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คูมือการบริหารความเสีย่ งดานปฏิบตั ิการของบริษัทประกันภัย
(Operational Risk Management Guidance)
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่บริษัทประกันภัยพึงปฏิบัติ
2. เพื่อเปนมาตรการเชิงปองกันสําหรับการกํากับดูแลความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่กําหนดให
บริษัทประกันภัยตองมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อสงเสริมใหบริษัทประกันภัยมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ประโยชนที่ไดรับ
1. บริษัทประกันภัยมีความสามารถที่จะบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการในขั้นตน และสงผล
ตอเนื่องไปถึงความสามารถในการคุมครองผูเอาประกันภัยของบริษัทประกันภัย
2. บริษัทประกันภัยสามารถประเมินความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และดํารงเงินกองทุนอยางเพียงพอ
เพื่อรองรับความเสียหายอันอาจจะเกิดจากการปฏิบัติงาน
3. สงเสริมใหบริษัทประกันภัยมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสรางความนาเชื่อถือของ
บริษัทประกันภัย และอุตสาหกรรมการประกันภัยไทย
หลักการ
1.
บริษัทประกันภัยควรพิจารณาคูมือการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการในการจัดทํา
นโยบาย แผนงาน และโครงสร า งการบริ ห ารความเสี่ ย งด า นปฏิ บั ติ ก ารให ส อดคล อ งกั บ ประกาศ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2551 และประกาศ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 และมีการ
ทบทวนนโยบายและแผนงานเปนระยะหรือทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานอยางมีนัยสําคัญ
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสามารถติดตามไดวาการบริหารความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการของบริษัทเปนไปตามนโยบายและแผนงานที่ไดกําหนดไว
2. บริษัทประกันภัยควรจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่เหมาะสม และมี
ระบบการรายงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถใหขอมูลแกฝายบริหารของบริษัทไดถูกตอง
ครบถวน และทันตอเวลา
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1. คํานิยามและประเภทของความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
1.1 คํานิยามของความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดความ
เสียหาย โดยอาจเกิดขึ้นจาก ความลมเหลว ความไมเพียงพอ หรือความไมเหมาะสมของกระบวนการ
ปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือเหตุปจจัยภายนอก ซึ่งสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน และ/
หรือ ฐานะทางการเงินของบริษัทประกันภัย
ทั้งนี้ ไมนับรวมความเสี่ยงดานกลยุทธ1 ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานตลาด ความ
เสี่ยงดานสภาพคลอง และความเสี่ยงดานประกันภัย
1.2 ประเภทของความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
1.2.1. ความเสี่ยงจากบุคลากร (People Risk) เปนความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่เกิดจาก
ความลมเหลว ความไมเพียงพอ หรือความไมเหมาะสมของของบุคลากรของบริษัท รวมถึงความสามารถ
และจริยธรรมของบุคลากร ซึ่งสงผลกระทบในทางลบตอการดําเนินงาน และ/หรือฐานะทางการเงินของบริษัท
ดวยเหตุผลหลัก 3 ประการ ดังนี้
(1) บุคลากรผูปฏิบัติงานอาจมีความสามารถไมเพียงพอที่จะทํางาน หรือมีความสามารถ
แตไมตรงกับลักษณะของงาน (Incompetency)
(2) บุคลากรภายในบริษัททุจริต (Fraud) เชน การปลอมแปลงเอกสาร เปนตน
(3) จํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน (Inadequacy)
1.2.2. ความเสี่ยงจากกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Risk) เปนความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการที่เกิดจากความลมเหลว ความไมเพียงพอ หรือความไมเหมาะสมของกระบวนการ แมบุคลากร
ของบริษัทจะเปนผูมีความสามารถดี ตรงลักษณะงาน ตั้งใจทํางานดวยความขยันหมั่นเพียร และซื่อสัตยสุจริต
โดยอาจมีสาเหตุ ดังนี้
(1) ตัวแบบที่ใชอางอิงในการปฏิบัติงาน (Model Risk) ลมเหลว ไมเพียงพอ หรือไมเหมาะสม
เชน ตัวแบบการคํานวณทางคณิตศาสตร ระบบการบริหารจัดการ ระบบการควบคุมการดําเนินธุรกิจ เปนตน
(2) ระบบการควบคุมภายในไมเพียงพอ หรือไมเหมาะสม (Internal Control Risk) เชน มีการ
แบงแยกหนาที่การทํางานไวอยางไมเหมาะสม มีการกําหนดขอบเขตอํานาจอนุมัติไวอยางไมชัดเจน เปนตน
1.2.3. ความเสี่ยงจากเทคโนโลยี (Technology Risk) เปนความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่
เกิดจากระบบคอมพิวเตอร และ/หรือ เครือขายการติดตอสื่อสารของบริษัทเกิดความลมเหลว ไมเหมาะสม
ลาสมัย และไมมีประสิทธิภาพทําใหการดําเนินงานของบริษัทตองหยุดชะงัก หรือไมสามารถใหบริการลูกคาได
เชน ขอมูลไมถูกตอง ขอมูลไมมีความปลอดภัยจากการโจรกรรม การไมสามารถกูระบบไดอยางทันทวงที เปนตน
1.2.4 ความเสี่ยงจากเหตุปจจัยภายนอก (External) เปนความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่
เกิดจากสาเหตุภายนอกบริษัท และสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน และ/หรือฐานะทางการเงินของบริษัท
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ความเสี่ยงดานกลยุทธ ใหรวมถึง ความเสี่ยงทางดานชื่อเสียงดวย
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เชน การเรียกรองคาสินไหมทดแทนดวยเหตุอันเท็จ การทุจริตจากบุคคลภายนอก การเปลี่ยนแปลงดาน
กฎหมาย การจางเหมาผูบริการภายนอก และภัยธรรมชาติตางๆ เปนตน
2. นโยบาย แผนงาน และโครงสรางการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
บริษัทประกันภัยควรกําหนดนโยบาย แผนงาน และโครงสรางการบริหารความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการ ใหสอดคลองกับนโยบาย แผนงาน และโครงสรางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท พรอมทั้ง
สื่อสารนโยบายนั้นใหทุกหนวยงานทราบ และนําไปปฏิบัติอยางเครงครัด ทั้งนี้ บริษัทควรทบทวนนโยบาย
แผนงาน และโครงสราง ใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และควรกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ
ของบุคลากรที่เกี่ยวของในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการใหชัดเจน
3. ขอบเขตการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
บริษัทประกันภัยควรพิจารณาขอบเขตการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมกิจกรรมหลัก
ของบริษัทประกันภัย ดังนี้
3.1 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
หมายถึง กระบวนการออกแบบลักษณะของผลิตภัณฑ การเพิ่ม หรือการเปลี่ยนแปลง
ผลิตภัณฑที่มีอยูแลว เพื่อจําหนายใหแกลูกคา ทั้งนี้การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของบริษัทประกันภัยดวย
3.2 การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
หมายถึง การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย โดยพิจารณาถึงความคุมครอง ตนทุนในการ
ดําเนินการ การจัดหาเงินทุน กําไรที่คาดหวัง และรายไดจากการลงทุน
3.3 การพิจารณารับประกันภัย
หมายถึง กระบวนการที่บริษัทประกันภัยนําขอมูลที่เกี่ยวของกับบุคคล วัตถุ หรือภัย ที่ถูก
เอาประกันภัยมาประเมินความเสี่ยง เพื่อตัดสินใจวาจะไมรับประกันภัย หรือรับประกันภัยภายใตเงื่อนไข
หรือขอกําหนดอยางไร
3.4 การจัดการคาสินไหมทดแทน
หมายถึง กระบวนการที่บริษัทประกันภัยทําการพิจารณา และจายเงินสินไหมทดแทนตาม
ขอตกลงและเงื่อนไขที่กําหนด
3.5 การประกันภัยตอ
หมายถึง กระบวนการที่บริษัทประกันภัยพิจารณาในการโอนความเสี่ยงภัยทั้งหมดหรือ
บางสวนไปใหผูรับประกันภัยรายอื่น หรือการรับโอนความเสี่ยงภัยทั้งหมดหรือบางสวนจากผูรับประกันภัยรายอื่น
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3.6 การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
หมายถึง การพิจารณาลงทุนประกอบธุรกิจอื่น ตามประกาศวาดวยการลงทุนประกอบ
ธุรกิจอื่นของบริษัทประกันภัย
หมายเหตุ : ตัวอยางแนวทางการปฏิบัติของกระบวนการกิจกรรมหลัก 6 ดานของบริษัทประกันภัย ตามภาคผนวก
4. กระบวนการการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
4.1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
4.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
4.3 การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
4.4 การติดตามดูแลความเสี่ยง (Risk Monitoring and Review)
4.1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
บริษัทควรมีการระบุความเสี่ยง และทบทวนความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่มีอยูเปนระยะๆ
ซึ่งการระบุความเสี่ยงนั้น ควรจะดําเนินการในทุกระดับตั้งแตระดับปฏิบัติการขึ้นไป จนถึงระดับบริหาร โดย
อยางนอยใหครอบคลุม 6 กิจกรรมหลักของบริษัท ตามทีร่ ะบุไวในประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรือ่ ง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของบริษทั ประกันชีวิต พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551
ตัวอยางตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยงดานปฏิบัติการ -- การจัดการคาสินไหมทดแทน
ประเภทความเสี่ยง *รหัสความเสีย่ ง สาเหตุความเสี่ยง เจาของความเสี่ยง
ความเสี่ยง (Risk)
(Risk Code)
(Risk Category)
(Root Cause)
(Risk Owner)
1.การบันทึกคา
สินไหมทดแทน
ลาชา และผิดพลาด

