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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
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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)
บริษัทประกันชีวิตควรติดตั้งระบบสารสนเทศที่มีความสามารถเพียงพอที่จะรายงานระดับ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เพื่อการติดตาม ดูแล และควบคุมความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบการ
เก็บขอมูลที่ปลอดภัย และสามารถเรียกใชขอมูลไดเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของ ตลอดจนสามารถที่จะ
ตรวจสอบการกระทําที่ฝาฝนกฎ ระเบียบ และขอบังคับ มีการติดตามตรวจสอบโดยผูรับผิดชอบที่เปนอิสระ
และจัดใหมีระบบรองรับ (Backup System) รวมทั้งการนําระบบใหกลับมาทํางานใหม (Recovery) ได
ตามปกติในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น
บริษั ทประกั นชี วิ ตควรมีระบบการเก็ บข อมูลภายในที่ เพี ยงพอ โดยครอบคลุ มข อมู ล
ธุรกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ รวมถึงขอมูลภายนอกที่เกี่ยวกับสภาวการณของ
ตลาดที่กระทบกับกระบวนการตัดสินใจ ทั้งนี้ขอมูลที่บริษัทประกันชีวิตจัดเก็บจะตองเปนปจจุบัน
เชื่อถือได เขาถึงไดงาย รวดเร็ว และเก็บในรูปแบบที่เหมาะสม
ขอควรพิจารณาเบื้องตนในการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ มีดังนี้
- มีการจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ และจําเปนตอการจัดการความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ไดครบถวน และเหมาะสม เชน ขอมูลเหตุการณความเสี่ยงในอดีต ขอมูลดัชนีชี้วัดความเสี่ยง ขอมูล
ประกอบการคํานวณโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และขอมูลความเสียหาย เปนตน
- สามารถตอบสนอง และเอื้อประโยชนตอผูบริหารของบริษัทประกันชีวิตในระดับตางๆ
ในการติดตาม ประเมิน ควบคุม และลดความเสี่ยง รวมถึงการตัดสินใจเชิงนโยบายในเรื่องที่เกี่ยวของ
กับการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการได
- สามารถตอบสนองตอการคํานวณเงินกองทุน หรือรองรับความตองการการบริหาร
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ตามกฎเกณฑขอบังคับของสํานักงาน คปภ. รวมทั้งเอื้อประโยชนตอการพัฒนา
หรือนําขอมูลไปใชในการสรางแบบจําลองเพื่อบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational risk model)
ไดอีกดวย
1.2 การสงเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในบริษัท (Risk Management Culture)
บริษัทประกันชีวิตควรสงเสริมใหมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในบริษัท เพื่อให
พนักงานทุกระดับตั้งแตคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูงจนถึงพนักงานปฏิบัติระดับลางตระหนัก
ถึงความเสี่ยง และความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง รวมถึงใหความรวมมือในการบริหารความ
เสี่ยงอยางเต็มที่ โดยพนักงานทุกระดับจะตองมีความเขาใจในนิยามตางๆ ที่ตรงกัน มีการวัด ติดตาม
และประเมินผลอยางสม่ําเสมอ โดยวิธีการที่นาเชื่อถือ และทําใหวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงเปน
สวนหนึ่งของการดําเนินงานประจําวัน มีการฝกอบรม และการสื่อสารทําความเขาใจอยางดีในบริษัท
โดยบริษัท ควรศึกษาว า ปจจุ บั นพนักงานบริษัท มีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษั ทเป น
อยางไร 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)
บริษัทประกันชีวิตควรจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจตอเนื่องของกระบวนการ
ปฏิบัติงาน หรือระบบงานที่สําคัญ เพื่อรองรับความเสี่ยงในดานปฏิบัติการ ในการจัดทําแผนรับรองการ
ดําเนินธุรกิจตอเนื่องควรพิจารณาเหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท เชน การหยุดทํางาน
ของระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบสื่อสาร หรือโครงสรางพื้นฐานในการดําเนินงานดานตางๆ
(Business Infrastructure) การกอวินาศภัย (Terrorism) และภัยพิบัติตางๆ เปนตน
หลักการเบื้องตนในการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง มีดังนี้
1. บริษัทประกันชีวิตควรมีการกําหนดสถานการณจําลองที่อาจเกิดขึ้นในระดับความ
รุ น แรง และรูป แบบความเสี ย หายที่แ ตกตา งกั น และควรมี ก ารกํ า หนดสถานการณ วิ ก ฤตร า ยแรง
(Worst Case Scenario) ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใชในการจัดทําแผนรับรองการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง รวมทั้ง
ทําการประเมินขอจํากัดตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณความเสียหายดวย
2. บริษัทประกันชีวิตควรมีคูมือการกําหนดขั้นตอน 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. บริษัทประกันชีวิตควรมีการกําหนดแนวทางการทดสอบแผนรองรับการดําเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่อง เหมาะสม และสม่ําเสมอ ซึ่งภายหลังการทดสอบแผนรองรับการดําเนินธุรกิจ
ตอเนื่องแลว ควรจะมีการประเมินผลการทดสอบ โดยบุคคล หรือหนวยงานอิสระ เพื่อนําผลการประเมิน
และขอสังเกตที่ไดไปปรับปรุงแผนฉุกเฉินใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
4. บริษัทประกันชีวิตควรมีการกําหนดขั้นตอน และผูรับผิดชอบในการทบทวน และ
ปรับปรุงแผนรองรับการดําเนินธุรกิจตอเนื่องใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนการ
ทํางาน สถานที่ปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือโครงสรางการบริหาร
5. บริษัทประกันชีวิตควรจัดใหมีการอบรม ชี้แจงเพื่อสรางความเขาใจในบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงาน และผูที่เกี่ยวของตามแผนรองรับการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง
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3. ตัวอยางโครงสรางองคกรของบริษัทประกันชีวิต

ประธานกรรมการ
คณะกรรมพิจารณาการลงทุน

คณะกรรมการ

กรรมการผูจดั การ

คณะกรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ

สวนงานตรวจสอบภายใน
สวนงานกํากับการ
ปฏิบัติงาน

บริหารความเสี่ยง
ลงทุน
คณิตศาสตร

ฝายขาย
- ตัวแทน
- นายหนา

ฝายวางแผน
- วิจัยและวางแผน
- พัฒนาผลิตภัณฑ
- พัฒนาระบบงาน

ฝายการตลาด
- ตัวแทนสัมพันธ
- อบรมการขาย
- สงเสริมการขาย
- โฆษณาและประชาสัมพันธ

ฝายดําเนินงานประกันชีวิต

ฝายบริการลูกคา

บัญชีและการเงิน

- พิจารณารับประกัน
- ผลประโยชนตามกรมธรรม
- บริการตามกรมธรรม

- ศูนยบริการลูกคา
- ศูนยรับเรื่องรองเรียน

คอมพิวเตอร
ธุรการ
บุคลากร
กฎหมาย

4. ตัวอยางแนวทางการปฏิบัติของกระบวนการกิจกรรมหลัก 6 ดานของบริษัทประกันชีวิต
กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหม - การออกแบบกรมธรรมประกันชีวติ

ฝายการตลาด

การรวบรวม
ขอมูล

การสํารวจขอมูล

ไดผลสรุป
ใหม

ฝายการตลาด
ประสานงาน และ
รับผิดชอบในการ
ติดตามควบคูกัน
ไประหวางการ
ขออนุมัติตอ
สํานักงาน คปภ.

ฝายการตลาดรับผิดชอบในดานการตลาดตางๆของตนเองจนกระทั่ง
ถึงการอนุมัติของ สํานักงาน คปภ. เชน
1. การฝกอบรมตัวแทน
2. การประชาสัมพันธและโฆษณา
ฝายการตลาดติดตอกับฝายตางๆเพื่อเตรียมการกอนการขายจนกระทั่ง
สํานักงาน คปภ. อนุมัติ เชน
1. การเตรียมระบบสารสนเทศทางเทคโนโลยี
2. การจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
3. การกําหนด LOGO มาตรฐานเพื่อสื่อสารภาพลักษณบริษัท

สํานักงาน คปภ.

บริษัทรับแบบ
กรมธรรมประกัน
ชีวิตที่ไดรับ
อนุมัติจาก
สํานักงาน คปภ.

การพิจารณาและอนุมัติ
แบบกรมธรรมประกันชีวิต

ฝายงานภายในที่เกี่ยวของ

ผาน

ฝายออกผลิตภัณฑ

หารือ
รวมกัน

การเปรี ย บเที ย บ/การ
วิเคราะหการกําหนด
กลยุ ท ธ โดยพิ จ ารณา
จากชองทางการจําหนาย
การแขงขันผลประโยชน
เบี้ยประกัน ภัย ประเภท
ของการประกันภัย ชวง
การคุ ม ครองและอายุ ผู
เอาประกันภัย
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การคํานวณโดยใช
โปรแกรม

ทําการ
ทดสอบ

ไมผาน

การจัดทําเตรียมเอกสาร เพื่อขอ
อนุมัติสํานักงาน คปภ.

