
การบริหารความเส่ียงของธุรกจิและการประกันภยั 
ดร. ปิยวดี โขวฑูิรกจิ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารความเส่ียง บริษัท ไทยรับประกันภยัต่อ จ ากัด (มหาชน) 
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① 

② 

③ 

ท าความรู้จักกับประกันภัย 

หวัข้อการบรรยาย 

การบริหารความเส่ียงของบริษัทประกันภัย 

การบริหารความเส่ียงของธุรกจิด้วยการประกันภัย 



① 

② 

③ 

ท าความรู้จักกับประกันภัย 

หวัข้อการบรรยาย 

การบริหารความเส่ียงของบริษัทประกันภัย 

การบริหารความเส่ียงของธุรกจิด้วยการประกันภัย 



ท าความรู้จักกับประกันภยั 



ผู้รับประกันภยั 

ผู้เอาประกันภยั 

ผู้รับประโยชน์ 

ค่าสินไหมทดแทน 

เบีย้ประกันภยั 

สัญญาต่างตอบแทน 



          

หลักของสัญญาประกันภัย 

01 02 03 04 05 06 

Insurable  
Interest 

Utmost  
Good Faith 

Indemnity Subrogation Contribution 

หลักการชดใช้ 
ค่าเสียหาย 

ตามความเป็นจริง 
หลักการรับช่วงสิทธิ 

หลักการร่วมชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทน หลักสาเหตุใกล้ชิด 

หลักสุจริตใจ 
อย่างยิ่ง 

หลักการมี 
ส่วนได้เสีย 

ในเหตุที่เอาประกันภัย 

  Proximate  
Cause 
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ความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองจากประกันภัย 

ทรัพย์สิน ชีวติ ร่างกาย สุขภาพ รายได้ ความรับผิดตามกฎหมาย 

อเมริกาเหนือ 

อเมริกาใต้ 
แอฟริกา 

ออสเตรเลีย 

เอเชีย ยุโรป 
เหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึน้ในปี 2559 แยกตามทวีป 

ความเสียหายที่ไม่ได้ท าประกันภัย ความเสียหายที่ได้ท าประกันภัย 
ความเสียหายที่ไม่ได้ท าประกันภัย 
ความเสียหายที่ได้ท าประกันภัย 

ทั่วโลก 

ที่มา: Munich Re 



อันดับ วันที่ ประเทศ เหตุการณ์ 
มูลค่าความเสียหาย 
 (ล้านเหรียญสหรัฐ) 

1 29 สิงหาคม 2548 สหรัฐอเมริกา บาฮามาส์ บริเวณอ่าวเม็กซโิก เฮอร์ริเคน Katrina $79,663 

2 11 มีนาคม 2554 ญ่ีปุ่ น แผ่นดนิไหว / สึนามิ $36,865 

3 24 ตุลาคม 2555 สหรัฐอเมริกา เฮอร์ริเคน Sandy $36,115 

4 23 สิงหาคม 2535 สหรัฐอเมริกา บาฮามาส์ เฮอร์ริเคน Andrew $27,017 

5 11 กันยายน 2544 สหรัฐอเมริกา การก่อการร้าย $25,129 

6 17 มกราคม 2537 สหรัฐอเมริกา แผ่นดนิไหวที่นอร์ธริทจ์  $24,455 

7 6 กันยายน 2551 สหรัฐอเมริกา หมู่เกาะแคริบเบียน เฮอร์ริเคน Ike $22,343 

8 22 กุมภาพันธ์ 2554 นิวซีแลนด์ แผ่นดนิไหว $16,853 

9 2 กันยายน 2548 สหรัฐอเมริกา บาร์เบโดส หมู่เกาะแคริเบียน เฮอร์ริเคน Ivan $16,180 