บุคลากร (People) /
กระบวนการ
(Process)

OH 01 / OP 01

1. กระบวนการทํางาน หนวยงานสินไหม
ลาชาระหวางพนักงาน ทดแทน
ตรวจสอบความเสียหาย
และพนักงานสินไหม
ทดแทนบันทึกขอมูล
2. พนักงานสินไหม
ทดแทนทํางาน
ผิดพลาดหรือลาชา

หมายเหตุ : 1. ตัวอยางขางตนเพื่อใชเปนแนวทางในการทําความเขาใจสําหรับบริษัทประกันภัยเทานั้น
2. * OH หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากบุคลากร
OP หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากกระบวนการปฏิบัติงาน
OT หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากเทคโนโลยี
OE หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอก
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4.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทประกันภัยควรประเมิน และจัดลําดับความเสี่ยงดานปฏิบัติการตามลําดับความสําคัญ
โดยอางอิงจากมาตรฐานภายในที่กําหนดขึ้น บริษัทอาจประเมินระดับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ทั้งในเชิง
ปริ ม าณ และ/หรื อ เชิ ง คุ ณ ภาพ ในรู ป แบบของตัว เลข สั ญ ลั กษณ สี หรื อ คํ า บรรยายระดับ สู ง ต่ํ า โดยมี
คําอธิบายที่ชัดเจน เพื่อใหสามารถแบงระดับ และจัดลําดับความสําคัญของการควบคุม และลดความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการตอไป ทั้งนี้ การประเมินระดับความเสี่ยงควรคํานึงถึงโอกาส และ/หรือ ความถี่ (Probability,
Likelihood หรือ Frequency) และผลกระทบ (Impact หรือ Severity) ของความเสี่ยง
นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยควรมีเครื่องมือเพื่อชวยในการระบุ ประเมิน และแสดงผลการ
ประเมินความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เชน แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk
Indicators) และแผนผังขั้นตอนการทํางาน (Business Process Map) เปนตน
ทั้งนี้ บ ริษั ทอาจกําหนดรูปแบบ และเงื่ อนไขในการประเมินความเสี่ยงดานปฏิบัติ การตาม
แนวทางที่ เ ห็ น สมควรนอกเหนื อ จากที่ ก ล า วไว ข า งต น เช น วิ ธี ก ารคํ า นวณเฉพาะตามหลั ก การทาง
คณิ ต ศาสตร และค า สั ม พั น ธ ท างสถิ ติ ต า งๆ หรื อ ใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร สํ า เร็ จ รู ป หรื อ โปรแกรม
คอมพิวเตอรที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง เปนตน ทั้งนี้แนวทางและวิธีการคํานวณดังกลาว ตองสอดคลองกับ
ลักษณะ ขอบเขต การดําเนินธุรกิจ และความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของบริษัทเปนสําคัญ
ตัวอยางตารางแสดงผลการประเมินความเสี่ยงดานปฏิบัติการ -- การจัดการคาสินไหมทดแทน
ความเสี่ยง
(Risk)

ประเภท
ความเสี่ยง
(Risk
Category)

1. การบันทึก
คาสินไหม
ทดแทนลาชา
และผิดพลาด

บุคลากร
(People) /
กระบวนการ
(Process)

*รหัสความ
เสี่ยง (Risk
Code)

สาเหตุ
ความเสี่ยง
(Root Cause)

เจาของ
ความ
เสี่ยง
(Risk
Owner)

OH 01 / OP 01 1.กระบวนการทํางาน หนวยงาน
ลาชาระหวางพนักงาน สินไหม
ทดแทน
ตรวจสอบความ
เสียหายและพนักงาน
สินไหมทดแทนบันทึก
ขอมูล
2. พนักงานสินไหม
ทดแทนทํางาน
ผิดพลาดหรือลาชา

ความเสี่ยงกอนมี
การจัดการ
(Inherent Risk)

ดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยง
(Key Risk
ความรุนแรง
Indicator)

ความถี่
(Frequency) (Impact)
ต่ํา
อัตราสวน
สูง
ระหวาง
รายการที่
บันทึก
ผิดพลาด ตอ
รายการรับ
แจงสินไหม
ทดแทน
ทั้งหมดใน
แตละเดือน

หมายเหตุ : 1. ตัวอยางขางตนเพื่อใชเปนแนวทางในการทําความเขาใจสําหรับบริษัทประกันภัยเทานั้น
2. * OH หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากบุคลากร
OP หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากกระบวนการปฏิบัติงาน
OT หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากเทคโนโลยี
OE หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอก
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4.3 การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
เมื่อบริษัทประกันภัยไดประเมินความเสี่ยงดานปฏิบัติการแลว บริษัทประกันภัยตองตอบสนอง
ตอความเสี่ยงดานปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงตนทุน และประโยชนที่จะไดรับควบคูกัน โดยทางเลือกในการ
ตอบสนองตอความเสี่ยงไดแก
4.3.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ การหยุด หรือเลือกที่จะไมทํา
กิจกรรมที่มีความเสี่ยง
4.3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) คือ การควบคุมกิจกรรมเพื่อลดโอกาส และ
/ หรือผลกระทบจากความเสี่ยง
4.3.3 การโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) คือ การถายโอนความเสี่ยง โดยใหผูอื่น
รับผิดชอบความเสียหายแทนผานทางกลไกตางๆ
4.3.4 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Retention) คือ การรับผิดชอบความเสียหายโดยใช
แหลงเงินทุนของตนเอง
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ตัวอยางตารางแสดงผลการตอบสนองความเสี่ยงดานปฏิบัติการ – การจัดการคาสินไหมทดแทน
ความเสี่ยง
(Risk)
1. การบันทึกคา
สินไหมทดแทน
ลาชาและ
ผิดพลาด

ประเภทความ
เสี่ยง (Risk
Category)
บุคลากร (People)
/ กระบวนการ
(Process)

*รหัส
ความ
เสี่ยง
(Risk
Code)
OH 01
/ OP 01

สาเหตุความเสี่ยง
(Root Cause)

เจาของความ
เสี่ยง
(Risk Owner)

1. กระบวนการทํ า งานล า ช า หนวยงานสินไหม
ระหวางพนักงานตรวจสอบ ทดแทน
ความเสียหายและพนักงาน
สินไหมทดแทนบันทึกขอมูล

ความเสี่ยงกอนมีการจัดการ
(Inherent Risk)
ความถี่
ความรุนแรง
(Frequency)
(Impact)
สูง

2.พนั ก งานสิ น ไหมทดแทน
ทํางานผิดพลาดหรือลาชา

หมายเหตุ : 1. ตัวอยางขางตนเพื่อใชเปนแนวทางในการทําความเขาใจสําหรับบริษัทประกันภัยเทานั้น
2. เกณฑประเมินความถี่และความรุนแรงแบงเปน 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง ต่ํา
3. * OH หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากบุคลากร
OP หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากกระบวนการปฏิบัติงาน
OT หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากเทคโนโลยี
OE หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอก

ต่ํา

ดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยง
(Key Risk
Indicator)
อัตราสวนระหวาง
รายการที่ บั น ทึ ก
ผิ ด พ ล า ด ต อ
รายการรับแจงคา
สิ น ไหมทดแทน
ทั้ ง หมดในแต ล ะ
เดือน

มาตรการจัดการความ
เสี่ยงที่ใชปจจุบัน
(Current Measures)
ปรับกระบวนการทํางาน
โดยใหพนักงานสํารวจ
ภัยดําเนินการบันทึก
รายการสินไหมทดแทน
ดวยตนเองแทนพนักงาน
สินไหมทดแทน

ความเสี่ยงหลังมีการจัดการ
(Residual Risk)
ความถี่
(Frequency)

ความรุนแรง
(Impact)