สํานักงาน คปภ.
พิจารณา
อนุมัติ

กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหม - การออกแบบกรมธรรมประกันชีวติ
มีความเสี่ยงดานการปฏิบัตกิ าร และมาตรการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
ความเสี่ยง
มาตรการจัดการความเสีย่ ง
- ไมมีการกําหนดนโยบาย และระเบียบ
วิธีการปฏิบัติงานรวมกันระหวางฝาย
ตางๆที่เกี่ยวของอยางชัดเจนเปนลาย
ลักษณอักษร

- จัดทําคูมือหรือระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอยางเปนลายลักษณ
อักษร และเปนทางการเพื่อแสดง บทบาท หนาที่ความรับผิดชอบของแตละ
ฝายตางๆที่เกี่ยวของตั้งแตเริ่มตนจนจบโครงการ เอกสารที่เกี่ยวของ
รวมทั้งการลงลายมือชื่อรวมกันรับผิดชอบ การกําหนดอํานาจอนุมัติ
รวมทั้งตองปฏิบัติตามใหสอดคลองกับกฎเกณฑที่มีอยูทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร
- บุคลากรภายในขาดทักษะการวิเคราะห - กําหนดแผนงานพัฒนาบุคลากร หรือการเขาทดสอบความสามารถอยาง
แบบประกันชีวิต
มืออาชีพ มีการอบรม และพัฒนาทักษะพนักงานเพิ่มเติม
- การฝกงานกับผูมีประสบการณมากกวาหรือหัวหนาเขามาควบคุมดูแล
รับผิดชอบอยางใกลชิด
- การนําแบบประกันชีวิตเกา หรือที่มีอยูมาเปนตัวอยางในการฝกงานให
เกิดความเชี่ยวชาญ
- ตัวแทนไมเขาใจแบบกรมธรรมประกัน - การกําหนดแผนงานพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน และมีการอบรม และ
ชีวิตแบบใหม
พัฒนาทักษะพนักงานเพิ่มเติม
- การฝกฝนงานกับผูมีประสบการณมากกวา หรือหัวหนาเขามา
ควบคุมดูแลรับผิดชอบอยางใกลชิด
- ไมมีเอกสารการลงลายมือชื่อรับรองของ - การกําหนดความตองการของฝายตางๆอยางเปนลายลักษณอักษร พรอม
ฝายตางๆในการทดสอบระบบวาใชงานได การทดสอบระบบตามที่กําหนดไวรวมกัน รวมทั้งการลงลายมือชื่อรับรอง
จริงตามที่ตองการกอนการขาย
การทดสอบโดยผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
- การไมไดจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
- การจัดทําคูมือหรือระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอยางเปนลายลักษณ
ภายในของแตละหนวยงานอยางเหมาะสม อักษร
- การจัดเตรียมพนักงานสํารองเพื่อการเรียนรู และการสับเปลี่ยนหมุนเวียน
หนาที่อยางเหมาะสมในการทดแทนการทํางาน
- ความลาชาของการอนุมัติภายในองคกร - การจัดทํานโยบาย กําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของผูมี
อํานาจอนุมัติอยางชัดเจนในทุกเรื่อง เชน ขั้นตอนที่เกี่ยวของพรอมกับการ
กําหนดวงเงินที่เหมาะสมดวย
- เอกสารคูมือการขายไมเพียงพอแจกจาย - การวางแผนการกําหนดกําลังคน วัสดุ อุปกรณในการสงเสริมการขาย
แกตัวแทน
อยางละเอียด รอบคอบ ชัดเจน เหมาะสม รวมถึงมีการจัดเก็บรักษาไวอยาง
เหมาะสม
- การไมปฏิบัติตามกฎเกณฑที่กําหนดไว
- การจัดทําแนวทางการปฏิบัติงาน การอบรม การตรวจสอบ และ
กําหนดการกํากับดูแล การประเมินผลอยางตอเนื่อง การติดตามขอมูล
ขาวสารของกฎเกณฑรวมทั้งการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดไว
ลวงหนาพรอมกับการจัดทําแผนงานฉุกเฉิน
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กิจกรรมที่ 2 ขั้นตอนการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย - การกําหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิต

โดยสามารถแกไขสมมติฐาน
และราคาไดทันทีเมื่อจําเปน

โดยคํานึงถึงกฎเกณฑตางๆที่เกี่ยวของ
เชน เงินสํารองเงินกองทุน เปนตน

ขอมูลเพิ่มเติม

ขอมูลเพิ่มเติม
สรางรูปแบบ
จําลอง (Model)

กําหนดอัตราเบี้ย
ประกันชีวิตขั้นตน

วิเคราะหตนทุนและ
ผลกําไรที่ไดรับจริง

ปรับปรุงการกําหนด
อัตราเบี้ยประกันชีวิต

กําหนดอัตราเบี้ย
ประกันชีวิตจริง

การติดตามตรวจสอบและ
รายงานผลการดําเนินงาน
มีปญหา

ขอมูลเพิ่มเติม
โดยพิจารณาสมมติฐานขั้นตนและความ
ตองการของตลาด เชน สมมติฐานทางดาน
ประกันชีวิต เศรษฐกิจ พอรตโฟลิโอ กลุม
ลูกคา เปาหมาย เปนตน

กิจกรรมที่ 2 ขั้นตอนการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย - การกําหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิต
มีความเสี่ยงดานการปฏิบัตกิ าร และมาตรการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
ความเสี่ยง
มาตรการจัดการความเสีย่ ง
- การกําหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิตไม
เพียงพอตอการจายเงินคืนลวงหนา
(รวมถึงสิทธิประโยชน และผลประโยชน
ตามกรมธรรมประกันชีวิตที่รับรองไว)
คาใชจาย ตนทุนเงินลงทุน ความเสี่ยง
ตางๆ ภาษี และผลกําไร
- การกําหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิตที่ไม
สอดคลองกับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ
นั้นๆ หรือความไมสอดคลองกันของ
ความเสี่ยงของผลิตภัณฑที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน
- ความเสี่ยงจากความไมสอดคลองกัน
ของสมมติฐานที่เกี่ยวของกัน เชน ความ
ไมสอดคลองกัน ระหวาง
1. ผลตอบแทนจากการลงทุน และอัตราเงินเฟอ
2. ผลตอบแทนจากการลงทุน และผลกําไร
3. ผลตอบแทนจากการลงทุน พฤติกรรม
ผูถือกรมธรรมประกันชีวิต และความ
ตอเนื่องของกรมธรรมประกันชีวิต
4. จํานวนลูกคาใหม และคาใชจายที่
เกี่ยวของ
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- การทดสอบผลกําไรในหลายๆ สูตรการคํานวณ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
เบี้ยประกันชีวิตไมเพียงพอตอการจายเงินคืนลวงหนา (รวมถึงสิทธิประโยชนและ
ผลประโยชนที่รับรองไว) คาใชจาย ความเสี่ยงตางๆ และผลกําไร

- การรวบรวมขอมูลอยางเพียงพอในขั้นตอนของการตั้งสมมติฐาน

- การเลือกใชสมมติฐานที่เหมาะสม และสมมติฐานที่ใชจะตองสามารถอธิบายได
ดวยผลการศึกษาจากประสบการณทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
- การพิจารณาปจจัยความเสี่ยงทุกอยางที่มีผลกระทบตอการจายผลประโยชนของ
แตละผลิตภัณฑ
- การวิเคราะหผลกําไรขาดทุนจากการดําเนินงาน รวมถึงผลกระทบของการปรับ
เบี้ยประกันชีวิตที่มีตอผลกําไร
- ควรมีการกันเงินสํารองความเสี่ยง เผื่อไวในกรณีที่ประสบการณจริงแยกวาที่
คาดการณไว
- การกําหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิต กระทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน ที่มีความรูและมีประสบการณที่เหมาะสม
- การกําหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิตมีการพัฒนาจากหลักการของแตละบริษัท
เนื่องจากปจจัยบางอยาง เชนผลตอบแทนจากการลงทุน คาใชจายในการดําเนินงาน
และอัตรามรณะแตกตางกันในแตละบริษัท ดังนั้น การที่บริษัททุกบริษัท ใช
หลักเกณฑเดียวกันในกําหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิตถือเปนปญหาอยางหนึ่ง
- ในกรณีที่มีการกําหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิต ที่แตกตางจากราคาพื้นฐาน ตอง
กําหนดใหมีการอนุมัติรายการโดยถูกตอง และเก็บรักษาหลักฐานการอนุมัติอยาง
เหมาะสม
- บุคลากรไมสามารถทําการกําหนด
- การกําหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิตกระทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยที่มีความรู
อัตราเบี้ยประกันชีวิตไดภายในระยะเวลา ความสามารถ และประสบการณ
ที่เหมาะสม
- การจัดหาบุคลากรภายในเวลาที่เหมาะสม
- ระบบคอมพิวเตอรลมเหลว
- การจัดทําฐานขอมูลสํารอง และปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ
- การจัดใหมีระบบไฟฟาสํารอง
- การทําสัญญาบํารุงรักษาระบบอยางตอเนื่อง
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ตัวแทนขาย

กิจกรรมที่ 3 ขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัย - การพิจารณารับประกันชีวิต
Start
ปดการขาย

สงขอมูลลูกคา ใบคําขอ
เอาประกันชีวิต และ
เอกสารประกอบ

ฝายพิจารณารับประกันชีวิต

บันทึกขอมูลในระบบ

ระบบจัดเก็บขอมูล
ลูกคา

ขอขอมูล
พิจารณา
เพิ่มเติม

ขอมูลไมเพียงพอ
ไมสามารถจัดระดับได

ตรวจสอบขอมูล
- ใบคําขอ และเอกสารประกอบ
- อัตราเบี้ยประกันชีวิตขั้นต่ํา
สูงสุด
-ใบรับเงินชั่วคราว
-สําเนาบัตรประชาชน
-สําเนาทะเบียนบาน
-รายงานการตรวจสุขภาพ
-รหัสตัวแทน
-ฯลฯ

No

พิจารณาขอมูลลูกคา
- ระดับอาชีพ
- สถานะภาพทางการเงิน
แหลงที่มา
- ตรวจสอบประวัติสุขภาพ
- ประวัติการประกันชีวิต
- ตรวจสอบตามเงื่อนไขการ
รับประกันชีวิต

จัดระดับชั้นความเสี่ยง

ความเสี่ยงระดับปฏิเสธ
รับประกันภัย
ปฏิเสธคําขอ

Yes

ความเสี่ยงระดับที่
รับประกันภัยได

ออก
กรมธรรม
ประกันชีวิต

กิจกรรมที่ 3 ขั้นตอนการพิจารณารับประภัย - การพิจารณารับประกันชีวติ
มีความเสี่ยงดานการปฏิบัตกิ าร และมาตรการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
ความเสี่ยง
มาตรการจัดการความเสีย่ ง
- ไมมีการควบคุมดูแลความเหมาะสม
ของการพิจารณารับประกันชีวิต
- ไมมีการแบงลักษณะหนาที่การ
ทํางานที่ชัดเจน
- ไมมีการกําหนดระเบียบ วิธีการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน /ขาดคูมือการ
ทํางาน
- การไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ วิธีการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว
- บุคคลากรขาดทักษะ การพิจารณา
รับประกันชีวิต

- กําหนดขั้นตอนการตรวจทาน สุมตรวจการอนุมัติพิจารณา
รับประกันชีวิต
- กําหนดใหมีการแบงงาน และขอบเขตการรับอนุมัติงานในแตละ
ระดับอยางชัดเจน
- กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน พรอมทัง้ จัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานใหชัดเจน
- กําหนดใหมีการกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลอยางตอเนื่อง

