห็นแก่บริษัท ในเรื่อง
ภาระผูกพันสินทรัพย์และหนี้สิน นโยบายการลงทุน เป้าหมายและสถานะความมั่นคงทางการเงิน วัดผลกระทบ
ต่อสินทรัพย์ หนี้สินและระดับเงินกองทุนของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ ระบุความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับ
ความเสี่ยงสูงสุดที่จะยอมรับให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง ภายใต้กรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ บริษัทกำหนด เป็นไปตามแนวทาง  
3 Lines of  Defense Model โดยได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1) ผู้รับผิดชอบระดับแรก (1st Line of Defense) : คือหน่วยงานหรือเจ้าของความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
ในการระบุและบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการออกแบบและการดำเนินการควบคุมความเสี่ยง โดยจะต้องให้
ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง และกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำวัน 

2) ผู้รับผิดชอบระดับที่สอง (2nd Line of  Defense) : คือหน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานคณิตศาสตร์
ประกันภัย และหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย มีหน้าที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจ รวมถึงให้
คำแนะนำและดำเนินการใดๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการบริหารความเสี่ยง โดยทั่วไปหน่วยงานดังกล่าวต้อง
มีความเป็นกลาง 
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3) ผู้รับผิดชอบระดับที่สาม (3rd Line of Defense) : คือหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบและประเมนิ
ประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท โดยจะต้องเป็นอิสระจากผู้รับผิดชอบ
ระดับอ่ืน 

แผนภาพแสดง 3 Lines of defense 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 

 การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญที่บริษัทนำมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของ

บริษัทมีความมั่นใจว่า การกำหนดทิศทาง การวางแผนกลยุทธ์ การดำเนินงานประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของ

บริษัทได้รับการดูแลอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาถึงสถานการณ์แวดล้อม ณ เวลาที่ดำเนินการในปัจจุบันและอนาคตภายใต้

ข้อจำกัดที่มีอยู่ โดยมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้  

1. จัดทำ นโยบายบริหารความเสี่ยง ให้มีวิธีการที่เหมาะสมในการระบุ ประเมิน และบริหารความเสี่ยงสำคัญที่บริษัท 

เผชิญอยู่ และอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อบริษัท เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 

2. จัดให้มีการควบคุมด้านโครงสร้างและวิธีการปฏิบัติงานให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทุกประเภทได้อย่าง

เหมาะสมด้วยความระมัดระวัง 

3. จัดให้มีการประเมินระดับความเสี ่ยงที ่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และกำหนดดัชนีชี ้วัดความเสี ่ยง (Key Risk 

Indicator : KRI) สำหรับความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้ทราบถึงสถานะหรือแนวโน้มของความเสี่ยงที่อาจเกิด

จากแผนธุรกิจของบริษัท 

4. จัดให้มีการติดตามสถานะความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ สามารถบริหาร

จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

5. จัดให้มีวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลในการวางแผน การอนุมัติ การดำเนินธุรกรรมประเภทใหม่ๆ รวมถึงวิธีการ

วัดความเสี่ยง และมาตรการควบคุมที่จำเป็น เพื่อให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
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6. จัดให้มีระบบการรายงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าของความเสี่ยง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร คณะกรรมการชุดย่อย 

และคณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญหรือที่บริษัทกำลังประสบ เพื่อให้สามารถกำหนดหรือ

ปรับเปลี่ยนนโยบายและวิธีการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 

7. จัดให้มีการทดสอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) โดยแผนฉุกเฉิน

ดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงการกำหนดระยะเวลาในการกู้คืนระบบ (Recovery Time Objective: RTO) ที่สอดคล้องกับ

ความสำคัญของระบบงานหลักของบริษัท เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และรองรับการเกิดเหตุการณ์

ผิดปกติต่างๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายต่อระบบ เช่น ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ภัยคุกคามทาง

ไซเบอร์ ภัยธรรมชาติ เพื่อให้การกู้คืนระบบ กลับสู่การทำงานได้ตามปกติให้เร็วที่สุด 

8. สื่อสารสาระสำคัญของนโยบายบริหารความเสี่ยงให้ทุกหน่วยงานรับทราบและนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ความเชื่อมโยงระหว่าง ความเสี่ยง กลยุทธ์ และเงินกองทุน 

 บริษัท ได้ทำการวิเคราะห์และประเมินความสามารถในการดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ ที่เชื่อมโยงกับกรอบการ

บริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง และเงินกองทุน ทั้งภายใต้สถานการณ์ปกติและสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 

โดยได้คาดการณ์ความเสี่ยงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่ อาจเกิดขึ้นจากแผนกลยุทธ์หรือแผนการดำเนินงานซึ่งนำมาสู่

ความต้องการของเงินกองทุน เพื่อพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินในการตัดสินใจทางธุรกิจอยู่

เสมอ อีกทั้ง ยังได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความมั่นคงทางการเงินให้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหารสินทรัพย์และ

หนี้สิน เพื่อช่วยให้บริษัท สามารถตัดสินใจดำเนินการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาดและภาวะทางเศรษฐกิจที่ไม่

คาดคิด รวมถึงนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรม และปัจจัยอ่ืนๆ เช่น จำนวนประชากร กฎหมายและกฎระเบียบ เป็นต้น 

ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย การกำหนดเบี ้ยประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย  

และการลงทุน  

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง บริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อให้การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และการกำหนดอัตราเบี้ยที่จะนำเสนอขาย สอดคล้องกับภาวะตลาด มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

อย่างเหมาะสม โดยมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท โดยได้

ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยอมรับโดยทั่วไป และมีการติดตาม วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเงินสำรอง เพื่อ

พิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการตั้งเงินสำรองของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่า เงินสำรองที่ตั้งไว้เพียงพอ

สำหรับภาระผูกพันที่บริษัท มีต่อผู้เอาประกันภัยในอนาคต 

นอกจากนี้ ในทุกครั้งที่มีการขอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริษัท ได้ให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อใช้

ในการประเมินความเสี่ยงต่างๆ อย่างรอบด้านและหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการให้ผลิตภัณฑ์สามารถ

พัฒนาและให้ยอดขายได้ตามความคาดหวัง 
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สำหรับการพิจารณารับประกันภัย บริษัทจะพิจารณาอย่างละเอียดถึงระดับความเสี่ยงที ่รับโอนว่าอยู ่ในระดับที่บริษัท  

รับเสี่ยงไว้ได้หรือไม่ โดยอิงจากคู่มือและอัตราเบี้ยประกันภัยที่กำหนด มีการติดตามและควบคุมการกระจายตัวของความเสี่ยง

ให้มีความเหมาะสม ไม่กระจุกตัวทั้งในทางภูมิศาสตร์ และประเภทของความเสี่ยง สำหรับค วามเสี่ยงภัยที่อยู ่ในระดับสูง 

เกินกว่าที่บริษัท จะสามารถรับไว้ได้เองเพียงลำพัง ได้จัดการให้มีการถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังผู้รับประกันภัยต่อ ผ่านสัญญา

ประกันภัยต่อทั้งวิธีที่เป็นสัญญาล่วงหน้ารายปี และวิธีที่เป็นการทำเฉพาะราย ซึ่งการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อจะพิ จารณาที่ 

ความมั่นคงทางการเงินเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ บริษัทยังมีการบริหารพอร์ตการรับประกันภัยให้มีสัดส่วนของการประกันภัย

ต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านของผลรวมของผลการพิจารณารับประกันภัยและให้สอดคล้องกับจุดแข็งและเป้าหมายของ

บริษัท 

 สำหรับการลงทุนของบริษัท รายได้หลักของธุรกิจประกันวินาศภัยอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากรายได้จากการรับ

ประกันภัยคือรายได้จากการลงทุน ดังนั้นการนำเบี้ยประกันภัยรับไปลงทุนเพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุนจึงเป็นสิ่ง

สำคัญของการประกอบธุรกิจ ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและรอบคอบ การลงทุนของบริษัทอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย 

บริษัท มีคณะกรรมการลงทุนเป็นผู้กำหนดเป้าหมายการลงทุนและกรอบนโยบายการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท โดยคณะกรรมการลงทุน ได้กำกับดูแลให้สัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์(Asset Allocation) เหมาะสม 

สอดคล้องกับความเสี่ยงของบริษัทที่ยอมรับได้และเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามกฎเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับความ

เสี่ยง และกำกับดูแลการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมของบริษัท โดยเน้น 

การลงทุนหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ มีความมั่นคง ให้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ คณะกรรมการลงทุน  

ยังพิจารณาอนุมัติสัดส่วนสูงสุดที่ลงทุนได้ในของแต่ละประเภทหลักทรัพย์หรือรายหลักทรัพย์  ทั้งนี้บริษัทได้ว่าจ้างผู ้มี

ประสบการณ์และเชี่ยวชาญทางดา้นการลงทุน คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ให้เป็นผู้บริหารเงินลงทุนใน

หุ้นทุนของบริษัท บางส่วนด้วย 

      ความเสี่ยงด้านตลาดยังขึ้นกับปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และ

การเมือง อันเกิดจากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งความเชื่อมั่นในการลงทุนของนักลงทุน และบางปัจจัยสามารถคาดการณ์ได้

ยาก อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารด้านตลาดเงิน และ ตลาดทุน อย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้ดำเนินการ

ปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันท่วงที 
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แนวทางการรายงานความเสี่ยง และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เก่ียวข้องในกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรอบการบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัท 

 ในส่วนของการรายงานความเสี่ยง ฝ่ายงานเจ้าของความเสี่ยงมีหน้าที่ ในการรายงานความเสี่ยงที่ฝ่ายงานรับผิดชอบ

มายังหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะทำการรวบรวมข้อมูลผลการบริหารความเสี่ยงของทุกฝ่ายงาน เพื่อติดตามรายงาน

สถานะความเสี่ยง และรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งในกรณีที่มีความเสี่ยงภัยใหม่ หรือการละเมิด

ขีดจำกัดความเสี่ยงของบริษัท จะมีการระบุและติดตามการรายงานการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของบริษัทที่ทันต่อเหตุการณ์ 

(Feedback Loop) รายงานต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวน

มาตรการในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหาร  

ความเสี่ยง 

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงสรุปรายงานสถานะความเสี่ยง และรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1  ครั้ง รวมถึงสรุปรายงานผล  

