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รายงานการประชุม
คณะทํางานรวมภาครัฐและเอกชนในการพิจารณาแนวทางและจัดทําคูมือ
ในการกํากับความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operational Risk)
ครั้งที่ 5 / 2551
วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2551 เวลา 13.30 น
ณ หองประชุม ชั้น 7 สํานักงาน คปภ.

ผูเขาประชุม
1.

นางคมคาย ธูสรานนท
รองเลขาธิการ คปภ.
2. นายไพศาล โชติไพบูลยพนั ธุ
ผูชวยเลขาธิการ คปภ.
3. นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ
ผูชวยเลขาธิการ คปภ.
4. นางเมฑะกา เหลาขวัญสถิตย
ผูแทนสมาคมประกันชีวติ ไทย
5. นางสาวสมนึก วิวัฒนะ
ผูแทนสมาคมประกันชีวติ ไทย
6. นางสุจารี พงษพฤกษา
ผูแทนสมาคมประกันชีวติ ไทย
7. นางสาวสันทิยา โทรสัมพันธ
ผูแทนสมาคมประกันชีวติ ไทย
8. นางสาวจรียรัตน ชีพพิมลชัย
ผูแทนสมาคมประกันชีวติ ไทย
9. นายชูชัย วชิรบรรจง
ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัย
10. นางฐิตาพร ธารากิจ
ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัย
11. นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ
ผูแทนสํานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
12. นางสาวปยวดี โขวิฑูรกิจ
ผูแทนสํานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
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คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
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13. ผศ.ดร. ฐิติวดี ชัยวัฒน
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความเสี่ยง
14. นางสาวอมรทิพย จันทรศรีชวาลา
ผูเชี่ยวชาญดานคณิตศาสตรประกันภัย
15. นายอํานาจ วงศพินิจวโรดม
16. นางสาวจอมขวัญ จันทนผา
17. นางสาวประภาภัสร กุลปวโรภาส
18. นางสาววสุมดี วสีนนท
19. นางสาวรัชนีวภิ า ปุยพันธวงศ
20. นายพรพระ เหมะสิขัณฑกะ
21. นางสาวธนิตา อนุสนธิ์อดิสัย
22. นางสาวชญานิน เกิดผลงาม
ผูไมเขาประชุม
1. นายกี่เดช อนันตศิริประภา
ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัย
2. นายกรกฤต คําเรืองฤทธิ์
ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัย
3. นายสมบัติ อนันตลาโภชัย
ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัย
ผูเขารวมประชุม
1. นายพิชา สิริโยธิน
2. นางสาวมะยุรี หงษา
3. นางสาวกัลยา จุกหอม
4. นางสาวพชรมน พิริยะสกุลยิ่ง
5. กมลพรรณ เจริญยิ่ง
6. นางบุศรา ตันติเจริญ
7. นายอิศรา ชูวศิ ิษฐ
8. นายปญญา ลัพธิรักษา
9. นางสาวอาภาภัทร ปายะนันทน
10. นายพีรพงษ ลิตวารันต
11 Mr. Siguard Volk
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ติดภารกิจ
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สมาคมประกันชีวติ ไทย
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สมาคมประกันวินาศภัย
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บริษัท ธนชาติประกันภัย จํากัด
บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวติ จํากัด
บริษัท เอ.ไอ.เอ จํากัด (สาขาประเทศไทย)
บจม.อยุธยา อลิอันซ ซีพีประกันชีวติ
บจม.อยุธยา อลิอันซ ซีพีประกันชีวติ
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ

ประธานฯ มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ความคืบหนาจากการประชุมรับฟงความคิดเห็น (Hearing) เมื่อวันที่ 30
เมษายน 2551 ณ หองประชุม ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย ตามที่รา งกฎหมายใหมของสํานักงาน คปภ.
จะประกาศใชเกี่ยวกับรางประกาศ คปภ. และคําสั่งนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไข
ในการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย พ.ศ. 2551, แนว
ทางการตรวจสอบและกํากับบริษทั ประกันภัย และรางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.
