รายงานการประชุม
คณะทํางานพิจารณาจัดทําคูมือการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
ครั้งที่ 1/2552
วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ 2552 เวลา 09.30 น
หองประชุม ชั้น 7 สํานักงาน คปภ.
ผูเขาประชุม
1. รองเลขาธิการสายกํากับ
(นางคมคาย ธูสรานนท)
2. ผูชวยเลขาธิการสายวางแผนและการลงทุน
(นางสุภัทรา เกิดไพบูลย)
ผอ.กงล. รักษาการแทน
3. ผูอํานวยการฝายวางแผนและพัฒนาระบบการกํากับ
(นางสาววสุมดี วสีนนท)
4. นายอานนท โอภาสพิมลธรรม
ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัย
5. นายชูชัย วชิรบรรจง
ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัย
6. ดร.ปยวดี โขวิฑูรกิจ
ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัย
7. นายสมบัติ อนันตลาโภชัย
ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัย
8. นายชัยฤกษ จิตตแกว
ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัย
9. นางสาวกัลยา จุกหอม
ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัย
10. ดร.สุธี โมกขะเวส
ผูแทนสมาคมประกันชีวิตไทย
11. Mr.Sigurd Volk
ผูแทนสมาคมประกันชีวิตไทย
12. นายณัฐพัชร ลัคนาธรรมพิชิต
ผูแทนสมาคมประกันชีวิตไทย
13. นางสาววราภรณ ลิ่วชิรากรณ
ผูแทนสมาคมประกันชีวิตไทย

ที่ปรึกษาคณะทํางาน
ประธานคณะทํางาน

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
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14. นางสาวเพียงจิตร เชิญศิริดํารง
ผูแทนสมาคมประกันชีวิตไทย
15. นางสาวอาภาภัทร ปายะนันทร
ผูแทนสมาคมประกันชีวิตไทย
16. Mr.Lim Kean Hin
ผูแทนสมาคมประกันชีวิตไทย
17. นายพิชา สิริโยธิน
ผูแทนสมาคมประกันชีวิตไทย
18. นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ
ผูแทนสํานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
19. นางสาวอมรทิพย จันทรศรีชวาลา
ผูแทนสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย
20. นายอิศรา ชูวิศิษฐ
ผูแทนสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย
21. นางสาวสมนา ทัฬหเมธา
สํานักงาน คปภ.
22. นางอธิกา ไกรอมร
สํานักงาน คปภ.
23. นางสาวประภาภัสร กุลปวโรภาส
สํานักงาน คปภ.
24. นางสาวธนิตา อนุสนธิ์อดิสัย
สํานักงาน คปภ.
25. นางสาวรัชนีวิภา ปุยพันธวงศ
สํานักงาน คปภ.
26. นางสาวธิดาภรณ ทิพยวัฒน
สํานักงาน คปภ.
27. นางสาวชญานิน เกิดผลงาม
สํานักงาน คปภ.
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวมะยุรี หงษา
2. นางสาวสมนึก วิวัฒนะ
3. นายพีรพงษ จิตจาตุรันต
4. นายปญญา ลัพธิรักษา
5. นายเบน อาสนะเสน

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

สมาคมประกันชีวิตไทย
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ประเทศไทย จํากัด

บจม.อยุธยา อลิอันซ ซีพีประกันชีวิต
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
บริษัท เอ.ไอ.เอ. จํากัด
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6.
7.
8.