- จัดใหมีการอบรม และพัฒนาทักษะพนักงานเพิ่มเติม อยาง
ตอเนื่อง และใหมีการฝกฝน เรียนรูงานจากผูที่มีประสบการณ
มากกวา พรอมใหมีการดูแล แนะนําอยางใกลชิดจากหัวหนางาน
- การแจงผลการพิจารณารับประกันชีวิต - กําหนดใหมีกระบวนการตรวจทาน สุมตรวจการแจงผลการ
ผิดพลาด
พิจารณารับประกันชีวิตอยางสม่ําเสมอ
- ความลาชาของการพิจารณา
- การกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ และระยะเวลาในการ
รับประกันชีวิต
พิจารณาอยางชัดเจน และเหมาะสม

22

23

กิจกรรมที่ 4 ขั้นตอนการจัดการสินไหมทดแทน - การจัดการคาสินไหมมรณกรรม

ขอขอมูลพิจารณา
เพิ่มเติม

ตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสาร

เรียกดูขอมูล เปดแฟมกรมธรรม
ประกันชีวิต และบันทึกขอมูลใน
ระบบ

ระบบจัดเก็บ
ขอมูลลูกคา

ตรวจสอบขอมูล

-

ใบเรียกรอง และเอกสาร
ประกอบ

-

จํานวนคาสินไหม
มรณกรรมตามกรมธรรม
ประกันชีวิต

-

ใบมรณบัตร
สําเนาทะเบียนบาน
รายงานการสืบสวน
ฯลฯ

ขอมูลไมเพียงพอ
ตองการเอกสารเพิ่มเติม

พิจารณาขอมูลลูกคา

-

จํานวนคาสินไหม
มรณกรรมที่ตองจาย

-

หลักฐานที่ระบุสาเหตุ
การตาย

-

ตรวจสอบประวัติสุขภาพ

ความ
สมเหตุสมผล
ของขอมูล

ประวัติการประกันชีวิต
ตรวจสอบตามเงื่อนไข
การรับประกันชีวิต

ไมเปนไปตามเงื่อนไขใน
กรมธรรมประกันชีวิต ปฏิเสธ
การเรียกรองสินไหม

ออกหนังสือปฏิเสธการ
เรียกรองคาสินไหม
มรณกรรม

เปนไปตาม
เงื่อนไขใน
กรมธรรม
ประกันชีวิต
พิจารณาจายคา
สินไหม
มรณกรรม

จายคา
สินไหม
มรณกรรม

กิจกรรมที่ 4 ขั้นตอนการจัดการคาสินไหมทดแทน - การจัดการคาสินไหมมรณกรรม
มีความเสี่ยงดานการปฏิบัตกิ าร และมาตรการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
มาตรการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยง
- เอกสารประกอบการเรียกรองคา
สินไหมมรณกรรมไมครบถวน

- กําหนดใหมีสวนงานตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร กับรายการเอกสาร
ประกอบใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนดไว เชน สวนงานบริการลูกคาที่ทํา
หนาที่ในการรับเรื่องเรียกรองคาสินไหมมรณกรรม
- สถานการณท่ีเปนเหตุใหมีการเรียกรอง - กําหนดใหมีการนําสงเอกสารฉบับจริง หรือรับรองสําเนาที่เปนหลักฐานการ
คาสินไหมมรณกรรมไมไดเกิดขึ้นจริง
พิสูจนการเกิดขึ้นจริงของเหตุการณดังกลาว เชน ใบมรณบัตร สําเนาทะเบียน
บานที่มีการประทับตรา “ตาย” เอกสารรับรองทางการแพทย รายงานการ
สอบสวนคาสินไหมมรณกรรม เปนตน
- ผูเรียกรองคาสินไหมมรณกรรมไมใช
- กําหนดใหมีการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารของผูรับผลประโยชนวา
ผูรับผลประโยชนตามที่ระบุไวใน
ตรงกันกับชื่อผูรับผลประโยชนตามที่ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิต เชน สําเนา
กรมธรรมประกันชีวิต
บัตรประจําตัวประชาชนของผูรับผลประโยชน และตองมีลายเซ็นตของผูรับ
ประโยชนในใบเรียกรองคาสินไหมมรณกรรม
- การพิจารณาอนุมัติจายคาสินไหม
- กําหนดแนวทางในการคํานวณคาสินไหมทดแทนโดยตรวจสอบทั้งเงื่อนไขที่
มรณกรรมไมเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิต และหนี้สินที่คางกับบริษัท เพื่อใหมีความมั่นใจ
ในกรมธรรมประกันชีวิต
วาการจายคาสินไหมทดแทนเปนไปตามเงื่อนไข
- กําหนดใหมีการตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติโดยเจาหนาที่พิจารณาคา
สินไหมมรณกรรมและผูมีอํานาจลงนามอนุมัติ
- ผูรับผลประโยชนไมเปนไปตามที่ระบุไว - การจัดทําเช็คจายคาสินไหมมรณกรรมจะขีดครอม A/C Payee only ตามชื่อ
ในกรมธรรมประกันชีวิต
ผูรับประโยชนที่ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิตเทานั้น
- การพิจารณา และการอนุมัติจายคา
- จัดทําทะเบียนการเรียกรองคาสินไหมมรณกรรม โดยเจาหนาที่สินไหมมีหนาที่
สินไหมทดแทนมีความลาชา
ในการติดตามรายการที่คางมาเปนระยะเวลาหนึ่ง
- กําหนดใหมีสวนงานควบคุมคุณภาพทําการประเมินความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สินไหมอยางสม่ําเสมอ
- มีการเรียกรองคาสินไหมมรณกรรมซ้ํา
กับที่เคยทํารายการไปแลว
- การอนุมัติจายคาสินไหมมรณกรรมไม
เปนไปตามอํานาจอนุมัติที่บริษัทกําหนด

- กําหนดใหมีการตรวจสอบการเรียกรองคาสินไหมมรณกรรมทุกครั้งกับแฟม
กรมธรรมประกันชีวิต และประวัติการชําระคาเบี้ยประกันชีวิตของผูเอาประกัน
ชีวิต เพื่อใหแนใจไดวา บริษัทไมมีการจายสินไหมมรณกรรมซ้ํา และผูเอา
ประกันชีวิตไมมหี นี้สินคางกับบริษัท
- ในการทําเช็คจายคาสินไหมมรณกรรม ฝายบัญชีมีหนาที่ในการตรวจสอบ
ความถูกตองของเอกสารใหเปนไปตามอํานาจอนุมัติที่บริษัทกําหนดไว โดย
บริษัทมีการเผยแพรการเปลี่ยนแปลงการกําหนดอํานาจอนุมัติใหทุกสวนงาน
ทราบอยางสม่ําเสมอ
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ฝายงานภายในที่เกี่ยวของ

ฝายคณิตศาสตร

บริษัทรับประกันภัยตอ

กิจกรรมที่ 5 ขั้นตอนการประกันภัยตอ -การรับประกันภัยตอ

การจัดทํา
ขอเสนอ

การประมูลและ
การวิเคราะห
คัดเลือก

รายงานชํา ระสุทธิ
ระหว า งยอดรั บ
เบี้ ย ประกั น ภั ย ต อ
และการชํ า ระค า
สินไหมทดแทน

จั ด ทํ า สั ญ ญ า
รับประกันภัยตอ

การกํ า หนดเกณฑ พิ จ ารณา
คั ด เ ลื อ ก เ ช น อั ต ร า เ บี้ ย
ประกันภัยตอและการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ ฯลฯ รวมทั้งการ
สอบทานเงื่อนไขตางๆ

การพิจารณา
และอนุมัติ

การกําหนดเงือ่ นไข
โปรแกรม
คอมพิวเตอรในการ
ทํางานและรายงาน

หมายเหตุ ฝายงานภายในที่เกี่ยวของ ใหขึ้นอยูกับแตละบริษัทกําหนด

การบันทึก
บัญชีลูกหนี้
เจาหนี้รับประกัน
ภัยตอ

บโอนเงิ
นและ
การรัการรั
บโอนเงิ
นและ/
อชํนาระเงิ
หรือชํหรื
าระเงิ
ระหวนาง
างบริ
บริษระหว
ัทประกั
นชีษวัทิตกักับบ
บประกั
บริบริ
ษัทษรััทบรัประกั
นภันยภัตยอ

กิจกรรมที่ 5 ขั้นตอนการประกันภัยตอ -การรับประกันภัยตอ
มีความเสี่ยงดานการปฏิบัตกิ าร และมาตรการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
ความเสี่ยง
- การกระจุกตัวของบริษัทรับประกันภัยตอ
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มาตรการจัดการความเสี่ยง
- การกําหนดเงื่อนไขตางๆที่สําคัญในการพิจารณา การสรรหาบริษัทประกันภัยตอ
ตางๆมาเปรียบเทียบเพื่อคัดเลือก การกระจายความเสี่ยงในการรับประกันภัยตอ
เพื่อปองกันกรณีบริษัทรับประกันภัยตอมีความแข็งแกรงทางการเงินลดต่ําลง
หรือการลดอันดับความนาเชื่อถือลง รวมทั้งการไดรับความรู และเทคโนโลยี
ตางๆมากขึ้น อันเปนการพัฒนาบุคลากร และความสามารถของบริษัทในการ
ออกแบบผลิตภัณฑที่มีความคุมครองใหมๆ ขึ้น ซึ่งยังไมมีในตลาด
- บุคลากรภายในขาดทักษะการวิเคราะห - การกําหนดแผนงานพัฒนาบุคลากรหรือการเขาทดสอบความสามารถอยางมือ
การจัดสรรการประกันภัยตอและคัดเลือก อาชีพ มีการอบรม และพัฒนาทักษะพนักงานเพิ่มเติม
บริษัทประกันภัยตอ
- การฝกฝนงานกับผูมีประสบการณมากกวา หรือหัวหนาเขามาควบคุมดูแล
รับผิดชอบอยางใกลชิด
- การนําแบบประกันภัยชีวิตเกาหรือที่มีอยูมาเปนตัวอยางในการฝกฝนใหเกิด
ความเชี่ยวชาญ
- การไมไดปฏิบัติตามกฎเกณฑท่กี ําหนดไว - การจัดทําแนวทางการปฏิบัติงาน การอบรม การตรวจสอบ และกําหนดการ
กํากับดูแล การประเมินผลอยางตอเนื่อง
- การติดตามขอมูลขาวสารของกฎเกณฑ รวมทั้งการกําหนดระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับไดไวลวงหนาพรอมกับการจัดทําแผนงานฉุกเฉิน
- การไมมีประสิทธิภาพในการรักษาความ - การจัดทํานโยบาย และคูมือหรือระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอยางเปน
ปลอดภัยของขอมูล
ลายลักษณอักษร ในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดรหัสผานในการเขาใชโปรแกรม
การกําหนดสิทธิการใชขอมูลของผูใชงาน การจัดเก็บสํารองขอมูล การจัดทําแผน
ฉุกเฉิน การทดสอบการเขาถึงของขอมูลอยางเหมาะสมและสม่ําเสมอ
- การจัดเก็บบันทึกขอมูลตางๆเพื่อตรวจสอบภายหลัง
- การสรางความปลอดภัยในการเขาออกบริเวณที่ทํางาน การดูแลรักษาทรัพยสิน
ตางๆที่เกี่ยวของอยางปลอดภัย
- การจัดเตรียมสํารองพนักงานเพื่อการเรียนรูและการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหนาที่
อยางเหมาะสมในการทดแทนการทํางาน
- การชําระเงินไมครบถวนและถูกตอง
- การตรวจสอบหลักฐานประกอบการจายเงินอยางครบถวน และถูกตอง การ
ทดสอบการคํานวณ การกําหนดและตรวจสอบผูมีอํานาจอนุมัติอยางเหมาะสม
สม่ําเสมอ
- การติดตั้งระบบการเตือนภัยในโปรแกรมการทํางานของระบบคอมพิวเตอรกรณี
มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น
- การกําหนดใหมีการรายงานความแตกตางๆหรือรายการขอยกเวนเมื่อมี
เหตุการณตางๆเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เชน การจายซ้ํา