ประกันชีวติ ฯ และ พ.ร.บ.ประกันวินาศภัยฯ และเปดโอกาสใหทุกฝายรวมแสดงความคิดเห็นและจัดสง
ใหสํานักงาน คปภ.ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนั้น ในการนี้สํานักงาน คปภ. ไดรวบรวมขอคิดเห็นตางๆ
และดําเนินการ สรุปได ดังนี้
1.1 รางประกาศ คปภ. และคําสั่งนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขใน
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย พ.ศ. 2551 มี
ขอคิดเห็นที่เปนสาระสําคัญ 2 ประการไดแก ชวงเวลาของขอมูลที่เปดเผยควรจะเปดเผย เปนรายเดือน
หรือรายไตรมาส และ วันทีท่ ี่ประกาศเริ่มมีผลบังคับใชควรเปนวันที่ 2 มกราคม 2552 หรือวันทีป่ ระกาศ
1.2 แนวทางการตรวจสอบและกํากับบริษัทประกันภัย คณะทํางานของสํานักงาน คปภ.
ไดดําเนินการคํานวณหาคาเฉลี่ยของทั้งอุตสาหกรรมและนํามาเปรียบเทียบกับ Benchmark ของ
ตางประเทศเพื่อใหไดเกณฑที่เหมาะสม
1.3 รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.ประกันชีวติ ฯ และ พ.ร.บ.ประกัน
วินาศภัยฯ ภาคเอกชนไดขอใหคงอัตราเดิมที่ใชตั้งแตป พ.ศ. 2535 ภาคธุรกิจไดเสนอขอใชอัตราเดิม
เปนสวนใหญ ซึ่งสํานักงาน คปภ. ไดพิจารณาแลวเห็นวาคงเปนไปไมไดที่จะไมปรับอัตราคาธรรมเนียม
ตามเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป แตจะปรับเปนเทาใดนั้นตองดูความเหมาะสม
ทั้งนี้ สํานักงาน คปภ. จะเชิญผูบริหารบริษัทประกันภัยทุกบริษัทมาประชุมรับฟงความ
คิดเห็นอีกครั้งประมาณปลายเดือนกรกฎาคม เพื่อหาขอสรุปทั้ง 3 เรื่องตอไป
2. ความคืบหนาความรวมมือจากธนาคารโลกในการจางที่ปรึกษาตางประเทศ
สํานักงาน คปภ. ไดรับแจงจากธนาคารโลกวา ขณะนี้เหลือบริษทั ที่ปรึกษาที่พิจารณาอยูเพียง 2 บริษัท
เทานั้น ทั้งสองบริษัทไดมีการขอขอมูลเพิ่มเติมจากสํานักงาน คปภ. ซึ่งทางสํานักงาน คปภ. ก็ได
ดําเนินการจัดสงไปใหเรียบรอยแลว คาดวาจะไดขอสรุปภายในเดือนกรกฎาคมนี้
3. รางมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ตามที่
คณะทํางานรวมภาครัฐและเอกชนในการพิจารณาแนวทางและจัดทําคูมือในการกํากับความเสีย่ งดาน
การปฏิบัติการ (Operational Risk) ไดดําเนินการรางมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
ประกันภัยและไดขอสรุปเปนที่เรียบรอยแลวจากการประชุมคณะทํางาน ฯ ครั้งที่ 4/2551 ในการนี้
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ฝายเลขานุการไดรับความเห็นชอบจากทานเลขาธิการในการจัดสงราง มาตรฐานขั้นต่ําในการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยใหแกบริษัทประกันภัยทุกบริษทั เพือ่ ขอความคิดเห็น และ/หรือ
ขอเสนอแนะจากบริษัทประกันภัย ถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัตเิ มื่อออกเปนประกาศสํานักงาน คปภ.