การบริหารความเสี่ยง เพื่อทบทวนกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ในส่วนของฝ่ายตรวจสอบ มีหน้าที่ในการติดตามและทบทวนผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง และ

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ระดับความเสี ่ยงที ่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงความเบี ่ยงเบนที ่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) สำหรับ 

ความเสี่ยงหลักที่สำคัญ 

การกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk tolerance) เป็นขั้นตอน

หนึ่งในการบริหารความเสี่ยง ที่มีความสัมพันธ์กับการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท เนื่องจากแต่ละกลยุทธ์จะมีความเสี่ยงที่แตกตา่ง

กัน ดังนั้นการนําความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ มาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์จะช่วยให้บริษัทสามารถ

เลือกกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

บริษัท จึงได้กำหนดให้มีการสร้างดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อติดตามสถานะหรือแนวโน้มของ

ความเสี่ยง และใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในอนาคต โดยกำหนดจากข้อมูลที่สามารถใช้เป็น

ตัวชี้วัดความเสี่ยงล่วงหน้าที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในอนาคต โดยกำหนดจากข้อมูลที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วีดความเสี่ยงล่วงหนา้ 

(Leading Indicator) หรือดัชนีที่ชี้วัดภายหลังที่เกิดความเสี่ยงแล้ว (Lagging Indicator) ซึ่งฝ่ายงานเจ้าของความเสี่ยง จะ

กำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงจากข้อมูลสถิติที่มีความสัมพันธ์ต่อความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยการกำหนดระดับ

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนธุรกิจของบริษัท และกำหนดช่วงเบี่ยงเบนที่

ยอมรับได้ (Risk Tolerance) สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทสามารถยอมรับได้สูงสุดในแต่ละกิจกรรมการดำเนินงานที่
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ก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยจะกำหนดเป็นแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งพนักงานทุกฝ่ายงานจะต้องรับผดิชอบความเสี่ยงที่เก่ียวข้องใน

การปฏิบัติงานของตนเองให้อยู่ในระดับที่กำหนด 

ความเชื่อมโยงระหว่างช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ เงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามกฎหมาย และกระบวนการในการ

ติดตามความเสี่ยง 

ตามที่บริษัท ได้มีการกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคง

ทางการเงินภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งฝ่ายงานเจ้าของความเสี่ยงจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคง

ทางการเงิน เพื่อประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ โดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยงจะ

รวบรวมและสรุปผลกระทบโดยรวมของบริษัทที่ส่งผลต่อสถานะเงินกองทุนของบริษัท และเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตาม

กฎหมาย ร่วมกับผู้บริหารที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการเงินกองทุนของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามแผนการ บริหารจัดการ

เงินกองทุน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk 

Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) กำหนดเป็นเป้าหมายสถานะเงินกองทุนสอดคล้องกับแผนธุรกิจ

ของบริษัท 

สำหรับกระบวนการติดตามความเสี่ยง หน่วยงานบริหารความเสี่ยงจะรวบรวมข้อมูลผลการบริหารความเสี่ยงของทุก

ฝ่ายงาน เพื่อติดตามรายงานผลความเสี่ยงให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนที่ 

ยอมรับได้ (Risk Tolerance) รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสถานะเงินกองทุนของบริษัท อีกทั้งในกรณีที่มีความเสี่ยงภัยใหม่ 

ที่อาจมีผลกระทบต่อสถานะเงินกองทุนของบริษัท โดยจะมีการระบุและติดตามการรายงานการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของ

บริษัทที่ทันต่อเหตุการณ์ (Feedback Loop) รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

ประกอบการพิจารณาทบทวนมาตรการในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสี่ยง

และนโยบายบริหารความเสี่ยง 

หากในกรณีที ่อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ต่ำกว่าเกณฑ์อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน 

(thresholds) ที่บริษัทกำหนด จะมีการดำเนินการตามแผนฉุกเฉินเงินกองทุน (Capital contingency plan) 

ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้บริบทของ

สถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต 

บริษัท ได้กำหนดพันธกิจ ไว้ดังนี้ “บริษัท จะเป็นผู้นำด้านบริการ นวัตกรรม และอินชัวร์เทค ด้วยบุคลากรที่มี

คุณภาพและศักยภาพสูง” โดยมีความเชื่อมั่นว่า การดำรงอยู่ในธุรกิจประกันวินาศภัยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในทุกยุคสมัยนั้น 

ต้องอาศัยความเชื่อถือจากลูกค้าและพันธมิตรรอบตัว รู้จักวางแผนทางการตลาด กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 

การรับประกันภัย และการจัดการสินไหมรวมถึงการบริหารจัดการระบบภายในบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการ

วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งเทียบเคียงกับคู่แข่งแล้วนำมาปรับปรุงให้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
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การจัดทำ นโยบายบริหารความเสี่ยง จึงได้คำนึงถึงความสำคัญของพันธกิจที่กำหนดไว้ โดยมุ่งเน้นให้นโยบายการ

บริหารความเสี่ยงสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ให้สำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ผ่านกระบวนการและ

แผนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจและตระหนักถึง

ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานทุกฝ่ายงาน ควบคู่ไปกับการดำเนินงานตามเป้าหมายของบริษัท 

 

การบริหารเงินกองทุน  

 เพื่อแสดงให้เห็นว่าเงินกองทุนของบริษัท เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด บริษัท ได้พิจารณาปริมาณเงินกองทุนที่

จำเป็นในการดำเนินธุรกิจภายใต้ระดับความเสี่ยงทีย่อมรับได้ และสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาถึงคุณภาพ

และความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของบริษัท ซึ่งในปี 2565 บริษัทมีนโยบายในการกำหนดอัตราส่วนความเพียงพอ

ของเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามกฎหมาย ไม่ต่ำกว่า เกณฑ์มาตรฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้มีการบริหารจัดการระดับเงินกองทุนของบริษัท ตามระดับความเสี่ยง ดังนี้ 

1. กำหนดระดับความเพียงพอของเงินกองทุนที่ยอมรับได้ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
รักษาระดับของเงินกองทุนให้เพียงพอในการรองรับความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ 

2. สื่อสารระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้านเงินกองทุนเพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องปฏิบัติ 
3. ในการดำเนินการใดที่จะส่งผลต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้สำหรับความเสี่ยงด้านต่างๆ  เช่น การรับประกันภัยราย

ใหญ่ หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงจะต้องมีการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเงินกองทุนและเสนอให้ผู้บริหาร
รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ 

4. ความเสี่ยงด้านตลาด ของการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงหลักของเงินกองทุนของบริษัท ฝ่ายการลงทุน
จะทำการคำนวณอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที่ลงทุน และ
รายงานต่อคณะกรรมการลงทุน อย่างสม่ำเสมอ 

5. เมื่อมีเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าจะมีผลต่ออัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ  
ฝ่ายบริหาร จะรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร ทันที  

6. จัดทำแผนฉุกเฉินเงินกองทุน (Capital contingency plan) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนธุรกิจภายใต้
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  

การวิเคราะห์ความต่อเนื่อง และการทดสอบภาวะวิกฤต 

 บริษัท ได้ทำการวิเคราะห์ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ที่หลากหลายที่บริษัท คาดว่าจะเกิดขึ้น

ในอนาคต ซึ่งครอบคลุมถึงการทดสอบภาวะวิกฤตตามระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

และดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยวิเคราะห์ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญทั้งใน

เชิงคุณภาพและปริมาณภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความมั่นคงทางการเงิน และคำนึงถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะความเสี่ยงของบริษัทในอนาคต โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
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1. การวิเคราะห์สถานการณ์ 

บริษัทจะคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ที่สะท้อนถึงเหตุการณ์ในอดีต โดยนำมาวิเคราะห์ตามสภาวะปัจจุบัน ซึ่งอาจจดัทำ

โดยการกำหนดรูปแบบสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นไปได้ ซึ่งอาจระบุไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงหรือกำหนดสถานการณ์แบบสุ่ม โดยมี

ประเด็นสำคัญที่บริษัทต้องพิจารณา 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 

2. การจัดทำแผนการดำเนินการ (Management Action) 

การจัดทำแผน Management Action ที ่เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ความต่อเนื ่องในการดำเนินธุรกิจ เพื ่อให้บริษัทมี

ความสามารถทางการเงิน ทั ้งในเรื ่องเงินกองทุนและสภาพคล่อง และจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่ างต่อเนื่อง 

(Business Continuity Plan:BCP) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินธุรกิจประจำวันได้อย่างต่อเนื่องและ

เป็นไปตามปกติได้ 

3. การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) 

เพื่อดำเนินการทดสอบภาวะวิกฤต วัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ของปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัย

รวมกัน ที่ส่งผลต่อฐานะทางการเงินของบริษัทได้ 

4. ผลการทดสอบภาวะวิกฤต ต่ำกว่าเงินกองทุนภายในบริษัท (Internal CAR) 

กรณีผลการทดสอบภาวะวิกฤตต่ำกว่าเงินกองทุนภายในบริษัท (Internal CAR) บริษัทมีแผนการดำเนินการ ดังนี้ 

4.1. ประเมินแผนการดำเนินการ รวมถึงผลกระทบทางการเงินเพื่อให้มั ่นใจว่าแผนการที่นำเสนอมีความ

เหมาะสมและเป็นไปได้ 

4.2. มีการระบุระยะเวลาในการดำเนินการ และกำหนดผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 

4.3. บริษัทมีการพิจารณาถึงเงินกองทุนตามกฎหมายและแหล่งที่มาของเงินกองทุน 

4.4. สื่อสารและติดตามการดำเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ 

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง   

 บริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรและมีความตั้งใจในการ

ดำเนินการให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของพนักงานทุกคนในองค์กร โดยบูรณาการการบริหาร  

ความเสี่ยงเข้ากับการตัดสินใจทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และการควบคุมภายใน และได้ทำความเข้าใจกับพนักงานให้
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ทราบถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง ได้มีการจัดอบรมการทำแผนบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานในระดับ

ปฏิบัติการเพื่อให้แต่ละฝ่ายมีแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและความเสี่ยงอื่นๆ  ที่อาจส่งผล

กระทบต่อความเสี่ยงองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการประกันภัย ด้านตลาด ด้านเครดิต ด้านสภาพคล่อง ด้าน

การปฏิบัติการ ด้านชื่อเสียง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านมหันตภัย ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทำลายล้างสูง และด้านป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ดังนี้ 