ต่ํา

ต่ํา
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4.4 การติดตามดูแลความเสี่ยง (Risk Monitoring and Review)
บริษัทประกันภัยควรติดตามดูแลความเสี่ยง และมีระบบการติดตามความคลาดเคลื่อนใดๆ
ที่เกิดขึ้นวาไดรับการอนุมัติอยางถูกตอง และมีการบันทึกไวเปนเอกสาร นอกจากนี้ บริษัทประกันภัย
ควรมีการกําหนดกระบวนการดําเนินงาน และขีดจํากัดตางๆ อยางชัดเจน เพื่อใชในการตรวจสอบ และ
ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะในกรณีที่มีการปฏิบัติงานที่ฝาฝนกฎเกณฑ
ที่ตั้งไว หรือมีตัวชี้วัดคาใดที่มีระดับเขาใกลขีดจํากัดที่กําหนดไว เพื่อใหบริษัทสามารถวางแผนปองกัน
ไมใหเกิดความเสียหายขึ้นซ้ําอีก ทั้งนี้ บริษัทควรมีการระบุถึงการจัดการกับการฝาฝนกฎเกณฑไวอยาง
ชัดเจน และมีระบบการประเมินประสิทธิภาพในการติดตามวาการตอบสนองความเสี่ยงไดดําเนินไป
ตามกลไกที่กําหนดไวหรือไม และความเสี่ยงดานปฏิบัติการสวนที่เหลือ (Residual risk) อยูในระดับที่
ยอมรับไดหรือไม เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินการบริหารความเสี่ยงเปนไปตามที่กําหนดไว
บริษัทประกันภัยควรทบทวนถึงประสิทธิภาพของการประเมินความเสี่ยง และการ
ตอบสนองความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้บริษัทประกันภัยตองมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ใหคณะกรรมการบริษัทตลอดจนผูบริหารระดับสูงของบริษัททราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง หรืออยาง
ตอเนื่องและทันตอเวลา เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทตลอดจนผูบริหารทราบถึงผลการดําเนินงาน ปญหา
และระดับความเสี่ยงดานปฏิบัติการของแตละหนวยงานและของบริษัทโดยรวม อีกทั้งยังสามารถใช
ขอมูลในรายงานมาชวยในการกําหนดนโยบาย ปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยง และวางระบบการ
ควบคุมใหเหมาะสม
ขอมูลในรายงานผลการติดตามดูแลระดับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ควรประกอบดวย
(ก) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) เปนเครื่องมือที่ทําหนาที่เตือนภัย
ลวงหนา ที่บอกใหผูบริหารบริษัทประกันภัยทราบถึงระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยง ณ ชวงเวลาใด
เวลาหนึ่งได ซึ่งตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ดีนั้น นอกจากจะสะทอนใหบริษัทประกันภัยเห็นถึงความเสี่ยงที่เคย
เกิดขึ้นในอดีตที่ผานมา (Lagging Indicators) ยังสามารถบงชี้ถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
(Leading Indicators) โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยงไดอีกดวย การมีดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยงที่ดีจะชวยใหบริษัทสามารถปรับตัว และปองกันไมใหความเสี่ยงเหลานั้นเกิดขึ้น
(ข) ขอมูลเหตุการณความเสียหาย (Loss Incidents) เปนขอมูลรายละเอียดความ
เสี ยหายที่เ กิดขึ้ น ซึ่งการจั ดเก็ บ ข อมูลเหตุ ก ารณค วามเสีย หายที่มีป ระสิ ท ธิภาพ จะช ว ยให บ ริษั ท
ประกันภัยสามารถบริหารความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการจัดเก็บขอมูลเหตุการณ
ความเสียหายนั้น ควรมีรายละเอียดเบื้องตน ครอบคลุมประเด็นสําคัญ ดังนี้
- ประเภท และเหตุการณความเสียหาย
- สาเหตุ ผลกระทบ และมูลคาความเสียหาย
- ระดับความรุนแรงของความเสียหาย
- หนวยธุรกิจที่รับผิดชอบ
- แนวทางการควบคุมหรือลดความเสี่ยง

ตัวอยาง ตัวอยางตารางแสดงผลการติดตามดูแลความเสี่ยงดานปฏิบัติการ หรือ ทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) - การจัดการคาสินไหมทดแทน
ความเสี่ยง
(Risk)

1. การบันทึก
คาสินไหม
ทดแทนลาชา
และผิดพลาด

ประเภท
ความเสี่ยง
(Risk
Category)
บุคลากร
(People) /
กระบวนการ
(Process)

*รหัส
ความเสี่ยง
(Risk
Code)
OH 01 /
OP 01

สาเหตุความเสี่ยง
(Root Cause)

1. กระบวนการทํางาน
ลาชาระหวางพนักงาน
ตรวจสอบความเสียหาย
และพนักงานสินไหม
ทดแทนบันทึกขอมูล
2. พนักงานสินไหม
ทดแทนทํางานผิดพลาด
หรือลาชา

เจาของ
ความเสี่ยง
(Risk
Owner)
หนวยงาน
สินไหม
ทดแทน

ความเสี่ยงกอนมี
การจัดการ
(Inherent Risk)
ความ
ความถี่
รุนแรง
(Frequency)
(Impact)
สูง
ต่ํา

ดัชนีชี้วัดความ
เสี่ยง
(Key Risk
Indicator)
อัตราสวนระหวาง
รายการที่บันทึก
ผิดพลาด ตอ
รายการรับแจงคา
สินไหมทดแทน
ทั้งหมดในแตละ
เดือน

หมายเหตุ : 1. ตัวอยางขางตนเพื่อใชเปนแนวทางในการทําความเขาใจสําหรับบริษัทประกันภัยเทานั้น
2. เกณฑประเมินความถี่และความรุนแรงแบงเปน 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง ต่ํา
3. * OH หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากบุคลากร
OP หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากกระบวนการปฏิบัติงาน
OT หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากเทคโนโลยี
OE หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอก

ความเสี่ยงหลังมี
มาตรการจัดการ
การจัดการ
ความเสี่ยงที่ใช
(Residual Risk)
ปจจุบนั
ความ
(Current
ความถี่
รุนแรง
Measures)
(Frequency)
(Impact)
ปรับกระบวนการ
ต่ํา
ต่ํา
ทํางานโดยให
พนักงานสํารวจ
ภัยดําเนินการ
บันทึกรายการ
สินไหมทดแทน
ดวยตนเองแทน
พนักงานสินไหม
ทดแทน