10 27 กรกฎาคม 2554 ไทย น า้ท่วม $15,799 

ที่มา: Swiss Re, Sigma 1/2016 

10 เหตุการณ์ที่มีมูลค่าความเสียหายสูงสุด 



มหาอุทกภัยปี 2554 

http://image.ohozaa.com/view/49iql


เบีย้ประกันภัยรับรวมของแต่ละประเทศ 

ที่มา: Swiss Re, Sigma 3/2017 



① 

② 

③ 

ท าความรู้จักกับประกันภัย 

หวัข้อการบรรยาย 

การบริหารความเส่ียงของบริษัทประกันภัย 

การบริหารความเส่ียงของธุรกจิด้วยการประกันภัย 



การบริหารความเส่ียงของบริษัทประกันภัย 



การบริหารความเส่ียงของบริษัทประกันภัย 



#1. การบริหารความเส่ียงคืออะไร 



ความเสี่ยง 

    สภาวะซึ่งอาจจะเกดิเหตุการณ์ที่ต่างไปจากที่ได้คาดการณ์ไว้ 



การบริหารความเส่ียงคืออะไร 

     กระบวนการการวางแผน จัดการ และควบคุมกจิกรรมหลักของบริษัท
แบบบูรณาการ เพ่ือลดผลกระทบจากความผันผวนที่มีต่อบริษัท       

โดยค านึงถงึค่าใช้จ่ายในการบริหารความเส่ียง                              
และการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัทเป็นส าคัญ 



#2. ท าไมต้องบริหารความเส่ียง 



Direct 
ตัวแทน    
นายหน้า 
ธนาคาร 

Telemarketing 
Internet 

ความเช่ือมโยงของประกันภัยกับระบบเศรษฐกิจ 

  ส านักงาน คปภ 

  ผู้เอาประกันภยั    คนกลางประกันภยั    บริษัทประกันภยั   บริษัทประกันภยัต่อ 

  สมาคมประกัน 
วนิาศภยัไทย   

สถาบันจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือ 

Insured Intermediaries Insurance Company Reinsurance Company 

OIC TGIA Rating Agency 



มหนัตภัยทางธรรมชาตปีิ 2554 



มหนัตภัยทางธรรมชาตปีิ 2555 



มหนัตภัยทางธรรมชาตปีิ 2556 



มหนัตภัยทางธรรมชาตปีิ 2557 



มหนัตภัยทางธรรมชาตปีิ 2558 



มหนัตภัยทางธรรมชาตปีิ 2559 



ที่มา:  A.M. Best 2015 

การเจริญเตบิโตแบบ 
 Aggressive 12.1% 

การทุจริต ฉ้อฉล 7% 

บริษัทในเครือ 7.7% 

การลงทุน 6.6% 

มหันตภยั 7% 

ประกันภยัต่อ 3% 

การท าธุรกิจ 3.6% 

อื่นๆ 8.3% 

เงนิส ารอง / เบีย้ประกันภยัไม่เพียงพอ 44.7% 
  

สาเหตุความล้มเหลวของบริษัทประกันภัย 



#3. จะบริหารความเส่ียงอย่างไร 



การบริหารความเส่ียง 

  วสัิยทัศน์   พันธกิจ 

อุปสรรค & 
ปัจจัยสนับสนุน 

สภาวะแวดล้อม 
ภายนอก & ภายใน 

การวางแผน 
การด าเนินงาน 
& งบประมาณ 

  กลยุทธ์ & ยุทธศาสตร์ 

การวัดผลการด าเนินงาน 
และการบรรลุเป้าหมาย 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

  ค่านิยมขององค์กร 

การด าเนินการ 

การระบุปัจจัยที่จะท าให้ผลลัพธ์ 
แตกต่างไปจากสิ่งที่ได้คาดการณ์ไว้ 

การทบทวนสมมุตฐิาน 
และปัจจัยแวดล้อม 

ที่มา: AICPCU 

การบริหารความเส่ียง 



การบริหารความเส่ียง 

  วสัิยทัศน์   พันธกิจ 

อุปสรรค & 
ปัจจัยสนับสนุน 

สภาวะแวดล้อม 
ภายนอก & ภายใน 

การวางแผน 
การด าเนินงาน 
& งบประมาณ 

  กลยุทธ์ & ยุทธศาสตร์ 

การวัดผลการด าเนินงาน 
และการบรรลุเป้าหมาย 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