นายณัฐพล แสงวนางคกุล
นางสาวพชรมน พิริยะสกุลยิ่ง
นางสาวกมลวรรณ เจริญยิ่ง

บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด
สมาคมประกันวินาศภัย
สมาคมประกันวินาศภัย

ผูไมเขาประชุม
1. ผูชวยเลขาธิการสายกํากับผลิตภัณฑและบุคลากร
(นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ)
รองประธานคณะทํางาน
2. ผูอํานวยการฝายวางแผนและพัฒนาระบบการตรวจสอบ
(นายอํานาจ วงศพินิจวโรดม)
คณะทํางาน
3. นางบุศรา ตันติเจริญ
ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัย
คณะทํางาน
4. ผศ.ดร.ฐิติวดี ชัยวัฒน
ผูแทนสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย
คณะทํางาน
5. นางสาวจอมขวัญ จันทรผา
สํานักงาน คปภ.
คณะทํางาน

ติดภารกิจ

ติดภารกิจ

ติดภารกิจ

ติดภารกิจ

ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาจัดทําคูมือการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของบริษัทประกันภัย
สืบเนื่องจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) ไดตระหนักถึงความสําคัญของธุรกิจประกันภัยที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ จึงไดปรับปรุงแนวทางการกํากับดูแลบริษัทประกันภัยอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลอง
กับมาตรฐานสากลที่กําหนดโดย International Association of Insurance Supervisors (IAIS)
รวมทั้งไดสงเสริมใหบริษัทประกันภัยมีโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่
แข็งแกรงและมีเครื่องมือที่เหมาะสม สอดรับกับรูปแบบ และกลยุทธของบริษัท
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ไดมีคําสั่งที่ 142/2551 ลง
วันที่ 29 ตุลาคม 2551 เรื่อง การแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาจัดทําคูมือการบริหารจัดการความเสี่ยง
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ของบริษัทประกันภัย เพื่อจัดทําคูมือใหบริษัทประกันภัยมีคูมือการบริหารความเสี่ยงที่ความเหมาะสม
และสามารถปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายได อ ย า งถู ก ต อ ง ครบถ ว น สมบู ร ณ อั น จะมี ส ว นช ว ยให บ ริ ษั ท
ประกันภัยมีระบบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการ
จั ด สรรทรั พ ยากรรองรั บ ในระดั บ ที่ เ หมาะสม และสามารถปฏิ บั ติ ต ามภาระผู ก พั น ของบริ ษั ท
ประกั นภัยไดอยางสมบูรณ
อีกทั้ง เพื่อเสริมสรางความนาเชื่อถือของบริ ษัทประกั นภั ยและ
อุตสาหกรรมประกันภัยของประเทศไทย โดยมีทานรองเลขาธิการสายกํากับ เปนที่ปรึกษา ผูชวย
เลขาธิการสายวางแผนและการลงทุน เปน ประธาน และคณะทํ างานประกอบด ว ย ผูแ ทนจาก
สํานักงาน คปภ. / สมาคมประกันวินาศภัย / สมาคมประกันชีวิตไทย / สํานักงานอัตราเบี้ยประกัน
วิ น าศภั ย / สมาคมนั ก คณิ ต ศาสตร ป ระกั น ภั ย แห ง ประเทศไทย / อาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย และมี
เจาหนาที่ สํานักงาน คปภ. เปนฝายเลขานุการ
1.2 คูมือบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของบริษัทประกันภัย (Operational
Risk Management Guidance)
ตามที่ สํานักงาน คปภ. รวมกับคณะทํางานรวมภาครัฐและเอกชนในการพิจารณา
กําหนดแนวทางและจัดทําคูมือในการกํากับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) ได
ดําเนินการจัดทําคูมือบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของบริษัทประกันภัย (Operational Risk
Management Guidance) เปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดี ทั้งจากคณะทํางาน
สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัย และสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย
ซึ่ ง สํ า นั ก งาน คปภ. ได นํ า คู มื อ บริ ห ารความเสี่ ย งด า นปฏิ บั ติ ก ารของบริ ษั ท ประกั น ภั ย เสนอต อ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเปนที่เรียบรอยแลว
