รายงานการประชุม
คณะทํางานรวมภาครัฐและเอกชนในการพิจารณาแนวทางและจัดทําคูมือ
ในการกํากับความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operational Risk)
ครั้งที่ 3 / 2551
วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2551 เวลา 9.00 น
ณ หองประชุม ชั้น 9 สํานักงาน คปภ.

ผูเขาประชุม
1.

นางคมคาย ธูสรานนท
รองเลขาธิการ คปภ.
2. นายไพศาล โชติไพบูลยพนั ธุ
ผูชวยเลขาธิการ คปภ.
3. นายกี่เดช อนันตศิริประภา
ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัย
4. นายชูชัย วชิรบรรจง
ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัย
5. นายสมบัติ อนันตลาโภชัย
ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัย
6. นางฐิตาพร ธารากิจ
ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัย
7. นางเมฑะกา เหลาขวัญสถิตย
ผูแทนสมาคมประกันชีวติ ไทย
8. นางสาวสมนึก วิวัฒนะ
ผูแทนสมาคมประกันชีวติ ไทย
9. นางสาวจรียรัตน ชีพพิมลชัย
ผูแทนสมาคมประกันชีวติ ไทย
10. นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ
ผูแทนสํานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
11. นางสาวอมรทิพย จันทรศรีชวาลา
ผูเชี่ยวชาญดานคณิตศาสตรประกันภัย
12. นางสาวจอมขวัญ จันทนผา

ประธานคณะทํางาน
รองประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

-213.
14.
15.
16.
17.
18.

นางสาวประภาภัสร กุลปวโรภาส
นางสาววสุมดี วสีนนท
นางสาวรัชนีวภิ า ปุยพันธวงศ
นายพรพระ เหมะสิขัณฑกะ
นางสาวธนิตา อนุสนธิ์อดิสัย
นางสาวชญานิน เกิดผลงาม

ผูไมเขาประชุม
1. นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ
ผูชวยเลขาธิการ คปภ.
2. นายกรกฤต คําเรืองฤทธิ์
ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัย
3. นางสาวสันทิยา โทรสัมพันธ
ผูแทนสมาคมประกันชีวติ ไทย
4. Mr. Lim Kean Hin
ผูแทนสมาคมประกันชีวติ ไทย
5. นางสาวปยวดี โขวิฑูรกิจ
ผูแทนสํานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
6. ผศ.ดร. ฐิติวดี ชัยวัฒน
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความเสี่ยง
7. นายอํานาจ วงศพินิจวโรดม
ผูเขารวมประชุม
1. นายพิชา สิริโยธิน
2. นางสาวมะยุรี หงษา
3. นางสาวอารดา พัฒนวิทยากุล
4. นางกัลยา จุกหอม
5. นางสาวพชรมน พิริยะสกุลยิ่ง
6. นางบุศรา ตันติเจริญ

คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผูชว ยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชว ยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชว ยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

รองประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

สมาคมประกันชีวติ ไทย
สมาคมประกันชีวติ ไทย
สมาคมประกันชีวติ ไทย
สมาคมประกันวินาศภัย
สมาคมประกันวินาศภัย
สมาคมประกันวินาศภัย