11
มาตรการ
ติดตาม
ความเสี่ยง
(Monitoring and
review)
ควรติดตามทุก 3
เดือน

ภาคผนวก
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1. ปจจัยที่สง เสริมใหการบริหารความเสีย่ งดานปฏิบตั ิการประสบผลสําเร็จ (Key Success Factors)
1.1 การบริหารระบบสารสนเทศ (Information System Management)
บริษัทประกันวินาศภัยควรติดตั้งระบบสารสนเทศที่มีความสามารถเพียงพอที่จะรายงาน
ระดับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เพื่อการติดตาม ดูแล และควบคุมความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบ
การเก็บขอมูลที่ปลอดภัย และสามารถเรียกใชขอมูลไดเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของ ตลอดจนสามารถที่จะ
ตรวจสอบการกระทําที่ฝาฝนกฎ ระเบียบ และขอบังคับ มีการติดตามตรวจสอบโดยผูรับผิดชอบที่เปนอิสระ
และจัดใหมีระบบรองรับ (Backup System) รวมทั้งการนําระบบใหกลับมาทํางานใหม (Recovery) ได
ตามปกติในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น
บริษัทประกันวินาศภัยควรมีระบบการเก็บขอมูลภายในที่เพียงพอ โดยครอบคลุมขอมูล
ธุรกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ รวมถึงขอมูลภายนอกที่เกี่ยวกับสภาวการณของ
ตลาดที่กระทบกับกระบวนการตัดสินใจ ทั้งนี้ขอมูลที่บริษัทประกันวินาศภัยจัดเก็บจะตองเปนปจจุบัน
เชื่อถือได เขาถึงไดงาย รวดเร็ว และเก็บในรูปแบบที่เหมาะสม
ขอควรพิจารณาเบื้องตนในการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ มีดังนี้
- มีการจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ และจําเปนตอการจัดการความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ไดครบถวน และเหมาะสม เชน ขอมูลเหตุการณความเสี่ยงในอดีต ขอมูลดัชนีชี้วัดความเสี่ยง ขอมูล
ประกอบการคํานวณโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และขอมูลความเสียหาย เปนตน
- สามารถตอบสนอง และเอื้อประโยชนตอผูบริหารของบริษัทประกันวินาศภัยในระดับ
ตางๆ ในการติดตาม ประเมิน ควบคุม และลดความเสี่ยง รวมถึงการตัดสินใจเชิงนโยบายในเรื่องที่
เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการได
- สามารถตอบสนองตอการคํานวณเงินกองทุน หรือรองรับความตองการการบริหาร
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ตามกฎเกณฑขอบังคับของสํานักงาน คปภ. รวมทั้งเอื้อประโยชนตอการพัฒนา
หรือนําขอมูลไปใชในการสรางแบบจําลองเพื่อบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational risk model)
ไดอีกดวย
1.2 การสงเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในบริษัท (Risk Management Culture)
บริษั ท ประกั นวิน าศภัย ควรส งเสริมให มีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ย งในบริ ษัท
เพื่อใหพนักงานทุกระดับตั้งแตคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูงจนถึงพนักงานปฏิบัติระดับลาง
ตระหนักถึงความเสี่ยง และความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง รวมถึงใหความรวมมือในการบริหาร
ความเสี่ยงอยางเต็มที่ โดยพนักงานทุกระดับจะตองมีความเขาใจในนิยามตางๆ ที่ตรงกัน มีการวัด
ติดตาม และประเมินผลอยางสม่ําเสมอ โดยวิธีการที่นาเชื่อถือ และทําใหวัฒนธรรมการบริหารความ
เสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานประจําวัน มีการฝกอบรม และการสื่อสารทําความเขาใจอยางดีใน
บริษัท โดยบริษัทควรศึกษาวา ปจจุบันพนักงานบริษัทมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
เปนอยางไร เพื่อขจัดสภาพแวดลอม และปจจัยที่เปนอุปสรรคตอวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง และ
สงเสริมพฤติกรรมที่ชวยสนับสนุนใหบริษัทบรรลุเปาหมาย รวมถึงสรางวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่
สอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัท เพื่อใหพนักงานทุกคนในบริษัทยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติเดียวกัน โดยผูบริหารระดับสูงจะตองปฏิบัติตนเปนตัวอยาง (Role Model) และประพฤติปฏิบัติ
ตนใหสอดคลองกับวัฒนธรรมของบริษัทที่ตองการสราง การประพฤติปฏิบัตินี้จะตองทําอยางสม่ําเสมอ
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และตอเนื่อง เพื่อเปนรูปแบบใหพนักงานปฏิบัติตาม และผูบริหารควรมีการวากลาวตักเตือนเมื่อ
พนักงานไมปฏิบัติตาม และใหรางวัลเมื่อพนักงานปฏิบัติไดถูกตอง
เมื่อบริษัทไดทําการประเมิน
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงแลว จะทําใหบริษัททราบถึงจุดแข็งและจุดออนของวัฒนธรรมการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อหาทางสนับสนุน ปองกัน หรือลดความเสี่ยงของวัฒนธรรมของบริษัท
รวมถึงสามารถประเมินวา ฝาย/สวนไหน ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ อีกดวย
ตัวอยาง การสงเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในบริษัท สามารถแบงไดดังนี้
1. ภาวะผูนํา และกลยุทธ (Leadership and Strategy) การมีคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมในองคกร การรับรู วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของบริษัท
2. หนาที่ความรับผิดชอบและการสนับสนุน (Accountability and Reinforcement)
การมอบหมายหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของแต ล ะบุ ค คลในองค ก ร รวมถึ ง การประเมิ น ผลงานและ
ผลตอบแทนตามผลงาน
3. บุคลากรและการสื่อสาร (People and Communication) ความสามารถในการ
สื่อสารขอมูล ความรูในองคกร สงเสริมและพัฒนาบุคลากรอยางเพียงพอ
4. การบริหารความเสี่ยงและโครงสรางพื้นฐาน (Risk Management and Infrastructure)
การสรางแรงจูงใจในการประเมิน การจัดการและการควบคุมความเสี่ยง
2. แผนรองรับการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง (Business Continuity Plan)
บริษัทประกันวินาศภัยควรจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจตอเนื่องของกระบวนการ
ปฏิบัติงาน หรือระบบงานที่สําคัญ เพื่อรองรับความเสี่ยงในดานปฏิบัติการ ในการจัดทําแผนรับรองการ
ดําเนินธุรกิจตอเนื่องควรพิจารณาเหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท เชน การหยุดทํางาน
ของระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบสื่อสาร หรือโครงสรางพื้นฐานในการดําเนินงานดานตางๆ
(Business Infrastructure) การกอวินาศภัย (Terrorism) และภัยพิบัติตางๆ เปนตน
หลักการเบื้องตนในการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง มีดังนี้
1. บริษัทประกันวินาศภัยควรมีการกําหนดสถานการณจําลองที่อาจเกิดขึ้นในระดับ
ความรุนแรง และรูปแบบความเสียหายที่แตกตางกัน และควรมีการกําหนดสถานการณวิกฤตรายแรง
(Worst Case Scenario) ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใชในการจัดทําแผนรับรองการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง รวมทั้ง
ทําการประเมินขอจํากัดตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณความเสียหายดวย
2. บริษัทประกันวินาศภัยควรมีคูมือการกําหนดขั้นตอน และรายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
รวมถึง มีการกําหนดผูรับผิดชอบ และขอบเขตอํานาจการสั่งการในระดับตางๆไวอยางชัดเจน ทั้งนี้
รายละเอียดขั้นต่ําในการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจตอเนื่องควรครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้
2.1 แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Plan) เปนแผนปฏิบัติที่มีการกําหนด
วิธีการในการรองรับ ควบคุม และแกไขเหตุฉุกเฉินตางๆ เชน อัคคีภัย แผนดินไหว หรืออุบัติเหตุ เปนตน
2.2 แผนสํารองระบบงาน (Backup Plan) เปนแผนปฏิบัติที่มีรายละเอียด
วิธีการในการกําหนดทางเลือกของระบบงานและวิธีปฏิบัติ เพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง
โดยมีการกําหนดสถานที่ปฏิบัติงาน หรือระบบงานสํารอง (Backup System) มีการกําหนดการใช
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ทรัพยากรในดานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีแผนการติดตอสื่อสาร และประชาสัมพันธกับ
บุคคล หรือหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ
2.3 แผนฟนฟูการดําเนินงาน (Business Recovery Plan) เปนแผนปฏิบัติที่มีการ
กํ าหนดขั้ นตอนการดํ าเนิ นงานเพื่ อฟ นฟู สภาพความเสี ยหายให กลั บเข าสู การดํ าเนิ นธุ รกิ จปกติ อย าง
ทันทวงที
3. บริ ษั ท ประกั นวิ น าศภัย ควรมีก ารกํ า หนดแนวทางการทดสอบแผนรองรั บ การ
ดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง เหมาะสม และสม่ําเสมอ ซึ่งภายหลังการทดสอบแผนรองรับการดําเนิน
ธุรกิจตอเนื่องแลว ควรจะมีการประเมินผลการทดสอบ โดยบุคคล หรือหนวยงานอิสระ เพื่อนําผลการ
ประเมิน และขอสังเกตที่ไดไปปรับปรุงแผนฉุกเฉินใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
4. บริษัทประกันวินาศภัยควรมีการกําหนดขั้นตอน และผูรับผิดชอบในการทบทวน
และปรับปรุงแผนรองรับการดําเนินธุรกิจตอเนื่องใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอน
การทํางาน สถานที่ปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือโครงสรางการบริหาร
5. บริษัทประกันวินาศภัยควรจัดใหมีการอบรม ชี้แจงเพื่อสรางความเขาใจในบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงาน และผูที่เกี่ยวของตามแผนรองรับการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง

3. ตัวอยางโครงสรางองคกรของบริษัทประกันวินาศภัย

คณะกรรมการสรรหา
Nominating Committee

คณะกรรมการ
Board of Directors

คณะกรรมการลงทุน
Investment Committee

คณะกรรมการบริหาร
Executive Board

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

ประธานกรรมการบริหาร
Chairman of Executive Board (CEO)

สํานักตรวจสอบภายใน
Office of Internal Audit

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
Remuneration Committee
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee
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กรรมการผูอํานวยการ
President

ฝาย
การตลาด

ฝายกิจการ
สาขา
Branch
Operation

ฝายรับประกัน
Underwriting

ฝายสินไหม
ทดแทน
Claims
Management

ฝายกฎหมาย
Legal

ฝายพัฒนาองคกร
Organization
Development

ฝายบริหาร
สินทรัพย
Asset
Management

หมายเหตุ ความเหมาะสมของโครงสรางองคกรขึ้นอยูกับขนาดและความซับซอนของแตละบริษัท

ฝาย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
Information
Technology

ฝายการเงิน
Finance

ฝายธุรการ
Administrative
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4. ตัวอยางแนวทางการปฏิบัติของกระบวนการกิจกรรมหลัก 6 ดาน ของบริษัทประกันวินาศภัย
4.1 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Design & Development)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การวิเคราะหความตองการของลูกคา
2. การเก็บรวบรวมขอมูลทางดานเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑที่จะผลิตขึ้นมาใหม
3. การวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑ และเบี้ยประกันภัยที่คาดวาจะไดรับในอนาคต
4. การวิเคราะหชองทางการจําหนาย
5. การศึกษากรมธรรมประกันภัยมาตรฐานที่มีอยูในประเทศ และตางประเทศ
6. การกําหนดกรอบระยะเวลาในการทํางาน
7. การจัดทํากรมธรรมประกันภัยมาตรฐาน และกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
8. การจัดหาการประกันภัยตอมารองรับ
9. การยื่นขอรับความเห็นชอบตอสํานักงาน คปภ.
10. การสรางชองทางการจําหนาย และทําการประชาสัมพันธ
11. การจัดอบรมใหความรูแกพนักงานบริษัท ตัวแทน/นายหนาประกันภัย
12. การวิเคราะห และติดตามประเมินผล
13. การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แกไขผลิตภัณฑ
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สํานักงาน คปภ.