27

กิจกรรมที่ 6 ขั้นตอนการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น - การลงทุนในสินทรัพยลงทุน

ฝายงานภายในที่เกี่ยวของ

คณะกรรมการลงทุน

ฝายลงทุน

สํานักงาน คปภ.
การวิจัยและ
วิเคราะหการ
ลงทุน

การพิจารณา
และอนุมัติ

รายงานความ
เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ข อ ง
สิ น ทรั พ ย ล งทุ น ต อ
สํานักงาน คปภ.

ดํ า เนิ น รายการซื้ อ
ขายสินทรัพยลงทุน
และการบริหารเงิน
ลงทุน

รายงานผลการ
ลงทุนตอ
คณะกรรมการ
ลงทุน

การกําหนดนโยบายการ
ลงทุน เชน อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน
สัดสวนการลงทุน ฯลฯ

การเสนอ
อนุมัติรายการ
โดยผูมีอํานาจ

หมายเหตุ ฝายงานภายในที่เกี่ยวของ ใหขึ้นอยูกับแตละบริษัทกําหนด

การรับเงิน การ
จายเงินและ
การบันทึก
บัญชี

สํานักงาน
คปภ.รับ
รายงาน

รวบรวมและ
ตรวจสอบ
รายงาน

รายงานตอ
รายงาน
นักงาน
ตสํอาคปภ.
คปภ.

กิจกรรมที่ 6 ขั้นตอนการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น - การลงทุนในสินทรัพยลงทุน
มีความเสี่ยงดานการปฏิบัตกิ าร และมาตรการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
ความเสี่ยง
มาตรการจัดการความเสีย่ ง
- การลงทุนในสินทรัพยไมเปนไปตาม
นโยบายการลงทุนตามที่คณะกรรมการ
ลงทุนกําหนด

- การจัดทํานโยบายการลงทุนที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการลงทุนเปน
ลายลักษณอักษร และจะตองมีการทบทวนนโยบายการลงทุนเปนประจํา
- การรายงานผลการลงทุน เชน ผลตอบแทนจากการลงทุน และสัดสวนการ
ลงทุนตอคณะกรรมการลงทุนเปนประจํา
- การเฝาติดตามสัดสวนการลงทุนในหลักทรัพยเปนประจําเพื่อใหแนใจวาการ
ลงทุนเปนไปตามนโยบายการลงทุนที่กําหนด
- รายไดจากการลงทุนในหลักทรัพยเชน - การสอบทานความถูกตองของดอกเบี้ยรับ และเงินปนผล
ดอกเบี้ยรับจากตราสารหนี้และเงินปนผล - การกระทบยอดรายไดจากการลงทุนในหลักทรัพย
ไดรับไมครบถวน
- การแบงแยกหนาที่การปฏิบัติงานอยางชัดเจนเพียงพอในการจัดทําบัญชีคุม
หลักทรัพยลงทุน การจัดทําบัญชีคุมยอดการซื้อขายหลักทรัพย การคํานวณ
ดอกเบี้ย หรือเงินปนผลรับจากการลงทุน และการรับเงินจายเงิน
- ทะเบียนคุมหลักทรัพยไมระบุขอมูลที่ - การกําหนดใหบันทึกรายการซื้อหรือขายหลักทรัพยในทะเบียนคุมทันทีเมื่อมี
เพียงพอ ทําใหรายไดและคาใชจายตางๆ การซื้อขายหลักทรัพยเกิดขึ้น
รวมทั้งตนทุนของเงินลงทุนบันทึกไวไม - การสอบทานรายการซื้อขายหลักทรัพยจากใบยืนยันการซื้อหรือขาย
ถูกตอง
หลักทรัพยจากนายหนา (Broker) เปรียบเทียบกับใบยืนยันการซื้อขาย
หลักทรัพยจากผูรับฝากหลักทรัพย (Custodian) และคําสั่งการซื้อขายของ
Investment Front Office และเปรียบเทียบกับทะเบียนคุมหลักทรัพย
- การละเมิด พรบ.ประกันชีวิตในเรื่อง
- การแบงแยกหนาที่การปฏิบัติงานระหวาง Investment Front Office กับ
การลงทุนในหลักทรัพย เชน ลงทุนใน
Investment Back Office
หลักทรัพยที่เกินกวาขอกําหนดของ
- Investment Back Office มีหนาที่รับผิดชอบในการติดตาม (Monitor) รายการ
สํานักงาน คปภ.
ซื้อขายสินทรัพยทุกวันเพื่อใหแนใจวาการถือครองหลักทรัพยเปนไปตาม
หลักเกณฑการลงทุน (Investment Limit) ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต
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5. ตัวอยางทะเบียนความเสี่ยง กิจกรรมหลัก 6 ดานของบริษัทประกันชีวิต
ตัวอยาง ทะเบียนความเสีย่ งภัย (Risk Register) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหม - การออกแบบกรมธรรมประกันชีวติ

ความเสี่ยง (Risk)

ประเภท
ความเสี่ยง
(Risk
Category)

*รหัส
ความ
เสี่ยง
(Risk
Code)

สาเหตุความเสี่ยง
(Root Cause)

เจาของความ
เสี่ยง
(Risk Owner)

ความเสี่ยงกอนมี
การจัดการ
(Inherent Risk)
ความถี่
(Frequency)

ความ
รุนแรง

ดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยง
(Key Risk
Indicator)

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช
ปจจุบนั
(Current Measures)

(Impact)

1. ไมมีการกําหนดนโยบาย
และระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน
รวมกันระหวางฝายตางๆที่
เกี่ยวของอยางเปนลายลักษณ
อักษรและชัดเจน

กระบวนการ
(Process)

OP 01

การไมไดสื่อสารและ
ทําความเขาใจ
ระหวางฝายตางๆ
ในการปฏิบัติงาน

ฝายการตลาด/
ฝายออก
ผลิตภัณฑ/
ฝายงานภายใน
ตางๆ

สูง

สูง

2.บุคคลากรภายในขาดทักษะ
การวิเคราะหแบบประกันชีวิต

บุคลากร
(People)

OH 01

พนักงานใหมและ
ไมไดรับการอบรม
ความรูอยาง
สม่ําเสมอ

ฝายการตลาด

ปานกลาง

สูง

- จัดทําคูมือหรือระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนอยางเปนลายลักษณอักษรและ
เปนทางการเพื่อแสดง บทบาท หนาที่
ความรับผิดชอบของแตละฝายตางๆที่
เกี่ยวของตั้งแตเริ่มตนจนจบโครงการ
เอกสารที่เกี่ยวของ รวมทั้งการลงลายมือ
ชื่อรวมกันรับผิดชอบ การกําหนดอํานาจ
อนุมัติ รวมทั้งตองปฏิบัติตามให
สอดคลองกับกฎเกณฑที่มีอยูทั้งภายใน
และภายนอกองคกร
- กําหนดแผนงานพัฒนาบุคลากรหรือการ
เขาทดสอบความสามารถอยางมืออาชีพ
และมีการอบรม และพัฒนาทักษะ
พนักงานเพิ่มเติม
- การฝกฝนงานกับผูมีประสบการณ
มากกวา หรือหัวหนาเขามาควบคุมดูแล
รับผิดชอบอยางใกลชิด
- การนําแบบประกันชีวิตเกาหรือที่มีอยู
มาเปนตัวอยางในการฝกฝนใหเกิดความ
เชี่ยวชาญ

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

ต่ํา

ต่ํา

มาตรการ
ติดตาม
ความ
เสี่ยง
ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน

ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน
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ความเสี่ยง (Risk)

3. ตัวแทนไมเขาใจแบบ
กรมธรรมประกันภัยใหม

ประเภท
ความเสี่ยง
(Risk
Category)
บุคลากร
(People)

*รหัส
ความ
เสี่ยง
(Risk
Code)

สาเหตุความเสี่ยง
(Root Cause)

เจาของความ
เสี่ยง
(Risk Owner)

ความเสี่ยงกอนมี
การจัดการ
(Inherent Risk)
ความถี่
(Frequency)

ความ
รุนแรง

ดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยง
(Key Risk
Indicator)

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช
ปจจุบนั
(Current Measures)

(Impact)

OH 02

พนักงานใหมและ
ไมไดรับการอบรม
ความรูอยาง
สม่ําเสมอ

ฝายการตลาด

สูง

สูง

4.ไมมีเอกสารการลงลายมือชื่อ กระบวนการ
รับรองของฝายตางๆในการ
(Process)
ทดสอบระบบวาใชงานไดจริง
ตามที่ตองการกอนการขาย

OP 02

ฝายงานภายใน
ตางๆ

สูง

สูง

5.ไมไดจัดทําระเบียบวิธี
ปฏิบัติงานภายในของ
หนวยงานแตละหนวยงาน
อยางเหมาะสม

กระบวนการ
(Process)

OP 03

การไมไดกําหนด
เอกสารซึ่งระบุ
ความตองการของ
หนวยงานตางๆ
อยางเปนลาย
ลักษณอักษร
พนักงานไมเขาใจ
และไมไดปฏิบัติ
ตามแนวทาง

ฝายงานภายใน
ตางๆ

สูง

สูง

6.ความลาชาของการอนุมัติ
ภายในองคกร

กระบวนการ
(Process) /
เทคโนโลยี
(Technology)