เรื่องการบริหารความเสี่ยงขั้นต่ําของบริษัทประกันภัย ซึ่งทางสํานักงาน คปภ. ขอใหบริษัทจัดสงความ
คิดเห็นและ/หรือขอเสนอแนะภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 เมื่อไดรับผลเปนประการใดแลวนั้น
จะแจงใหคณะทํางานฯ ทราบเพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงตอไป ทั้งนี้ขอความรวมมือคณะทํางานฯ
ชวยเปนสื่อกลางในการทําความเขาใจกับบริษทั ประกันภัยดวย
4. เรื่องคณะทํางานขอลาออก ตามที่ Mr. Lim Kean Hin ผูแทนสมาคมประกันชีวติ
ไทยขอลาออกจากคณะทํางานนี้ เนื่องจากมีภารกิจมาก แตอยางไรก็ตาม Mr. Lim Kean Hin ก็ยัง
ชวยงานในคณะทํางานของ RBC ตอไป ในการนี้ไดมอบหมายใหนางสุจารี พงษพฤกษา เปน
คณะทํางาน
คุณพิชา สิริโยธิน ขอใหสํานักงาน คปภ. จัดสง รางมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความ
เสี่ยงใหกับสมาคมประกันชีวิตไทยดวย เนื่องจากทางสํานักงาน คปภ. ไดจัดสงถึงบริษัทประกันภัยทุก
บริษัทโดยตรง ทําใหทางสมาคมฯ ไมทราบเรื่อง ทานประธานแจงวาสมาคมประกันชีวติ ไทยและสมาคม
ประกันวินาศภัยสามารถดาวนโหลดรางมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยได
จากเวปไซดของสํานักงาน คปภ.
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 4 /2551 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2551 ณ หองประชุมชั้น 7 ซึ่งฝายเลขานุการ ไดจัดสงรายงานการ
ประชุมฯ ทาง E-mail และนําลงในเว็บไซต www.oic.or.th/rbcrbs.html ใหคณะทํางานพิจารณากอน
การประชุมหนานี้แลว
ฝายเลขานุการ แจงที่ประชุมวา หลังจากที่เวียนรายงานการประชุมใหคณะทํางาน
พิจารณาไปแลวนั้น ปรากฏวาไมมีผูใดขอแกไข ถือวารับรองการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2551
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วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 รางคูมือมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
คุณวสุมดี วสีนนท ไดขอความเห็นจากที่ประชุมเกี่ยวกับรางมาตรฐานขั้นต่ําในการ
บริหารความเสี่ยงของบริษทั ประกันภัยวาควรจะมีคูมือดวยหรือไม ถาตองมีคูมือมาตรฐานขั้นต่ําในการ
บริหารความเสี่ยงของบริษทั ประกันภัยแลว จะจัดดําเนินการรางคูมือโดยคณะทํางานใด หรือวาจัดตั้ง
คณะทํางานขึน้ มาใหม
ที่ประชุมไดแสดงความคิดเห็นแลวมีมติสรุปได ดังนี้
เห็นดวยวาควรจะมีคูมือมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
เพื่อใหบริษัทที่ไมมีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการบริหารความเสี่ยงจะไดใชคูมือในการเริ่มทําการ
บริหารความเสี่ยง และเพื่อใหเปนการปฏิบัตติ ามกฎหมาย แตทั้งนี้คูมือมาตรฐานขั้นต่ําฯ คงจะตองเปน
แบบกวางๆ แตสําหรับจะการจัดทํารางโดยคณะทํางานชุดใดนั้น จะขอกลับไปหารือกับทางสมาคม
ประกันวินาศภัย และสมาคมประกันชีวติ ไทยกอน
มติที่ประชุม
เห็นดวยกับการมีคูมือมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
แตจะใหคณะทํางานใดเปนผูดําเนินการนั้น มอบคณะทํางานไปหารือกับทางสมาคมแลวแจงใหที่ประชุม
ทราบในการประชุมครั้งที่ 6/2551
3.2 รางคูมือการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) ของ
สมาคมประกันวินาศภัย และสมาคมประกันชีวติ ไทย
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณาคูมือการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
(Operational Risk) ของสมาคมประกันวินาศภัย และสมาคมประกันชีวติ ไทยควบคูกันไป
