
ดร. ปิยวดี โขวิฑูรกิจ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการใหญ่  สายงานบริหารความเสียงและการปฏิบัตติามกฎหมาย 

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จาํกัด (มหาชน)

เทคนิคการบริหารความเสียงขันสูงทจีาํเป็นสาํหรับผู้บริหารยุคใหม่



การบริหารความเสียง

การบริหารความเสียงของธุรกิจ

การบริหารความเสียงของบริษัทประกันภัย



การบริหารความเสียง



ความเสียง

    สภาวะซึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ทต่ีางไปจากทไีด้คาดการณ์ไว้



การบริหารความเสียง

     กระบวนการการวางแผน จัดการ และควบคุมกิจกรรมแบบบูรณาการ 
เพือลดผลกระทบจากความผันผวนทจีะเกดิขึน

และเพือให้สามารถบรรลุเป้าหมายทงัในระยะสันและระยะยาว

การระบุความเสียง การประเมินความเสียง

การติดตามความเสียง การตอบสนองความเสียง

เป้าหมาย

01 02

04 03



ทาํไมเราต้องบริหารความเสียง



ทาํไมเราต้องบริหารความเสียง



ทศันคติของผู้บริโภค

การปฏิวัติ

นโยบายภาครัฐ

สงคราม

เศรษฐกิจถดถอย

ภาวะเงนิเฟ้อ

อัตราดอกเบีย

โจรกรรม

Cyber Attack

Identity Theft

Denial of Service

ลมพายุ

นําท่วม

แผ่นดินไหว

ดนิทรุด

การว่างงาน

กฎหมาย

มลภาวะ

เทคโนโลยใีหม่

พฤตกิรรมผู้บริโภค

ทาํไมเราต้องบริหารความเสียง

ภมิูอากาศ



การบริหารความเสียงของธุรกจิ



การบริหารความเสียง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

อุปสรรค &
ปัจจยัสนับสนุน

สภาวะแวดล้อม
ภายนอก & ภายใน

การวางแผน
การดาํเนินงาน
& งบประมาณ

กลยุทธ์

ปีที 1 ปีที 2 ปีที 3

ค่านิยมขององค์กร

การดาํเนินการ

การระบุปัจจยัทจีะทาํให้ผลลัพธ์

แตกต่างไปจากสิงทไีด้คาดการณ์ไว้

การทบทวนสมมุตฐิาน

และปัจจยัแวดล้อม

ทมีา: AICPCU

การบริหารความเสียง

การวัดผลการดาํเนินงาน

และการบรรลุเป้าหมาย



ความเสียงส่วนบุคคล

สุขภาพ

ชีวิต

ทรัพย์สิน

รายได้

ชือเสียง

ความรับผิด

เสียหาย  ถูกทาํลาย  ถูกขโมย  เสือมสภาพ

โรคภัย  ทุพพลภาพ

        วิชาชีพเฉพาะ

บุคคลภายนอก เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

    อายุยืน

       หยุดชะงัก

   ลดลง 

เสียหาย



ความเสียงในการประกอบธุรกิจ

ผลประกอบการ

ความยงัยนื

ทรัพย์สิน

แหล่งรายได้ชือเสียง

ความรับผิด

เสียหาย  ถูกทาํลาย  ถูกขโมย  เสือมสภาพ

กําไรจากการประกอบธุรกิจ

              สาธารณะ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบรนด์ 

   การอยู่รอดในระยะยาว

          ผันผวน

      หยุดชะงัก

 ธรรมาภบิาล
Credit Rating 



ความเสียงในการประกอบธุรกิจ

การกาํหนดกลยุทธ์
และแผนงาน

การระบุกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย

การสือสารและประชาสัมพันธ์
ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

การส่งมอบสินค้า
และบริการ

ผลประกอบการและ
การเติบโตของธุรกิจแบบยังยืน

การปรับเปลียน
ตามสภาวะแวดล้อม



ความเสียงในการประกอบธุรกิจ

การวิเคราะห์และขยาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

คุณภาพและความรวดเร็วใน
การส่งมอบสินค้าและบริการ

การใช้ดิจิทลัเทคโนโลยี

การใช้ Business Model
ทเีหมาะสม

การใช้ Social Media