  ค่านิยมขององค์กร 

การด าเนินการ 

การระบุปัจจัยที่จะท าให้ผลลัพธ์ 
แตกต่างไปจากสิ่งที่ได้คาดการณ์ไว้ 

การทบทวนสมมุตฐิาน 
และปัจจัยแวดล้อม 

ที่มา: AICPCU 

การบริหารความเส่ียง 



ความเตม็ใจและความสามารถในการรับความเส่ียงขององค์กร 

ความเส่ียงที่ยอมรับได้ 

* ทัศนคตขิององค์กรและผู้บริหารที่มีต่อความเส่ียง  
* กลยุทธ์ของบริษัท  
* กลยุทธ์การบริหารความเส่ียง  
* ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 
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การบริหารความเส่ียง 

  วสัิยทัศน์   พันธกิจ 

อุปสรรค & 
ปัจจัยสนับสนุน 

สภาวะแวดล้อม 
ภายนอก & ภายใน 

การวางแผน 
การด าเนินงาน 
& งบประมาณ 

  กลยุทธ์ & ยุทธศาสตร์ 

การวัดผลการด าเนินงาน 
และการบรรลุเป้าหมาย 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

  ค่านิยมขององค์กร 

การด าเนินการ 

การระบุปัจจัยที่จะท าให้ผลลัพธ์ 
แตกต่างไปจากสิ่งที่ได้คาดการณ์ไว้ 

การทบทวนสมมุตฐิาน 
และปัจจัยแวดล้อม 

ที่มา: AICPCU 

การบริหารความเส่ียง 



การบริหารความเส่ียง 

  วสัิยทัศน์   พันธกิจ 

อุปสรรค & 
ปัจจัยสนับสนุน 

สภาวะแวดล้อม 
ภายนอก & ภายใน 

การวางแผน 
การด าเนินงาน 
& งบประมาณ 

  กลยุทธ์ & ยุทธศาสตร์ 

การวัดผลการด าเนินงาน 
และการบรรลุเป้าหมาย 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

  ค่านิยมขององค์กร 

การด าเนินการ 

การระบุปัจจัยที่จะท าให้ผลลัพธ์ 
แตกต่างไปจากสิ่งที่ได้คาดการณ์ไว้ 

การทบทวนสมมุตฐิาน 
และปัจจัยแวดล้อม 

ที่มา: AICPCU 

การบริหารความเส่ียง 



กระบวนการบริหารความเส่ียง 

การประเมนิ 
ความเส่ียง 

4 

1 2 

3 

การตอบสนอง 
ความเส่ียง 

การระบุ 
ความเส่ียง 

การตดิตาม 
ความเส่ียง 
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ประเภทของความเส่ียง 

ความเส่ียงอุบัตใิหม่ 

ประกันภยั 

กลยุทธ์ 

สภาพคล่อง 
ตลาด 

เครดติ 

ปฏบิัตกิาร 



ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

ความเส่ียงที่เกดิจากการก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์       
แผนการด าเนินงาน และการน าไปปฏบิัต ิอย่างไม่เหมาะสม   

หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 
ซึ่งรวมถงึการเปล่ียนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี และความคาดหวังของสาธารณชน 

ความเส่ียงที่เกดิจากความผันผวนของความถี่ ความรุนแรง และเวลาที่เกดิความเสียหาย         
ที่เบี่ยงเบนจากสมมตฐิานที่ใช้ในการก าหนดอัตราเบีย้ประกันภยั การค านวณส ารองประกันภยั 
และการพจิารณารับประกันภยั 

ความเส่ียงด้านประกันภยั 
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ความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร 

ความเส่ียงที่จะเกดิความเสียหายอันเน่ืองมาจากการขาดการก ากับดูแลกจิการที่ดี  
ขาดธรรมาภบิาลในองค์กร หรือขาดการควบคุมที่ดี ที่เก่ียวข้องกับ 
กระบวนการปฏบิัตงิานภายใน บุคลากร ระบบงาน                                    
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภยัของข้อมูล                                
หรือเหตุการณ์ภายนอก 

ความเส่ียงที่เกดิจากการที่บริษัทไม่สามารถช าระหนีส้ินและภาระผูกพนั
เม่ือถงึก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพย์เป็นเงนิสดได้  
หรือไม่สามารถจัดหาเงนิทุนได้เพยีงพอ หรือสามารถจัดหาเงนิมาช าระได้ 
แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกนิกว่าที่จะยอมรับได้  