3.2.1 วัตถุประสงค และหลักการ
ฝายเลขานุการ ไดเสนอตอที่ประชุมวา เนื่องจากทั้งสมาคมประชีวติ ไทยและสมาคม
ประกันวินาศภัยไดมีการแกไขเพียงเล็กนอยที่คลายๆ กัน ฝายเลขานุการจะรับไปดําเนินการแกไขโดย
ดูรางจากที่ทั้งสองสมาคมเสนอ
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหฝา ยเลขานุการพิจารณาแกไข วัตถุประสงค และหลักการ จากรางที่ทั้งสอง
สมาคมเสนอ
3.2.2 นโยบาย แผนงาน และโครงสรางการบริหารความเสี่ยง
สมาคมประกันชีวิตไทย เสนอขอตัดนโยบาย แผนงาน และโครงสรางการบริหาร
ความเสี่ยง ออกเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษทั จะดูแลการบริหารความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการอยูแ ลว
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สมาคมประกันวินาศภัย เสนอใหนําไปใสไวในคูมือมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหาร
ความเสี่ยง
ที่ประชุมไดแสดงความคิดเห็น สรุปไดดังนี้
ดร. ปยวดี ฯ ไดใหความเห็นวา ควรจะทําคูมือมาตรฐานขั้นต่ําการบริหารความเสีย่ ง
คูขนานไปกับคูมือการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของบริษัทประกันภัย
ทานประธาน แจงวาใหใสนโยบาย แผนงาน และโครงสรางการบริหารความเสีย่ งใน
คูมือการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการไปกอน แตเมื่อคูมือมาตรฐานขั้นต่ําการบริหารความเสี่ยงเสร็จ
เรียบรอยแลว คอยตัดออก
ดร. ปยวดีฯ ใหความเห็นเพิ่มเติมวา ควรแยกสวนสําหรับมาตรฐานขั้นต่ําการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย กับการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบตั ิการ โดยอาจแยกใสเปนภาคผนวก
ไวกอน
มติที่ประชุม
ฝายเลขานุการรับไปปรับแกไขในสวนของนโยบาย แผนงานและโครงสรางการบริหาร
ความเสี่ยงไวในภาคผนวก พรอมทั้งปรับแกตามที่ สมาคมประกันวินาศภัยเสนอโดยพิจารณาให
เหมาะสม
3.2.3 คํานิยามของความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
สมาคมประกันชีวิตไทยเสนอ
- ใหเพิ่มคํานิยามของความเสี่ยงดานปฏิบัติการ โดยเพิ่มยอหนาวา “ทั้งนี้ ไมนับรวม
ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสีย่ งดานการตลาด ความเสี่ยงสภาพคลอง และ
ความเสี่ยงดานประกันภัย”
- แกไ ข ขอ 2.2 ความผิดพลาดของรายการการทําธุรกรรมที่ เกิ ดขึ้ น (Transaction
Risk) เป น 2.2 ความผิ ด พลาดที่ เ กิ ด จากวิ ธี ป ฏิ บั ติ ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เกิ ด จากความผิ ด พลาดในวิ ธี
ปฏิบัติงานในการดําเนินธุรกิจ เชน กระบวนการออกผลิตภัณฑ และการเขาถึงขอมูลลูกคา ไมเปนไป
ตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่กําหนด
- เพิ่ ม ตั ว อย า ง ในข อ 2.3ระบบการควบคุ ม ภายในไม เ พี ย งพอ หรื อ ไม เ หมาะสม
(Internal Control Risk) เชน ไมมีการแบงแยกหนาที่การทํางานไวอยางเหมาะสม ไมมีการกําหนด
ขอบเขตอํานาจอนุมัติไวอยางชัดเจน เปนตน
สมาคมประกันวินาศภัย เสนอ
- ใหยายประเภทของความเสี่ยงดานปฏิบัติการไปอยูในหัวขอ การระบุความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการ (Risk Identification)
- ยายขอ 2.2 ความผิดพลาดของรายการการทําธุรกรรมที่เกิดขึ้น (Transaction Risk)
ไปเป น ข อ 1.4 ของความเสี่ ย งจากบุ ค ลากร และแก ไ ขหั ว ข อ เป น ความผิ ด พลาดของรายการค า
(Transaction Risk)