-3เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ไดมีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. เนื่องจาก ทานเลขาธิการ คปภ. ไดใหความสนใจในเรื่องความเสีย่ งดานตางๆ โดย
เนนถึงความสําคัญของความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานของบริษัทประกันภัยมาก เนื่องจากปญหาสวน
ใหญที่เกิดกับบริษัทประกันภัยนั้น เปนปญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบริษัท
ทานเลขาธิการตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และขอใหมีการจัดทํา
คูมือการกํากับความเสีย่ งดานปฏิบัติการ (Operational Risk) ใหแลวเสร็จกอนความเสี่ยงประเภทอื่น
ซึ่งปจจุบัน คณะทํางานฯไดรางมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยง และรางคูมือการกํากับความ
เสี่ยงดานปฏิบัติการแลว
2. เพื่อใหการจัดทําคูมือการกํากับความเสี่ยงดานปฏิบัติการเปนไปอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น
จึงขอใหมีการพิจารณาจัดตั้งคณะอนุกรรมการในภาคเอกชนเพื่อพิจารณารางคูมือการกํากับความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการ โดยคณะอนุกรรมการนี้ อาจแยกกันระหวางประกันชีวติ และประกันวินาศภัยก็ได
3. คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตระหนักถึง
ความสําคัญของคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคลากรของบริษทั ประกันภัย (Fit and Proper) ทาน
เลขาธิการ คปภ. จึงขอใหมีการพิจารณาเรื่องการกําหนดคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคลากรของ
บริษัทประกันภัย เนื่องจากคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคลากรเปนปจจัยสําคัญของความสําเร็จ
ในการบริหารความเสี่ยง จึงขอใหคณะทํางานฯ พิจารณาเพิ่มเรื่องการกําหนดคุณสมบัติและความ
เหมาะสมของบุคลากรของบริษัทประกันภัย ในรางมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 2 /2551 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2551 ณ หองประชุมชั้น 7 ซึ่งฝายเลขานุการ ไดสงรายงานการประชุมฯ ทาง
E-mail และนําลงในเว็บไซต www.oic.or.th/rbcrbs.html ใหคณะทํางานพิจารณากอนหนานี้แลว
ฝายเลขานุการ แจงที่ประชุมวา หลังจากที่เวียนรายงานการประชุมใหคณะทํางาน
พิจารณาไปแลวนั้น ปรากฏวาไมมีผูใดแจงขอแกไข จึงขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
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วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ กอน
- รางมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
ประธาน ขอให ที่ประชุมพิจารณาร างมาตรฐานขั้ นต่ําในการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทประกันภัย ซึ่งฝายเลขานุการไดแกไขและนํามาเสนอตอที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณารางมาตรฐานขั้นต่ําฯ ตามที่ไดแกไขมาแลว และขอใหแกไขเพิ่มเติม
ดังนี้
- เนื่องจากร างมาตรฐานขั้นต่ําฯ นี้ ตองการให ครอบคลุมถึงบริษัทประกันภัยทุ ก
บริษั ท ไม ว าจะเป น บริษัท ประกันภัยของไทย หรือของตางประเทศ ที่ทํ าธุ รกิ จ
ประกันภัยในประเทศไทย จึงขอใหแกไขวัตถุประสงค ขอ 3 โดยใหแกไขเปน “ 3.
เพื่อเสริมสรางความนาเชื่อถือของบริษัทประกันภัยและอุตสาหกรรมประกันภัยของ
ประเทศไทย”
- เพื่อใหรางมาตรฐานขั้นต่ําฯ มีการใชคําที่ใชอางอิงบริษัทประกันภัยที่สอดคลองกัน
จึงขอใหแกไขคําอางอิงบริษัทประกันภัยในคํานิยามการบริหารความเสี่ยง โดยให
เปลี่ยนคําวา องคกร เปน บริษัท ทั้งหมด
- เนื่องจากคําวา Risk Profile ใน ขอ 1 ของนโยบายการบริหารความเสี่ยง ไมสื่อถึง
ความหมายของความเสี่ยงรวม จึงขอใหตัดคําวา “ (Risk Profile) ” ออก
- แกไข ขอ 2.1 โครงสรางการบริหารความเสี่ยง...โดยเพิ่มคําวา of เปน Board of
Directors และ เปลี่ยนคําวา องคกร เปน บริษัท
- แกไข ขอ 2.2.2 ความเสี่ยงดานประกันภัย โดยตัดคําวา “คํานวณ” ออก
- เพื่อบริษัทไมถูกจํากัดรูปแบบในการประเมินความเสี่ยง จึงขอใหแกไข ขอ 2.3 การ
ประเมินความเสี่ยง โดยตัดประโยคตั้งแต “โดยบริษัท......ในเชิงคุณภาพ” ออก
ทั้งหมด
- โดยทั่วไป เนื้อความที่กําหนดในประกาศนายทะเบียน จะไมมีการยกตัวอยาง จึง
ขอใหแกไข ขอ 2.4 การจัดการความเสี่ยง ขอ ก) โครงสรางการควบคุม และ ข)
กิจกรรมการควบคุม โดยตัดประโยคตั้งแตคําวาเชนออกทั้งหมด ไดแก “เชน ระบุ
หนาที่ความรับผิดชอบและวิธีการปฏิบัติของหนวยงานหรือบุคลากรในการจัดการ
ความเสี่ยง” และ “ เชน การกําหนดขีดจํากัดความเสี่ยง (Risk Limit) ของแตละ
กิจกรรมที่สําคัญ เครื่องมือที่ใชในการลดความเสี่ยง เปนตน โดยขีดจํากัดของความ
เสี่ยง (Risk Limit) หมายถึง ระดับเพดานความเสี่ยงที่ยอมรับได”
ฝายเลขานุการ เสนอความเห็นวา เนื่องจากแผนธุรกิจ (Business Plan) ของบริษัท
ประกันภัย สามารถบงบอกถึงแนวโนมและทิศทางของระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย และยังเปน
ประโยชนในการระบุปจจัยความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการวางแผนการจัดการความเสี่ยง

-5ดังนั้น ฝายเลขานุการ จึงเสนอใหบริษัทประกันภัยสงแผนธุรกิจ (Business Plan) ตอสํานักงาน คปภ.
เพื่อใชในการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมของนโยบายในการ
บริหารความเสี่ยง และระดับเงินกองทุนในการรองรับความเสี่ยงของบริษัท เชน หากบริษัทมีแผนการ
ขยายธุรกิจ บริษัทมีการดํารงเงินกองทุนในระดับที่เพียงพอ/เหมาะสมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
หรือไม หรือ เมื่อบริษัทมีขยายการรับประกันภัยประเภทอื่นๆ บริษัทมีความพรอมในดานการจายคา
สินไหม การลงทุน หรือการประกันภัยตอหรือไม เปนตน
ทั้งนี้ ฝายเลขานุการ ไดนําเสนอใหบริษัทประกันภัยตองสงขอมูลเปนประจําทุกปให
สํานักงาน คปภ. ดังนี้
1)
นโยบายและกลยุทธการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
2)
แผนธุรกิจ 3 ป ซึ่งระบุถึงเปาหมายเงินกองทุน หรือ ระดับของเงินกองทุนที่จะ
รองรับความเสี่ยงจาการดําเนินธุรกิจของบริษัทดวย
ที่ประชุมไดมีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการสงแผนธุรกิจใหแก คปภ. สรุปประเด็นได
ดังนี้
สํานักงาน คปภ. ควรกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจนในเรื่องการกําหนดใหบริษัทตอง
จัดสงแผนธุรกิจ เพื่อสํานักงาน คปภ. จะไดสามารถกําหนดแบบรายงาน ขอบเขต และขอมูลของแผน
ธุรกิจที่ตองการไดอยางชัดเจน
การจัดสงแผนธุรกิจตองเปนแนวทางปฏิบัติเชนเดียวกันทุกบริษัท โดยกอนที่ประกาศ
ในเรื่องดังกลาวจะมีผลบังคับใช สํานักงาน คปภ. ควรมีการสื่อสารใหบริษัทประกันภัยไดรับทราบและ
เขาใจถึงวัตถุประสงคและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องดังกลาว รวมทั้งควรใหระยะเวลาบริษัทในการ
เตรียมความพรอมในการจัดทําแผนธุรกิจที่เหมาะสม
ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งาน คปภ. ต อ งมี ม าตรการในการควบคุ ม การเก็ บ รั ก ษาข อ มู ล ไว เ ป น
ความลับอยางเหมาะสมดวย
นอกจากนี้ เพื่อใหบริษัทประกันภัยมีความเขาใจถึงการบริหารความเสี่ยงและสามารถ
นําไปปฏิบัติจริงได สํานักงาน คปภ. ควรจัดใหมีการจัดอบรม (Training) การบริหารความเสี่ยงดวย
ฝายเลขานุการ ขอใหที่ประชุมพิจารณาขอ 2.1 โครงสรางการบริหารความเสี่ยงและ
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยขอเพิ่มเติมเรื่องการกําหนดคุณสมบัติและความเหมาะสม
ของบุคลากรของบริษัทประกันภัย (Fit and Proper) ในรางมาตรฐานขั้นต่ําใหเปนสวนหนึ่งในการ
บริหารความเสี่ยง และสงเสริมยกระดับธรรมาภิบาลในธุรกิจประกันภัยดวย โดยขอเพิ่มขอความ ดังนี้
บริ ษั ท ต อ งจั ด ให มี โ ครงสร า งการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ส อดคล อ งกั บ นโยบายและ
วัตถุประสงคของบริษัท และกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
จัดการความเสี่ยง รวมถึงการกําหนดคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคลากรที่มีสวนรับผิดชอบตอการ
ดําเนินงานของบริษัท ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท (Fit and Proper) ไดแก คณะกรรมการ