OP 04 /
OT 01

การไมไดกําหนด
วิธีการปฏิบัติงาน
อยางชัดเจน

ฝายการตลาด/
ฝายออก
ผลิตภัณฑ/
ฝายงานภายใน
ตางๆ

สูง

สูง

- การกําหนดแผนงานพัฒนาบุคลากร
อยางชัดเจน และมีการอบรม และพัฒนา
ทักษะพนักงานเพิ่มเติม
- การฝกฝนงานกับผูมีประสบการณ
มากกวา หรือหัวหนาเขามาควบคุมดูแล
รับผิดชอบอยางใกลชิด
- กําหนดความตองการของฝายตางๆ
อยางเปนลายลักษณอักษร พรอมการ
ทดสอบระบบตามที่กําหนดไวรวมกัน
รวมทั้งการลงลายมือชื่อรับรองการ
ทดสอบโดยผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
- การจัดทําคูมือหรือระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนอยางเปนลายลักษณ
อักษร
- การจัดเตรียมสํารองพนักงานเพื่อการ
เรียนรู และการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหนาที่
อยางเหมาะสมในการทดแทนการทํางาน
- การจัดทํานโยบาย กําหนดบทบาท
หนาที่ และความรับผิดชอบของผูมีอํานาจ
อนุมัติอยางชัดเจนในทุกเรื่อง เชน
ขั้นตอนที่เกี่ยวของพรอมกับการกําหนด
วงเงินที่เหมาะสมดวย

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

มาตรการ
ติดตาม
ความ
เสี่ยง
ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน

ต่ํา

ต่ํา

ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน

ต่ํา

ต่ํา

ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน

ต่ํา

ต่ํา

ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน
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ความเสี่ยง (Risk)

7.เอกสารคูมือการขายไม
เพียงพอแจกจายแกตัวแทน

8.ไมไดปฏิบัติตามกฎเกณฑที่
กําหนดไว

ประเภท
ความเสี่ยง
(Risk
Category)
กระบวนการ
(Process) /
เทคโนโลยี
(Technology)

*รหัส
ความ
เสี่ยง
(Risk
Code)
OP 05 /
OT 02

สาเหตุความเสี่ยง
(Root Cause)

เจาของความ
เสี่ยง
(Risk Owner)

ความเสี่ยงกอนมี
การจัดการ
(Inherent Risk)
ความถี่
(Frequency)

การไมไดวาง
แผนการผลิต
เอกสารคูมือหรือ
งบประมาณไม
เพียงพอ
พนักงานไมเขาใจใน
วิธีการปฏิบัติงาน
และไมไดรับอบรม
ความรูเพิ่มเติม

ฝายการตลาด

ปานกลาง

บุคลากร
OH 03 /
ฝายการตลาด/
สูง
(People) /
OP 06 /
ฝายออก
กระบวนการ OT 03 /
ผลิตภัณฑ/
(Process) /
OE 01
ฝายงานภายใน
เทคโนโลยี
ตางๆ
(Technology) /
ปจจัย
ภายนอก
(External)
หมายเหตุ : 1. ตัวอยางขางตนเพื่อใชเปนแนวทางในการทําความเขาใจสําหรับบริษัทประกันชีวิตเทานั้น
2. เกณฑประเมินความถี่และความรุนแรงแบงเปน 3 ระดับ คือสูง ปานกลาง ต่ํา
3. * OH หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากบุคลากร
OP หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากกระบวนการปฏิบัติงาน
OT หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากเทคโนโลยี
OE หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอก

ความ
รุนแรง

ดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยง
(Key Risk
Indicator)

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช
ปจจุบนั
(Current Measures)

(Impact)

สูง

สูง

- การวางแผนการกําหนดกําลังคน วัสดุ
อุปกรณในการสงเสริมการขายอยาง
ละเอียด รอบคอบ ชัดเจน เหมาะสม
รวมถึงมีการจัดเก็บรักษาไวอยาง
เหมาะสม
- การจัดทําแนวทางการปฏิบัติงาน การ
อบรม การตรวจสอบ และกําหนดการ
กํากับดูแล การประเมินผลอยางตอเนื่อง
การติดตามขอมูลขาวสารของกฎเกณฑ
รวมทั้งการกําหนดระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับไดไวลวงหนาพรอมกับการจัดทํา
แผนงานฉุกเฉิน

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

ปานกลาง

ต่ํา

มาตรการ
ติดตาม
ความ
เสี่ยง
ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน

ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน
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5.2 ตัวอยาง ทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย - การกําหนดอัตราเบี้ยประกันชีวติ

ความเสี่ยง (Risk)

ประเภท
ความเสี่ยง
(Risk
Category)

*รหัส
ความ
เสี่ยง
(Risk
Code)

สาเหตุความเสี่ยง
(Root Cause)

เจาของความ
เสี่ยง
Risk Owner)

ความเสี่ยงกอนมี
การจัดการ
(Inherent Risk)
ความถี่
(Frequency)

ความ
รุนแรง

ดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยง
(Key Risk
Indicator)

(Impact)

1. การกําหนดอัตราเบี้ย
กระบวนการ
ประกันภัยชีวิตไมเพียงพอตอ (Process)
การจายเงินคืนลวงหนา (รวมถึง
สิทธิประโยชน และ
ผลประโยชนที่รับรองไว),
คาใชจาย, ตนทุนเงินลงทุน,
ความเสี่ยงตางๆ, ภาษี และ
ผลกําไร

OP 01

- ขาดการทดสอบใน ฝาย
หลายๆสมมติฐาน
คณิตศาสตร
- ขาดการสอบทาน ประกันภัย
โดยนักคณิตศาสตร
ประกันภัย

ปานกลาง

ปานกลาง รายงานงบ
กําไรขาดทุน
แยกตาม
ประเภท
ผลิตภัณฑ

2. การกําหนดอัตราเบี้ย
ประกันชีวิตที่ไมสอดคลองกับ
ความเสี่ยงของผลิตภัณฑนั้นๆ
หรือความไมสอดคลองกันของ
ความเสี่ยงของผลิตภัณฑที่มี
ลักษณะคลายคลึงกัน

กระบวนการ
(Process)

OP 02

ปานกลาง

ปานกลาง รายงานกําไร
ขาดทุนแยก
ตาม
ผลิตภัณฑ

3. ความเสี่ยงจากความไม
สอดคลองกันของสมมติฐานที่
เกี่ยวของกัน เชน ความไม
สอดคลองกันระหวาง
3.1 ผลตอบแทนจากการ

กระบวนการ
(Process)/
ปจจัย
ภายนอก
(External)

- ความไมครบถวน
ของขอมูลที่ใชใน
การคํานวณอัตรา
เบี้ยประกันชีวิต
- ขาดการสอบทาน
โดยนักคณิตศาสตร
ประกันภัย
- สมมติฐานที่ใชไม
เหมาะสม
- ขาดการติดตาม
สอบทานแนวโนม
การเปลี่ยนแปลง

ต่ํา

ปานกลาง รายงานงบ
กําไรขาดทุน
แยกตาม
ประเภท
ผลิตภัณฑ

OP 03

ฝาย
คณิตศาสตร
ประกันภัย

ฝายคณิตศาสตร
ประกันภัย /
ฝายงานภายใน
ตางๆ

ความเสี่ยงหลังมี
การจัดการ
มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช
(Residual Risk)
ปจจุบนั
ความ
(Current Measures)
ความถี่
รุนแรง
(Frequency)
(Impact)
- มีการทดสอบผลกําไรในหลายๆสูตรการ
ต่ํา
ปานกลาง
คํานวณ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการ
กําหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิตไมเพียงพอ
ตอการจายเงินคืนลวงหนา (รวมถึงสิทธิ
ประโยชนและผลประโยชนที่รับรองไว)
คาใชจาย ความเสี่ยงตางๆ และผลกําไร
- การสอบทานการกําหนดอัตราเบี้ย
ประกันชีวิต โดยนักคณิตศาสตร
ประกันภัย
- มีการรวบรวมขอมูลอยางเพียงพอ ใน
ปานกลาง
ต่ํา
ขั้นตอนของการตั้งสมมติฐาน
- การสอบทานการกําหนดอัตราเบี้ย
ประกันชีวิต โดยนักคณิตศาสตร
ประกันภัย

- การเลือกสมมติฐานที่ใชจะตองสามารถ
อธิบายไดดวยผลการศึกษาจาก
ประสบการณทั้งภายใน และภายนอก
บริษัท
- มีการวิเคราะหผลกําไรขาดทุนจากการ

ต่ํา

ต่ํา

มาตรการ
ติดตาม
ความ
เสี่ยง
ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน

ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน

ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน
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ความเสี่ยง (Risk)

ลงทุน และ อัตราเงินเฟอ
3.2 ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน และ ผลกําไร
3.3 ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน พฤติกรรมผูถือ
กรมธรรมประกันชีวิต และ
ความตอเนื่องของกรมธรรม
ประกันชีวิต
3.4 จํานวนลูกคาใหม และ
คาใชจายที่เกี่ยวของ

ประเภท
ความเสี่ยง
(Risk
Category)

*รหัส
ความ
เสี่ยง
(Risk
Code)

สาเหตุความเสี่ยง
(Root Cause)

เจาของความ
เสี่ยง
Risk Owner)

ความเสี่ยงกอนมี
การจัดการ
(Inherent Risk)
ความถี่
(Frequency)

ของปจจัยภายนอก
ตางๆ
- การตั้งสํารองเพื่อ
รองรับความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้นไม
เพียงพอ
- ขาดการสอบทาน
โดยนักคณิตศาสตร
ประกันภัย

ความ
รุนแรง

ดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยง
(Key Risk
Indicator)

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช
ปจจุบนั
(Current Measures)

(Impact)

ดําเนินงาน รวมถึงผลกระทบของการปรับ
เบี้ยประกันชีวิตที่มีตอผลกําไร
- มีการกันเงินสํารองความเสี่ยง เผื่อไวในกรณี
ที่ประสบการณจริงแยกวาที่คาดการณไว
- การเลือกใชสมมติฐานที่เหมาะสม เพื่อเปน
ฐานในการกําหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิต และ
ตรวจสอบสมมติฐานที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบที่สําคัญอยางสม่ําเสมอ
- มีการกําหนดกระบวนการในการ
ตรวจสอบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงอัน
เนื่องมาจากปจจัยภายนอก และตัวชี้วัด
ความเสี่ยง เมื่อมีแนวโนมที่จะไมสามารถ
บรรลุเปาหมายที่ตงั้ ไวได
- มีการพิจารณาปจจัยความเสี่ยงทุกอยาง
ที่มีผลกระทบตอการจายผลประโยชนของ
แตละผลิตภัณฑ
- การกําหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิต
กระทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยที่
ไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ที่มี
ความรูและประสบการณที่เหมาะสม
- กระบวนการกําหนดอัตราเบี้ยประกัน
ชีวิตมีการพัฒนาจากหลักการของแตละ
บริษัท เนื่องจากปจจัยบางอยางเชน