สํานักงาน คปภ. ไดจัดสงคูมือฯ ใหสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัย
เพื่อเผยแพรใหบริษัทสมาชิกทราบ รวมทั้งไดมีการเผยแพรผานทาง web-site ของสํานักงาน คปภ.
และอยูในระหวางการจัดพิมพเปนรูปเลมเพื่อเผยแพรตอไป
1.3 ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่
มีผลบังคับใชตั้งแตป 2551
ในป 2551 ที่ผานมา สํานักงาน คปภ. ไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
เรื่องตางๆ เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานของบริษัท ใหมีขีดความสามารถพรอม
แขงขัน และเปนที่ไววางใจของประชาชน ซึ่งบริษัทสามารถ download ประกาศหรือคําสั่งนาย
ทะเบียนตางๆ ไดจาก web-site ของสํานักงาน คปภ. (www.oic.or.th ) เชน
1. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
2. เรื่อง ใหบริษัทยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท
3. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
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4. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข การขออนุญาต การอนุญาต และการตออายุ
ใบอนุญาตเปนตัวแทนและนายหนา
5. การจัดสรรสินทรัพยไวสําหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย
และการฝากสินทรัพยไวกับสถาบันการเงิน
6. การสอบความรูเกี่ยวกับนายหนาประกันชีวิตและนายหนาประกันวินาศภัย
ของผูขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตและนายหนาประกันวินาศภัย ประจําป 2552 ใน
สวนกลาง/สวนภูมิภาค
7. กําหนดแบบและรายการสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทประกันภัย
8. กําหนดรายการเกี่ยวกับการรับประกันอัคคีภัย
9. อัตราคาจาง หรือคาบําเหน็จสําหรับตัวแทนและนายหนาประกันภัย
10. หลั กเกณฑ วิธีการ และเงื่ อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอตออายุ
ใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัย
11. หลักเกณฑและเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตใหนิติบุคคลประเภทสถาบัน
การเงินเปนนายหนาประกันภัย
ซึ่งในปนี้ สํานักงาน คปภ. ไดออกประกาศสํานักงาน คปภ. และคําสั่งนายทะเบียน
หลายฉบับ เนื่องจากมาตรา 65 แหง พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2552 และมาตรา
67 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น วิ น าศภั ย (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2552 บั ญ ญั ติ ใ ห ก ารดํ า เนิ น การออก
กฎกระทรวง ประกาศ เงื่อนไข หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในสองป นับแตวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ โดยทานเลขาธิการไดใหความสําคัญเกี่ยวกับ
กฎเกณฑที่จะบังคับใช วาจําเปนตอบริษัทมากนอยเพียงใด และเมื่อประกาศใชแลวตองกระทบตอ
ตนทุนของบริษัทนอยที่สุด แตขอใหเขาใจวา กฎระเบียบที่ประกาศใชนี้จะมีสวนชวยใหบริษัท มี
มาตรฐาน และมีการกํากับกิจการที่ดี เพื่อรองรับการแขงขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
1.4 ความคืบหนาของการกําหนดแนวทางในการกํากับดูแลเงินกองทุนตาม
ระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital : RBC)
คณะที่ปรึกษา PwC ไดเขาพบทานเลขาธิการ ผูบริหารระดับสูง และคณะทํางาน
RBC ของสํานักงาน คปภ. เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2552 ณ หองประชุมชั้น 7 สํานักงาน คปภ. เพื่อ
รายงานสถานะลาสุดของโครงการ PwC โดยสามารถสรุปได ดังนี้
1. ไดดําเนินการในขั้นตอนที่ 1 การสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูเกี่ยวของ
ทุกฝาย (Mobilization and Stock-take) และขั้นตอนที่ 2 สูตรการคํานวณเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