ฝายที่เกี่ยวของ (เชน ฝายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ)

กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Design & Development)

การศึกษาวิเคราะหขอมูล การ
สรุปความตองการของลูกคา
การสรุปขอมูลดานตนทุนและ
ชองทางการจําหนาย
การศึกษาวิเคราะหขอมูล
กรมธรรมมาตรฐานเพื่อใช
วิเคราะหราง กรมธรรม
ประกันภัยและการกําหนด
อัตราเบี้ยประกันภัย

การรางกรมธรรม.ของ
ผลิตภัณฑใหมและกําหนด
อัตราเบี้ยประกันภัย

ไมเห็นชอบ

หมายเหตุ สัญลักษณตางๆที่ใชใน Flow

การพิจารณา
ความเห็นชอบ

การสรางชองทางการจําหนาย
และ ทําการประชาสัมพันธ การจัด
อบรมใหความรูแกพนักงานที่
เกี่ยวของ

เห็นชอบ

หมายถึง ขั้นตอนการทํางานและเอกสาร / ขอมูล
หมายถึง ทางเลือก
หมายถึง ทางเดินเอกสาร / ขอมูล

การนําผลิตภัณฑออกสู
ตลาด (ออกจําหนาย)

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Design & Development)
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
1. บุคลากร

2. ชองทางการจําหนาย

3. ขอมูล

สาเหตุ
1. การขาดบุคลากรในการพัฒนา/ผลักดัน
ผลิตภัณฑใหมๆ (บริษัทประกันวินาศภัยขนาด
เล็กและขนาดกลาง)
2. พนักงานบริษทั หรือตัวแทนประกันภัย หรือ
นายหนาประกันภัย หรือผูเอาประกันภัยขาด
ความรูความเขาใจในรูปแบบ และเงื่อนไขตางๆ
ของผลิตภัณฑที่ออกใหม
1. การขาดเครือขายในการจัดจําหนายผลิตภัณฑ
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมบริษัทประกันภัยที่มี
ชองทางการจําหนายผานทางธนาคารตางๆ
1. สถิติขอมูลตางๆ มีไมเพียงพอ

มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

2. การรั่วไหลของขอมูลผลิตภัณฑใหมในระหวาง 1.
การศึกษาวิจัย และในระหวางการเตรียมยื่นขอ
อนุมัติกรมธรรมประกันภัยฉบับมาตรฐาน
2.
4. ความรวดเร็วในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ

1. ความตองการของลูกคากลุมเปาหมายไมเปนไป 1.
ตามแผนพัฒนาผลิตภัณฑ
2.

การจัดโครงสรางบริษัทใหมีหนวยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
การหาพันธมิตรในการสรางผลิตภัณฑใหมรวมกัน
การวาจางบุคคลภายนอกทําการศึกษา และจัดทําผลิตภัณฑใหม
การจัดอบรมกอนที่จะมีการจําหนายกรมธรรมประกันภัยสูผูเอา
ประกันภัย
การคัดเลือกพื้นที่นํารองเพือ่ ทดสอบกอนที่จะมีการขยายใหครอบคลุม
ทั่วประเทศ
การหาพันธมิตรในการจัดทําชองทางการจําหนาย
การออกผลิตภัณฑใหสอดคลองกับรูปแบบการขายของบริษัทที่มีอยูใน
ปจจุบัน เชน ผานทางตัวแทนประกันภัย หรือนายหนาประกันภัย
การศึกษาคนควาขอมูลจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ทัง้ หนวยงาน
ภาครัฐ และเอกชนตางๆ
การวาจางนักวิชาการ หรือสถาบันการศึกษาทําการวิจัยเพื่อใหได
ขอมูลมาสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑใหม
การจํากัดกลุมบุคคลที่รับรูรายละเอียดตางๆ ของกรมธรรมใหมกอนที่
จะมีการเปดเผยขอมูลในวงกวาง
การสรางระบบการควบคุมเอกสารไมใหรั่วไหลไปยังหนวยงานอื่นๆ ที่
ไมเกี่ยวของ
การสร า งระบบการตรวจสอบ และจั ด เก็ บ ข อ มู ล ของกรมธรรม
ประกันภัยเพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงาน
การกําหนดใหมีความยืดหยุนของขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูที่
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การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Design & Development)
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการที่เกี่ยวของ

5. การจัดหาบริษัทรับประกันภัยตอ

6. การสื่อสาร

สาเหตุ

1. การไมสามารถหาบริษัทรับประกันภัยตอที่มีขีด
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการรับ
ประกันภัยตอ
1. โครงสรางของบริษัทระหวางทีมการตลาด และ
ทีมสนับสนุนภายในองคกรไมชัดเจน ขาดการ
ประสานงานที่ดี

มาตรการในการจัดการความเสี่ยง

1.
2.
1.
2.

เกี่ ย วข อ งสามารถตั ด สิ น ใจได อ ย า งเหมาะสม รวดเร็ ว และทั น ต อ
สถานการณ
การหาพันธมิตรที่เปนบริษัทรับประกันภัยตอ
การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรในระดับผูบริหารระดับสูง
กับบริษัทที่รับประกันภัยตอทั้งในประเทศและตางประเทศ
การสรางระบบการสื่อสารภายในองคกรที่ดี
การกํ า หนดขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานที่ ชั ด เจนและสร า งความเข า ใจ
รวมกัน
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4.2 การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย (Pricing)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การรวบรวมขอมูลสถิติในดานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนํามากําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย เชน
สถิติความเสียหาย
1.1.1 ความถี่/จํานวนครั้งของการเกิดความเสียหาย
1.1.2 ความรุนแรง/มูลคาความเสียหาย
สถิติประมาณการยอดขาย
จํานวนลูกคากลุมเปาหมาย
2. การกําหนดผลตอบแทนการลงทุนที่เกิดจากกรมธรรมประกันภัย
3. การกําหนดสัดสวนของคาใชจายในการขาย คาใชจายดําเนินการ และกําไรจากการรับประกันภัย
4. การทบทวน และคิดคํานวณคาเบี้ยประกันภัยแทจริง
5. การเปรียบเทียบกับอัตราเบี้ยประกันภัยตามพิกัด(ถามี) และเปรียบเทียบอัตราเบี้ยประกันภัยที่
คํานวณไดกับอัตราเบี้ยประกันภัยคูแขงเพื่อหาความเหมาะสม
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ฝายทีเ่ กี่ยวของ
(เชน ฝายคณิตศาสตรประกันภัย ฝายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ)

กิจกรรมที่ 2 ขั้นตอนการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย (Pricing)
ไมเหมาะสม
การกําหนดผลตอบแทนที่คาดหวัง และกําหนด
สัดสวนของคาใชจาย รวมถึงกําไรจากการรับ
ประกันภัยโดยใชขอมูลกรมธรรมประกันภัย
ขอมูลสถิติทเี่ กี่ยวของ เชน ดานความเสียหาย
ดานยอดขาย และคาใชจายตางๆ

การเปรียบเทียบอัตราเบี้ยประกันภัยตาม
พิกัด(ถามี) และอัตราเบี้ยประกันภัยที่
คํานวณไดกับอัตราเบี้ยประกันภัยของ
คูแขงเพื่อหาความเหมาะสม

การพิจารณา
ความ
เหมาะสม

การคํานวณหาอัตราเบี้ยประกันภัย
และระบุระดัไมบเความเสี
ห็นชอบ่ยง

หมายเหตุ สัญลักษณตางๆที่ใชใน Flow

หมายถึง ขั้นตอนการทํางานและเอกสาร / ขอมูล
หมายถึง ทางเลือก
หมายถึง ทางเดินเอกสาร / ขอมูล

เหมาะสม

การสงขอมูลใหฝา ยที่
เกี่ยวของดําเนินการ
ตอไป (เชน ฝาย
การตลาด)
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การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย (Pricing)
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
1. การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

สาเหตุ

มาตรการในการจัดการความเสี่ยง

1. การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยไมเหมาะสมกับภัย 1. การกําหนดใหมีขั้นตอนการอนุมัติ ตรวจสอบขอมูลทั้งหมดที่นํามา
2. ขาดขอมูลสถิติ หรือขอมูลไมครบถวน เชน ดาน
เปนปจจัยในการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเพื่อความถูกตอง
ความเสียหาย ดานยอดขาย และคาใชจาย
2. การสรางเครื่องมือติดตามผลเปนระยะเมื่อมีการขายสูตลาด
3. การนํ า ประสบการณ จ ากการรั บ ประกั น ภั ย มาปรั บ ปรุ ง ราคาให
เหมาะสม
4. การทบทวนนโยบายการรับประกันภัย และอาจจะพิจารณาไมรับ
ประกันภัย (การหยุดรับประกันภัย)
5. การติดตามการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยที่มีผลตอผลประกอบการ
6. การกําหนดอํานาจการอนุมัติสวนลดตางๆ
7. การปรั บ อั ต ราเบี้ ย ประกั น ภั ย ของบริ ษั ท ให ส อดคล อ งกั บ สภาวะ
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
8. การตรวจตราใหการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเปนไปตามแนวทาง
และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไดกําหนดไว
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4.3 การพิจารณารับประกันภัย (Underwriting)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การกําหนดนโยบายการรับประกันภัย
1.1 การกําหนดประเภทของการรับประกันภัย
1.2 การกําหนดอาณาเขตที่จะรับประกันภัย (สถานที่ตั้ง)
1.3 การกําหนดภัยที่จะรับประกันภัย และไมรับประกันภัย (ลักษณะภัย)
1.4 การกําหนดวิธีการที่จะใชการประกันภัยตอ
2. การกําหนดอํานาจการรับประกันภัย และวงเงินอนุมัติ
3. การกําหนดระดับการรับเสี่ยงภัยไวเองตอภัยแตละภัย และตอกรมธรรมประกันภัย และตอพื้นที่
4. การกําหนดปจจัยในการประเมินความเสี่ยงภัย
5. การตรวจสอบประวัติการรับประกันภัย
6. การประเมินคาความเสี่ยงภัยสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้น
7. การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
8. การสรางกระบวนการตรวจสอบการกระจายตัว/การกระจุกตัวของภัย
9. การจัดการประกันภัยตอ
10. การกําหนดวิธีการติดตามผลการรับประกันภัย
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กิจกรรมที่ 3 ขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting)