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- มี ป ระเด็ น สงสัย เกี่ยวกับ ความเสี่ย งดา นความปลอดภัย ของทรั พย สิน และสถานที่
ทํางาน
ที่ประชุมไดแสดงความคิดเห็น สรุปไดดังนี้
- ให ค งหั ว ข อ ประเภทของความเสี่ ย ง อยู ใ นคํ า นิ ย ามและประเภทของความเสี่ ย ง
เนื่องจากชัดเจนกวา
- เพิ่ มนิ ย ามของความเสี่ ย งดา นปฏิ บั ติก าร และตั ว อย า งข อ 2.3 ระบบการควบคุ ม
ภายในไมเพียงพอ หรือไมเหมาะสม (Internal Control Risk) ตามที่สมาคมประกันชีวิตไทยเสนอ
- ขอ 4 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเหตุปจจัยภายนอก ใหตัดคําวา “ที่ไมใชสาเหตุทางการ
เงิน” เพราะจะทําใหสับสนไมชัดเจน
ดร. ปยวดี ฯ ไดใหความเห็นวาในเรื่องความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเหตุปจจัยภายนอก
ความเสี่ยงดานความปลอดภัยของทรัพยสินและสถานที่ทํางาน เกิดไดทั้งจากเหตุปจจัยภายในและ
ภายนอก ไมมีความชัดเจน สวนความเสี่ยงตอชื่อเสียงของบริษัท ถือวาเปน ความเสี่ยงดานกลยุทธ เห็น
ควรใหตัดออก
คุ ณ อมรทิ พ ย ฯ ได ใ ห ค วามเห็ น ว า ความเสี่ ย งด า นชื่ อ เสี ย งเป น ผลกระทบอั น
เนื่องมาจากความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ ควรมีการระบุใชชัดวาเปนความเสี่ยงประเภทใด เพื่อให
ผูปฎิบัติไดคํานึงถึงความเสี่ยงนี้ดวย
มติที่ประชุม
ฝายเลขานุการรับไปแกไขตามที่ที่ประชุมใหความเห็น
3.2.4 นโยบาย แผนงาน และโครงสรางการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
สมาคมประกันชีวติ และสมาคมประกันวินาศภัย ไมขอแกไขในประเด็นนี้
มติที่ประชุม
คงขอความเดิม
3.2.5 ขอบเขตการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ฝายเลขานุการ ไดนิยามขอบเขตของการบริหารความเสี่ยง อันไดแก
- การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
- การกําหนดราคา
- การพิจารณารับประกันภัย
- การจัดการคาสินไหมทดแทน
- การรับประกันภัยตอ
- การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
ทั้งนี้ ทานประธานไดมอบใหสมาคมประกันวินาศภัยและสมาคมประกันชีวติ ไทยรับไป
พิจารณานิยามแลวแจงใหฝา ยเลขาทราบภายใน 2 สัปดาห
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มติที่ประชุม
สมาคมประกันวินาศภัยและสมาคมประกันชีวติ ไทยรับไปพิจารณานิยามแลวแจงใหฝาย
เลขาทราบภายใน 2 สัปดาห
3.2.6 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ก) การระบุความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Risk Identification)
สมาคมประกันชีวิตไทย เสนอใหเปลี่ยนคําอธิบายเปน “บริษัทควรมีการระบุความ
เสี่ ย งและทบทวนความเสี่ ย งด า นปฏิ บั ติ ก ารที่ มี อ ยู เ ป น ระยะๆ ซึ่ ง การระบุ ค วามเสี่ ย งนั้ น ควรจะ
ดําเนินการในทุกระดับตั้งแตระดับปฏิบัติการขึ้นไปจนถึงระดับบริหาร และใหครอบคลุม 6 กิจกรรมหลัก
โดยสอดคลองกับมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ซึ่งการระบุความเสี่ยง
นั้น จะตองอยูภายใตเกณฑและมาตรฐานตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือผูบริหารระดับสูงของบริษัท
กําหนดขึ้น” และ สมาคมประกันวินาศภัย ไมไดขอแกไข
มติที่ประชุม
มอบฝายเลขานุการใหแกไขตามที่สมาคมประกันชีวิตไทยเสนอเนื่องจากกระชับ และ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ข) การประเมินความเสียงดานปฏิบัติการ (Risk Assessment)
สมาคมประกันชีวิตไทย ขอตัดตัวอยางของเครื่องมือที่ชวยในการระบุและประเมิน