สําเร็จลุลวงแลว โดยจะจัดใหมีการประชุม Steering committee เพื่อรายงานผลการดําเนินงานจากที่
ปรึกษาครั้งที่ 1 ประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ.2552
2. ได นํ า เสนอป จ จั ย อื่ น ที่ มี ผ ลต อ ความสํ า เร็ จ ของการนํ า การกํ า กั บ ดู แ ล
เงินกองทุนตามความเสี่ยงมาใชในประเทศไทย เชน
- การนํามาตรฐานบัญชี IAS 39 และ IFRS 4 (phase 1) มาใชพรอมกับ RBC
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- ขอกําหนดเรื่องนักคณิตศาสตรประกันภัยที่มีคุณสมบัติครบถวน (qualified
actuary) โดยกําหนดวาเมื่อ RBC มีผลบังคับใช บริษัทควรมี qualified actuary เพื่อทําหนาที่ในการ
คํานวณภาระผูกพันของบริษัทใหถูกตองตามมาตรฐานวิชาชีพและสอดคลองตามที่ประกาศกําหนด
- บทบาทของสมาคมนักคณิต ศาสตร ป ระกั นภั ย ต องเข มแข็ งอยูใ นระดั บ
สากล และมีบทบาทในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
- การปรับปรุงกฎหมายประกันภัยอื่นๆ เพื่อใหสอดคลองกับกรอบการกํากับ
เงินกองทุนตามความเสี่ยง
- การพิจารณา RBC ควบคูไปกับ EWS เพื่อใหการกํากับดูแลสัมพันธ
โดยตรงกับความเสี่ ยงและระดับเงิ นกองทุนของแตล ะบริ ษัท ซึ่ งจะชวยสงเสริมให การกํ ากับ ดูแล
เขมแข็งขึ้น สัมพันธกันดีขึ้น และไดรับการยอมรับมากขึ้น เปนตน
1.5 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อผลักดันการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร
สํานักงาน คปภ. ไดตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรในองคกรกํากับดูแลใหมีความรู
มีทักษะความเชี่ยวชาญ เพื่อพรอมผลักดันยุทธศาสตรขององคกร ดังนั้น จึงไดจัดใหมีโครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อผลักดันการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรขึ้น โดยการอบรมบุคลากรทั้งในสวนกลาง
และสงวิทยากรออกไปบรรยายในสวนภูมิภาค ในเรื่องตางๆ ดังนี้
1. แนวทางกํ า กั บ ฐานะการเงิ น และการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ประกั น ภั ย (Early
Warning System)
2. แผนยุทธศาสตร สํานักงาน คปภ. ป 2552 และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. Cash Before Cover
4. Combined Policy
5. หลักเกณฑ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการปฏิบัติหนาที่
ของตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต และธนาคาร (รวมการเสนอขายผานโทรศัพท)
6. การนําเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
7. หลักสูตรการขอรับ/ตออายุใบอนุญาตฯ
8. การเปดเผยขอมูล (Disclosure)
9. ระบบ Back Office และการรับเรื่องรองเรียนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. แนวทางการไกลเกลี่ยขอพิพาท
11. โครงการยุวชนประกันภัย/อาสาสมัครประกันภัย
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
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ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเพื่อทราบ
คุณอมรทิพยฯ ใหความเห็นวา ตามที่สํานักงาน คปภ. ไดออกประกาศ คปภ. และ
คําสั่งนายทะเบียนในเรื่องตางๆ นั้น ซึ่งสวนใหญไดมีการออกประกาศฯ ในปลายป 2551 และจะมีผล
บังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2552 จึงอยากจะขอใหทางสํานักงาน คปภ. ผอนผันในเรื่องของระยะเวลา
ดังกลาว เนื่องจากบริษัทตองใชเวลาในการจัดหาบุคลากร หรือหาทีมที่ปรึกษามาชวยพัฒนาระบบ
ตางๆที่เกี่ยวของของบริษัท
ประธานฯ ไดชี้แจงวา กฎเกณฑตางๆ ที่สํานักงาน คปภ. ไดประกาศใชนั้น บางฉบับ
เปนกฎหมายเดิมที่มีอยูแลว แตมามีผลบังคับใชในปนี้ ซึ่งการบังคับใช บางเรื่องก็ไดมีการผอนผัน
มาแลวระยะหนึ่ง ไมอยากใหใหผอนผันกันมากจนหาจุดเริ่มตนไมได สําหรับประกาศฯ ที่จะออก
ตอไป สํานักงาน คปภ. จะผอนผันใหในระดับนโยบายแทน
วาระที่ 2

เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 กรอบการจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
ตามที่ ฝายเลขานุการฯ ไดพิจารณาจัดทํารางกรอบ(content) ของการจัดทําคูมือการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย จากประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2551 และบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 และจาก
คูมือการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของบริษัทประกันภัย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง
รวมของบริษัท และคูมือดังกลาวไดจัดทําขึ้นโดยคณะทํางานรวมภาครัฐและเอกชนฯ และไดดําเนินการ
เสร็จเรียบรอยแลว รวมทั้งการศึกษาจากแนวทางที่เปนมาตรฐานสากล ที่กําหนดโดย International
Association of Insurance Supervisors (IAIS) โดยฝายเลขาฯ ไดจัดสงใหคณะทํางานฯ ตามที่แนบ
ในวาระการประชุมแลว ซึ่งประกอบดวย
ชื่อ : คูมือการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย (Enterprise Risk
Management Guidance)
1. วัตถุประสงค
2. ประโยชนที่ไดรับ
3. หลักการ
4. คํานิยาม - ประเภทความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
2) ความเสี่ยงดานประกันภัย (Insurance Risk)
3) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)
4) ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk)
5) ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk)
6) ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk)
5. บทบาท หนาที่ และคุณสมบัติของกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท

8
6. แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี นโยบาย แผนงาน และโครงสรางการบริหาร
ความเสี่ยงขององคกร (Governance & Enterprise Risk Management Framework)
7. ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมถึงกิจกรรมหลักของบริษัท ดังนี้
1) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
2) การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
3) การพิจารณารับประกันภัย
4) การจัดการคาสินไหมทดแทน
5) การประกันภัยตอ
6) การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
8. กระบวนการบริหารความเสี่ยง
8.1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
8.2 ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และจัดลําดับความเสี่ยง
8.3 การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
8.4 การควบคุมและการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง (Risk Monitoring
and Review) รวมทั้งระบบรายงานขอมูลปจจัยความเสีย่ งและสถานะความเสี่ยงตามประเภทของ
ความเสี่ยง
9. การบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับความเพียงพอของเงินกองทุนและความมั่นคง
ทางการเงิน (Enterprise Risk Management for Capital Adequacy and Solvency purposes)
2.2 สมาคมประกันชีวิตไทยนําเสนอแนวทางการจัดทําคูมือการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัทประกันภัย
2.3 สมาคมประกันวินาศภัยนําเสนอแนวทางการจัดทําคูมือการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัทประกันภัย
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณากรอบ (content) ของการจัดทําคูมือการ
บริหารความเสี่ยงของบริษทั ประกันภัย ตามที่ฝายเลขาฯ นําเสนอ โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ที่ประชุมเห็นวาการจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
ควรเนนแนวทางการปฏิบัติ เพื่อใหบริษัทสามารถปฏิบัติไดจริงๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะทํางานตอง
มีความเขาใจในกรอบแนวคิดที่เปนไปในแนวทางเดียวกัน
2. ควรระบุนิยามในแตละความเสี่ยงใหชัดเจน โดยเฉพาะความเสี่ยงดานกลยุทธ