-6บริษัท ผูบริหารระดับสูง นักคณิตศาสตรประกันภัย และผูตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ การกําหนดคุณสมบัติ
และความเหมาะสมของบุค ลากรข า งต น จะต อ งเปนไปตามเกณฑการกํ าหนดคุณ สมบัติแ ละความ
เหมาะสมที่แนบทายประกาศ
ที่ประชุมไดมีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มคุณสมบัติและความเหมาะสมของ
บุคลากร สรุปประเด็นไดดังนี้
เนื่องจากมีกฎหมายกําหนดเรื่องคุณสมบัติของผูตรวจสอบภายในและนักคณิตศาสตร
ประกันภัยอยูแลว เพื่อไมใหเปนการซ้ําซอน จึงไมควรมีการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรดังกลาวใน
รางมาตรฐานฯ นี้ สําหรับคุณสมบัติของผูบริหารระดับสูง ควรมีการกําหนดคํานิยามของผูบริหาร
ระดับสูงใหชัดเจน เนื่องจากบริษัทประกันภัยมีขนาดและโครงสรางองคกรที่ตางกัน เชน บริษัทที่มีขนาด
ใหญ อาจมีลําดับชั้นและจํานวนผูบริหารระดับสูงที่มากและซับซอนกวาบริษัทที่มีขนาดเล็ก ทั้งนี้ กลต.
ไดกําหนดใหคํานิยามของผูบริหารระดับสูง หมายถึง ผูบริหาร 4 คนรองจาก CEO แตถามีจํานวนคน
ในลําดับลางสุดที่นับ (เพื่อใหครบ 4 คน) ก็ใหรวมทุกคนที่อยูในลําดับนั้น ในขณะที่ ธปท.ใหคํานิยาม
ผูบริหารระดับสูงอยางกวางๆ โดยอางอิงจากบทบาทหนาที่ของผูบริหารระดับสูง
ทั้งนี้ การพิจารณาคํานิยามของผูบริหารระดับสูง ควรคํานึงถึงภาระที่จะเกิดกับบริษัท
ดวย
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบตามเสนอใหเพิ่มการกําหนดใหบริษัทประกันภัยยืน่ แผนธุรกิจ 3 ป
(Business Plan) และเปาหมายเงินกองทุนใหแกสํานักงาน คปภ. เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงและ
ระดับความพอเพียงของเงินกองทุนในการรองรับความเสี่ยงนัน้ แตทั้งนี้ ใหฝายเลขานุการ
กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของแผนธุรกิจทีต่ องการใหชดั เจน
2. เห็นชอบตามเสนอใหเพิ่มการกําหนดคุณสมบัติและความเหมาะสมของ
บุคลากรของบริษัทประกันภัย (Fit and Proper) ใหอยูในรางมาตรฐานขั้นต่ําฯ ทั้งนี้ ใหกําหนด
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูงเทานั้น โดยมอบใหฝายเลขานุการ
พิจารณานิยามและคุณสมบัติของบุคลากรดังกลาว
3. ใหฝายเลขานุการจัดสงรางมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงที่แกไข
ปรับปรุงแลว ใหแกคณะทํางานฯทาง e-mail เพื่อใหคณะทํางานฯ พิจารณาและแสดงความ
คิดเห็นหรือแกไข และเพือ่ ใหฝายเลขานุการนําไปแกไขและนําเสนอใหที่ประชุมในครั้งตอไป
ประธาน (ทานรองฯคมคาย ธูสรานนท) ติดภารกิจประชุมกับทานเลขาธิการ จึงมอบให
รองประธาน (ผูชวยฯ ไพศาล โชติไพบูลยพันธุ) ทําหนาที่ประธานการประชุมแทนในวาระตอไป