1. ผู้บริหารกำหนดทิศทาง นโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสื่อสารวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่

ได้รับจากการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไปยังพนักงานทุกคนรับทราบ เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของ 

การบริหารความเสี่ยง นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

อนุมัติ เพื่อเป็นแนวทางและเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

2. จัดให้มีการบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงด้วยการกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ  

การบริหารความเสี่ยงและการตัดสินใจทางธุรกิจ ด้วยการนำเสนอ วิเคราะห์ข้อมูล และปัญหาในการดำเนินธุรกิจด้าน

ต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับทราบและพิจารณาให้คำปรึกษา เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจทำ

ให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ของบริษัท รวมทั้งการกำกับดูแลและการควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจำทุกปี 

3. จัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัท ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ให้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้

ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อฝ่ายงาน ต่อองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร 

4. จัดให้มีการทดสอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan:BCP) โดยแผนฉุกเฉิน

ดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงการกำหนดระยะเวลาในการกู้คืนระบบ (Recovery Time Objective :RTO) ที่สอดคล้องกับ

ความสำคัญของระบบงานหลักของบริษัท เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และรองรับการเกิดเหตุการณ์

ผิดปกติต่างๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายต่อระบบ เช่น ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ภัยคุกคามทาง

ไซเบอร์ ภัยธรรมชาติ เพื่อให้การกู้คืนระบบกลับสู่การทำงานได้ตามปกติให้เร็วที่สุด 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง  

 บริษัท ได้กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยได้ระบุความเสี่ยงที่สำคัญที่เกี่ยวข้องและความเสี่ยงที่

คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมแหล่งที่มาของความเสี่ยงที่ จะส่งผลกระทบต่อบริษัท ทั้งในทางการเงินและที่มิใช่

ทางการเงิน และได้จัดทำเป็นทะเบียนความเสี่ยง โดยคำนึงถึงทิศทางการขยายงานและแผนรองรับการขยายงานตามที่ระบไุว้ใน

แผนธุรกิจ และได้ทบทวนความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี หรือทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของเหตุการณ์ความเสี่ยง 

โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วย การระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงพร้อมทั้งกำหนดวิธีที่ใช้

ในการประเมินและแนวทางการจัดลำดับความเสี่ยงตามความสำคัญ กำหนดให้มีการตอบสนองความเสี่ยงให้สอดคล้องกับช่วง
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ความเบี่ยงเบนยอมรับได้ การติดตามดูแลและการรายงานผลของความเสี่ยง ตามแต่ละประเภทต่างๆ และประเด็นสำคัญ และ

ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง หรือทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสาเหตุความเสี่ยง ในการพัฒนา

กระบวนการบริหารความเสี่ยงบริษัทได้ พิจารณาจากแผนการตลาด และการขยายธุรกิจของบริษัท ควบคู่กัน เพื่อให้มั่นใจว่า

กระบวนการบริหารความเสี่ยงสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงในอนาคตได้ ทั้งนี้ 

เพื่อให้ความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ได้กำหนดให้มีการควบคุมและติดตามกระบวนการประเมินผลการบริหาร

ความเสี่ยงรวมถึง มีการรายงานประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารทราบอย่าง

สม่ำเสมอ หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สำคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 

ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท ได้กำหนดขอบเขตการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
และครอบคลุมกิจกรรมหลักที่มีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ รายได้ เงินกองทุน ชื่อเสียง หรือการดำรงอยู่ของบริษัท โดยได้
มีการกำหนดนโยบาย แผนงาน และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบาย พร้อมทั้งสื่อสาร
นโยบายให้ทุกหน่วยงานทราบ และนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้ทบทวนนโยบาย แผนงาน และโครงสร้างให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดย
พิจารณาขอบเขตการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมหลักอย่างน้อย 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 ในการกำหนดขอบเขตการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเพื่อให้ครอบคลุมประเภทความเสี่ยงสำคัญที่มีอยู่ในกิจกรรมและ
กระบวนการดำเนินงานของบริษัทอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
2. ความเสี่ยงด้านประกันภัย  
3. ความเสี่ยงด้านตลาด  
4. ความเสี่ยงด้านเครดิต 
5. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
6. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
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7. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง 
8. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. ความเสี่ยงด้านมหันตภัย 
10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ 
11. ความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจ (ถ้ามี) 

ระบบการบริหารความเสี ่ยงของบริษัท ประกอบด้วยกระบวนการที ่สำคัญ เช่น การระบุปัจจัยเสี ่ยง การประเมิน 
ความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง การติดตามดูแลความเสี่ยง และการรายงานผลของความเสี่ยง ตามประเภทต่างๆ และ
ประเด็นสำคัญจากกิจกรรมหลัก ดังนี้  

 

กิจกรรมหลัก แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและ

การกำหนดอัตราเบี้ย 
เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง และเพื่อให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการกำหนดอัตราเบี้ยท่ีจะนำเสนอ
ขาย สอดคล้องกับภาวะตลาด มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ขั้นตอน
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ / 
ภัยอุบัติใหม่ รวมถึง ภัยสะสม ซ่ึงต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย และเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึง ต้องกำหนดให้มี
เครื่องมือในการติดตามผล เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง  และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งน้ี 
กำหนดใหนั้กคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
บริษัท โดยไใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยอมรับโดยทั่วไป และมีการติดตาม วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงของเงินสำรอง รวมถึง กำหนดความเสี่ยงภัยที่รับไว้ได้ (Risk Limit) เพื่อพิจารณาปัจจัย
เสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการตั้งเงินสำรองของบริษัท อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่า เงินสำรองท่ี
กำหนดไว้เพียงพอสำหรับภาระผูกพันท่ีบริษัทมีต่อผู้เอาประกันภัยในอนาคต 

2.  การเสนอขาย 1) กำหนดวิธีปฏิบัติ/คู่มือ ในกระบวนการขายไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน และเหมาะสมกับประเภท
ของผลิตภัณฑ์และช่องทางการขาย โดยกำหนดให้ทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายจัดทำ
คู่มือและวิธีปฏิบัติเพ่ือให้พนักงานขาย สามารถเข้าใจบทบาทและหน้าท่ี ท่ีตนควรปฏิบัติให้เป็นไป
อย ่างถ ูกต ้องและเหมาะสม รวมถ ึงม ีว ิธ ีการนำเสนอท่ีเหมาะสมกับล ักษณะของลูกค้า 
แต่ละประเภท และตอบสนองต่อความต้องการ ความสามารถทางการเงิน และความสามารถใน
การทำความเข้าใจของลูกค้า อีกทั้งยังกำหนดให้มีการตรวจทานวิธีปฏิบัติในกระบวนการขายให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

2) กำหนดให้มีระบบและเครื่องมือที่ช่วยให้กระบวนการขายมีประสิทธิภาพ เช่น อุปกรณ์เชื่อมต่อ 
อินเทอร์เน็ต ระบบงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆที่เกี ่ยวข้องกับ
กระบวนการขาย ระบบช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่พนักงานขาย (help desk) โดยมีการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของระบบและปรับปรุงเครื ่องมือที ่ใช้ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  

3) จำกัดขอบเขตการปฏิบัติงานของพนักงานขายให้ชัดเจน โดยทำความเข้าใจกับพนักงานขายทุก
คนที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดขายและให้บริการ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ทำได้และทำไม่ได้ อีกทั้งกำหนดให้มี
ระบบสนับสนุนอื่นท่ีเพียงพอท่ีจะมั่นใจได้ว่า ลูกค้าจะได้รับบริการครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม  
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กิจกรรมหลัก แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
4) กำหนดให้มีการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ และความเสี่ยงของกระบวนการเสนอขายใน

ทุกช่องทาง 
3. การเก็บเบี้ยประกันภัย 

 

     กำหนดนโยบายการเก็บเบี้ยประกันภัยที่สอดคล้องกับประกาศ คปภ. และมีการติดตามหนี้ที่เกิน
กำหนดระยะเวลาที่บริษัทให้ Credit Tern แก่ผู้เอาประกันภัย / ตัวแทน / นายหน้า และกำหนด
วิธีการควบคุมตัวแทน/นายหน้า ให้นำส่งเบี้ยประกันภัยที่เก็บจากผู้เอาประกันภัยตามระยะเว ลาท่ี
กำหนด รวมท้ังมีการจัดทำรายงานสถานะเบี้ยประกันภัยค้างรับ และติดตามทวงถามหน้ีท่ีเกินกำหนด
ชำระอย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการทบทวนนโยบายการเก็บเบ้ีย อย่างสม่ำเสมอ 

4. การพิจารณารับประกันภัย กำหนดให้มีนโยบายและกระบวนการในการพิจารณารับประกันภัย พิจารณาอย่างละเอียดเพื่อให้
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงภัยที่รับโอนไว้ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยอิงจากคู่มือและอัตราเบี้ย
ประกันภัยท่ี คปภ.กำหนด มีการติดตามและควบคุมการกระจายตัวของความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม 
ไม่กระจุกตัวท้ังในทางภูมิศาสตร์ และประเภทของความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงภัยท่ีอยู่ในระดับสูงเกิน
กว่าที ่บริษัทจะสามารถรับไว้ได้เองเพียงลำพัง ได้จัดการให้มีการถ่ายโอนความเสี ่ยงไปยังผู ้รับ
ประกันภัยต่อ ผ่านสัญญาประกันภัยต่อทั้งวิธีที่เป็นสัญญาล่วงหน้ารายปี และวิธีที่เป็นการทำเฉพาะ
ราย ซึ่งการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อจะพิจารณาที่ความมั่นคงทางการเงินเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ 
บริษัทยังมีการบริหารพอร์ตการรับประกันภัยให้มีสัดส่วนของการประกันภัยต่างๆ อย่ างเหมาะสม ท้ัง
ในด้านของผลรวมของผลการพิจารณารับประกันภัยและให้สอดคล้องกับจุดแข็งและเป้าหมายของ
บริษัท  
      เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้มีความมั่นคงและยั่งยืน บริษัทจึงให้ความสำคัญในการ
บริหารเงินกองทุนเพื่อให้มีเงินสำรองและเพียงพอตามท่ีกฎหมายกำหนด และป้องกันมิให้ประสบ
ปัญหาด้านการให้บริการสินไหมทดแทนท่ีไม่เพียงพอ  และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้
มีการทบทวนกระบวนการพิจารณารับประกันภัยท่ีรอบคอบและเงื่อนไขท่ีเหมาะสม และมีการติดตาม
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื ่อปรับเบี ้ยประกันภัยและเงื ่อนไขในการรับประกันภัยให้สอดคล่องกับ 
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเร่งพัฒนาคุณภาพการบริการของอู่และสินไหมทดแทนให้ทันกับ
ความต้องการของลูกค้า ตามพฤติกรรมของลูกค้าในยุคปัจจุบัน และปริมาณรถที่เพิ ่มขึ ้น รวมท้ัง
ควบคุม Loss Ratio ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากต้นทุนค่าซ่อม ค่าอะไหล่ที่สูงเพิ่มขึ้นตาม รวมทั้ง มีการ
ติดตามอัตราสินไหมเป็นประจำ เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่บริษัท เผชิญและเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
งานท่ีรับประกันภัยเข้ามาน้ันมีกำไร เพื่อสามารถปรับแก้ไขได้ทันการณ์ อีกท้ัง ยังได้มีการนำเทคโนโลยี
มาใช้พัฒนาประสิทธิภาพและรูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจ เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Digital Business 