ซึ่งถือเปนความเสี่ยงหลักประเภทหนึ่งที่ยังไมเคยกลาวถึงมากอน และควรแสดงใหเห็นดวยวาในแตละ
ความเสี่ยงมีความเชื่อมโยงกันอยางไร เพื่อชวยใหบริษัทสามารถเขาใจถึงการจัดการความเสี่ยงแบบ
บูรณาการเปนไปในทิศทางเดียวกัน
3. ขอใหนํากรอบ (content) ขอ 9 การบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับความ
เพียงพอของเงินกองทุนและความมั่นคงทางการเงิน ไปใสไวใน วัตถุประสงค
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4. ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบให ย า ยหั ว ข อ แนวทางการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
นโยบาย แผนงาน และโครงสรางการบริหารความเสี่ยงขององคกร (Governance & Enterprise Risk
Management Framework) มาตอจากหัวขอ คํานิยาม พรอมทั้งขอใหใสเปนหัวขอยอยไวดวย และมี
มติให
4.1 โครงสรางการบริหารความเสี่ยงขององคกร ในที่นี้หมายถึง
โครงสรางการบริหารความเสี่ยงรวมขององคกร
4.2 ระดับความเสี่ยงที่บริษัทสามารถยอมรับได (corporate risk
appetite) ไดรวมไวในเรื่องของนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององคกรแลว
5. ที่ประชุมเห็นชอบให เปลี่ยนจากคําวา คุณสมบัติของกรรมการ เปน ความ
รับ ผิ ดชอบของคณะกรรมการ ดังนั้น หั ว ขอนี้ จึงเปน บทบาท หน าที่ และความรับ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท
เนื่องจาก คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ดังนั้น เพื่อใหการบริหาร
ความเสี่ยงสามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง
ตองใหความสนใจ สนับสนุน และควรเนนถึงประโยชนที่จะไดรับจากการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง
แสดงความรับผิดชอบ และมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยง
6. ที่ประชุมเห็นชอบวา ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง ตองครอบคลุมถึง
กิจกรรมหลักทั้ง 6 กิจกรรมของบริษัท สําหรับการประเมินระดับความเสี่ยง ใหบริษัทสามารถจัดทําได
ทั้งในเชิงคุณภาพ และ/หรือ เชิงปริมาณ
7. แนวทางในการระบุความเสี่ยงของแตละบริษัทอาจมีความแตกตางกัน
โดยบางบริษัทอาจเริ่มตนที่การพิจารณากิจกรรมหลักของบริษัท และตามดวยการระบุความเสี่ยงที่อยู
ในแตละกิจกรรม และบางบริษัทอาจเริ่มที่การจําแนกประเภทความเสี่ยงกอน จึงจะระบุวามีกิจกรรม
ใดบางที่มีความเกี่ยวของกับความเสี่ยงดังกลาว อยางไรก็ตามที่ประชุมยังไมมีมติที่ชัดเจนวาแนวทาง
ใดจะเปนแนวทางที่กําหนดใชในคูมือบริหารความสี่ยง แตมีมติใหยึดกิจกรรมหลักทั้ง 6 กิจกรรมของ
บริษัทเปนหลัก และตองมีการพิจารณาตามประเภทความสี่ยงโดยยึดประเภทความเสี่ยงทั้ง 6 ดาน
เปนอยางนอย
8. ที่ประชุมเห็นชอบใหดําเนินการจัดทําเปนในรูปของคูมือบริหารความเสี่ยง
ตามแตละประเภทความเสี่ยงในคราวเดียวกัน ซึ่งคูมือนี้จะตองงายตอการนําไปปฏิบัติ เพื่อใหบริษัทที่
ยังไมมีการบริหารความเสี่ยงไดเริ่มจัดทํา และอาจมีการจัดทําเปนสวนที่ 2 ตอไป
2.4 วัตถุประสงค ประโยชนที่ไดรับ และหลักการ ของรางคูมือการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัทประกันภัย
ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํา วัตถุประสงค ประโยชนที่ไดรับ และหลักการ จึงขอใหที่
ประชุมรวมพิจารณา ดังตอไปนี้
2.4.1 วัตถุประสงค
ขอพิจารณา
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1. เพื่ อ เป น แนวทางในการปฏิ บั ติ ที่ ดี ในการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ บ ริ ษั ท
ประกันภัยพึงปฏิบัติ
2. เพื่อเปนแนวทางใหบริษัทประกันภัยมีระบบการบริหารความเสี่ยงแบบ
บูรณาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใชในการบริหารความ
เสี่ยงอยางเหมาะสม สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของบริษทั ไดอยางสมบูรณ