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 



ความเส่ียงที่เกดิจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้            
อัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ ราคาของสินทรัพย์ที่ลงทุน 
ราคาตราสารในตลาดเงนิตลาดทุน และราคาสินค้าโภคภณัฑ์ 

ความเส่ียงด้านตลาด 

ความเส่ียงด้านเครดติ 

ความเส่ียงที่เกดิจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏบิตัติาม  
ภาระที่ได้ตกลงไว้กับบริษัท รวมถงึโอกาสที่คู่สัญญา   

จะถูกปรับลดอันดับความเส่ียงด้านเครดติ 



Insurance Banana Skins 2560 

1. อัตราดอกเบีย้ 
2. การบริหารการเปล่ียนแปลง 
3. ความเส่ียงด้านไซเบอร์  
4. ผลตอบแทนจากการลงทุน 
5. เทคโนโลยี 
6. กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคับ  
7. ผลิตภณัฑ์ที่รับประกันผลตอบแทน 
8. การประกอบธุรกจิ 
9. เศรษฐกจิมหภาค 
10. Talent 

1. เทคโนโลยี 
2. การบริหารการเปล่ียนแปลง 
3. ความเส่ียงด้านไซเบอร์ 
4. การแข่งขัน 
5. ผลตอบแทนจากการลงทุน 
6. กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคับ  
7. Talent 
8.อัตราดอกเบีย้ 
9. เศรษฐกจิมหภาค 
10. คุณภาพของผู้บริหาร 

ประกันวินาศภยั ประกันชีวิต 



#4. จะบริหารความเส่ียงที่งานไหน 



กิจกรรมหลักของบริษัทประกันภัย 

และการก าหนดอัตราเบีย้ประกันภยั 
การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์ 

การเก็บเบีย้ประกันภยั 

การพจิารณารับประกันภยั 

การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ 
และหนีส้ิน 

การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น 

การจัดการค่าสินไหมทดแทน 

การประกันภยัต่อ 

01 02 

03 

04 

05 

06 

07 



#5. ใครมีหน้าที่บริหารความเส่ียง 



1st Line 2nd Line 3rd Line 
Day to Day Operations Risk Oversight Independent Assurance 

โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ฝ่าย / หน่วยธุรกิจ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ฝ่ายบริหารความเส่ียง  

ฝ่าย Compliance 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบภายนอก 

Key Performance Indicators (KPIs) Key Risk Indicators (KRIs) Key Control Indicators (KCIs) 



#6. จะต้องบริหารความเส่ียงเม่ือไหร่ 



การบริหารความเส่ียง 

  วสัิยทัศน์   พันธกิจ 

อุปสรรค & 
ปัจจัยสนับสนุน 

สภาวะแวดล้อม 
ภายนอก & ภายใน 

การวางแผน 
การด าเนินงาน 
& งบประมาณ 

  กลยุทธ์ & ยุทธศาสตร์ 

การวัดผลการด าเนินงาน 
และการบรรลุเป้าหมาย 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

  ค่านิยมขององค์กร 

การด าเนินการ 

การระบุปัจจัยที่จะท าให้ผลลัพธ์ 
แตกต่างไปจากสิ่งที่ได้คาดการณ์ไว้ 

การทบทวนสมมุตฐิาน 
และปัจจัยแวดล้อม 

ที่มา: AICPCU 

การบริหารความเส่ียง 



เราควรบริหารความเส่ียงเม่ือไหร่ 

ก่อนเกดิเหตุการณ์ 

ขณะเกดิเหตุการณ์ 

หลังเกดิเหตุการณ์ 



① 

② 

③ 

ท าความรู้จักกับประกันภัย 

หวัข้อการบรรยาย 

การบริหารความเส่ียงของบริษัทประกันภัย 

การบริหารความเส่ียงของธุรกจิด้วยการประกันภัย 



การบริหารความเส่ียงของธุรกิจด้วยการประกันภัย 



V 
Volatility  ความผันผวน  

Fast, unpredictable changes without 
Clear patterns or trends 

  

U 
Uncertainty ความไม่แน่นอน 

Frequent disruptive changes where the past 
is not a very good predictor of the future 