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

มาตรการ
ติดตาม
ความ
เสี่ยง
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ความเสี่ยง (Risk)

ประเภท
ความเสี่ยง
(Risk
Category)

4. บุคลากรไมสามารถทําการ บุคลากร
กําหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิต
(People)
ไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

*รหัส
ความ
เสี่ยง
(Risk
Code)

OH 01

สาเหตุความเสี่ยง
(Root Cause)

เจาของความ
เสี่ยง
Risk Owner)

ความเสี่ยงกอนมี
การจัดการ
(Inherent Risk)
ความถี่
(Frequency)

- ขาดแคลนบุคลากร ฝาย
ปานกลาง
ที่มีความรู
คณิตศาสตร
ความสามารถ
ประกันภัย /
ฝายบุคลากร
5. ระบบคอมพิวเตอรลมเหลว เทคโนโลยี
OT 01
- ขาดระบบไฟฟา
ฝายเทคโนโลยี
ต่ํา
(Technology)
สํารอง
สารสนเทศ
- ไมมีการบํารุงรักษา
ดูแลระบบ
หมายเหตุ : 1. ตัวอยางขางตนเพื่อใชเปนแนวทางในการทําความเขาใจสําหรับบริษัทประกันชีวิตเทานั้น
2. เกณฑประเมินความถี่และความรุนแรงแบงเปน 3 ระดับ คือสูง ปานกลาง ต่ํา
3. * OH หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากบุคลากร
OP หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากกระบวนการปฏิบัติงาน
OT หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากเทคโนโลยี
OE หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอก

ความ
รุนแรง

ดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยง
(Key Risk
Indicator)

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช
ปจจุบนั
(Current Measures)

(Impact)

ปานกลาง ปญหาความ
ลาชาในการ
ทํางาน
ปานกลาง จํานวนครั้งที่
ระบบ
คอมพิวเตอร
ลมเหลว

ผลตอบแทนจากการลงทุน คาใชจาย และ
อัตรามรณะแตกตางกันในแตละบริษัท
การที่บริษัททุกบริษัทใชหลักเกณฑ
เดียวกันในการกําหนดอัตราเบี้ยประกัน
ชีวิตถือเปนปญหาอยางหนึ่ง
- ในกรณีที่มีการกําหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิต
ที่แตกตางจากราคาพื้นฐาน ตองกําหนดใหมี
การอนุมัติรายการโดยถูกตอง และเก็บรักษา
หลักฐานการอนุมัติอยางเหมาะสม
- การจัดหาบุคลากรภายในเวลาที่เหมาะสม
- การกําหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิตกระทํา
โดยนักคณิตศาสตรประกันภัยที่มีความรู
ความสามารถ และประสบการณ
- จัดใหมีระบบไฟฟาสํารอง
- มีการทําสัญญาบํารุงรักษาระบบอยาง
ตอเนื่อง

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

มาตรการ
ติดตาม
ความ
เสี่ยง

ปานกลาง

ต่ํา

ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน

ต่ํา

ต่ํา

ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน
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5.3 ตัวอยาง ทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) การพิจารณารับประกันภัย - การพิจารณารับประกันชีวิต

ความเสี่ยง (Risk)

ประเภท
ความเสี่ยง
(Risk
Category)

*รหัส
ความ
เสี่ยง
(Risk
Code)

1. ขาดการควบคุมดูแลความ
เหมาะสมของการรับประกันชีวิต

บุคลากร
(People)

OH 01

2.ขาดการแบงลักษณะหนาที่
การทํางานที่ชัดเจน

กระบวนการ
(Process)

OP 01

3. ไมมีการกําหนดระเบียบ
วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน /
ขาดคูมือการทํางาน

กระบวนการ
(Process) /
บุคลากร
(People)

OP 02 /
OH 02

4.การไมปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานที่
กําหนดไว

บุคลากร
(People)

OH 03

5.บุคคลากรขาดทักษะ การ
พิจารณารับประกันชีวิต

บุคลากร
(People)

OH 04

สาเหตุความเสี่ยง
(Root Cause)

เจาของความ
เสี่ยง (Risk
Owner)

ความเสี่ยงกอนมี
การจัดการ
(Inherent Risk)
ความถี่
(Frequency)

ความรุนแรง
(Impact)

ดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยง
(Key Risk
Indicator)

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช
ปจจุบนั
(Current Measures)

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

มาตรการ
ติดตาม
ความ
เสี่ยง

ไมมีขั้นตอนการ
ตรวจทาน หรือสุม
ตรวจ
ขาดความเขาใจใน
หนาที่การงานและ
ความรับผิดชอบ

ฝายพิจารณา
รับประกันชีวิต

สูง

สูง

กําหนดขั้นตอนการตรวจทาน สุมตรวจ
การอนุมัติพิจารณารับประกันชีวิต

ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน
ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน

ฝายพิจารณา
รับประกันชีวิต

สูง

สูง

กําหนดใหมีการแบงงานและขอบเขตการ
รับอนุมัติงานในแตละระดับอยางชัดเจน

ต่ํา

ต่ํา

พนักงานใหม ขาด
ความรูความเขาใจ
ในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่
เหมาะสม
พนักงานขาดความรู
ความเขาใจใน
กฎระเบียบที่วางไว

ฝายพิจารณา
รับประกันชีวิต

สูง

สูง

กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ
พนักงาน พรอมทั้งจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานใหชัดเจน

ต่ํา

ต่ํา

ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน

ฝายพิจารณา
รับประกันชีวิต

สูง

สูง

จัดใหมีการกํากับดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลอยางตอเนื่อง

ต่ํา

ต่ํา

ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน

พนักงานขาด
ประสบการณ และ
การอบรมความรูที่
เหมาะสม

ฝายพิจารณา
รับประกันชีวิต

สูง

สูง

- จัดใหมีการอบรม และพัฒนาทักษะ
พนักงานเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง และใหมี
การฝกฝน เรียนรูงานจากผูมี
ประสบการณมากกวา พรอมใหมีการดูแล
แนะนําอยางใกลชดิ จากหัวหนางาน

ต่ํา

ต่ํา

ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน
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ความเสี่ยง (Risk)

ประเภท
ความเสี่ยง
(Risk
Category)

*รหัส
ความ
เสี่ยง
(Risk
Code)

สาเหตุความเสี่ยง
(Root Cause)

เจาของความ
เสี่ยง (Risk
Owner)

ความเสี่ยงกอนมี
การจัดการ
(Inherent Risk)
ความถี่
(Frequency)

ความรุนแรง
(Impact)

ดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยง
(Key Risk
Indicator)

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช
ปจจุบนั
(Current Measures)

6.การแจงผลการพิจารณา
รับประกันชีวิตผิดพลาด

บุคลากร
(People)

OH 05

พนักงานปฏิบัติงาน
ผิดพลาดไมเปนไป
ตามระเบียบที่
กําหนดไว

ฝายพิจารณา
รับประกันชีวิต
/ฝายงาน
ภายในตางๆ

สูง

สูง

จัดใหมีกระบวนการตรวจทาน สุมตรวจ
การแจงผลการพิจารณารับประกันชีวิต
อยางสม่ําเสมอ

7.ความลาชาของการพิจารณา
รับประกันชีวิต

บุคลากร
(People)

OH 06

พนักงานมี
ประสบการณไม
เพียงพอ

ฝายพิจารณา
รับประกันชีวิต
/ฝายงาน
ภายในตางๆ

สูง

สูง

มีการกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ และ
ระยะเวลาในการพิจารณาอยางชัดเจน
และเหมาะสม

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

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

ต่ํา

ต่ํา

มาตรการ
ติดตาม
ความ
เสี่ยง
ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน
ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน
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5.4 ตัวอยาง ทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) การจัดการสินไหมทดแทน - การจัดการคาสินไหมมรณกรรม

ความเสี่ยง (Risk)

ประเภท
ความเสี่ยง
(Risk
Category)

*รหัส
ความ
เสี่ยง
(Risk
Code)

สาเหตุความเสี่ยง
(Root Cause)

เจาของความ
เสี่ยง (Risk
Owner)

ความเสี่ยงกอนมี
การจัดการ
(Inherent Risk)
ความถี่
(Frequency)

ความ
รุนแรง

ดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยง
(Key Risk
Indicator)

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช
ปจจุบนั
(Current Measures)

(Impact)

1. เอกสารประกอบการ
เรียกรองคาสินไหมมรณกรรม
ไมครบถวน

บุคลากร
(People)

OH 01

บุคลากรปฏิบัติงาน
ผิดพลาดไมเปนไป
ตามระเบียบที่
กําหนดไว

ศูนยบริการ
ลูกคา

กลาง

กลาง

2.สถานการณที่เปนเหตุใหมี
การเรียกรองคาสินไหม
มรณกรรมไมไดเกิดขึ้นจริง

ปจจัย
ภายนอก
(External)

OE 01

การทุจริตโดย
บุคคลภายนอก

ฝายพิจารณา
สินไหม

กลาง

กลาง

3. ผูเรียกรองคาสินไหม
มรณกรรมไมใชผูรับ
ผลประโยชนตามที่ระบุไวใน
กรมธรรมประกันชีวิต

ปจจัย
ภายนอก
(External)

OE 02

การทุจริตโดย
บุคคลภายนอก

ฝายพิจารณา
สินไหม

กลาง

กลาง

กําหนดใหสวนงานบริการลูกคาที่ทํา
หนาที่ในการรับเรื่องเรียกรองคาสินไหม
มรณกรรม มีหนาที่ในการตรวจสอบ
ความครบถวนของเอกสารกับรายการ
เอกสารประกอบใหเปนไปตามระเบียบที่
กําหนดไว
กําหนดใหมีการนําสงเอกสารฉบับจริง
หรือรับรองสําเนาที่เปนหลักฐานการ
พิสูจนการเกิดขึ้นจริงของเหตุการณ
ดังกลาว เชน ใบมรณบัตร สําเนา
ทะเบียนบานที่มีการประทับตรา “ตาย”
เอกสารรับรองทางการแพทย รายงาน
การสอบสวนสินไหมมรณกรรม เปนตน
กําหนดใหมีการตรวจสอบความถูกตอง
ของเอกสารของผูรับผลประโยชนวา
ตรงกันกับชื่อผูรับผลประโยชนตามที่ระบุ
ไวในกรมธรรมประกันชีวิต เชน สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูรับ
ผลประโยชน และตองมีลายเซ็นของผูรับ
ประโยชนในใบเรียกรองคาสินไหม
ทดแทน