3. เพื่อสงเสริมใหบริษัทประกันภัยมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบใหเ พิ่มเรื่องการสงผลใหเกิดความเพียงพอของ
เงินกองทุนและความมั่นคงทางการเงิน ไวในวัตถุประสงค ขอ 2 ดังนี้
“ 2. เพื่อเปนแนวทางใหบริษัทประกันภัยมีระบบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใชในการบริหารความเสี่ยงอยาง
เหมาะสม สามารถปฏิบั ติตามภาระผูกพันของบริ ษัทไดอยางสมบูรณ อันจะส งผลใหเ กิ ดความ
เพียงพอของเงินกองทุนและความมั่นคงทางการเงิน ”
2.4.2 ประโยชนที่ไดรับ
ขอพิจารณา
1.
บริษัทประกันภัยมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล จะชวยใหการดําเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว รวมถึงเปนการเพิ่มมูลคา
ใหกับบริษัท อันจะสงผลใหบริษัทมีการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน
2. บริษัทประกันภัยสามารถบริหารความเสี่ยงอยางครบกระบวนการ อัน
ไดแก การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง และการติดตามดูแลความ
เสี่ ย ง และสามารถจั ด สรรทรั พ ยากรอย า งเพี ย งพอ เพื่ อ ใช ใ นการจั ด การความเสี่ ย งได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
3. สงเสริมใหบริษัทประกันภัยมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสราง
ความนาเชื่อถือของบริษัทประกันภัย และอุตสาหกรรมการประกันภัยไทย
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให ตั ด หัวข อ ประโยชนที่ไดรับ ออกจากคูมือนี้
เนื่องจากในการระบุวัตถุประสงคของการจัดทําคูมือฯ ไดครอบคลุมถึงประโยชนที่ไดรับจากการทํา
คูมือการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยนี้แลว
2.4.3 หลักการ
ขอพิจารณา
1. บริษัทประกันภัยตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกํากับและ
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สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกําหนดมาตรฐานขั้น
ต่ําในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 และมีการทบทวนนโยบาย
และแผนงานเป น ระยะหรื อ ทั น ที ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในการบริ ห ารงานอย า งมี นั ย สํ า คั ญ เพื่ อ ให
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสามารถติดตามไดวาการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทเปนไปตามนโยบายและแผนงานที่ไดกําหนดไว
2. บริษัทประกันภัยควรจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับ
ขนาด ลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ และความซั บ ซ อ นของบริ ษั ท มี ก ารจั ด สรรทรั พ ยากรอย า งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท รวมทั้งมีระบบการรายงานซึ่ง
สามารถใหขอมูลแกฝายบริหารของบริษัทไดถูกตองครบถวน และทันตอเวลา
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบมอบฝายเลขานุการฯ ในการพิจารณาทบทวนวา
ควรจะมีหัวขอหลักการหรือไม
วาระที่ 3

เรื่องอื่นๆ
3.1 การกําหนดการประชุมครั้งตอไป
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดวันประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 2 / 2552

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบใหมีการประชุมครั้งตอไปภายในเดือนเมษายน
และในระหวางนี้ใหสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัย จัดประชุมนอกรอบเพื่อจัดทํา
รางคูมือตามกรอบที่ที่ประชุมใหความเห็นชอบไวแลว ซึ่งฝายเลขานุการฯ จะประสานกับคณะทํางานยอย
ทั้ง 2 สมาคมตอไป ทั้งนี้ ใหแตละสมาคมนําเสนอกรอบคูมือที่มีรายละเอียดแลว ตอคณะทํางานในการ
ประชุมคณะทํางานครั้งที่ 2 ซึ่งกําหนดไวประมาณ ปลายเดือน เมษายน 2552 ซึ่งฝายเลขานุการจะทํา
หนังสือเชิญประชุมตอไป
เลิกประชุม เวลา 12.00 น.
นางสาวธิดาภรณ ทิพยวัฒน ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
นางสาวรัชนีวภิ า ปุยพันธวงศ ผูตรวจรายงานการประชุม