C 
Complexity ความซับซ้อน  

Multiple, complex, intertwined social, 
technological, economics, environmental, and 

political evolutions 

A 
Ambiguity ความไม่ชัดเจน 

Little clarity on what is real or true and 
difficult to predict the impact of action or 

initiatives 

V U C A  



ความเส่ียงอุบัตใิหม่ 

ความเส่ียงที่ยังไม่ปรากฏขึน้ในปัจจุบันแต่อาจจะเกิดขึน้ได้ในอนาคต   
เน่ืองจากสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนไป ความเส่ียงประเภทนีเ้ป็นความเส่ียงที่ 

เกิดขึน้อย่างช้าๆ ยากที่จะระบุได้ มีความถี่ของการเกิดต ่า  
แต่เม่ือเกิดขึน้แล้วจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง 



S2. Sharing Economy 

S1. Social Networks 



T1. Cyber Risk 

T2. Digital Disruptions 



T4. Young People and Noise 

T3. Light Emitting Diodes (LEDs) 



T5. Autonomous Vehicles 



T7. Precision Medicine 

T6. Telemedicine 



T8. Nanotechnology 

T9. 3D Printing 



E1. Employment in the Automated Age 



E1. Climate Change 

E2. Hydraulic Fracturing 



P1. Terrorism 



การบริหารความเส่ียง 

  

ทรัพย์สิน 
  รายได้ 

  ความรับผิด 

  ระบบและ
กระบวนการ 

  ทรัพย์สิน 

  ปัจจัยภายนอก 

  บุคลากร 

กลยุทธ์ 
วธีิการที่ไม่ใช่การประกันภยั 

การประกันภยั 

สุขภาพ 

ชีวติ 



การประกันชีวิต 

การประกันสุขภาพ 



การประกันภยัทรัพย์สิน 
การประกันความเส่ียงภยัทุกชนิด  

การประกันภยัทรัพย์สินคุ้มครองภยัจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 

การประกันภยัรถยนต์ 



การประกันภยัรายได้ 
การประกันธุรกจิหยุดชะงกัหรือการสูญเสียรายได้ 

การประกันภยัความรับผิด 
การประกันภยัความรับผิดต่อสาธารณะ  การประกันภยัความรับผิดจากผลิตภณัฑ์ 

การประกันภยัความรับผิดจากการประกอบวิชาชีพ การประกันภยัความรับผิดทางอากาศ  
การประกันภยัความรับผิดตามกฎหมายของกรรมการและเจ้าหน้าที่ 



"Do you target risk or are you a risk target?"  

Swiss Re SONAR 2016 



* ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารความเส่ียง บริษัท ไทยรับประกันภยัต่อ จ ากัด (มหาชน) 
* รองประธาน คณะกรรมการพฒันาธุรกิจและวชิาการประกันภยั สมาคมประกันวนิาศภยัไทย 
* ที่ปรึกษา คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ สมาคมประกันวนิาศภยัไทย 
* ประธานชมรมบริหารและจัดการความเส่ียงของบริษัทประกันภยั สมาคมประกันวนิาศภยัไทย 
* คณะกรรมการบริหาร และประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจรรยาบรรณและมาตรฐานวชิาชีพ      

สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภยัแห่งประเทศไทย 
* คณะกรรมการ สภาธุรกิจประกันภยัไทย 
* คณะกรรมการบริหารความเส่ียง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย 

ดร. ปิยวด ี โขวิฑูรกิจ 

ต าแหน่งปัจจุบัน 

การศึกษา 
* Ph.D. (Risk, Insurance, and Healthcare), Temple University, U.S.A. 

* M.S. (Risk Management and Insurance), Temple University, U.S.A. 

* M.B.A. (Finance), Drexel University, U.S.A. 

* สถติศิาสตรบัณฑิต (สถติปิระยุกต์) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



การบริหารความเส่ียงของธุรกจิและการประกันภยั 
ดร. ปิยวดี โขวฑูิรกจิ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารความเส่ียง บริษัท ไทยรับประกันภยัต่อ จ ากัด (มหาชน) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivitG30qTNAhXDnZQKHVV3D9AQjRwIBw&url=http://www.crafthubs.com/surprise/41380&psig=AFQjCNGQbgCe5xOY-thLnRiLfpZ-8gdmOw&ust=1465894965636557

