เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุม
คณะทํางานรวมภาครัฐและเอกชนในการพิจารณาแนวทางและจัดทําคูมือ
ในการกํากับความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operational Risk)
ครั้งที่ 2 / 2551
วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2551 เวลา 9.30 น
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เริ่มประชุมเวลา 9.45 น.

วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ไดมีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การจัดจางที่ปรึกษาคณะทํางาน RBC
สํานักงาน คปภ.ไดรับเงินชวยเหลือจากธนาคารโลกในการจัดจางที่ปรึกษาคณะทํางาน
RBC ขณะนี้กาํ ลังอยูในระหวางขั้นตอนการคัดเลือกตามกระบวนการของธนาคารโลก
2. การจัดทํารางมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
สืบเนื่องจาก พ.ร.บ.ประกันชีวติ และ พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับ
ใชเมื่อวันที่ 1 และ 6 กุมภาพันธ 2551 ตามลําดับ ไดใหอํานาจคณะกรรมการ ประกาศกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงือ่ นไขใด ๆ ใหบริษัทปฏิบตั ิ ในเรื่องการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของบริษทั สํานักงาน คปภ. อาศัยอํานาจ ตามมาตรา 38 (13) ของ พ.ร.บ.ประกันชีวติ (ฉบับที่ 1)
พ.ศ. 2551 และมาตรา 37 (12) ของ พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2551 จัดทําประกาศ
สํานักงาน คปภ. เรื่อง “การกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท
ประกันภัย” เพื่อใหบริษัทประกันภัยถือปฏิบัติและเปนกรอบในการจัดทําคูมือในการกํากับความเสี่ยง
ดานตางๆ ของบริษัทประกันภัย
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อ
วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ 2551 ณ หองประชุมชั้น 7 สํานักงาน คปภ. ซึ่งฝายเลขานุการ ไดสงรายงาน
การประชุมฯ โดยทาง E-mail และนําลงในเว็บไซต www.oic.or.th/rbcrbs.html ใหคณะทํางานพิจารณา
กอนหนานี้แลว
ซึ่งที่ประชุมไดขอแกไขรายงานการประชุม โดยขอเพิ่มชื่อ นางสาวอมรทิพย จันทรศรี
ชวาลา เปนคณะทํางานผูเขารวมประชุม
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหแกไขรายงานการประชุม

วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ กอน
ประธานฯ ขอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา คํ า นิ ย ามของความเสี่ ย งด า นปฏิ บั ติ ก าร และ
คําอธิบายประเภทของความเสี่ยง ซึ่งฝายเลขานุการไดนําไปปรับแกไขตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2551
เพื่อใหครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้นและนํามาเสนอตอที่ประชุมในครั้งนี้
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3.1.1 คํานิยามความเสี่ยงดานปฏิบัตกิ าร
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่กอใหเกิด
จากความเสียหาย อันเนื่องมาจากการขาดการกํากับดูแลกิจการที่ดี การขาดธรรมาภิบาลในองคกร และ/
หรือ การขาดการควบคุมภายในที่ดี โดยอาจเกิดขึ้นจากความลมเหลว ความไมเพียงพอ หรือความไม
เหมาะสมของกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือเกิดจากเหตุปจจัยภายนอก
ที่ไมใชสาเหตุทางการเงิน ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทประกันภัย
มติที่ประชุม
1. ขอแก ไ ข โดยตั ด ข อ ความ “ที่ ไ ม ใ ช ส าเหตุ ท างการเงิ น ซึ่ ง ส ง ผลกระทบต อ การ
ดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทประกันภัย” ออก
3.1.2 ประเภทของความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ
มติที่ประชุม
ขอใหคณะทํางานฯ พิจารณาคําอธิบายประเภทของความเสี่ยงดานปฏิบัติการแลวสง
ขอคิดเห็นหรือขอแกไขใหฝายเลขานุการ เพื่อนําไปแกไขปรับปรุงและนํามาเสนอตอที่ประชุมในครั้ง
ตอไป
3.2 รางมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารางมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทประกันภัย เพื่อใหฝายวางแผนและพัฒนาระบบการกํากับดําเนินการปรับปรุงรางฯ ดังกลาวให
เหมาะสมและนําเขาสูกระบวนการพิจารณาของสํานักงาน คปภ. เพื่อจัดทําเปนประกาศ คปภ. รวมทั้ง
ใหคณะทํางานนี้ไดใชเปนแนวทางในการจัดทําคูมือในการกํากับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational
Risk) ตอไปนั้น
ที่ประชุมไดพิจารณารางมาตรฐานขั้นต่ําฯ ในแตละหัวขอตามลําดับ และ
คณะทํางานฯ มีการนําเสนอขอคิดเห็นอยางกวางขวาง สรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้
คํานิยามการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมไดแสดงขอคิดเห็นเกี่ยวกับนิยามการบริหารความเสี่ยง สรุปไดดังนี้
- นิยาม “ความเสี่ยง” ใหครอบคลุมความเสี่ยงทั้งในดานบวกและดานลบ และ
ควรคํานึงถึงคาใชจายดวย
- วัตถุประสงคของหนวยงานกํากับในการออกประกาศรางมาตรฐานขั้นต่ําฯ คือ
เพื่อกําหนดใหบริษัทประกันภัยมีการจัดการและควบคุมความเสี่ยงของบริษัท
เพื่อไมใหบริษัทไดรับผลกระทบที่รุนแรงจากความเสี่ยง ดังนั้น รางมาตรฐาน
ขั้นต่ําฯ จึงมุงเนนเพื่อใหบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงดานลบเทานั้น
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มติที่ประชุม
ให ฝ า ยเลขานุ ก ารศึ ก ษานิ ย ามของการบริ ห ารความเสี่ ย งให เ ป น ไปตามหลั ก สากล
ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งในดานบวกและดานลบ แตสําหรับรางมาตรฐานขั้นต่ําฯ มีวัตถุประสงคใหบริษัท
ประกันภัยมีการจัดการและควบคุมความเสี่ยงดานลบเทานั้น
1. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมไดแสดงขอคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง สรุปไดดังนี้
- ขอใหเพิ่มคําวา “Risk Profile” หลังคําวา “ความเสี่ยงรวมของบริษัท”
- ใหแกไขคํานิยามของ Risk Tolerance และ Risk Appetite ใหม โดยใหใช
ภาษาที่เขาใจงาย และในคูมือปฏิบัติ (Guidance) ควรมีการยกตัวอยางของ
Risk Tolerance และ Risk Appetite ใหเห็นชัดเจนเพื่อใหเห็นความแตกตาง
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามเสนอ
2. กลยุทธการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมขอใหฝายเลขานุการ ใสภาษาอังกฤษในขอ 2.1-2.5 ใหครบทุกหัวขอ
เพื่อใหทุกคนไดเขาใจถูกตองตรงกัน
2.1 โครงสรางการบริหารความเสี่ยง และบทบาทหนาที่ผูรับผิดชอบ
ที่ประชุมไดพิจารณา และแสดงความคิดเห็น สรุปไดดังนี้
- คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
- กําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทในระดับกวาง
- เนื่องจากรางมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงออกโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมาย จึงใหแกไขคําวา “ควร” ในรางฯ ใหเปนคําวา “ตอง” โดยทั้งหมด
- ใหพิจารณาจําแนกสิ่งที่บริษัทตองปฏิบัติ และสิ่งที่บริษัทควรปฏิบัติ โดยใหแยก
สิ่งที่จะกําหนดใหบริษัทตองปฏิบัติไวในตัวกฎหมายรางมาตรฐานขั้นต่ําฯ และ
สิ่งที่ไมบังคับใหบริษัทตองมีไวในคูมือปฏิบัติ
2.2 การระบุความเสี่ยง
ที่ประชุมไดพิจารณาความเสี่ยงดานตางๆ และแสดงขอคิดเห็น สรุปไดดังนี้
- ในนิยามของความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ใหตัดขอความ “การกํากับดูแลกิจการที่
ดี การขาดธรรมาภิบาลในองคกร และ/หรือการขาดการควบคุมภายในที่ดี” และ
“ที่ไมใชสาเหตุทางการเงิน” ออก
- ความเสี่ยงดานการตลาด (Market Risk) ตัดคําวา “การ” ออก เปนความเสี่ยง
ดานตลาด (Market Risk)
- ในคูมือปฏิบัติ ใหอธิบายคํานิยามความเสี่ยงแตละตัวใหเขาใจงายและชัดเจน
ยิ่งขึ้น พรอมยกตัวอยางประกอบ
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2.3 การประเมินความเสี่ยง
ที่ประชุมไดพิจารณา และเสนอความเห็น สรุปไดดังนี้
- ขอใหแก บ รรทัดที่ 2 เป น “บริ ษัท ตองมีการประเมิ น ระดับ ความเสี่ ย งในเชิ ง
ปริมาณ และในกรณีที่ไมสามารถประเมินระดับความเสี่ยงบางประเภทในเชิง
ปริมาณ บริษัทตองประเมินระดับความเสี่ยงนั้นในเชิงคุณภาพ”
- ใหตัดตัวอยางออกไปใสไวในคูมือปฏิบัติ
2.4 การจัดการความเสี่ยง
ที่ประชุมไดพิจารณาและเสนอความเห็น สรุปไดดังนี้
- ใหตัดยอหนาแรก และแผนรองรับการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง
(Business
Continuity Plan: BCP) ออก และนําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง
(Business Continuity Plan: BCP) ไปใสไวในคูมือปฏิบัติ
2.5 การติดตามดูแลความเสี่ยง
ที่ประชุมไดพิจารณา และเสนอความเห็น สรุปไดดังนี้
- ใหตัดขอความในบรรทัดที่ 3 ตั้งแต “ใหแกผูบริหารระดับสูง...” ออก
- ใหนําขั้นตอนการรายงานขอมูลความเสี่ยง และระบบเตือนภัย หรือขั้นตอนการ
ติดตามดูแลความเสี่ยง และเรื่องความเสี่ยงประเภทใหมไปใสไวในคูมือปฏิบัติ
3. การเปดเผยขอมูล
ที่ประชุมไดพิจารณาและเสนอความเห็น สรุปไดดังนี้
- ขอใหฝายเลขานุการศึกษากฎระเบียบของ กลต. และหนวยงานกํากับอื่นๆ ใน
เรื่องการเปดเผยขอมูล เพื่อใหสอดคลองกัน
- ใหตัดขอความ บรรทัดแรก ตั้งแต “ รวมทั้งผูเอาประกันภัย...” ออก และคงยอ
หนาที่ 2 ไว
มติที่ประชุม
1. มอบฝายเลขานุการไปศึกษาและแกไขปรับปรุงรางมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหาร
ความเสี่ยงตามที่คณะทํางานเสนอความเห็น และสงใหคณะทํางานพิจารณาทาง e-mail
2. ขอใหคณะทํางานฯ พิจารณารางมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงที่ฝาย
เลขานุการไดแกไขปรับปรุงแลว และหากมีความเห็นหรือขอแกไข ขอใหสงใหฝายเลขานุการเพื่อนําไป
แกไขและนําเสนอใหที่ประชุมในครั้งตอไป
3.3 บทบาท หนาที่ของคณะกรรมการ / ผูบริหารระดับสูง / คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ประธานฯ ขอใหคณะทํางานฯพิจารณาบทบาท หนาที่ของคณะกรรมการ / ผูบริหาร
ระดับสูง / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบตั ิการ และเสนอแนะขอคิดเห็น
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มติที่ประชุม
มอบใหฝายเลขานุการไปพิจารณาและแกไขปรับปรุงบทบาท หนาที่ของคณะกรรมการ
/ ผูบริหารระดับสูง / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ของคูมือในการกํากับความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการ เพื่อใหสอดคลองกับรางมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

วาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

4.1 ติดตามการจัดทํากระบวนการของกิจกรรมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของ
กิจกรรมหลัก 5 ดานของบริษัทประกันภัย (Best Practice)
ประธานฯ ขอใหตวั แทนสมาคมประกันชีวติ ไทย และสมาคมประกันวินาศภัยรายงาน
ความคืบหนาของการดําเนินการจัดทํากระบวนการของกิจกรรมตามแนวทางปฏิบตั ิที่ดีของกิจกรรมหลัก
5 ดานของบริษัทประกันภัย ไดแก การออกผลิตภัณฑใหม การกําหนดราคา การพิจารณารับประกันภัย
การจัดการคาสินไหมทดแทน และการจัดการประกันภัยตอ ซึ่งกําหนดสงใหสํานักงาน คปภ. ภายในวันที่
15 เมษายน 2551
ตัวแทนสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัย ไดรายงานตอทีป่ ระชุม
วา ขณะนี้กําลังอยูระหวางการดําเนินการและคาดวาจะสามารถสงให คปภ. ไดตามกําหนด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
4.2 การกําหนดการประชุมครัง้ ตอไป
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาวันประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 3/2551
มติที่ประชุม
กําหนดการประชุมครั้งที่ 3/2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2551
เลิกประชุมเวลา 13.30 น.

นายพรพระ เหมะสิขัณฑกะ ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
นางสาวชญานิน เกิดผลงาม ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
นางสาววสุมดี วสีนนท

ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม