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการออกทุกหัวขอ เนื่องจากการกําหนดตัวชีว้ ัด (Risk Indicators) จําเปนตองมี
การเก็บขอมูลที่ผานมาเพื่อนํามาวิเคราะหสูการหาตัวชี้วัด ซึ่งเกี่ยวของกับ Key Risk Indicator
สมาคมประกันวินาศภัย เสนอ
- แกไขขอ 2 ของ ตัวอยางของเครื่องมือที่ชวยในการระบุและประเมินความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการ เปน “การประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบ (Severity or Impact) ที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นๆ”
- ตัด ตัวชีว้ ัดความเสี่ยง (Risk Indicators) ออก และเพิ่ม “หมายเหตุ ควรมีการกําหนด
ระดับอางอิง (Benchmark) ของตัวชีว้ ัดความเสี่ยง เพื่อใชในการเปรียบเทียบและประเมินระดับความ
เสี่ยง”
ที่ประชุมไดแสดงความคิดเห็น สรุปไดดังนี้
คุณสมนึกฯ เห็นวาเปนตัวอยางของเครื่องมือที่ชวยในการระบุและประเมินความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการนาจะยายไปอยูในภาคผนวก ใหฝายเลขาฯ รับไปพิจารณาในเรื่องของภาคผนวก
มติที่ประชุม
มอบฝายเลขานุการปรับตัวอยางของเครื่องมือที่ชวยในการระบุและประเมินความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการไปอยูในภาคผนวกแลวแกไขขอความใหเหมาะสม โดยพิจารณาจากรางคูมือที่ทั้งสอง
สมาคมเสนอ
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ค) การตอบสนองความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Risk Response)
สมาคมประกันชีวิตไทย เสนอใหตัด ทางเลือกในการตอบสนองความเสี่ยงไดแก
- การหลีกเลี่ยงความเสีย่ ง (Risk Avoidance)
- การลดความเสี่ยง (Risk Reduction)
- การโอนความเสี่ยง (Risk Transfer)
- การยอมรับความเสีย่ ง (Risk Acceptance)
สมาคมประกันวินาศภัย เสนอให
- เพิ่มคําในยอหนาแรก ดังนี้ “เมื่อบริษทั ประกันภัยไดประเมินความเสี่ยงดาน
ปฏิบตั ิการแลว...โดยคํานึงถึงตนทุนและประโยชนที่จะไดรับควบคูกนั ทางเลือก..”
ฝายเลขานุการเสนอคํานิยามของการตอบสนองความเสี่ยงดานปฏิบตั ิการ
ที่ประชุมไดแสดงความคิดเห็น สรุปได ดังนี้
เห็นดวยกับสมาคมประกันวินาศภัยที่แกไขใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทานประธานได
มอบใหสมาคมประกันชีวติ ไทยและสมาคมประกันวินาศภัยพิจารณานิยามการตอบสนองความเสี่ยงที่
ฝายเลขานุการเสนอ แลวแจงใหฝายเลขานุการทราบภายใน 2 สัปดาห
มติที่ประชุม
มอบฝายเลขานุการดําเนินการแกไขตามทีส่ มาคมประกันวินาศภัยเสนอ และ
มอบหมายสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยพิจารณานิยามการตอบสนองความเสี่ยง
ที่ฝายเลขานุการเสนอแลวแจงใหฝายเลขานุการทราบภายใน 2 สัปดาห
ง) การติดตามดูแลความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Control and Monitoring)
สมาคมประกันชีวิตไทย เสนอ
- เพิ่มขอความ “กําหนดขีดจํากัดความเสี่ยง (Risk Limit) เปนเชิงปริมาณ และ/หรือ
คุณภาพ ของแตละกิจกรรมหลัก”
- ตัดยอหนา “บริษัทประกันภัยควรจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมดวย
ตนเอง (Control Self Assessment - CSA)… ใหม” ออก
- แกไขขอความเปน ตัวอยางขอมูลในรายงานผลติดตามดูแลระดับความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการ อาจดําเนินการควรมีเปนขั้นต่ํา ดังนี้
- เพิ่ม “หมายเหตุ : ตัวอยางขางตนเพื่อใชเปนแนวทางในการทําความเขาใจสําหรับ
บริษัทประกันภัยเทานั้น”
สมาคมประกันวินาศภัยเสนอ ให