-73.2 รางคูมือการกํากับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk)
รองประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณารางคูมือการกํากับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ฝายเลขานุการ แจงที่ประชุมวา มีคณะทํางานเสนอความเห็นใหนํารางคูมือการกํากับ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่ฝายเลขานุการเสนอมาใชเปนรางคูมือมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความ
เสี่ยง
มติที่ประชุม
ให ค ณะอนุ ก รรมการนํ า ร า งคู มื อ การกํ า กั บ ความเสี่ ย งด า นปฏิ บั ติ ก ารที่ ฝ า ย
เลขานุการเสนอ ใชในการพิจารณาตอไป
3.3 แตงตัง้ คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณารางคูมอื การกํากับความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการ
รองประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ เรื่องการ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณารางคูมือฯ เนื่องจากพบวารางคูมือฯ มีรายละเอียดเปนจํานวนมาก
จําเปนตองใชผูที่มีความรูและประสบการณในดานบริหารความเสี่ยงรวมกันพิจารณาอยางรอบคอบ
ดังนั้น หากรอใหคณะทํางานฯ ซึ่งประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง พิจารณารายละเอียดในทุกเรื่อง อาจจะทําให
งานลาชา และไมมีประสิทธิภาพ ฝายเลขานุการจึงเสนอใหมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการสําหรับรางคูมือ
การกํากับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เพื่อรับไปดําเนินการตอในรายละเอียดใหเหมาะสมกับบริษทั
ประกันชีวติ และวินาศภัยแลว นํามาเสนอใหที่ประชุมคณะทํางานคณะนี้พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น สรุปประเด็นไดดังนี้
เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบตั ิการอาจมีลักษณะที่แตกตางกันระหวาง
บริษัทประกันชีวติ และบริษทั ประกันวินาศภัย และเพื่อใหการพิจารณารางคูมือฯ เปนไปอยางรวดเร็ว
คณะอนุกรรมการพิจารณารางคูมือฯ จึงอาจใหแยกเปน 2 คณะ คือ คณะทํางานของสมาคมประกันชีวติ
ไทยและคณะทํางานของสมาคมประกันวินาศภัย โดยมีเจาหนาที่ของสํานักงาน คปภ. เขารวมในการ
ทํางานและเปนผูประสานงานของทั้งสองคณะ นอกจากนี้ ควรใหบริษัทประกันภัยที่อยูในกลุมของ
ธนาคารเขารวมในคณะอนุกรรมการ เนื่องจากบริษัทดังกลาวมีประสบการณดานการบริหารความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการ ซึ่งจะเปนประโยชนในการพิจารณารางคูมือฯ
อยางไรก็ตาม การพิจารณารางคูมือฯ ของทั้งสองคณะนี้ ควรใหอยูภายใตกรอบ
เดียวกัน โดยจะมุงเนนการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบตั ิการในดานการปฏิบัติ และจะยังไมเนนเรื่อง
เงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และการพิจารณารางคูมือฯ ตองใหแลวเสร็จกอนสิ้น
ไตรมาสที่ 2 ของปนี้ เพื่อใหฝายเลขานุการรวบรวมและปรับปรุง รวมถึงจัดทําการรับฟงความเห็นจาก
บริษัทประกันภัยและผูที่เกีย่ วของ (Hearing) และนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป

-8มติที่ประชุม
1. เห็นชอบใหสมาคมประกันชีวติ ไทย และสมาคมประกันวินาศภัย แตงตัง้
คณะอนุกรรมการของแตละสมาคม เพื่อพิจารณารายละเอียดรางคูมือกํากับความเสีย่ งดาน
ปฏิบัติการ โดยขอใหสมาคมฯ สงรายชื่อผูแทนของคณะอนุกรรมการหรือผูประสานงาน ภายใน
วันที่ 11 เมษายน 2551
2. คณะอนุกรรมการทั้งสองคณะนําเสนอรางคูมือกํากับความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการทีผ่ านการพิจารณาแลว เสนอตอที่ประชุมคณะทํางานรวมฯ ครั้งตอไปในเดือน
พฤษภาคม 2551

วาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ
- การกําหนดการประชุมครั้งตอไป

มติที่ประชุม
กําหนดการประชุมครัง้ ที่ 4/2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2551

เลิกประชุมเวลา 13.30 น.

นายพรพระ เหมะสิขัณฑกะ ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
นางสาวชญานิน เกิดผลงาม ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
นางสาววสุมดี วสีนนท

ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม

ฝายวางแผนและพัฒนาระบบการกํากับ
สวนกํากับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ โทร. 2803
ที่ 3100 / ………..
10 เมษายน 2551
เรื่อง รายงานการประชุมคณะทํางานรวมฯ ในการพิจารณาแนวทางและจัดทําคูม ือในการกํากับ
ความเสี่ยงดานปฏิบตั ิการ (Operational Risk) ครั้งที่ 3 /2551
เรียน ผอ.ฝายวางแผนและพัฒนาระบบการกํากับ (ผานหัวหนาทีม นส.รัชนีวภิ าฯ)
ตามที่ ไดมีการประชุมคณะทํางานรวมภาครัฐและเอกชนในการพิจารณาแนวทางและ
จัดทําคูมือในการกํากับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) ครั้งที่ 3 /2551 เมื่อวันที่ 3
เมษายน 2551 ณ หองประชุมชั้น 9 สํานักงาน คปภ. นั้น
บัดนี้ สวนกํากับความเสีย่ งดานปฏิบัติการ ไดดําเนินการจัดทํารายงานการประชุม
ดังกลาวเรียบรอยแลว ปรากฏตามเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดแจงสวนกํากับความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการเพือ่ เวียนรายงานการประชุมใหคณะทํางานไดทราบตอไป

(นายพรพระ เหมะสิขัณฑกะ)
เจาหนาที่ชํานาญการ