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

มาตรการ
ติดตาม
ความ
เสี่ยง
ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน

ต่ํา

ต่ํา

ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน

ต่ํา

ต่ํา

ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน
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ความเสี่ยง (Risk)

ประเภท
ความเสี่ยง
(Risk
Category)

*รหัส
ความ
เสี่ยง
(Risk
Code)

สาเหตุความเสี่ยง
(Root Cause)

เจาของความ
เสี่ยง (Risk
Owner)

ความเสี่ยงกอนมี
การจัดการ
(Inherent Risk)
ความถี่
(Frequency)

ความ
รุนแรง

ดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยง
(Key Risk
Indicator)

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช
ปจจุบนั
(Current Measures)

(Impact)

4.การพิจารณาอนุมัติจายคา
สินไหมมรณกรรมไมเปนไป
ตามเงื่อนไขที่ระบุไวใน
กรมธรรมประกันชีวิต

บุคลากร
(People) /
กระบวนการ
(Process)

OH 02 /
OP 01

- บุคลากร
ปฏิบัติงานผิดพลาด
ไมเปนไปตาม
ระเบียบที่กําหนดไว
- ระบบการควบคุม
ภายในไมเพียงพอ
หรือไมเหมาะสม

ฝายพิจารณา
สินไหม

กลาง

กลาง

5.ผูรับผลประโยชนไมเปนไป
ตามที่ระบุไวในกรมธรรม
ประกันชีวิต

บุคลากร
(People)

OH 03

การทุจริตโดย
บุคลากร

ฝายบัญชีและ
การเงิน

กลาง

กลาง

6.การพิจารณาและอนุมัติจาย
คาสินไหมมรณกรรมมีความ
ลาชา

บุคลากร
(People)

OH 04

- จํานวนบุคลากรไม ฝายพิจารณา
เพียงพอ
สินไหม
- บุคลากรมี
ประสบการณไม
เพียงพอ

กลาง

กลาง

- กําหนดแนวทางในการคํานวณคา
สินไหมมรณกรรมโดยตรวจสอบทั้ง
เงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิต
และหนี้สินที่คางกับบริษัท เพื่อใหมีความ
มั่นใจวาการจายคาสินไหมทดแทน
เปนไปตามเงื่อนไข
- กําหนดใหมีการตรวจสอบและพิจารณา
อนุมัติโดยเจาหนาที่พิจารณาคาสินไหม
มรณกรรม และผูมีอํานาจลงนามอนุมัติ
- จัดใหมีการอบรมความรูใหผูปฏิบัติงาน
อยางสม่ําเสมอ
- กําหนดใหจัดทําเช็คจายคาสินไหมจะ
ขีดครอม A/C Payee only ตามชื่อผูรับ
ประโยชนที่ระบุไวในกรมธรรมประกัน
ชีวิตเทานั้น
- กําหนดใหโอนเงินคาสินไหมมรณกรรม
เขาบัญชีผูรับประโยชนโดยตรง
- จัดทําทะเบียนการเรียกรองคาสินไหม
มรณกรรม โดยเจาหนาที่สินไหมมีหนาที่
ในการติดตามรายการที่คางมาเปน
ระยะเวลาหนึ่ง
- กําหนดใหมีสวนงานควบคุมคุณภาพ
ทําการประเมินความเหมาะสมของ

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

มาตรการ
ติดตาม
ความ
เสี่ยง
ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน

ต่ํา

ต่ํา

ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน

ต่ํา

ต่ํา

ติดตามทุก
3 เดือน
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ความเสี่ยง (Risk)

ประเภท
ความเสี่ยง
(Risk
Category)

*รหัส
ความ
เสี่ยง
(Risk
Code)

สาเหตุความเสี่ยง
(Root Cause)

เจาของความ
เสี่ยง (Risk
Owner)

ความเสี่ยงกอนมี
การจัดการ
(Inherent Risk)
ความถี่
(Frequency)

ความ
รุนแรง

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช
ปจจุบนั
(Current Measures)

(Impact)

7.มีการเรียกรองคาสินไหม
มรณกรรมซ้ํากับที่เคยทํา
รายการไปแลว

กระบวนการ
(Process)

OP 02

- ระบบการควบคุม
ภายในไมเพียงพอ
หรือไมเหมาะสม

ฝายพิจารณา
สินไหม

กลาง

กลาง

8.การอนุมัติจายคาสินไหม
มรณกรรมเปนไปตามอํานาจ
อนุมัติที่บริษัทกําหนด

กระบวนการ
(Process)

OP 03

- ระบบการควบคุม
ภายในไมเพียงพอ
หรือไมเหมาะสม

ฝายบัญชีและ
การเงิน

กลาง

กลาง

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

ดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยง
(Key Risk
Indicator)

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่สินไหมอยางสม่ําเสมอ
- กําหนดใหมีการตรวจสอบการเรียกรอง
คาสินไหมมรณกรรมทุกครั้งกับแฟม
กรมธรรมประกันชีวิต และประวัติการ
ชําระคาเบี้ยประกันชีวิตของผูเอาประกัน
ชีวิต
- มีระบบการบันทึกขอมูลการเรียกรอง
คาสินไหมมรณกรรม เพื่อปองกันการ
เรียกรองสินไหมมรณกรรมซ้ํา โดย
อางอิงจากเลขที่กรมธรรม
- กําหนดใหฝายบัญชีมีหนาที่ในการ
ตรวจสอบความถูกตองของการอนุมัติ
จายคาสินไหมมรณกรรมใหเปนไปตาม
อํานาจอนุมัติที่บริษัทกําหนด
- มีการเผยแพรการเปลี่ยนแปลงการกําหนด
อํานาจอนุมัติจายใหทุกสวนงานทราบ

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

มาตรการ
ติดตาม
ความ
เสี่ยง

ต่ํา

ต่ํา

ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน

ต่ํา

ต่ํา

ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน
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5.5 ตัวอยาง ทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) การประกันภัยตอ -การรับประกันภัยตอ

ความเสี่ยง (Risk)

ประเภท
ความเสี่ยง
(Risk
Category)

*รหัส
ความ
เสี่ยง
(Risk
Code)

สาเหตุความเสี่ยง
(Root Cause)

เจาของความ
เสี่ยง (Risk
Owner)

ความเสี่ยงกอนมี
การจัดการ
(Inherent Risk)
ความถี่
(Frequency)

1. การกระจุกตัวของบริษัท
รับประกันภัยตอ

บุคลากร
(People) /
กระบวนการ
(Process) /
เทคโนโลยี
(Technology)

OH 01 /
OP 01 /
OT 01

การไมไดกําหนด
นโยบายและ
ระเบียบวิธี
ปฏิบัติงานในการ
คัดเลือกบริษัท
รับประกันภัยตอ
อยางเหมาะสม

บริษัท
รับประกันภัย
ตอ

2. บุคลากรภายในขาดทักษะ
การวิเคราะหการจัดสรรการ
ประกันภัยตอและคัดเลือก
บริษัทประกันภัยตอ

บุคลากร
(People)

OH 02

พนักงานใหม และ ฝาย
ขาดประสบการณใน คณิตศาสตร
การทํางาน
ประกันภัย /
ฝายงานภายใน
ตางๆ

ความ
รุนแรง
(Impact)

ปานกลาง

สูง

ต่ํา

สูง

ดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยง
(Key Risk
Indicator)

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช
ปจจุบนั
(Current Measures)
กําหนดเงื่อนไขตางๆที่สําคัญในการ
พิจารณา การสรรหาบริษัทตางๆมา
เปรียบเทียบเพื่อคัดเลือก การกระจาย
ความเสี่ยงในการรับประกันภัยตอเพื่อ
ปองกันกรณีบริษัทรับประกันภัยตอมี
ความแข็งแกรงทางการเงินลดต่ําลง หรือ
การลดอันดับความนาเชื่อถือ รวมทั้งการ
ไดรับความรูและเทคโนโลยีตา งๆมากขึ้น
ในการพัฒนาบุคลากรและความสามารถ
ที่บริษัทสามารถออกแบบคุมครองใหมๆ
ที่ตลาด ซึ่งยังไมมีในตลาด
- กําหนดแผนงานพัฒนาบุคลากรหรือ
การเขาทดสอบความสามารถอยางมือ
อาชีพ มีการอบรมและพัฒนาทักษะ
พนักงานเพิ่มเติม
- การฝกฝนงานกับผูมีประสบการณ
มากกวา หรือหัวหนาเขามาควบคุมดูแล
รับผิดชอบอยางใกลชิด
- การนําแบบประกันชีวิตเกาหรือที่มีอยู
มาเปนตัวอยางในการฝกฝนใหเกิดความ
เชี่ยวชาญ

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

ต่ํา

ต่ํา

มาตรการ
ติดตาม
ความ
เสี่ยง
ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน

ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน
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ความเสี่ยง (Risk)

ประเภท
ความเสี่ยง
(Risk
Category)

*รหัส
ความ
เสี่ยง
(Risk
Code)

สาเหตุความเสี่ยง
(Root Cause)

เจาของความ
เสี่ยง (Risk
Owner)

ความเสี่ยงกอนมี
การจัดการ
(Inherent Risk)
ความถี่
(Frequency)

ความ
รุนแรง
(Impact)

3. การไมไดปฏิบัติตาม
กฎเกณฑที่กําหนดไว

บุคลากร
(People)

OH 03

พนักงานไมเขาใจ
วิธีการปฏิบัติงาน

ฝาย
คณิตศาสตร
ประกันภัย /
ฝายงานภายใน
ตางๆ

สูง

สูง

4. การไมมีประสิทธิภาพใน
การรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูล

บุคลากร
(People) /
กระบวนการ
(Process) /
เทคโนโลยี
(Technology)

OH 04 /
OP 02 /
OT 02

ไมไดกําหนด
นโยบายและวิธี
ปฏิบัติงานดาน
ความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ
อยางเปนลาย
ลักษณอักษรและ
ไมไดจัดทําแผนการ
ดําเนินธุรกิจอยาง
ตอเนื่อง