ฝายทีเ่ กี่ยวของ (เชนฝายพิจารณารับประกันภัย)

การกําหนดอํานาจการรับประกันภัยและวงเงินอนุมตั ิ
การกําหนดอัตราเบี้ย
ประกันภัยและเงือ่ นไขการ
รับประกันภัย
การกําหนดนโยบายการรับประกันภัยดานตางๆ
- ประเภทของการรับประกันภัย
- อาณาเขต
- ภัยที่รับ และไมรับประกันภัย
- ประวัติลูกคา
- ลักษณะธุรกิจของลูกคา
โดยศึกษาจากกรมธรรมและสถิติตา งๆ

การพิจารณาเบี้ย
ประกันภัยเพือ่ การ
จัดการประกันภัยตอ

การกําหนดระดับความเสี่ยง
ภัยไวเองทั้งตอภัย ตอ
กรมธรรม และตอพื้นที่

การตรวจสอบการกระจายตัว /
กระจุกตัวของภัยและประวัติการ
รับประกันภัย เพื่อประเมินความ
เสี่ยงสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได

หมายเหตุ สัญลักษณตางๆที่ใชใน Flow

หมายถึง ขั้นตอนการทํางานและเอกสาร / ขอมูล
หมายถึง ทางเลือก
หมายถึง ทางเดินเอกสาร / ขอมูล

บริษัท
ประกันภัยตอ
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การพิจารณารับประกันภัย (Underwriting)
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
1. ความถูกตองของการรับประกันภัย

สาเหตุ

มาตรการในการจัดการความเสี่ยง

1. เงื่อนไขความคุมครองผิดพลาด

1.
2.
3.
2. การใหอํานาจในการรับประกันภัยแกบุคคลที่ไม 1.
ถูกตอง
2.
3.
4.
5.
3. การระบุความเสี่ยงภัยไมถูกตอง

2.การกระจายตัว/การกระจุกตัวของภัย

1.
2.
3.
4.
1.

1. การมุงเนนการรับเสี่ยงภัยไวเอง
2. การสะสมภั ย สู ง เกิ น กว า ระดั บ การรั บ เสี่ ย งภั ย
ของบริษัท
2.
3.

การจัดทําคูมือการรับประกันภัย
การฝกอบรมพนักงานรับประกันภัย
การสอบทานการรับประกันภัย
การกําหนดคุณสมบัติของพนักงานรับประกันภัย ประสบการณการทํางาน
การกําหนดขอบเขต และอํานาจการรับประกันภัยอยางชัดเจน (ระดับ
อํานาจของพนักงานรับประกันภัยแตละคน แบงตามระดับของความ
คุมครอง หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น)
การจัดทําคูมือการรับประกันภัย
การสั บ เปลี่ ย นตํ า แหน ง หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบให เ หมาะสมตาม
ความสามารถ
การมีหนวยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อสุมตรวจวามีการ
ทํางานที่ถูกตองตามอํานาจในการรับประกันภัย
การจัดทําคูมือการรับประกันภัย
การฝกอบรมพนักงานรับประกันภัย
การสอบทานการรับประกันภัย
การกําหนดคุณสมบัติของพนักงานรับประกันภัย ประสบการณการทํางาน
การจัดใหมีระบบการควบคุมการสะสมภัย (การสรางระบบเตือนกรณีที่
มีการรับประกันภัยเกินกวาความสามารถในการรับประกันภัย)
การรายงานขอมูลการสะสมภัยจากการรับประกันภัยอยางสม่ําเสมอ
การจัดการทําประกันภัยตอ
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4.4 การจัดการคาสินไหมทดแทน (Claims Management)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1 การตรวจสอบความคุมครองของกรมธรรมประกันภัย เชน สถานที่ จํานวนเงินเอาประกันภัย
ผูเอาประกันภัย ระยะเวลาความคุมครอง และวัตถุที่เอาประกันภัย เปนตน
2 การสํารวจ และตรวจสอบความเสียหายวาอยูภายใตเงื่อนไขความคุมครองหรือมีขอยกเวนที่
ระบุไวในกรมธรรมประกันภัยหรือไม โดยบริษัทอาจดําเนินการเองหรือวาจางบริษัทสํารวจภัย
3 การคนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุวาเปนไปตามหลักการประกันภัยหรือไม
4 การประเมิ น ราคาค า เสี ย หายที่ แ ท จ ริ ง ของวั ต ถุ ที่ เ อาประกั น ภั ย ที่ เ กิ ด ความเสี ย หาย และ
ประเมินมูลคาคงเหลือของซากทรัพย (ถามี)
5 การพิจารณาการเรียกรองคาเสียหายของผูเอาประกันภัย เปรียบเทียบกับขอ 4
6 การเจรจาตกลงคาเสียหายกับผูเอาประกันภัย และ/หรือ เจาของผูมีสวนไดเสีย กรณีที่เกิด
ความเสี ย หายเป น จํ า นวนมาก บริ ษั ท จะต อ งเจรจากั บ บริ ษั ท ผู รั บ ประกั น ภั ย ต อ ก อ นที่ ต กลงกั บ
ผูเสียหายหรือผูเอาประกันภัยตอ
7 การใหผูเอาประกันภัยลงนามในเอกสารการยอมรับจํานวนคาสินไหมทดแทนตามที่ตกลง
8 การสวมสิทธิดําเนินการไลเบี้ยเรียกรองคาเสียหายที่บริษัทไดชดใชแลวจากผูกระทําละเมิดตอ
ผูเอาประกันภัย
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ลูกคา/อูซอม

ฝายที่เกี่ยวของ (เชน ฝาย
สินไหมทดแทน)

บริษัทประกันภัยตอ

กิจกรรมที่ 4 ขั้นตอนการจัดการคาสินไหมทดแทน (Claims Management)
การดําเนินการเรื่อง
การเอาประกันภัยตอ

การรับแจง
ความ
เสียหาย

การตรวจสอบ
ความคุมครอง
ของกรมธรรม

การสรุป
สาเหตุ
และ
สํารวจ
ความ
เสียหาย

มีการทํา
ประกันภัยตอ

เขาหลักการ
การ
ประเมินผล

การประเมิน
คาเสียหาย

ไมเขาหลักการ
ลูกคาแจง
เหตุ

หมายเหตุ สัญลักษณตางๆที่ใชใน Flow

การเจรจาคาเสียหาย
กับผูเอาประกันภัย
/ผูมีสวนไดเสีย

การพิจารณา
ดาน
ประกันภัยตอ

การปฏิเสธลูกคา

หมายถึง ขั้นตอนการทํางานและเอกสาร / ขอมูล
หมายถึง ทางเลือก
หมายถึง ทางเดินเอกสาร / ขอมูล

ไมมีการ
ประกันภัยตอ

การชดใช
คาเสียหาย

การสวมสิทธิ
เรียกรอง
คาเสียหายจากผู
ละเมิด

29

การจัดการคาสินไหมทดแทน (Claims Management)
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
1. การชดใชคาสินไหมทดแทน

2. ความรวดเร็วในการพิจารณาชดใชคา
สินไหมทดแทน

3. การประเมินคาเสียหาย

สาเหตุ
1. การทุจริตของผูเอาประกันภัย

มาตรการในการจัดการความเสี่ยง

1. การตรวจสอบขอมูลประวัติการเอาประกันภัย
2. การตรวจสอบความถี่ในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนกอนพิจารณา
รับประกันภัย
3. การกําหนดหลักเกณฑในการชดใช และการระงับการจายคาสินไหม
ทดแทน
2. การพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนผิดพลาด 1. การกําหนดลําดับขั้นผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติคาสินไหมทดแทน
(จํานวนคาสินไหมทดแทน/ความคุมครอง)
2. การจัดอบรมใหความรูแกพนักงานบริษัทอยางสม่ําเสมอ
1. ขาดการติ ด ตาม และการควบคุ ม ระยะเวลา 1. การจัดใหมีกระบวนการพิจารณาและประเมินผลการจัดการการ
ดําเนินงาน
พิจารณาคาสินไหมทดแทน
2. ขาดความรู เ กี่ ย วกั บ กรมธรรม ป ระกั น ภั ย และ 2. การพัฒนาใหบุคลากรของบริษัทมีความรูความเขาใจในเงื่อนไขของ
หลักการประกันภัย
กรมธรรมประกันภัยและหลักการประกันภัย
3. การสรางมาตรการการจายคาสินไหมทดแทนแบบปองกันลวงหนา
1. ผูสํารวจความเสียหายขาดความชํานาญเกี่ยวกับ 1. การตรวจสอบเอกสารใหถูกตอง สมเหตุสมผล
ภัยที่สํารวจ
2. การสรางองคความรูเพื่อการเปรียบเทียบราคา เชน ราคาหองพักของ
2. ผูสํารวจความเสียหายขาดความรอบคอบ
โรงพยาบาลตางๆ ราคากลางคารักษาพยาบาล และราคากลางคาซอมรถ
เปนตน
3. การตรวจสอบจํานวน และความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