- ตัดเรื่องการควบคุมออก เนื่องจากเขียนเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภายใน
- เพิ่มคําในขอ 4.4.2 การติดตามดูแลความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Monitoring) บริษัท
ประกันภัยตองมีระบบการติดตามความเสีย่ งดานปฏิบัตกิ าร...มาชวยในการกําหนดนโยบาย ปรับปรุง
ระบบการบริหารความเสี่ยง... และทันตอเวลา”
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- ตัดยอหนา “บริษัทประกันภัยควรจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงและการ
ควบคุมดวยตนเอง (Control Self Assessment - CSA)… ใหม” ออก
- แกบรรทัดสุดทาย แนวทางการควบคุมหรือลดความเสี่ยง เปน แนวทางการควบคุม
หรือลดความเสียหาย
ที่ประชุมไดแสดงความคิดเห็น สรุปไดดังนี้
ดร. ปยวดี ไดอธิบายวา การควบคุมความเสี่ยงในที่นหี้ มายถึงควบคุมในการ
บริหารงานประจําวัน ไมใชการควบคุมภายใน แตที่เขียนอยูในรางคูมือนี้หมายถึง การควบคุมภายใน มี
ความเห็นฝายเลขานุการไปปรับขอความใหม
ฝายเลขานุการ ชี้แจงวา ในรายงานผลติดตามดูและระดับความเสีย่ งดานปฏิบัตกิ าร
ควรมีขอมูลครบถวนดังที่ปรากฏ แตถาเขียนวาเปนตัวอยางอาจทําใหผูอานเขาใจวาไมตองมีขอมูล
ครบถวนก็ได จึงไมเห็นดวยที่จะใสคําวาตัวอยาง
คุณสมนึกฯ ไดอธิบายในเรื่องขอมูลเหตุการณความเสียหาย (Loss Incidents) เปน
ขอมูลรายละเอียดความเสียหายที่เกิดขึ้น ไมใชเคยเกิดขึ้นในอดีต
คุณสันทิยาฯ ไดเลาถึงวิธีปฏิบัตทิ ี่ใชอยูในบริษัท วา ในการรายงานเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัทนั้น จะรายงานเฉพาะความเสี่ยงสูงๆ เทานั้น
มติที่ประชุม
1. เพิ่มคํา เปนเชิงปริมาณ และ/หรือคุณภาพ และกิจกรรมหลัก ตามที่สมาคมประกัน
ชีวติ ไทยเสนอ
2. เพิ่มคํา ปรับปรุง และเปลี่ยนคําวา ความเสี่ยง เปน ความเสียหาย ตามที่สมาคม
ประกันวินาศภัยเสนอ
3. ตัด เรื่อง การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมดวยตนเอง (Control Self
Assessment – CSA) ออก
4. มอบหมายใหฝายเลขานุการไปดําเนินการแกไข และเรียบเรียงเรือ่ ง การควบคุม
ความเสี่ยงใหม และยายการควบคุมความเสี่ยงเดิมไปอยูในภาคผนวกเรื่องการบริหารความเสีย่ งดาน
ปฏิบัติการประสบผลสําเร็จ (Key Success Factors)
3.2.7 ทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register)
สมาคมประกันชีวิต เสนอ
- แกไขตามเอกสารแนบ 1
- เพิ่ม “หมายเหตุ ตัวอยางขางตนเพื่อใชเปนแนวทางในการทําความเขาใจสําหรับ
บริษัทประกันภัยเทานั้น” ใตตารางทะเบียนความเสี่ยงทุกตาราง
- เพิ่มคําอธิบายเกี่ยวกับการกรอกขอมูลในตาราง
สมาคมประกันวินาศภัย เสนอ เอกสารแนบ 2
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ที่ประชุมไดแสดงความคิดเห็น สรุปไดดังนี้
ตามที่สมาคมประกันชีวติ ไทยเสนอใหตดั ตัวชีว้ ัดความเสี่ยง ขอตัดออกเนื่องจากตองมี
การใช Statistic และตองมีการกําหนด KI นั้น ฝายเลขานุการและ ดร. ปยวดีฯ เห็นวาควรที่จะคงอยูไว
เนื่องจากเปนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงในเบือ้ งตน ดังนั้นเพื่อใหไมมีปญหาในการระบุ ใหใส
(ถามี)
คุณอมรทิพย ไดใหความเห็นวา สวนมาตรการติดตามความเสี่ยงนัน้ ถือเปนเรื่อง
จําเปนไมควรตัดออก ถือเปนมาตรการติดตามดูแลความเสี่ยงรวมถึงใหมีการระบุวาใครเปนผูรบั ผิดชอบ
ความเสี่ยงนั้นดวย
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามตารางที่สมาคมประกันวินาศภัยเสนอ ทั้งนี้มอบฝายเลขานุการเพิ่มเติม
คําอธิบายของหัวขอในตารางดวย