5. การประเมินสำรองประกันภัย 
 
 
 
 
 

บริษัทกำหนดให้มีการจัดสรรเงินสำรองประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ คปภ.กำหนด บนพื้นฐานของหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยมีการสอบทาน
และรับรองความถูกต้องในการคำนวณสำรองประกันภัยโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที ่ได้รับ
ใบอนุญาตจาก คปภ. ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และมีการบูรณาการให้เป็นส่วนหน่ึง
ของกรอบการบริหารจัดการความเสี ่ยงรวมของบริษัท กระบวนการประเมินเงินสำรองประกันภัย 
รวมทั้งการใช้สมมติฐานและวิธีการคำนวณเงินสำรองโดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีต ประกอบการ
พิจารณาความเหมาะสม การควบคุม การติดตาม วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเงินสำรอง เพื่อ
พิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการตั้งเงินสำรองของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แนใ่จว่า 
เงินสำรองท่ีตั้งไว้เพียงพอสำหรับภาระผูกพันท่ีบริษัท มีต่อผู้เอาประกันภัยในอนาคต 

6. การบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน  ในการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน บริษัทได้กำหนดให้มี  
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กิจกรรมหลัก แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. นโยบายและคู่มือนการปฏิบัติงานการจัดการสินไหมเป็นลายลักษณ์อักษรและปรับปรุงให้เป็น

ปัจจุบัน เพื่อให้การตรวจสอบเอกสารในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและผลประโยชน์ ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาประกันภัย  

2. กำหนดนโยบายการหยุดจำหน่ายหรือชะลอการรับประกันภัยในผลิตภัณฑ์ที่เกิดค่าสินไหมสูง 
3. นำสถิติการจ่ายสินไหมทดแทน เพื ่อนำมาวิเคราะห์แผนการปรับปรุงเบี ้ยประกันภัย หรือ

รับประกันแบบมี Limit 
4. ทบทวนต้นทุน ให้เป็นปัจจุบัน โดยดูจาก Severity และ Frequency 
5. ติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเงินสำรอง รวมทั้งปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการตั้ง

เงินสำรอง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า เงินสำรองที่กำหนดไว้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล และ
เพียงพอสำหรับภาระผูกพันท่ีบริษัทมีต่อผู้เอาประกันภัยในอนาคต 

7. การประกันภัยต่อ กำหนดให้มีกรอบการบริหารประกันภัยต่ออย่างเป็นลายลักษณ์อ ักษร และได้ร ับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้มี 
1. การจัดทำ Reinsurance Program ให้สอดคล้อง กับ Accumulation Loss ของบริษัท 
2. จัดการให้มีการถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังผู้รับประกันภัยต่อผ่านสัญญาประกันภัยต่อทั้งวิธีที่เป็น

สัญญาล่วงหน้ารายปี และวิธีท่ีเป็นการทำเฉพาะราย ซ่ึงการเลือกผู้รับประกันภัยต่อ จะพิจารณาท่ี
ความมั่นคงเป็นอันดับแรก 

3. มีการบริหารพอร์ตการรับประกันภัยให้มีสัดส่วนของการประกันภัยต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั้งใน
ด้านผลรวมของผลการพิจารณารับประกันภัย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
บริษัท 

8. การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น      บริษัท มีคณะกรรมการลงทุนเป็นผู้กำหนดกรอบนโยบายการลงทุน เพื่อกำกับดูแลการลงทุน ให้
เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม โดยเน้นการลงทุนหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ มีความ
มั่นคง ให้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ โดยผ่านการอนุมัติสัดส่วนประเภทการลงทุน
จากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้มีการกำหนดคู่มือแนวทางบริหารการลงทุน เป็นลายลักษณ์อักษร  
ซึ่งจะมีการกำหนดกรอบและทิศทางการลงทุนในแต่ละปี  โดยระบุขีดจำกัดในการลงทุนทุกประเภท
และทุกระดับ ซ่ึงพิจารณากำหนดขึ้นจากอัตราผลตอบแทนเป้าหมายและสภาพคล่อง  โดยให้เชื่อมโยง
และสอดรับกับผลกระทบต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามกฎเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับ
ความเสี่ยง 

9. การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน บริษัทได้มีการบริหารทรัพย์สินและหนี้สิน ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับ
ความเสี ่ยง (Risk Based Capital : RBC) และประกาศสำนักงาน คปภ.เรื ่อง การประเมินราคา
ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2554 เพื่อคำนวณเงินกองทุนตามที่กฎหมาย
กำหนด 
ทั้งนี ้ บริษัท ได้มีการเปิดบัญชี หรือบัญชีเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ไว้กับสถาบันการเงิน (ธนาคาร
พาณิชย์) 2 แห่ง วงเงินรวม 20,000,000 บาท หากเกิดกรณีเหตุฉุกเฉินสามารถนำเงินดังกล่าวมาใช้ได้
ทันที 

10. การใช้บริการบุคคลภายนอก 1.    กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกปฏิบัติตามในการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล การรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของลูกค้า และข้อมูลของบริษัท 
รวมถึงสิทธิการเข้าถึง และความเป็นเจ้าของข้อมูล เป็นต้น ตลอดจนกำหนดบทลงโทษอย่าง
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ชัดเจน หากมีการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลบริษัท ท้ังนี้ กำหนดให้ผู้ให้บริการแยกฐานข้อมูล
ลูกค้าของบริษัทออกจากข้อมูลของผู้ให้บริการภายนอกหรือลูกค้ารายอื่นของผู้ให้บริการด้วย 

2.    จัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดขั้นตอนการดำเนินการ ระบบงานท่ี
สำคัญท่ีบริษัท ใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกและมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อ
สามารถดำเนินงานได้ตรงตามเป้าหมายท่ีต้องการ 

11. การดำรงเงินกองทุนตามระดับ 
     ความเสี่ยง  

        บริษัท เลือกลงทุนในสินทรัพย์ที ่ม ีสภาพคล่องสูง ประกอบกับมีการบริหารจัดการที ่มี
ประสิทธิภาพสามารถรักษาระดับเงินสดในมือให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมตลอดเวลาในกรณีท่ีต้องจ่ายค่า
สินไหมทดแทนเป็นจำนวนที่มากเกินกว่าปริมาณเงินสดประจำวันที่มีอยู่  ฝ่ายการเงินจะแจ้งล่วงหน้า
เพื่อให้ฝ่ายลงทุนแปลงเงินลงทุนเป็นเงินสด  เพื่อให้เพียงพอต่อการชำระหนี้สินที่ถึงกำหนด ทำให้
เชื่อมั่นว่า ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ในระดับท่ีควบคุมได้ 

❖ การบริหารเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง 
ในปี 2565 บริษัท มีนโยบายในการกำหนดอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตาม
กฎหมายไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจ
ประกันภัย รวมท้ังได้มีการบริหารจัดการระดับเงินกองทุนของบริษัทตามระดับความเสี่ยง ดังน้ี 

1) กำหนดระดับความเพียงพอของเงินกองทุนท่ียอมรับได้ และไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการรักษา ระดับของเงินกองทุนให้เพียงพอในการรองรับความเสี ่ยงอย่าง
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ 

2) สื่อสารระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้านเงินกองทุนเพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติ 
3) ในการดำเนินการใดที่จะส่งผลต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้สำหรับความเสี่ยงด้านต่างๆ  เช่น 

การรับประกันภัยรายใหญ่ หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงจะต้องมีการประเมินผลกระทบที่จะ
เกิดขึ ้นกับเงินกองทุนและเสนอให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติให้
ดำเนินการ 

4) ความเสี่ยงด้านตลาด ของการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงหลักของเงินกองทุนของ
บริษัท ฝ่ายการลงทุนจะทำการคำนวณอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที่ลงทุน และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ 

5) เมื่อมีเหตุการณ์ท่ีแสดงให้เห็นว่าจะมีผลต่ออัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัท 
อย่างมีนัยสำคัญ ฝ่ายบริหาร จะรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร ทันที 

12. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
และกฎหมาย 

1. กำหนดให้มีนโยบาย และระเบียบปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์การ
จ่ายสินไหมทดแทน ท่ี สำนักงาน คปภ.กำหนด 

2. กำหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการระบุตัวตน
ของลูกค้า ขั้นตอนการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า  ขั้นตอนการกำหนดระดับความเสี่ยงของ
ลูกค้าแต่ละราย ขั้นตอนการตรวจทานความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรม ขั้นตอนการตรวจทาน
ข้อมูลการพิสูจน์ทราบลูกค้าให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง ขั้นตอนการทบทวนการประเมิน
ความเสี่ยง จนถึงขั้นตอนการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าแต่ละราย  ซึ่งกระบวนการท่ี
กล่าวมานั้นเป็นกระบวนการหลักในการป้องกันและตรวจสอบมิให้บริษัท ถูกเป็นแหล่งฟอกเงิน
และแหล่งสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามมาตรฐานสากล ในกรณีท่ีลูกค้าเป็นบุคคลท่ี
มีชื่อตรงกับรายชื่อบุคคลท่ีถูกกำหนดตามประกาศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
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เงิน โดยระบบรับประกันภัยและระบบสินไหมทดแทนของบริษัทจะแจ้งเตือนและจะไม่สามารถทำ
การบันทึกข้อมูลของลูกค้าได้  โดยระบบงานดังกล่าวจะทำการตรวจสอบจาก ชื่อ -สกุล เลขบัตร
ประชาชนหรือในกรณีท่ีเป็นบุคคลชาวต่างชาติจะทำการตรวจสอบจากเลขท่ีหนังสือเดินทาง เพื่อ
เป็นการตรวจสอบหรือระบุตัวตนของลูกค้าก่อนการพิจารณารับประกันภัย 