การตอบสนองต่อ
Pain Point ของลูกค้า



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  



ความเสียงอุบัตใิหม่

ความเสียงทียังไม่ปรากฏขึนในปัจจุบันแต่อาจจะเกิดขนึได้ในอนาคต  

เนืองจากสภาพแวดล้อมทีเปลียนไป ความเสียงประเภทนีเป็นความเสียงที

เกิดขึนอย่างช้าๆ ยากทีจะระบุได้ มีความถีของการเกิดตาํ 

แต่เมือเกิดขึนแล้วจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง



เศรษฐกจิแบ่งปัน 

Social Networks 
เกดิอะไรขนึบนโลก Online ภายใน 60 วนิาที 



ความเสียงด้านไซเบอร์ 

ความพลิกผันทางดจิทิลั 



เยาวชนและภาวะการได้ยนิ 

หลอดไฟ LED 



ยานพาหนะอัตโนมัต ิ/ กงึอัตโนมัต ิ/ ไร้คนขับ 



การรักษาแบบเฉพาะบุคคล 



นาโนเทคโนโลยี 

การพมิพ์ 3 มติ ิ



ภาวะการจ้างงานในอนาคต 



การเปลียนแปลง
ของสภาวะภมูอิากาศ 

โรคระบาด 



การก่อการร้าย 



การบริหารความเสียง

กลยุทธ์
บุคลากร

ระบบ

ชีวิต

สุขภาพ

ทรัพย์สิน

รายได้

ความรับผิด

กระบวนการ

วิธีการทีไม่ใช่การประกันภยั

การประกันภยั

เทคโนโลยี



การประกันชีวติ

การประกันสุขภาพ



การประกันภยัทรัพย์สิน
การประกันความเสียงภัยทุกชนิด 

การประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

การประกันภยัรถยนต์



การประกันภยัรายได้
การประกันธุรกิจหยุดชะงกัหรือการสูญเสียรายได้

การประกันภยัความรับผิด

การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ  การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์

การประกันภัยความรับผิดจากการประกอบวิชาชีพ การประกันภัยความรับผิดทางอากาศ 

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของกรรมการและเจ้าหน้าที



การบริหารความเสียงของบริษัทประกันภยั



ทาํความรู้จักกับประกันภยั



     

หลักของสัญญาประกันภยั

01 02 03 04 05 06

Insurable 
Interest

Utmost 
Good Faith Indemnity Subrogation Contribution

หลักการชดใช้

ค่าเสียหาย

ตามความเป็นจริง

หลักการรับช่วงสิทธิ
หลักการร่วมชดใช้

ค่าสินไหมทดแทน
หลักสาเหตุใกล้ชิด

หลักสุจริตใจ

อย่างยงิ

หลักการมี

ส่วนได้เสีย

ในเหตุทเีอาประกันภยั

 Proximate 
Cause

      

     



อันดบั วันที ประเทศ เหตุการณ์
มูลค่าความเสียหาย
 (ล้านเหรียญสหรัฐ)

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

2 11 มีนาคม 2554 ญีปุ่น 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 แผ่นดนิไหวทนีอร์ธริทจ์ $24,455

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

8 22 กุมภาพนัธ์ 2554 นิวซีแลนด์ แผ่นดนิไหว $16,853

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

10 27 กรกฎาคม 2554 ไทย นําท่วม $15,799

ทมีา: Swiss Re, Sigma 1/2016

10 เหตุการณ์ทมีีมูลค่าความเสียหายสูงสุด



เบียประกันภยัรับรวมของแต่ละประเทศ

ทมีา: Swiss Re, Sigma 3/2017



Direct
ตัวแทน   
นายหน้า
ธนาคาร

Telemarketing
Internet

ความเชือมโยงของประกันภยักับระบบเศรษฐกิจ

สํานักงาน คปภ

ผู้เอาประกันภัย คนกลางประกันภัย บริษัทประกันภัย บริษัทประกันภัยต่อ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย
สมาคมประกันชีวิตไทย