3.2.8 ปจจัยที่สงเสริมใหการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการประสบความสําเร็จ
(Key Success Factor)
ก) การบริหารระบบสารสนเทศ (Information System Management)
สมาคมประกันชีวิตไทย ขอตัด “และขีดจํากัดได” ในบรรทัดที่ 4 ออก
สมาคมประกันวินาศภัย เสนอให
- ปรับแกขอความดังนี้ “บริษัทประกันภัยควรมีระบบสารสนเทศทีม่ ีประสิทธิภาพเพียง
พอที่จะรายงานระดับความเสี่ยงดานปฏิบตั ิการ เพื่อการติดตาม ดูแล และควบคุมความเสี่ยงอยางมี
ประสิทธิภาพผล”
- ตัดยอหนา ที่ 2 “บริษัทประกันภัยตองมีระบบการเก็บขอมูล...” ออก
ปรับแกขอความ ในหัวขอ ขอควรพิจารณาเบื้องตนในการจัดทําระบบขอมูล
สารสนเทศ - สามารถตอบสนอง และเอื้อเปนประโยชนตอผูบริหารของบริษัทประกันภัย
มติที่ประชุม
มอบฝายเลขานุการไปปรับแกไขตามที่สมาคมประกันวินาศภัยเสนอ ยกเวนการตัดยอ
หนาที่ 2
ข) ระบบการควบคุ ม ภายในเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งด า นปฏิ บั ติ ก าร
(Internal Control)
สมาคมประกันชีวิตไทย ไมแกไข
สมาคมประกันวินาศภัย ขอตัดออก
ฝายเลขานุการ ไมเห็นดวยกับการตัดระบบการควบคุมภายในออก เนื่องจากการ
บริ ห ารความเสี่ ย งครอบคลุ ม ถึ ง การควบคุ ม ภายใน อั น เป น การเสริ ม แนวคิ ด และสร า งเครื่ อ งมื อ ที่
แข็งแกรงใหกับฝายบริหาร
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ที่ประชุมไดแสดงความคิดเห็น สรุปไดดังนี้
ดร. ปยวดีฯ ไดใหความเห็นวาเทาทีท่ ราบ สวนใหญปจจัยที่สงเสริมใหการบริหาร
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการประสบความสําเร็จ จะมีหลัก ๆ อยู 3 ประการไดแก การบริหารระบบ
สารสนเทศ การสื่อสาร และวัฒนธรรมความเสี่ยงเทานัน้ จึงเสนอใหเขียนเรื่องวัฒนธรรมความเสี่ยงซึ่ง
กลาวถึงการมีการควบคุมภายในที่ดี
มติที่ประชุม
มอบฝายเลขานุการไปเรียบเรียงเรื่องการควบคุมภายในไวในคูมือ และเพิ่มเรื่องการ
สื่อสารภายในของบริษัทไวในภาคผนวก
ค) วัฒนธรรมความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Culture)
สมาคมประกันชีวิตไทย ไมขอแกไข
สมาคมประกันวินาศภัย ขอปรับแกขอความดังนี้ “บริษัทควรสงเสริมใหองคกรมี
วัฒนธรรมความเสี่ยงที่ดี ...ความรวมมือในการบริหารความเสี่ยงอยางเต็มที่ เชน Tone at the Top,
Management Buy In เปนตน”
มติที่ประชุม
มอบฝ า ยเลขานุ ก ารแก ไ ขตามที่ ส มาคมประกั น วิ น าศภั ย เสนอ พร อ มให คํ า อธิ บ าย
เกี่ยวกับตัวอยางของวัฒนธรรมความเสี่ยงของบริษัท ทั้งนี้ใหไปพิจารณาปรับรูปแบบ รายละเอียด
เพิ่มเติม เกี่ยวกับปจจัยที่สงเสริมใหการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการประสบความสําเร็จ (Key
Success Factor) ใหเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น

วาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ
- การกําหนดการประชุมครั้งตอไป
ฝายเลขานุการ ขอใหที่ประชุมพิจารณาและกําหนดวันประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่

6/2551
มติที่ประชุม
กําหนดการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 6/2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2551
เวลา 9.30 น ณ หองประชุมชั้น 7

นางสาวชญานิน เกิดผลงาม

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

นางสาวรัชนีวภิ า ปุยพันธวงศ

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

นางสาววสุมดี วสีนนท

ผูตรวจรายงานการประชุม