      อีกทั้ง บริษัท ยังได้กำหนด “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” ขึ้น อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรซ่ึง
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  โดยกำหนดคำนิยาม แนวทางปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ 
เพื่อสง่เสริมและสื่อสารให้เกิดความเข้าใจนำไปสู่การยอมรับและปลูกจิตสำนึกท่ีดีให้บุคลากรทุกระดับ 
พร้อมลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และนโยบายที่เกี่ ยวข้องของ
บริษัท อย่างเคร่งครัด 

      ทั ้งนี ้ ยังมีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื ่อทำหน้าที ่ติดตามและกำกับการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

 13. ความเสี่ยงที่จะเกิดใหม่ (Emerging 
Risk)  

        บริษัททำการรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เกิดใหม่ และวิเคราะห์ เพื่อทำความเข้าใจ
และหาวิธีการในการจัดการผลกระทบที่มีต่อองค์กรให้เหมาะสม และทบทวน ขั้นตอน กระบวนการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ม่ันใจว่าความเสี่ยงที่เกิดใหม่ ได้ถูกนำมาพิจารณาแล้ว  

 

การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และกำหนดช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ และขีดจำกัดความเสี่ยงของบริษัท ถูกกำหนดขึ้นโดยพิจารณาใน

แง่มุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งมีทั้งแบบที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน โดยยึดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงใน

ลักษณะ 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 บริษัท จะพิจารณาถึงแผนธุรกิจของบริษัท และความเสี่ยงที่

อาจเกิดขึ้น รวมถึงความเสี่ยงจากการรับประกันภัยและขีดจำกัดความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง มีการสื่อสารระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการรายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ผ่านดัชนีชี้วัดความเสี่ยง ( Key Risk 
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Indicator : KRI) หากกิจกรรมใดของบริษัทที่ทำให้ไม่เป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้น กิจกรรมนั้นจะต้องได้รับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัทนั้น บริษัทได้กำหนดให้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน 
(Capital Adequacy Ratio: CAR) ที่จะต้องรักษาไว้ไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ สำนักงาน คปภ.กำหนด เพื่อให้บริษัท
สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎ หมายและ
กฎระเบียบข้อบังคับได้ทุกข้อ นอกจากนี้ความผันผวนของรายได้และกำไรสุทธิต้องอยู่ในระดับต่ำผลประกอบการต้องเป็นไป
ตามที่ประมาณการ 

 

การควบคุมภายใน    

 คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบ

การควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การนำทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ในทางมชิอบ

หรือไม่มีอำนาจ พร้อมทั้งได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน

ซึ่งมีความเป็นอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินความมีประสิทธิภาพ ความเพียงพอระบบการควบคุมภายใน ระบบ

การบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ เพื่อให้หน่วยงานแก้ไขหรือปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน

ในเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างสม่ำเสมอ  

 ระบบการควบคุมภายในที่บริษัท กำหนดขึ ้นสอดคล้องตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission) และนำการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk 
Management : ERM) มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 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   

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำกับดูแล
การดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม มีการ
จัดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาไว้อย่างชัดเจนรวมถึงปรับปรุงกระบวนการทำงานของทุกส่วนงานให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และสร้างจิตสำนึก มีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส มี
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จริยธรรม ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่น  ทำให้องค์กรมี
ความโปร่งใสปราศจากการคอร์รัปชั่น  

อีกทั้ง ยังได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักง านทุกคนได้ให้
ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสรมิให้มี
การอบรม/การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีให้แก่บุคลากรทุกคน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

บริษัท กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใช้ใน
การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร  โดยมีระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  

บริษัท กำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการสรรหา และพัฒนาบุคลากร กำหนดแผนสืบทอด
ตำแหน่งงานที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ เพื่อพิจารณาให้
รางวัลอย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การประเมินความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำพาองค์กรสู่เป้าหมายทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  

 กำหนดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานบริหารความเสี่ยง 
พิจารณากลั่นกรองและกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีการระบุปัจจัยและเหตุที่มาของความเสี่ยง มีการประเมินวิเคราะห์
จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดมาตรการจัดการที่เหมาะสม มีการติดตาม/ประเมินผล และ รายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอโดยกำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็น
ระบบ และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี  การบริหารงาน และการปฏิบัติงานประจำวัน ซึ่งกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงจะต้องครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ดังนี้ 

• บริษ ัท กำหนดกรอบการบริหารความเส ี ่ยงทั ่วท ั ้งองค์กรตามกรอบมาตรฐาน COSO Enterprise Risk 

Management และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการ

บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย  

1) การจัดทำ Risk Profile ระดับองค์กรและระดับฝา่ยงาน    

2) บริหารความเสี่ยงดา้นการลงทนุ 

3) บริหารความเสี่ยงระดบักระบวนการต่างๆ  

• บริษัท ได้นำเอาระบบตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator-KRI) มาใช้เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง

ของปัจจัยต่างๆ และกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา 
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3. กิจกรรมการควบคุม 

บริษัท ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานไว้อย่างชัดเจน และมีการทบทวนคู่มืออำนาจอนุมัติ อำนาจ
ดำเนินการ แบ่งแยกหน้าที่ที่อาจมีการเอ้ือให้เกิดการทุจริตออกจากกันและมีการจัดทำคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
กับโครงสร้างองค์กรให้เป็นปัจจุบัน มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การทำธุรกรรมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมการอนุมัติธุรกรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท ตลอดจนกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังได้มีการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัตงิาน (Compliance 
Unit) เพื่อประสานงานและดูแลให้การดำเนินการของบริษัท เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

บริษัท มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และให้ความสำคัญ
ในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินอย่างมีประสิทธิผล 
โดยได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยมาใช้ ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บและติดตามผล 
เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งข้อมูลทางด้าน
การเงินและข้อมูลอื่นๆ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางบริหารจั ดการ
สารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 

• บริษัท กำหนดชั้นความลับของข้อมูล แนวทางการจัดเก็บเอกสารสำคัญและเอกสารควบคุม รวมถึงข้อมูล

ประกอบการปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศที่สำคัญและ เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ

บริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและทันต่อการใช้งาน 

• บริษัท มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเหมาะสม โดย

สาระสำคัญที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเอกสารการประชุม ได้จัดส่งให้คณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการ

ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัท สามารถร้อง

ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา 

• บริษัท มีการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับป้องกันในเร่ืองความปลอดภัยของข้อมูลกรณีมีอุบัติภัยร้ายแรง

จนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมถึงกำหนดให้มีการซักซ้อมแผนสำรองฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี 

• บริษัท จัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายใน ผ่านระบบ Intranet เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารนโยบาย และ

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้ง การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึงและทันเวลา รวมถึงจัดให้มี

ช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่ บริษัท 

ได้อย่างปลอดภัย 
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5. ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผล   

บริษัท มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 

• บริษัท ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร และประเมินการควบคุมภายในระดับฝ่ายงานผ่านการ

ประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง (Control Self -Assessment) เป็นประจำทุกปี  

• บริษัท มีการติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือตัวชี้วัด  (KPI) ที่กำหนดไว้

อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน หน่วยงานดูแลการปฏิบัติงาน หน่วยงาน

บริหารความเสี่ยง และผู้สอบบัญชีภายนอก 

• ฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ในการประเมินความเพียงพอและ

ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ตามแผนการตรวจสอบประจำปี และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบที่

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

กระบวนการควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ  

1) การกำหนดแบบ ข้อความ การพัฒนากรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 

บริษัท ได้มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอัตราเบี ้ยประกันภัย เพื ่อให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ  

การกำหนดอัตราเบี้ยที่จะนำเสนอขาย สอดคล้องกับภาวะตลาด มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 

โดยมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท โดยได้ใช้วิธีการทาง

คณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยอมรับโดยทั่วไป และมีการติดตาม วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเงินสำรอง เพื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่

อาจส่งผลกระทบต่อการตั้งเงินสำรองของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่า เงินสำรองที่ตั้งไว้เพียงพอสำหรับภาระผูกพันที่

บริษัท มีต่อผู้เอาประกันภัยในอนาคต 

นอกจากนี้ ในทุกครั้งที่มีการขอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีความเสี่ยงภัยสูง หรือ แบบผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภัยอุบัติใหม่ และยังไม่

เคยได้รับการอนุมัติจากนายทะเบียน คปภ. บริษัทได้ให้ฝ่ายงานที ่เกี ่ยวข้องให้ข้อมูลที ่จำเป็น เพื ่อใช้ในการประเมิน  

ความเสี่ยงต่างๆ อย่างรอบด้านและหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการให้ผลิตภัณฑ์สามารถพัฒนาและให้

ยอดขายได้ตามความคาดหวัง และต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

2) การโฆษณา การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการให้ข้อมูลผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 

กำหนดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน ตัวแทนและนายหน้า ที่ทำหน้าที่ในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย

อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสื่อสาร ชี้แจงข้อมูลข่าวสารกฎระเบียบใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการเสนอขายกรมธรรม์ โดยฝ่าย

งานที่มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกับฝ่ายงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาให้พนักงาน ตัวแทนและนายหน้า มี
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ความสามารถในการรับประกันภัยและให้ข้อมูล คำแนะนำแก่ผู้เอาประกันภัยได้อย่างถูกต้องและเพียงพอ รวมทั้งกำหนดและ

ควบคุมการใช้เอกสารประกอบการเสนอขายต้องเป็นเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท เท่านั้น เพื่อให้การเสนอขาย

กรมธรรม์เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และให้พนักงาน ตัวแทนและนายหน้าจะต้องปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง คู่มือ

การปฏิบัติงานตามที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด 

3) การได้มา เก็บรักษา และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 

บริษัท ได้คำนึงถึงความสำคัญของการเก็บรักษาและคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการโดยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

จะไม่ถูกนำไปใช้ในทางอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อน ยกเว้น เพื่อการทำธุรกิจของบริษัท อันเป็นประโยชน์

แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น จะไม่มีการขายการแลกเปลี่ยนให้กับผู้อื่นและหากการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ของบริษัท เองก็

ต้องเป็นเพื่อการให้บริการที่ดีขึ ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจใน นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคลโดยได้พิจารณา

รายละเอียดในการนำเทคโนโลยีทีไ่ด้มาตรฐาน และมีการกำหนดกระบวนการทำงานที่เก่ียวข้องเพื่อป้องกันการร่ัวไหลของข้อมลู

เป็นอย่างดี 

 นอกจากนั้น การเขา้ถึงข้อมูลดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ของบริษัท จะต้องเป็นเจา้หน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

ทั้งนี้ บริษัท ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไว้อย่างเป็นความลับและ

ปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล จะเป็นเครื่องมือ

ให้กับผู้ใช้บริการ และผู้ที่เก่ียวข้องของบริษัท ทุกคนในการดูแลรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท  

4) การให้บริการผู้เอาประกันภัย 

กำหนดให้พนักงานที่ทำหน้าที่ในการให้บริการผู้เอาประกันภัย จะต้องปฏิบัติตามคู่ มือการบริการ (Service Mind) และ

แผนคุณภาพการให้บริการ สำหรับตัวแทนและนายหน้า กำหนดให้มีการควบคุมตัวแทนและนายหน้า ผ่านการสื่อสารช่องทาง

ต่างๆ ที่บริษัท กำหนด รวมถึงการเข้าดูแลเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแก่ตัวแทนและนายหน้า ให้เกิดการบริการที่ดี

ที่สุดแก่ผู้เอาประกันภัย 

5) การจัดการค่าสินไหมทดแทนและการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย 

บริษัทฯดำเนินนโยบายจัดการค่าสินไหมและการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยอย่างเป็นธรรม โดยมี  

ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระดับการบริการ ปรับปรุงระบบขั้นตอนในการจัดการสินไหม ให้เกิดความรัดกุม ลดช่องโหว่ของการเกิด

ทุจริต เนื่องจากการรั่วไหลจากค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยโดยเฉพาะสินไหมรถยนต์นั้นมักเป็นสาเหตุหลักอันหนึ่งที่ทำให้

ธุรกิจประสบปัญหาขาดทุนและส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท ได้ โดยพนักงานที่มีหน้าที่ที่เก่ียวข้องจะต้องปฏิบัติตาม

อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัย/ผู้ประสบภัย และผู้มีสิทธิ์ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นและค่า

สินไหมทดแทนได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของบริษัท โดยมีแผนงานเพื่อ

วัดผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการจัดการสินไหมทดแทนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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6) การจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย 

บริษัท ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื ่องร้องเรียน และสินไหมทดแทน เพื ่อทำหน้าที ่ในก ารตัดสินใจ 

ชี้ขาดเรื ่องร้องเรียน และกำหนดผู้ควบคุมการดำเนินการ และพิจารณาการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา

ประกันภัยที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีมูลค่าเสียหายสูง โดยกำหนดระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่บริษัท กำหนด 

ทั้งนี้ ได้กำหนดช่องทางและวิธีปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนและเสนอแนะมายังบริษัท และกำหนดให้มีหน่วยงานรับเรื่อง

ร้องเรียน และวิเคราะห์ข้อร้องเรียนทั้งที่เก่ียวกับพนักงานและตัวแทน นายหน้า ทั้งในด้านการรับประกันภัยและการจ่ายสินไหม

ทดแทน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานคุณภาพในการจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้า รวมถึงการติดตามและรายงานระดับ

ความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง 

โดยบริษัท ได้กำหนดและทบทวนแนวทางวิธีการในการประเมินความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอยู่เสมอ 
เพื่อให้ผู ้บริหารทุกระดับของแต่ละฝ่ายงานสามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของฝ่ายงานที่ตน
รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดวิธีการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ เพื่อนำมาประเมินหรือกำหนดวิธีการจัดการกับความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
ซึ่งการประเมินความเสี่ยง จะช่วยให้บริษัท ทราบว่าความเสี่ยงเกิดข้ึนที่ระบบงานใด และฝ่ายบริหารควรดำเนินการควบคุมหรือ
บริหารความเสี่ยงนั้นอย่างไร การประเมินความเสี่ยงยังช่วยให้จัดอันดับความสำคัญของความเสี่ยง เพื่อกำหนดหน่วยงานที่ต้อง
ทำการตรวจทานและช่วยในการวางแผนการตรวจสอบประจำปี 

ปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง มีดังนี้ 
▪ ความมีนัยสำคัญทางด้านการเงิน  
▪ จำนวนเงินกองทุน 
▪ ขนาดและความซับซ้อนของบริษัท  
▪ มูลค่าหรือจำนวนรายการทางธุรกิจ 
▪ ระบบสารสนเทศและระบบควบคุมภายในของระบบนั้นๆ  
▪ การตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 
▪ ความสามารถของฝ่ายบริหารและความต่อเนื่องของบุคลากรในฝ่ายบริหาร  
▪ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และระดับความเสี่ยงสูงสุดที่จะยอมรับ 
▪ มูลค่าหรือสภาพคล่องของสินทรัพย์  
▪ โอกาสและมูลค่าความเสียหายจากการทุจริต 
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❖ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  โดยพิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิด
นั้นมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์ที่กำหนด  

 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 

 

❖ ผลกระทบของความเสี่ยง โดยพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงานว่ามี
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ผลกระทบของความเสี่ยง 
ระดับ การปฏิบัติงาน ภาพลักษณ์ การเงิน 

ระดับ 1 มีผลกระทบที่ตามมาน้อยมาก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้ 
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน แต่ไม่
ส่งผลกระทบโดยตรง 

มีการร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเชิงลบ
จากภายนอก แต่ไม่มีนัยสำคัญ 

มีมูลค่าความเสียหายน้อยกว่า 3% 
ของเป้าหมายด้านการเงิน 

ระดับ 2 มีผลกระทบที่ตามมาน้อย อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้ 
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน แต่
สามารถควบคุมได้ 

มีข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเชิงลบจาก
ภายนอก 

มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 3-4% 
ของเป้าหมายด้านการเงิน 

ระดับ 3 มีผลกระทบที่ตามมาปานกลาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้ 
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่ไม่
สามารถควบคุมได้ แต่ยังสามารถ
ดำเนินงานต่อไปได้ 

มีข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเชิงลบจาก
ภายนอกที่มีการรับรู้อยา่ง 
กว้างขวางในกลุ่มธุรกิจแต่ยังไม่ออกสื่อ 

มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 5-
10%ของเป้าหมายด้านการเงิน 

ระดับ 4 มีผลกระทบที่ตามมารุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้ 
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่ไม่
สามารถควบคุมได้ และทำให้ต้อง
หยุดกิจการชั่วคราว 

เส่ือมเสียด้านภาพลกัษณ์ในระดับ 
ประเทศ 

มีมูลค่าความเสียหายประมาณ  
11-20% ของเป้าหมายด้านการเงิน 

ระดับ 5  มีผลกระทบที่ตามมารุนแรงมากอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้ 
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่ไม่
สามารถควบคุมได้ และทำให้ต้อง
ปิดกิจการ 

เส่ือมเสียด้านภาพลักษณ์ในระดับสากล มีมูลค่าความเสียหายมากกว่า 20% 
ของเป้าหมายด้านการเงิน 
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ตารางจัดลำดับความเสี่ยง 

  ตารางจัดลำดับความเสี่ยง จะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมในการกระจายตัวของปัจจัยเสี่ยงของบริษัท  และแสดงให้เห็นถึง
ขอบเขตความรุนแรงที่บริษัท ยอมรับได้  เพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายในภาพรวมว่าจะต้องบริหารความเสี่ยงจนมีระดับความ
รุนแรงลดลง 

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  เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงสะท้อนภาพที่แท้จริงและครอบคลุมกิจกรรมหลักของบริษัท  จึงได้ดำเนินการ ดังนี้  

1. ให้ทุกหน่วยงาน หาสาเหตุและผลกระทบของความเสี่ยง ประเมินมาตรการจัดการความเสี่ยง 

2. หน่วยงานบริหารความเสี่ยงเสนอผลการติดตามการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท ทราบ 

 

การตอบสนอง/วิธีการจัดการความเสี่ยง 

บริษัท ได้พิจารณาทางเลือกในการดำเนินการที่จะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้และต้นทุนที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบกับ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล  ฝ่ายบริหารได้เลือกวิธีการตอบสนอง/จัดการต่อความเสี่ยง
เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาทางเลือกการตอบสนองความเสี่ยง  ดังนี้  

• การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การหยุด หรือเลือกที่จะไม่ทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยง 

• การลดความเสี่ยง คือ การควบคุมกิจกรรมเพื่อลดโอกาส และ/หรือ ผลกระทบจากความเสี่ยง 

• การโอนความเสี่ยง คือ การถ่ายโอนความเสี่ยง โดยให้ผู้อื่นรับผิดชอบความเสียหายแทนผ่านกลไกต่างๆ 

• การยอมรับความเสี่ยง คือ การรับผิดชอบความเสียหายโดยใช้แหล่งเงินทุนของบริษัท เอง 

ฝ่ายบริหารได้พิจารณาการจัดการความเสี่ยงตามประเภทของการตอบสนองต่อความเสี่ยงข้างต้นและดำเนินการประเมินความ
เสี่ยงที่เหลืออยู่อีกคร้ัง 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  

กระบวนการบริหารความเสี ่ยงที ่ดำเนินการภายใน มีความจำเป็นต้องได้รับการสื ่อสารถึงการประเมินความเสี ่ยงและ  
การควบคุมความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง การดูแลติดตามแนวโน้มของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า 

1. เจ้าของความเสี่ยง มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ

ของตนอย่างสม่ำเสมอ และเหมาะสม 

2. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงานถึงความคืบหน้าในการ

บริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการนำมาปฏิบัติใช้จริงเพื่อป้องกัน

หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในอยู่เสมอเพื่อ ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป 

 บริษัท ได้กำหนดวิธีการที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีการรายงานและการสอบทาน  
ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ 

การรายงานความเสี่ยง  

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำรายงานสถานะความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี ่ยง ผลของดัชนีชี ้ว ัดความเสี่ยง  

เป็นการติดตามความเสี่ยงหลักของบริษัท ต่อผู้บริหารและนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกลั่นกรอง พิจารณาและ  

นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ยังรายงาน ผลการทบทวนความเพียงพอของ 

กรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแผนธุรกิจ รวมทั้งนำส่งกรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยง และแผนธุรกิจ 3 ปี  

ให้กับสำนักงาน คปภ.เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมนำส่งให้สำนักงาน คปภ. ภายหลังจากได้รับการอนุมตัิจาก

คณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทมีระบบการรายงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและสถานะความเสี่ยงตามประเภทของ  

ความเสี่ยง โดยจัดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้ 
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รายงาน 
คณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 
ความถี่ 

การรายงาน 
1. สรุปรายงานสถานะความเสี่ยง และสรุปรายงาน

การปฏิบัตติามมาตรการบริหารความเสี่ยง 

กลั่นกรอง พิจารณา 
 

อย่างน้อย 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

2. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ทบทวนความ

เพียงพอของกรอบและนโยบายบรหิารความเสี่ยง 

กลั่นกรอง พิจารณา  อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

3. สรุปรายงานผลการประเมินการตรวจสอบรายปี  
  

พิจารณา 
 

4. รายงานเหตุการณ์ที่สำคญัอันอาจส่งผลกระทบต่อ

ความมั่นคงทางการเงินของบริษัท อย่างมี

นัยสำคญั (ถ้ามี) 

กลั่นกรอง พิจารณา 
 

(ถ้ามี) 

 

ระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการบริหารความเสี่ยง  

 บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับระบบสารสนเทศเพื่อให้สามารถรองรับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้มีความ
น่าเชื่อถือ โดยได้จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีระบบการรายงานข้อมูลความเสียหาย 
(Incident Report System) มีการจัดทำและทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) 
เป็นประจำทุกปี ในปี 2560 บริษัท ได้รับการรับรอง การตรวจรับรองการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
โดยผู้ตรวจสอบอิสระ จาก ACIS โดยมาตรฐานดังกล่าวเป็นมาตรฐานที่เก่ียวกับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ แสดงให้เห็น
ว่าบริษัท ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการปกป้องข้อมูลของลูกค้าจากภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างจริงจัง อีกทั้ง ยังสอดคล้อง
กับประกาศของ คปภ. เรื่อง "หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงิน 
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560" เพื่อความพร้อมในทุกๆ ด้าน
โดยเฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  บริษัท มีนโยบายที่จะพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยและควบคุมความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Risk Management) และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity) เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity) และเตรียมพร้อมการขยายธุรกิจเข้าสู่การ
เป็น Digital Insurance Company ให้ทันกับวิวัฒนาการของความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปในการทำธุรกิจ เพื่อให้บริษัท สามารถ
ดำเนินธุรกิจและบริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. จัดให้มีระบบสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ด้วยการทดสอบมาตรการความมั่นคงปลอดภัยของระบบโดยการกำหนดให้มกีาร
ทดสอบการทำงานของฟังก์ชั่นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยก่อนนำไปใช้งาน โดยการนำผลทดสอบมาเทียบกับเกณฑแ์ละ
ฟังก์ชั่นในการทำงานของธุรกิจและความมั่นคงปลอดภัยที่กำหนด เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีความน่าเชื่อถือและมีรูปแบบที่
เหมาะสม สอดคล้องกับขนาด ลักษณะ และความซับซ้อนของการดำเนินธุรกิจ 

2. จัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนับสนนุ ติดตามดูแล และควบคุมการบริหารความเสี่ยง และนำข้อมูลไปใช้ได้อยา่ง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีนโยบายการสนับสนุนและติดตามดูแลป้องกัน และรับมือเหตุการณ์ผิดปกติได้อย่างทันท่วงที มี
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กระบวนการติดตามดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ รวมถึงเฝ้าระวังภัยคุกคามเพื่อให้มีการติดตามดูแลความปลอดภัยของ
ระบบอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมระบบงานและระบบเครือข่ายสื่อสารทั้งในเชิง physical และlogical เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ระบบ Core Insurance ระบบการชำระเงิน และระบบที่ให้บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

3. จัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Information Security) ทั้งในการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสาร
และการจัดเก็บข้อมูลบนระบบงานและสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ และมีการบริหารจัดการการเข้ารหัสข้อมูล( cryptography) ที่
เชื่อถือได้และเป็นมาตรฐานสากล มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานที่เกี่ยวข้องของระบบงานต่างๆ เพื่อรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยและความลับของข้อมูล และจัดให้มีศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองคอมพิวเตอร์ แยกออกจากศูนย์คอมพิวเตอร์
หลักของบริษัท โดยมีระยะห่างที่เพียงพอและไม่ใช้ระบบสาธารณูปโภคจากแหล่งเดียวกัน เพื่อกระจายความเสี่ยงและป้องกัน
ไม่ให้ได้รับผลกระทบเดียวกัน มีการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) โดย
แผนฉุกเฉินดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงการกำหนดระยะเวลาในการกู้คืนระบบ (Recovery Time Objective : RTO) ที่สอดคล้อง
กับความสำคัญของระบบ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และรองรับการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ ที่อาจส่งผลให้
เกิดการหยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายต่อระบบ เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ภัยธรรมชาติ เพื่อให้การกู้ ระบบที่สำคัญกลับสู่
การทำงานได้ตามปกติให้เร็วที่สุด 
 
การทดสอบภาวะวิกฤต การวิเคราะห์สถานการณ์ และการวิเคราะห์ความต่อเนื่อง   

นอกเหนือจากการทดสอบภาวะวิกฤตโดยการกำหนดสถานการณ์ทดสอบร่วม (Common Risk Scenarios) และสถานการณ์
ทดสอบ ซึ่งทำให้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่า 140% (Stress-to-failure) ซึ่งถูกกำหนดโดยสำนักงาน คปภ. 
แล้วนั้น บริษัทจะยังทำการทดสอบภาวะวิกฤต เพื่อวัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ของปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง
หรือหลายปัจจัยรวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัท โดยกำหนดสถานการณ์เร่ิมต้นและสถานการณ์ทดสอบ
ที่กำหนดขึ้นเอง ซึ่งประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเกิดวิกฤตทางการเงิน การเกิดโรคระบาด การ
เกิดมหันตภัย และครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลักภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง ERM และ ORSA โดยจะทำการทดสอบอยา่ง
น้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลไปยังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติผลการทดสอบ 
ในสถานการณ์ที่อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนลดลงต่ำกว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนภายใน บริษัทฯ  
ได้นำเสนอแผนการดำเนินการไว้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบภาวะวิกฤต ดังนี้ 

1. ประเมินแผนการดำเนินการทั้งหมด รวมถึงผลกระทบทางการเงิน และทำให้มั่นใจว่า แผนการดำเนินการที่นำเสนอ
สำหรับการทดสอบภาวะวิกฤตและการคาดการณ์ทางธุรกิจมีความเหมาะสมเป็นไปได้ 

2. แผนการดำเนินการได้ระบุระยะเวลาในการดำเนินการอย่างเหมาะสม และกำหนดผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 
3. แผนการดำเนินการได้คำนึงถึงเงินกองทุนตามกฎหมายและแหล่งที่มาของเงินกองทุน 
4. ได้มีการสื่อสาร ติดตามการดำเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รับทราบ 

ประโยชน์ที่ได้ในการบริหารความเสี่ยง 

• ช่วยให้ผลประกอบการประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายการทำกำไร การป้องกันความสูญเสียขอ ง
ทรัพยากร ช่วยทำให้มั่นใจถึงการรายงานที่มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
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• ใช้ในการวางแผนควบคู่กับการบริหารงาน/บริหารองค์กร 

• ผลการดำเนนิงานบรรลุวัตถุประสงค์ 

• นำกลยุทธ์องค์กรไปดำเนินการในการปฏิบัตงิานให้ประสบความสำเร็จ 

• ระบุและบริหารจัดการความเสีย่งที่สำคัญได้ทนัเวลา 
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล  

  บริษัทได้นำ ความเสี ่ยงด้านการฉ้อฉล ขึ ้นมาพิจารณาเป็นความเสี่ยงที ่สำคัญที ่ควรมีการบริหารและจัดการ 
ความเสี่ยง เพราะบริษัทมองว่าความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลถือเป็นความเสี่ยงสำคัญด้านปฏิบัติการที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ 
เงินกองทุน ชื่อเสียง หรือการดำรงอยู่ของบริษัทประกันภัย รวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อธุรกิจประกันภัย ดังนั้น 
เพื่อให้บริษัท มีกระบวนการและมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ 
จึงได้มีการกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลขึ้น เพื่อให้สามารถยับยั้ง ป้องกัน ตรวจหา รายงาน 
จัดการ และเยียวยาความเสียหายจากการฉ้อฉล ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล 

การฉ้อฉล หมายความว่า การกระทำหรือละเว้นการกระทำโดยทุจริต หลอกลวง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมายไม่

ว่าผู้ได้รับประโยชน์จากการฉ้อฉลจะเป็นบุคคลที่กระทำการฉ้อฉลเอง หรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องก็ตาม 

1. การฉ้อฉลภายใน หมายความว่า การฉ้อฉลต่อบริษัท ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย 

หรือผู้เสียหายโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้าง ไม่ว่าจะโดยลำพัง หรือร่วมกับบุคคลอื่นทั้งจากภายในและภายนอก

องค์กร 

ปัจจัยเสี่ยงด้านการฉ้อฉลภายใน  เช่น 

1. การฉ้อฉลในการรับประกันภัย 

การที่ลูกค้าเข้ามาติดต่อทำประกันภัยโดยตรงกับบริษัท แทนที่จะได้รับส่วนลดการประกันภัย แต่กลับนำกรมธรรม์นั้นเข้า

เป็นลูกค้าของตัวแทนที่สมคบกันเพื่อได้รับค่านายหน้าและลูกค้าไม่ได้รับส่วนลด ทำให้ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าที่ควรจะ

เป็น ซึ่งหากลูกค้าทราบภายหลัง จะสร้างความเสียหายในด้านภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท เป็นอย่างมาก 

2. การกระทำเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น 

2.1 พนักงานมีการเบิกค่าใช้จ่ายเกินกว่าความเป็นจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าซื้อของสนับสนุนในการ

จัดกิจกรรม 

2.2 พนักงานประเมินราคา ประเมินค่าเสียหายที่เกิดขึ้นสูงเกิดความเป็นจริง เพื่อให้บริษัทชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนเกินกว่าความเป็นจริง โดยมีข้อตกลงแบ่งผลประโยชน์กับอู่ ร้านอะไหล่ เป็นต้น 

2.3 พนักงานประเมินราคา ไม่นำเงินสดหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนเงินที่ได้มา

จากการขายซากทรัพย์ส่งคืนให้กับบริษัท หรือนำส่งไม่ครบตามจำนวนที่ได้มา 

2.4 พนักงาน และตัวแทนสมคบกันปลอมแปลง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล สร้างหลักฐานเท็จ เพื่อนำมาเรียกร้อง

ค่าสินไหมทดแทนกับบริษัท โดยมีข้อตกลงแบ่งผลประโยชน์กับบุคคลนั้น 

2.5 พนักงานสมรู้ร่วมคิดกับคู่ค้า (third party vendors) และบ่อยครั้งก็มีการฮั้วในขั้นตอนการเลือกผู้ค้า 

(vendor selection process) 
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2. การฉ้อฉลภายนอก หมายความว่า การฉ้อฉลต่อบริษัท ผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญา

ประกันภัย หรือผู้เสียหาย โดยผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศ

ภัย นายหน้าประกันวินาศภัย บุคคลที่บริษัทมอบหมาย หรือบุคคลอื่นที่มิใช่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท 

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการฉ้อฉลภายนอก เช่น 

1. การเข้าประมูลงาน/การประกวดราคา กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องใน  

การดำเนินงาน โดยเป็นการให้ เสนอให้ การติดสินบนให้เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ หน่วยงานรัฐ/หน่วยงานเอกชน รวมถึง

หน่วยงานที่ได้เข้าไปติดต่อเพื่อให้บริษัท สามารถทำธุรกิจได้ (โดยสะดวก) หรือโดยไม่ถูกขัดขวาง/หน่วงเหนี่ยว 

2. การเอื้อประโยชน์ระหว่างบริษัท กับเจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐ/หน่วยงานเอกชน โดยการ

เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐในทางอ้อม เช่น ให้ตำแหน่งในบริษัท ให้ตำแหน่งแก่ญาติ เพื่อแลกกับ

การที่เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ/หน่วยงานเอกชนเอ้ือประโยชน์ให้กับบริษัท รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

3. ลูกค้ามีการเคลมบ่อยในรอบปี และจะจ่ายเบี้ยประกันก็ต่อเมื่อมีการเคลมแล้วเท่านั้น 

4. ลูกค้ามีการเคลมใกล้กับระยะเวลาที่มีการเริ่มคุ้มครอง 

5. ตัวแทนมีการส่งเบี้ยประกันล่าช้าแบบ time series 

6. ลูกค้ามีการวางบิลซ้ำ 

การบริหาร/จัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล 

บริษัท ได้มีการจัดทำคุณสมบัติและความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน โดยประเมินจากคณุสมบัติ

และความเหมาะสมของบุคลากรเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินถึงความสอดคล้องของตำแหน่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของแต่ละบุคคลในองค์กร 

บริษัท 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 องค์กรไม่แสวงหากำไร กลาง อนุมัติรับลูกค้าตามนโยบายที่บริษัทกำหนด 
บุคคลที่มีความเสีย่งสูง 

สูง 
อนุมัติรับลูกค้าตามนโยบายที่บริษัท 
กำหนดและติดตามอย่างใกล้ชิด 
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อีกทั้ง บริษัท ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง (Customer Due Diligence) โดยพิจารณา

จากความเสี ่ยงดังต่อไปนี ้ เงื ่อนไขในการทำธุรกรรม มูลค่าของการทำธุรกรรม ลักษณะของการทำธุรกรรม และข้อมูล

ประกอบการทำธุรกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยบริษัท มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงสำหรับการตรวจสอบเพื่อทราบ

ข้อเท็จจริง โดยดำเนินการ 2 ข้ันตอนดังนี้ 

1. การกำหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 

1.1 ตรวจสอบลักษณะ และประเภทธุรกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบว่าลูกค้ามีวิธีการทำธุรกรรมในวิธีที่

ผิดปกติหรือไม่ และทำธุรกรรมในประเภทที่เคยแจ้งหรือทำอยู่เป็นปกติหรือไม่ 

1.2 การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินในการทำธุรกรรม เพื่อทราบว่าลูกค้ามีการทำธุรกรรมในมูลค่าเงนิที่ปกติ

หรือไม่ โดยพิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ 

- ข้อมูลรายได้/อาชีพ/ฐานะทางการเงินของลูกค้า 

- ข้อมูลการทำธุรกรรมคร้ังก่อนๆ 

1.3 การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า เพื่อทราบว่าลูกค้ามีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อการบริหารความ

เสี่ยง การกำหนดความเข้มข้นในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 

2. การกำหนดผลลัพธ์ของกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 

2.1 ลูกค้ายังคงดำเนินความสัมพันธ์กับบริษัทในประเภทความสัมพันธ์ที่เคยแจ้งไว้หรือไม่ 

2.2 ลูกค้ายังคงมีพฤติกรรมในการทำธุรกรรมในรูปแบบที่เคยแจ้งไว้ หรือที่เคยทำอยู่เป็นปกติหรือไม่ 

2.3 ลูกค้ายังคงมีพฤติกรรมการทำธุรกรรมที่สอดคล้องกับข้อมูลฐานะทางเศรษฐกิจที่บริษัทได้วิเคราะห์หรือประเมินไว้

หรือที่ลูกค้าเคยแจ้งไว้หรือไม่ 

2.4 ลูกค้าควรอยู่ระดับความเสี่ยงเดิมที่บริษัทได้ประเมินไว้หรือไม่ 

2.5 ลูกค้ามีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ โดยเฉพาะข้อมูลถิ่นที่อยู่ ข้อมูลอาชีพ อาชีพ/รายได้ และข้อมูลการติดต่อ

ลูกค้า 

2.6 บริษัทจะพิจารณาดำเนินความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือไม่ 

บริษัท ได้มีการจัดทำคู่มือ และกระบวนการภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล ดังนี้ 

1. จัดทำจรรยาบรรณของพนักงาน (จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ) เพื่อให้พนักงานของบริษัท รับทราบและปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์จริยธรรมดังกล่าว ซึ่งบริษัท ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจบริษัท ดำเนินธุรกิจโดยยึดมัน่

ในคุณธรรม บริหารด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงได้ กำหนดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดเป็นกรอบในการปฏิบัติ  อีกทั้งบริษัท ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของ

ความเสี่ยงที่เกิดจากการฉ้อฉล และได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเป็นประจำทุกปี 
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2. จัดทำคู่มือมาตรฐานการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 บริษัท ได้มีการจัดทำคู่มือมาตรฐานการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อให้การปฏิบัติงานการพิจารณาชดใช้

ค่าสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานในการปฏิบัติเดียวกันกับพนักงานผู้ปฏิบัติสามารถอธิบาย

ชี้แจงเหตุผลที่มาได้อย่างถูกต้องชัดเจน และเพื่อประโยชน์ในด้านการตรวจสอบ ติดตามของผู้เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างถูกต้อง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลในการเรียกร้องการชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา

ประกันภัยอีกด้วย 

3. หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย 

 บริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของตัวแทน/นายหน้าประกัน

วินาศภัย พร้อมทั้งมีการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครตัวแทน ประเมินคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมถึงจัดให้มีการปฏิบัติ

ตามหลักจรรยาบรรณอย่างพอเพียง โดยคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายและ

แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการยับยั้งและป้องกันการฉ้อฉลโดยตัวแทนประกันวินาศภัย 

4. การแจ้งเบาะแสการฉ้อฉลและการสืบสวนการฉ้อฉล 

 บริษัท มีช่องทางที่ปลอดภัยเพื่อให้พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา หรือตัวแทนทางธุรกิจ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุก

กลุ่ม มั่นใจได้ว่าสามารถแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการฉ้อฉล โดยปราศจากความเสี่ยงต่อผู้แจ้งในภายหลัง 

บริษัท จะรับแจ้งข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ โปร่งใส และให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย มีการกำหนดระยะเวลาการพิจารณาข้อมูล

อย่างเหมาะสม พร้อมทั ้งรักษาข้อมูลของผู ้แจ้งไว้เป็นความลับ และคุ ้มครองผู ้แจ้งมิให้ได้รับการกลั่นแกล้งใดๆ ทั ้งสิ้น 

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนเพื่อแสดงความเห็นและแจ้งเบาะแสการฉ้อฉลผ่านช่องทางของ 

บริษัท ดังต่อไปนี้ 

4.1  สามารถร้องเรียนได้ด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์ได้ที่ หน่วยงานรบัเรียนร้องเรียน (Compliant Unit)  

โทร 02-3787000 ต่อ 7180-7181 

4.2  ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท 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 และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทางและไม่จำเป็นต้องเปิดเผย

ตัวตนผู ้ร ้องเร ียนให้ทราบได้ และมีกระบวนการดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและสั ่งการเมื ่อได้ร ับการร้องเร ียน  

อีกทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 

 เมื่อเกิดการฉ้อฉลขึ้น บริษัท ได้จัดให้มีกระบวนการสืบสวนสอบสวน ดังนี้ 

(1) กำหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวน 

(2) ดำเนินค้นหาข้อเท็จจริง จัดการ และเยียวยาการเสียหายจากการฉ้อฉล 
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(3) รายงานผลการสืบสวนสอบสวน รวมทั้งผลการจัดการและเยียวยาความเสียหายต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

(4) ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงาน และตรวจสอบการฉ้อฉลหรือการกระทำใดๆ ซึ่งส่งผลกระทบ

ร้ายแรงต่อฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการรายงาน

ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยไม่ชักช้า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุง/แก้ไขภายในระยะเวลาตรวจสอบ

กำหนด ให้กรรมการตรวจสอบรายงานการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน คปภ. 

 

5. การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้อฉล 

 บริษัท ได้จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้อฉลภายใน และการฉ้อฉลภายนอก เพื่อประโยชน์ในการติดตามการฉ้อ

ฉล และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลของบริษัท  

6. กระบวนการ การควบคุมและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลของบริษัท 

บริษัท กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผล เพื่อทำการทบทวน นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล  

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ 

7. การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล 

บริษัท ได้กำหนดให้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงจัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง

ด้านการฉ้อฉล เพื่อเสนอผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