ฝาย
คณิตศาสตร
ประกันภัย /
ฝายงานภายใน
ตางๆ

ปานกลาง

สูง

ดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยง
(Key Risk
Indicator)

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช
ปจจุบนั
(Current Measures)
- การจัดทําแนวทางการปฏิบัติงาน การ
อบรม การตรวจสอบและกําหนดการ
กํากับดูแล การประเมินผลอยางตอเนื่อง
- การติดตามขอมูลขาวสารของ
กฎเกณฑ รวมทั้งการกําหนดระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับไดไวลวงหนาพรอมกับ
การจัดทําแผนงานฉุกเฉิน
- การจัดทํานโยบาย และคูมือหรือ
ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอยาง
เปนลายลักษณอักษร ในสวนที่เกี่ยวกับ
การกําหนดรหัสผานในการเขาใช
โปรแกรมฯ การกําหนดสิทธิการใชขอมูล
ของผูใชงาน การจัดเก็บสํารองขอมูล
การจัดทําแผนฉุกเฉิน การทดสอบการ
เขาถึงของขอมูลอยางเหมาะสมและ
สม่ําเสมอ
- การจัดเก็บบันทึกขอมูลตางๆเพื่อ
ตรวจสอบภายหลัง
- การสรางความปลอดภัยในการเขาออก
บริเวณที่ทํางาน การดูแลรักษาทรัพยสิน
ตางๆที่เกี่ยวของอยางปลอดภัย
- การจัดเตรียมสํารองพนักงานเพื่อการ
เรียนรูและการสับเปลี่ยนหมุนเวียน

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

ต่ํา

ต่ํา

มาตรการ
ติดตาม
ความ
เสี่ยง
ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน

ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน
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ความเสี่ยง (Risk)

ประเภท
ความเสี่ยง
(Risk
Category)

*รหัส
ความ
เสี่ยง
(Risk
Code)

สาเหตุความเสี่ยง
(Root Cause)

เจาของความ
เสี่ยง (Risk
Owner)

ความเสี่ยงกอนมี
การจัดการ
(Inherent Risk)
ความถี่
(Frequency)

ความ
รุนแรง
(Impact)

ดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยง
(Key Risk
Indicator)

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช
ปจจุบนั
(Current Measures)

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

มาตรการ
ติดตาม
ความ
เสี่ยง

หนาที่อยางเหมาะสมในการทดแทนการ
ทํางาน
5.การชําระเงินไมครบถวนและ บุคลากร
ถูกตอง
(People) /
กระบวนการ
(Process) /
เทคโนโลยี
(Technology)

OH 05 /
OP 03 /
OT 03

พนักงานไมปฏิบัติ ฝายงานภายใน
ตามระเบียบวิธี
ตางๆ
ปฏิบัติงานที่กําหนด
ไว

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

ต่ํา

สูง

- การตรวจสอบหลักฐานประกอบการ
จายเงินอยางครบถวน และถูกตอง การ
ทดสอบการคํานวณ การกําหนดและ
ตรวจสอบผูมีอํานาจอนุมัติอยาง
เหมาะสมสม่ําเสมอ
- การติดตั้งระบบการเตือนภัยใน
โปรแกรมการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอรกรณีมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น
- การกําหนดใหมีการรายงานความ
แตกตางๆหรือรายการขอยกเวนเมื่อมี
เหตุการณตางๆเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เชน
การจายซ้ํา

ต่ํา

ต่ํา

ควรติดตาม
ผลทุก 3
เดือน
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5.6 ตัวอยาง ทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น - การลงทุนในสินทรัพยลงทุน

ความเสี่ยง (Risk)

1. การลงทุนในสินทรัพย
ไมเปนไปตามนโยบาย
การลงทุนตามที่
คณะกรรมการลงทุน
กําหนด

ประเภท
ความเสี่ยง
(Risk
Category)
บุคลากร
(People)

*รหัส
ความ
เสี่ยง
(Risk
Code)
OH 01

สาเหตุความเสี่ยง
(Root Cause)

การกําหนดสัดสวน
การลงทุนใน
สินทรัพยในระบบ
การลงทุนไม
ถูกตอง

เจาของความ
เสี่ยง (Risk
Owner)
ฝายลงทุน

ความเสี่ยงกอนมี
การจัดการ
(Inherent Risk)
ความถี่
(Frequency)

สูง

ความ
รุนแรง
(Impact)

ดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยง
(Key Risk
Indicator)

ปานกลาง สัดสวนการ
ลงทุนใน
สินทรัพยใน
ระบบการ
ลงทุนไมไดมี
การปรับปรุงให
เปนปจจุบัน

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช
ปจจุบนั
(Current Measures)
- การจัดทํานโยบายการลงทุนที่ผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการลงทุน
เปนลายลักษณอักษร และจะตองมีการ
ทบทวนนโยบายการลงทุนเปนประจํา
- มีการรายงานผลการลงทุน เชน
ผลตอบแทนจากการลงทุน และสัดสวน
การลงทุนตอคณะกรรมการลงทุนเปน
ประจํา
- มีการเฝาติดตามสัดสวนการลงทุนใน
สินทรัพยเปนประจําเพื่อใหแนใจวาการ
ลงทุนเปนไปตามนโยบายการลงทุนที่
กําหนด
- ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการ
ลงทุนในระบบการลงทุน (Investment
system) จะตองมีการตรวจสอบเพื่อให
แนใจวาเปนไปตามนโยบายการลงทุน
ตามที่คณะกรรมการลงทุนกําหนดกอนที่
จะอนุมัติรายการ

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

มาตรการ
ติดตาม
ความ
เสี่ยง
ควร
ติดตาม
ผลทุก 3
เดือน
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ความเสี่ยง (Risk)

ประเภท
ความเสี่ยง
(Risk
Category)

*รหัส
ความ
เสี่ยง
(Risk
Code)

สาเหตุความเสี่ยง
(Root Cause)

เจาของความ
เสี่ยง (Risk
Owner)

ความเสี่ยงกอนมี
การจัดการ
(Inherent Risk)
ความถี่
(Frequency)

ความ
รุนแรง
(Impact)

ดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยง
(Key Risk
Indicator)

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช
ปจจุบนั
(Current Measures)

2.รายไดจากการลงทุนใน
สินทรัพย เชน ดอกเบี้ย
รับจากตราสารหนี้ และ
เงินปนผลจากหลักทรัพย
ไดรับไมครบถวน

บุคลากร
(People) /
กระบวนการ
(Process)

OH 02 /
OP 01

External Factor
(ปจจัยภายนอก)

ฝายลงทุน

ปานกลาง

ปานกลาง

- การตรวจสอบความถูกตองของ
ดอกเบี้ยรับ มีการกระทบยอดรายไดจาก
การลงทุนในสินทรัพยเปนประจําระหวาง
ฝายบัญชีและฝายลงทุน
- มีการแบงแยกหนาที่การปฏิบัติงาน
ระหวางผูลงบันทึกรายการในทะเบียนคุม
สินทรัพย และผูบันทึกบัญชี

3. การบันทึกรายการซื้อ
ขายสินทรัพยทางบัญชีไม
ถูกตอง สงผลทําใหการ
เปดเผยขอมูลในงบ
การเงินไมถูกตอง

บุคลากร
(People)

OH 03

เจาหนาที่ฝายบัญชี
บันทึกรายการทาง
บัญชีไมถูกตอง

ฝายลงทุน

ปานกลาง

ปานกลาง

4. การละเมิด พรบ.
ประกันชีวิตในเรื่องการ
ลงทุนในหลักทรัพย

บุคลากร
(People)

OH 04

เจาหนาที่ฝายลงทุน
ไมไดปรับปรุงระบบ
การลงทุนใหเปน
ปจจุบันตาม
หลักเกณฑการ

ฝายลงทุน

ปานกลาง

ปานกลาง ไมไดมีการ
ปรับปรุงระบบ
การลงทุนให
เปนปจจุบัน
ตาม

- กําหนดใหมีผูตรวจสอบในการบันทึก
รายการ เชน ราคาตนทุน ราคาปดของ
หลักทรัพย และมูลคายุติธรรม และ
กําไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงใน
มูลคาสินทรัพยไมไดถูกประเมิน
(Unrealized gain/loss) และกําไร
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคา
สินทรัพยที่ถูกประเมินแลว (Realized
gain/loss)
- มีการกําหนดขอบเขตการลงทุนที่
ยอมรับได (Investment limit) ในระบบ
การลงทุน (Investment System) เพื่อ
ปองกันไมใหมีการซื้อสินทรัพยเกินกวา
ขอกําหนดของ สํานักงาน คปภ.

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

มาตรการ
ติดตาม
ความ
เสี่ยง
ควร
ติดตาม
ผลทุก 3
เดือน

ต่ํา

ปานกลาง

ควร
ติดตาม
ผลทุก 3
เดือน

ต่ํา

ปานกลาง

ควร
ติดตาม
ผลทุก 3
เดือน
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ความเสี่ยง (Risk)

ประเภท
ความเสี่ยง
(Risk
Category)

*รหัส
ความ
เสี่ยง
(Risk
Code)

สาเหตุความเสี่ยง
(Root Cause)

เจาของความ
เสี่ยง (Risk
Owner)

ลงทุนที่ไดกําหนดไว
ใน พรบ.ประกันชีวิต

หมายเหตุ : 1. ตัวอยางขางตนเพื่อใชเปนแนวทางในการทําความเขาใจสําหรับบริษัทประกันชีวิตเทานั้น
2. เกณฑประเมินความถี่และความรุนแรงแบงเปน 3 ระดับ คือสูง ปานกลาง ต่ํา
3. * OH หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากบุคคลากร
OP หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากกระบวนการปฏิบัติงาน
OT หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากเทคโนโลยี
OE หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอก

ความเสี่ยงกอนมี
การจัดการ
(Inherent Risk)
ความถี่
(Frequency)

ความ
รุนแรง
(Impact)

ดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยง
(Key Risk
Indicator)
หลักเกณฑการ
ลงทุนที่ได
กําหนดไวใน
พรบ.ประกัน
ชีวิต

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช
ปจจุบนั
(Current Measures)
- ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขต
การลงทุนที่ยอมรับได (Investment
limit) ในระบบการลงทุน (Investment
System) จะตองมีการตรวจสอบอีกครั้ง
หนึ่งใหมีความถูกตองเปนไปตาม
ขอกําหนดของ สํานักงาน คปภ.
- มีการตรวจสอบรายงานการลงทุนที่สง
ใหสํานักงาน คปภ. เปนประจํา

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

มาตรการ
ติดตาม
ความ
เสี่ยง