บริษัทจัดอันดับ
ความน่าเชือถือ

Insured Intermediaries Insurance Company Reinsurance Company

OIC TGIA / TLAA Rating Agency



มหนัตภยัทางธรรมชาตปีิ 2554

ทมีา: Munich Re



มหนัตภยัทางธรรมชาตปีิ 2555

ทมีา: Munich Re



มหนัตภยัทางธรรมชาตปีิ 2556

ทมีา: Munich Re



มหนัตภยัทางธรรมชาตปีิ 2557

ทมีา: Munich Re



มหนัตภยัทางธรรมชาตปีิ 2558

ทมีา: Munich Re



มหนัตภยัทางธรรมชาตปีิ 2559

ทมีา: Munich Re



มหนัตภยัทางธรรมชาตปีิ 2560

ทมีา: Munich Re



กิจกรรมหลักของบริษัทประกันภยั

และการกําหนดอัตราเบียประกันภัย
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

การเก็บเบียประกันภัย

การพิจารณารับประกันภัย

การประเมินมูลค่าสินทรัพย์
และหนีสิน

การลงทุนประกอบธุรกิจอืน

การจัดการค่าสินไหมทดแทน

การประกันภัยต่อ

01 02

03

04

05

06

07



ความเสียงด้านกลยุทธ์

ความเสียงทเีกิดจากการกาํหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์      

แผนการดาํเนินงาน และการนําไปปฏิบัติ อย่างไม่เหมาะสม  

หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก

ซึงรวมถึงการเปลียนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี และความคาดหวังของสาธารณชน

ความเสียงทเีกิดจากความผันผวนของความถี ความรุนแรง และเวลาทเีกิดความเสียหาย         

ทเีบียงเบนจากสมมติฐานทใีช้ในการกาํหนดอัตราเบียประกันภัย การคาํนวณสาํรองประกันภัย 

และการพิจารณารับประกันภัย

ความเสียงด้านประกันภัย



ความเสียงด้านปฏิบัตกิาร

ความเสียงทจีะเกิดความเสียหายอันเนืองมาจากการขาดการกาํกับดูแลกิจการทดีี 

ขาดธรรมาภิบาลในองค์กร หรือขาดการควบคุมทดีี ทเีกียวข้องกับ

กระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน                                    

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยของข้อมูล                                

หรือเหตุการณ์ภายนอก

ความเสียงทเีกิดจากการทบีริษัทไม่สามารถชาํระหนีสินและภาระผูกพัน

เมือถึงกาํหนด เนืองจากไม่สามารถเปลียนสินทรัพย์เป็นเงนิสดได้ 

หรือไม่สามารถจัดหาเงนิทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงนิมาชาํระได้

แต่ด้วยต้นทุนทสูีงเกินกว่าทจีะยอมรับได้ 

ความเสียงด้านสภาพคล่อง



ความเสียงทเีกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย            

อัตราแลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศ ราคาของสินทรัพย์ทลีงทุน 

ราคาตราสารในตลาดเงนิตลาดทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ความเสียงด้านตลาด

ความเสียงด้านเครดติ

ความเสียงทเีกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตาม  

ภาระทไีด้ตกลงไว้กับบริษัท รวมถึงโอกาสทคีู่ สัญญา   

จะถูกปรับลดอันดับความเสียงด้านเครดิต



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

โครงสร้างการบริหารความเสียง

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

ฝ่าย / หน่วยธุรกิจ

คณะกรรมการบริหารความเสียง

ฝ่ายบริหารความเสียง

ฝ่าย Compliance

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายนอก

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



Uncertainty is the only certainty there is, 
and knowing how to live with insecurity is the only security.

John Allen Paulos