4.5 การประกันภัยตอ (Reinsurance)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การกําหนดนโยบายการเอาประกันภัยตอที่สอดคลองกับความสามารถในการรับความเสี่ยง
ภัยของบริษัท
2. การกําหนดประเภทของการเอาประกันภัยตอที่เหมาะสม
3. การกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาเลือกบริษัทรับประกันภัยตอ เชน การประเมินผลการ
ดําเนินงาน การวิเคราะหการกระจุกตัวของภัย การพิจารณาการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่บริษัท
ประกันภัยตอไดรับ และพิจารณาระยะเวลาในการจายคาสินไหมทดแทน เปนตน
4. การกําหนดความรับผิด และเงื่อนไขของสัญญาเอาประกันภัยตอ
5. การกําหนดผูมีอํานาจลงนามในการเอาประกันภัยตอ
6. การกําหนดมาตรการในการจัดการสภาพคลองของบริษัทหากบริษัทตองจายเงินคาสินไหม
ทดแทนกอนที่จะไดรับเงินจากบริษัทประกันภัยตอ
7. การสรางกระบวนการตรวจสอบการกระจายตัว/การกระจุกตัวของภัย
8. การวิเคราะหแนวโนม และการทดสอบความเพียงพอของการเอาประกันภัยตอของบริษัทใน
รอบปที่ผานมา

31

การตรวจสอบการกระจายตัว
/ กระจุกตัวของภัย
การกําหนดนโยบายการ
เอาประกันภัยตอ
โดยพิจารณาจากผลการ
ทําประกันภัยตอในอดีต
และสถิติคาสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้น

บริษัทประกันภัยตอ

ฝายที่เกี่ยวของ (เชน ฝายรับประกันภัยตอ)

กิจกรรมที่ 5 ขั้นตอนการประกันภัยตอ (Reinsurance)

หมายเหตุ สัญลักษณตางๆที่ใชใน Flow

ผูมีอํานาจ
ดําเนินงาน
ผูมีอํานาจ
อนุมัติ

การดําเนินการทํา
ประกันภัยตอ

การจัดทําขอมูล
Risk Profile

บริษัทประกันภัยตอดําเนินการเรื่อง
การเอาประกันภัยตอ

หมายถึง ขั้นตอนการทํางานและเอกสาร / ขอมูล
หมายถึง ทางเลือก
หมายถึง ทางเดินเอกสาร / ขอมูล
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การประกันภัยตอ (Reinsurance)
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการที่เกี่ยวของ

สาเหตุ

1. ความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
รับประกันภัยตอ

1. บริษัทรับประกันภัยตอขาดสภาพคลอง หรือชําระ
รายการลาชาผิดปกติ
2. การกระจุกของการประกันภัยตอไปยังบริษัทใด
บริษัทหนึ่งสูงกวาที่ควร

2.ความมั่นคงทางการเงินของบริษัท

1. การเกิดความเสียหายที่คาดไมถึงจากการเอา
ประกันภัยตอไมครบถวน

มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
1. การกําหนดมาตรฐานในการเลือกบริษัทรับประกันภัยตอ โดย
กําหนดใหบริษัทเอาประกันภัยตอกับบริษัทประกันภัยตอที่ไดรับการ
จัดอันดับความนาเชื่อถือในระดับ BBB+ เปนอยางต่ํา
2. การประกันภัยตอควรกระทําเฉพาะกับผูรับประกันภัยตอที่ไดรับการ
อนุมัติจากผูบริหารระดับสูงของบริษัทเทานั้น
1. การติดตาม วิเคราะห และรายงานการพิจารณาการรับประกันภัยอยาง
สม่ําเสมอ
2. การติดตามขาวสารและเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอ
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4.6 การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. พิจารณากฎระเบียบของสํานักงาน คปภ. และกฎระเบียบ หรือนโยบายของบริษัท
2. กําหนดนโยบายการลงทุน เชน อัตราผลตอบแทนการลงทุน สัดสวนการลงทุน ฯลฯ
3. วิจัย และวิเคราะหการลงทุน
4. นําเสนอคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณา และอนุมัติใหลงทุน
5. ดําเนินรายการซื้อขายสินทรัพยลงทุน และการบริหารเงินลงทุน
6. บันทึกรายการการลงทุน และบัญชีรายไดจากการลงทุน
7. รายงานความเคลื่อนไหวของสินทรัพยลงทุนตอคณะกรรมการการลงทุน
8. รายงานการลงทุนตอสํานักงาน คปภ.

คณะกรรมการการลงทุน

พิจารณากฎระเบียบของ
สํานักงาน คปภ. และ
กฎระเบียบหรือนโยบายของ
บริษัท
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วิจัยและวิเคราะหการลงทุน
นําเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ฝายลงทุน

กิจกรรมที่ 6 ขั้นตอนการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น

ไมเห็นชอบ

พิจารณาใหความ
เห็นชอบ

ดํ า เนิ น รายการซื้ อ ขาย
สิ น ทรั พ ย ล งทุ น และการ
บริหารเงินลงทุน

เห็นชอบ

กําหนดนโยบายการลงทุน เชน
อัตราผลตอบแทนการลงทุน สัดสวนการลงทุน

หมายเหตุ สัญลักษณตางๆที่ใชใน Flow

หมายถึง ขั้นตอนการทํางานและเอกสาร / ขอมูล
หมายถึง ทางเลือก
หมายถึง ทางเดินเอกสาร / ขอมูล

บันทึกรายการการ
ลงทุน และบัญชี
รายไดจากการ
ลงทุน

รายงานความเคลื่อนไหว
ของสินทรัพยลงทุนตอ
คณะกรรมการการลงทุน

รายงานการลงทุนตอ
สํานักงาน คปภ.
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การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการที่
เกี่ยวของ
1. การลงทุนในสินทรัพยไมเปนไป
ตาม
นโยบายการลงทุนตามที่
คณะกรรมการลงทุนกําหนด

สาเหตุ

1. ข า ด ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผล
2. ไมมีการกําหนดขอบเขต และ
อํานาจการ
ดํ า เนิ น การของพนั ก งาน
ผูรับผิดชอบ
2.รายไดจากการลงทุนใน
1. พนักงานทุจริต
หลักทรัพย เชน
2. ขาดการวิเคราะหสถานะของ
ดอกเบี้ยรับจากตราสารหนี้ และ บริษัทที่เขา
เงินปนผล
ไปลงทุน
ไดรับไมครบถวน
3.ทะเบียนคุมหลักทรัพยระบุ
1. ขาดระบบการควบคุมที่ดี
ขอมูลไมเพียงพอ ทําใหรายได
และคาใชจายตาง ๆ รวมทั้ง
ตนทุนของเงินลงทุน บันทึกไว
ไมถูกตอง
4.การละเมิด พรบ.ประกันวินาศภัย 1. พนั ก งานที่ รั บ ผิ ด ชอบไม
ในเรื่องการลงทุน เชน ลงทุนใน ระมัดระวัง
หลักทรัพย ที่เกินกวาขอกําหนด 2. พนักงานไมไดศึกษากฎระเบียบ
ของสํานักงาน คปภ.
อยางรัดกุม
3. ต อ งการผลตอบแทนการ
ลงทุนสูงทําใหไมปฏิบัติตาม

มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
1. มีการรายงานผลการลงทุน เชนผลตอบแทนจากการลงทุน และสัดสวนการลงทุนตอคณะกรรมการ
ลงทุนเปนประจํา
2. มีการเฝาติดตามสัดสวนการลงทุนในหลักทรัพยเปนประจําเพื่อใหแนใจวาการลงทุนเปนไปตาม
นโยบายการลงทุนที่กําหนด

1. มีการสอบทานความถูกตองของดอกเบี้ยรับและเงินปนผล
2. มีการกระทบยอดรายไดจากการลงทุนในหลักทรัพย
3. แบงแยกหนาที่การปฏิบัติงานอยางชัดเจนเพียงพอในการจัดทําบัญชีคุมหลักทรัพยลงทุน การจัดทําบัญชีคุมยอด
การซื้อขายหลักทรัพย การคํานวณดอกเบี้ย หรือเงินปนผลรับจากการลงทุน และการรับเงินจายเงิน
1.บันทึกรายการซื้อ หรือขายหลักทรัพยในทะเบียนคุมทันทีเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพยเกิดขึ้น
2.มีการสอบทานรายการซื้อขายหลักทรัพยจากใบยืนยันการซื้อหรือขายหลักทรัพยจากนายหนา
(Broker)
เปรียบเทียบกับใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพยจากผูรับฝากหลักทรัพย (Custodian) และคําสั่งการซื้อขายของ
Investment Front Office และเปรียบเทียบกับทะเบียนคุมหลักทรัพย
1. มีการแบงแยกหนาที่การปฏิบัติงานระหวาง Investment Front Office กับ Investment Back Office
2. Investment Back Office มีหนาที่รับผิดชอบในการติดตาม (Monitor) รายการซื้อขายสินทรัพยอยางตอเนื่องเพื่อให
แนใจวาการถือครองหลักทรัพยเปนไปตามหลักเกณฑการลงทุน (Investment Limit) ตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย

กฎระเบียบ
4. ตลาดการลงทุนเปลี่ยนแปลง
ทําใหมูลคาของหลักทรัพยมี
ความผันผวน
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5. ตัวอยางทะเบียนความเสี่ยง
แนวทางการระบุและประเมินความเสีย่ งดานปฏิบตั ิการ
เพื่อใหการระบุและประเมินความเสี่ยงดานปฏิบัติการเปนไปอยางครอบคลุมและสอดคลองกับนิยามของการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่พิจารณา
สาเหตุของความเสี่ยงใน 3 ดาน (ความลมเหลว ความไมเพียงพอ ความไมเหมาะสม) และที่มาของความเสี่ยงจาก 4 แหลง (บุคลากรภายใน กระบวนการภายใน ระบบ
ภายใน และปจจัยภายนอก) ดังนั้น บริษัทควรจะตองมีการระบุ และประเมินความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่เกี่ยวของโดยจัดทําทะเบียนความเสี่ยงของบริษัทใน 12 มิติ (สาเหตุของ
ความเสี่ยง 3 ดาน x ที่มาของความเสี่ยง 4 แหลง)
(1)
ความเสี่ยง

(Risk)
ปฏิบัติงาน
ผิดพลาด

(2)
ประเภท
ความเสี่ยง

(Risk
Category)
บุคลากร
(People)

(3)

(4)

* รหัส
ความ
เสี่ยง
(Risk
Code)

สาเหตุความเสี่ยง

(Root Cause)

OH 01 บันทึกขอมูลไมถูกตอง

(5)

(6)

(7)

ความเสี่ยงกอนมี
การจัดการ
เจาของ
ความเสี่ยง
(Inherent Risk)
(Risk
ความ
ความถี่
รุนแรง
Owner)
(Frequency)
(Impact)
พนักงานบันทึก
ปานกลาง ปานกลาง
ขอมูล

OH 02 พนักงานขาดทักษะในการ แตละหนวยงาน

ต่ํา

ปานกลาง

ปฏิบัติงาน

OH 03 พนักงานไมเพียงพอ

แตละหนวยงาน

ปานกลาง

ปานกลาง

OH 04 การไมปฏิบัติตามนโยบาย แตละหนวยงาน

ปานกลาง

สูง

ขอบังคับ หรือระเบียบใน
การปฏิบัติงาน

OH 05 การทุจริตของพนักงาน

ดัชนีชี้วัดความ
เสี่ยง
(Key Risk

Indicator)

(8)
มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช
ปจจุบัน

(Current Measures)

จํานวนสลัก
หลังแกไข

- การตรวจสอบขอมูลกอนการบันทึก
- การสอบทานความถูกตองของขอมูล

จํานวนขอ
รองเรียนของ
ลูกคา
อัตราการ
หมุนเวียนของ
พนักงาน

- การจัดอบรมพนักงานกอนการ
ปฏิบัติงาน
- การสงเสริมการเรียนรูภายในองคกร
- การวาจางบุคคลภายนอก
- การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน

อัตราความ
สูญเสีย

- การกําหนดบทลงโทษทางวินัย
- การกํากับการปฏิบัติงานแตละ

(9)

(10)
ความเสี่ยงหลังมี
การจัดการ

(Residual Risk)
ความ
ความถี่
รุนแรง
(Frequency)
(Impact)
ต่ํา
ปานกลาง

ต่ํา

สูง

จํานวนครั้งของ
การทุจริต

- การกําหนดบทลงโทษ
- การสงเสริมธรรมาภิบาลในองคกร

ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน
ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน
ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน

ต่ํา

ปานกลาง

ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน

หนวยงาน
แตละหนวยงาน

มาตรการ
ติดตาม
ความเสี่ยง
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ความเสี่ยง

(Risk)
ขั้นตอน
ปฏิบัติงานไม
เพียงพอหรือไม
เหมาะ

ประเภท
ความเสี่ยง

(Risk
Category)
กระบวนการ
(Process)

* รหัส
ความ
เสี่ยง
(Risk
Code)

สาเหตุความเสี่ยง

(Root Cause)

OP 01 การแบงแยกหนาที่ความ

ความเสี่ยงกอนมี
การจัดการ
เจาของ
ความเสี่ยง
(Inherent Risk)
(Risk
ความ
ความถี่
รุนแรง
Owner)
(Frequency)
(Impact)
แตละหนวยงาน ปานกลาง
ปานกลาง

รับผิดชอบไมเหมาะสม

เทคโนโลยี
(Technology)

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช
ปจจุบัน

(Current Measures)

Indicator)
คุณภาพและ
ปริมาณงานที่
เสร็จตาม
เปาหมาย

- การทบทวนภารกิจ และสอบทาน
-

OP 02 ขาดการควบคุมการ

แตละหนวยงาน

ต่ํา

สูง

ปริมาณงานที่
ผิดพลาด

-

OP 03 คุณภาพของขอมูล

แตละหนวยงาน

สูง

สูง

-

OT 01 อุปกรณคอมพิวเตอรชํารุด IT

ต่ํา

สูง

OT 02 ความมั่นคงของระบบ

IT

ต่ํา

สูง

OT 03 ความสามารถในการ

IT

ปานกลาง

ปานกลาง

จํานวนครั้งที่มี
การแกไข
ขอมูล
อัตราการ
เปลี่ยนอุปกรณ
กอนครบ
กําหนดอายุ
การใชงาน
จํานวนครั้งที่มี
การลักลอบเขา
ระบบ
ระยะเวลา
ปฏิบัติงานได
ตามกําหนด

ปฏิบัติงาน

ระบบ
คอมพิวเตอร
หยุดชะงัก

ดัชนีชี้วัดความ
เสี่ยง
(Key Risk

เครือขายสารสนเทศ

ใหบริการของบุคคล
ภายนอกที่ไดรับการวาจาง

กําลังคน
การเปลี่ยนแปลงหนาที่ความ
รับผิดชอบใหเหมาะสมกับ
ความสามารถ
การประเมินการควบคุมดวยตนเอง
การติดตามตรวจสอบโดย
หนวยงานตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวน และทันสมัยของขอมูล
กอนการบันทึกหรือประมวลผล
การบํารุงรักษาอุปกรณตามกําหนด
การมีอุปกรณสํารอง

ความเสี่ยงหลังมี
การจัดการ
(Residual Risk)
ความ
ความถี่
รุนแรง
(Frequency)
(Impact)
ต่ํา
ต่ํา

มาตรการ
ติดตาม
ความเสี่ยง
ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน

ต่ํา

ปานกลาง

ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน

ปานกลาง

ปานกลาง

ต่ํา

ต่ํา

ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน
ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน

- การมีระบบรักษาความปลอดภัย
- การกําหนดการเขาถึงของขอมูล

ต่ํา

ต่ํา

ควรติดตามผล
ทุก3เดือน

- การทําสัญญาตกลงการรับ/

ต่ํา

ต่ํา

ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน

-

ใหบริการใหครอบคลุมและรัดกุม
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ความเสี่ยง

(Risk)
ธุรกิจหยุดชะงัก

คาสินไหม
ทดแทนสูงเกิน
ควร

ประเภท
ความเสี่ยง

(Risk
Category)
ปจจัยภายนอก
(External)

ปจจัยภายนอก
(External)

* รหัส
ความ
เสี่ยง
(Risk
Code)

สาเหตุความเสี่ยง

(Root Cause)

เจาของ
ความเสี่ยง
(Risk

Owner)

ความเสี่ยงกอนมี
การจัดการ
(Inherent Risk)
ความ
ความถี่
รุนแรง
(Frequency)
(Impact)
ต่ํา
สูง

OE 01 ภัยธรรมชาติ

หนวยงานที่
เกี่ยวของกับ
การรับ
ประกันภัย

OE 02 การกอวินาศกรรม

หนวยงานที่
เกี่ยวของ

ต่ํา

สูง

OE 03 การทุจริตโดย

หนวยงานที่
เกี่ยวของ

ปานกลาง

ปานกลาง

บุคคลภายนอก

ดัชนีชี้วัดความ
เสี่ยง
(Key Risk

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช
ปจจุบัน

Indicator)
สถิติการเกิด
ภัยธรรมชาติ

จํานวนครั้งที่
เกิดการกอ
วินาศกรรม
จํานวนครั้งของ
การทุจริต

ความเสี่ยงหลังมี
การจัดการ

-

(Residual Risk)
ความ
ความถี่
(Current Measures)
รุนแรง
(Frequency)
(Impact)
สูง
ต่ํา
การจัดทําแผนดําเนินธุรกิจตอเนื่อง
การติดตามและวิเคราะหแนวโนม
การเกิดภัยธรรมชาติ
การวิเคราะหการกระจุกตัวของภัย
ต่ํา
สูง
การหลีกเลีย่ งการรับประกันภัย
การมีระบบและมาตรการรักษา
ความปลอดภัยในสถานที่ทําการ

- การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร

ปานกลาง

ภายในองคกร
- การกําหนดมาตรการดําเนินการกับ
บุคคลที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ : 1. เกณฑประเมินความถี่และความรุนแรงแบงเปน 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง ต่ํา (การกําหนดเกณฑประเมินฯ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของแตละบริษัท)
2. * OH หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากบุคลากร
OP หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากกระบวนการปฏิบัติงาน
OT หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากเทคโนโลยี
OE หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอก

ต่ํา

มาตรการ
ติดตาม
ความเสี่ยง
ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน
ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน
ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน

