รายงานการประชุม
คณะทํางานรวมภาครัฐและเอกชนในการพิจารณาแนวทางและจัดทําคูมือ
ในการกํากับความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operational Risk)
ครั้งที่ 6 / 2551
วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2551 เวลา 09.30 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
ผูแทนสมาคมประกันชีวิตไทย
5. นางสาวสมนึก วิวัฒนะ
ผูแทนสมาคมประกันชีวิตไทย
6. นางสุจารี พงษพฤกษา
ผูแทนสมาคมประกันชีวิตไทย
7. นางสาวสันทิยา โทรสัมพันธ
ผูแทนสมาคมประกันชีวิตไทย
8. นางสาวจรียรัตน ชีพพิมลชัย
ผูแทนสมาคมประกันชีวิตไทย
9. นายกรกฤต คําเรืองฤทธิ์
ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัย
10. นางฐิตาพร ธารากิจ
ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัย
11. นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ
ผูแทนสํานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
12. นางสาวปยวดี โขวิฑูรกิจ
ผูแทนสํานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

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

-213.
14.
15.
16.
17.
19.

นางสาวจอมขวัญ จันทนผา
นางสาวประภาภัสร กุลปวโรภาส
นางสาววสุมดี วสีนนท
นางสาวรัชนีวภิ า ปุยพันธวงศ
นายพรพระ เหมะสิขัณฑกะ
นางสาวชญานิน เกิดผลงาม

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

นายอํานาจ วงศพินิจวโรดม
นายกี่เดช อนันตศิริประภา
ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัย
นายชูชัย วชิรบรรจง
ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัย
นายสมบัติ อนันตลาโภชัย
ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัย
นางสาวอมรทิพย จันทรศรีชวาลา
ผูเชี่ยวชาญดานคณิตศาสตรประกันภัย
ผศ.ดร. ฐิติวดี ชัยวัฒน
ผูเชี่ยวชาญ
นางสาวธนิตา อนุสนธิ์อดิสยั

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผูไมเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

นายพิชา สิริโยธิน
นางสาวมะยุรี หงษา
นางสาวกัลยา จุกหอม
นางสาวพชรมน พิริยะสกุลยิ่ง
คุณกมลพรรณ เจริญยิ่ง
นายพีรพงษ จิตจาตุรันต
นายปญญา ลัพธิรักษา
นางสาวอาภาภัทร ปายะนันทน
คุณนฤมล แซเอี๊ยว
นางสาวธิดาภรณ ทิพยวัฒน

สมาคมประกันชีวิตไทย
สมาคมประกันชีวิตไทย
สมาคมประกันวินาศภัย
สมาคมประกันวินาศภัย
สมาคมประกันวินาศภัย
บจม.อยุธยา อลิอันซ ซีพีประกันชีวิต
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
บริษัท เอ.ไอ.เอ จํากัด (สาขาประเทศไทย)
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ประเทศไทย จํากัด

เจาหนาที่ชาํ นาญการ
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วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ

1. ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบและกํากับ และรางหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
ประกันภัย
ตามที่สํานักงาน คปภ. ไดมกี ารประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากภาคธุรกิจในเรื่องแนว
ทางการตรวจสอบและกํากับบริษัทประกันภัย รางประกาศสํานักงาน คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธกี าร และ
เงื่อนไขในการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย พ.ศ. 2551
และคําสั่งนายทะเบียน เรื่องใหบริษัทเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
ประกันภัย เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2551 และใหภาคธุรกิจแสดงความคิดเห็นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม
2551 นั้น
ในการนี้สํานักงาน คปภ. ไดพิจารณาความเห็นของภาคธุรกิจและไดปรับปรุงรางแนว
ทางการตรวจสอบและกํากับ รวมถึงรางประกาศดังกลาว และจัดสงใหภาคธุรกิจพิจารณาอีกครั้ง โดยได
ขอความเห็นเปนลายลักษณอักษรภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2551 ซึ่งผลเปนประการใดนัน้ จะนํามาแจงให
ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง
2. ความคืบหนาการจางที่ปรึกษาตางประเทศตามโครงการ Thailand: Enhancing
Insurance Regulation and Supervision
ตามที่ธนาคารโลกมีโครงการ Thailand: Enhancing Insurance Regulation and
Supervision โดยเสนอความชวยเหลือใหแกประเทศไทยในการจัดจางที่ปรึกษาจากตางประเทศในการ
พัฒนาระบบการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย คือ Risk-Based Capital System และ Market Analysis and
Early Warning System นั้น
World Bank/First ไดแจงผลการพิจารณาแลววาที่ปรึกษาตางประเทศที่ไดรับเลือก คือ
บริษัท PriceWaterHouseCoopers FAS Ltd. โดยมี Mr. David Richardson เปนประธานคณะทํางานฯ ซึ่ง
Mr. David เปนผูที่มีความรูแ ละประสบการณดาน RBC เปนอยางสูง เนื่องจากเคยเปนประธาน
คณะทํางาน RBC ของประเทศสิงคโปร โดยจะมาเริ่มงานกับสํานักงาน คปภ.วันที่ 8 กันยายน 2551 นี้
ในการนี้สาํ นักงาน คปภ. ไดมีการเตรียมความพรอม ดังนี้
1. ดานบุคลากร โดยทานเลขาธิการไดมีคาํ สั่งสํานักงาน คปภ.ที่ 86/2551 แตงตั้ง
คณะทํางานเพือ่ สนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา โครงการ Thailand: Enhancing Insurance
Regulation and Supervision ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ซึ่งประกอบดวยบุคลากรจากสํานักงาน คปภ.
ทั้งสายตรวจสอบสายกํากับ และหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ
2. มีการประชุมภายในถึงประเด็นที่เปนปญหา ทีต่ องการใหที่ปรึกษาที่เปนผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญมาตัดสิน
3. จัดเตรียมขอมูลความกาวหนาของโครงการ RBC ในปจจุบนั เปนตน

-4อยางไรก็ตาม ในการทํางานของคณะทํางานดังกลาวจะมีการประสานความรวมมือกับภาค
ธุรกิจและทํางานรวมกับคณะทํางานทั้งของ RBC และ Operational Risk ดวย
3. ขอความรวมมือจากคณะทํางานเปนสื่อกลางในการทําความเขาใจเกี่ยวกับราง
มาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบถึงความคิดเห็นที่ไดรบั จากภาคเอกชน ทําใหทราบวามี
บริษัทเปนจํานวนมากทีไ่ มเขาใจวัตถุประสงคของรางมาตรฐานขั้นต่าํ ฯ รวมถึงการปฏิบัตใิ นเรื่องบริหาร
ความเสี่ยงตามรางดังกลาว จึงขอความรวมมือจากคณะทํางานชวยอธิบายใหบริษัทประกันภัยตางๆ เขาใจ
ประเด็นตางๆ ดังนี้
ในระยะแรกสํานักงาน คปภ. จะยังไมประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความ
เสี่ยง ขอแคใหบริษัทประกันภัยจัดใหมีการบริหารความเสี่ยง
บริษัทประกันภัยที่มีการบริหารความเสี่ยงอยูแลว ถึงแมวาจะไมไดแบง
กระบวนการ ตามที่ระบุในรางมาตรฐานขั้นต่าํ ฯ แตวา กระบวนการตางๆ ครอบคลุม
ขอบเขตที่กําหนด ก็ถือวาบริษัทไดปฏิบตั ิตามรางมาตรฐานขั้นต่ําแลว
แผนธุรกิจ ที่ตอ งสงใหสํานักงาน คปภ. นัน้ จะเปนแผนในภาพกวางเทานั้น ไม
ตองลงรายละเอียด ซึ่งแผนธุรกิจดังกลาว ไมไดมีเนื้อหาเกินไปวาที่บริษัทประกันภัย ได
แถลงตอสาธารณะ ในเรื่องเปาหมายธุรกิจและทิศทางของบริษัท
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
นอกจากนี้คุณนิตยาฯ และคุณพิชาฯ ไดแจงกับที่ประชุมวา ทางสมาคมประกันชีวิตไทย
และสมาคมประกันวินาศภัย ไดจัดสัมมนาเผยแพรความรูในเรื่องรางมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัทประกันภัย และ คูมือการกํากับความเสีย่ งดานปฏิบัตกิ าร (Operational Risk)

วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 5 /2551 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2551 ณ หองประชุมชั้น 7 สํานักงาน คปภ. ซึ่งฝายเลขานุการ ไดจดั สง
รายงานการประชุมฯ พรอมกับเอกสารประกอบการประชุมที่ไดแกไขตามมติที่ประชุมโดยทาง E-mail
และเผยแพรลงในเว็บไซต www.oic.or.th/rbcrbs.html เพื่อใหคณะทํางานพิจารณากอนหนานี้แลว
ฝายเลขานุการ แจงที่ประชุมวา หลังจากที่เวียนรายงานการประชุมใหคณะทํางาน
พิจารณาไปแลวนั้น เมื่อครบกําหนดปรากฏวาไมมคี ณะทํางานฯผูใ ดขอแกไข จึงถือวารับรองรายงานการ
ประชุม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2551
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วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 สรุปความคิดเห็นจากภาคธุรกิจ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่าํ ในการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทประกันภัย
ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรางสาระสําคัญ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทประกันภัย เพื่อใหภาคเอกชนแสดงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ และสงใหกับสํานักงาน คปภ.
ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 ซึ่งฝายเลขานุการไดสรุปประเด็นความเห็นของภาคเอกชนดังกลาว
เพื่อใหที่ประชุมพิจารณา
ประธาน ขอใหท่ปี ระชุมพิจารณาความเห็น/ขอเสนอแนะของภาคเอกชน เพื่อใหได
ขอสรุปกอนนําเขาสูกระบวนการพิจารณาของสํานักงาน คปภ. เพื่อยกรางเปนกฎหมายตอไป
ที่ประชุม ไดมกี ารอภิปรายกันอยางกวางขวางในเรื่องรางมาตรฐานดังกลาว ซึ่งฝายเลขาฯ
ไดสรุปรายละเอียดของการพิจารณาแตละประเด็น พรอมมติที่ประชุมปรากฏตามตารางที่แนบ
มติที่ประชุม
ปรากฏตามตารางที่แนบ
3.2 สมาคมประกันวินาศภัยนําเสนอรางคูมอื การกํากับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
(Operational Risk)
ดร.ปยวดีฯ ไดนาํ เสนอรางคูมือฯที่แกไขโดยสมาคมประกันวินาศภัย โดยมีสาระสําคัญใน
การปรับแกดังนี้
- ตัดเรื่องการควบคุมภายในออก เนื่องจากการควบคุมภายในไมไดเปนกระบวนการ
หนึ่งในการบริหารความเสี่ยง
- แกไขรายละเอียดที่ซ้ําซอน ในตารางทะเบียนความเสี่ยง เพื่อใหอานเขาใจงายขึ้น
- แกไขนิยาม การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) โดยใหคาํ นิยามใหมดังนี้
- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือการหยุด หรือเลือกที่จะไม
ทํากิจกรรมที่มีความเสี่ยง
- การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) คือการควบคุมกิจกรรมเพื่อลดโอกาส
และ / หรือผลกระทบจากความเสี่ยง
- การโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) คือการใหผูอื่นรับผิดชอบคาใชจายและ
ความเสียหายแทน เชน การทําสัญญาประกันภัยตอ การจางบุคคลภายนอก เปนตน
- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Retention) คือการรับผิดชอบคาใชจายและ
ความเสียหายโดยใชแหลงเงินทุนของตนเอง
3.3 สมาคมประกันชีวิตไทยนําเสนอรางคูมอื การกํากับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
(Operational Risk)
นายพิชาฯ แจงที่ประชุมวาขณะนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยกําลังอยูระหวางการศึกษา
แนวทางปฏิบตั ิการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจประกันภัย ของ MAS ประเทศสิงคโปร และจะนํามาใชเปน

-6แนวทางในการพิจารณาประกอบการจัดทํารางคูมือกํากับความเสี่ยงสําหรับบริษัทประกันภัยของประเทศ
ไทย
ฝายเลขานุการ จึงเสนอความเห็นวา เนื่องจากรางคูมือฯของแตละสมาคมนําเสนอตอที่
ประชุมนั้น มีความแตกตางกันในรายละเอียดบางสวน ฝายเลขาฯจึงขอนัดประชุมกลุมยอยเพื่อหารือกับ
ทั้งสองสมาคม เพื่อใหไดกรอบโครงรางอยูบนพื้นฐานความเขาใจเดียวกัน
มติที่ประชุม
มอบใหฝายเลขานุการ ไปดําเนินการประชุมหารือกับคณะทํางานของแตละสมาคม เพื่อ
หาขอสรุปในการจัดทําคูมือการกํากับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk)
3.4 สมาคมประกันชีวิตไทยนําเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดขี องกิจกรรมหลัก 6 ดาน
ของบริษัทประกันชีวิต
คุณพิชาฯ แจงวา ขณะนี้สมาคมประกันชีวิตไทยไดจัดทํากิจกรรมหลักเสร็จเรียบรอย
แลว 5 กิจกรรม สําหรับกิจกรรมที่ 6 การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นนั้น อยูระหวางการศึกษาใน
รายละเอียด
3.5 สมาคมประกันวินาศภัยนําเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดขี องกิจกรรมหลัก 6 ดาน
ของบริษัทประกันวินาศภัย
คุณนิตยาฯ แจงวา สมาคมประกันวินาศภัยไดจัดทําแนวทางการปฏิบัติทดี่ ีของกิจกรรม
หลัก เสร็จเรียบรอยแลว 5 กิจกรรม สําหรับกิจกรรมที่ 6 การลงทุนประกอบธุรกิจอืน่ นั้น อยูระหวาง
การศึกษาในรายละเอียด

วาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ
4.1 การกําหนดการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 7/2551

มติที่ประชุม
กําหนดการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 7/2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2551
เวลา 9.30 น ณ หองประชุมชั้น 7 สํานักงาน คปภ.
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
นายพรพระ เหมะสิขัณฑกะ
นางสาวรัชนีวภิ า ปุยพันธวงศ
นางสาววสุมดี วสีนนท

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
ผูต รวจรายงานการประชุม
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(เอกสารแนบ)
สรุปความเห็นของภาคเอกชนจากการพิจารณา : รางประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
รางสาระสําคัญ : มาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทประกันภัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37(12) แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และมาตรา 38(13) แหง
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ใหคณะกรรมการมี
อํานาจประกาศ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใดๆ ใหบริษัท
ปฏิบัติในเรื่อง การกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของบริษัท

ความเห็น / ขอเสนอแนะ ของภาคเอกชน

มติที่ประชุม

ฝายเลขาฯ ชี้แจงที่ประชุม ดังนี้
ประเด็นที่ 1 : ความเห็นของภาคธุรกิจในภาพรวม
ประเด็นที่ 1: ความเห็นของภาคธุรกิจในภาพรวม
1.1 เห็นดวยในภาพรวม รูปแบบ / หลักการ ในรางประกาศฯ
1.1 การกําหนดใหบริษัทตองมีการบริหารความเสี่ยง
และสํานักงาน คปภ. ควรกําหนดหลักการใหสอดคลองและ
สํานักงาน คปภ. ยึดหลักการวา การบริหารความเสี่ยงที่ดี
ใกลเคียงกับของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งบางบริษัทปฏิบัติ ตองเกิดขึ้นจากความตองการของบริษัทเอง ดังนั้น
อยูแลว
กฎเกณฑที่รางขึ้นจึงเปนการมองภาพการบริหารความเสี่ยง
1.2 ในชวงเริ่มตนการกํากับดูแลมาตรฐานขั้นต่ําควรเวนการ
แบบกวางๆ เพื่อใหบริษัทมีความยืดหยุนในการดําเนินการ
กํากับในเรื่องดังกลาวไวกอน เพื่อใหธุรกิจเริ่มมีการปรับตัว
และใหมีการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอยางคอยเปนคอย
แลวจึงคอยปรับเพิ่มเขา ในมาตรฐานดังกลาว
ไป โดยในชวงแรก (2552-2553) สํานักงาน คปภ.จะให
1.3 ในทางปฏิบัติรูปแบบ/วิธีการที่บริษัทฯปฏิบัติอยูในปจจุบัน ความสําคัญกับการที่บริษัทตองจัดใหมีการบริหารความ
ภายใตหลักเกณฑของ ธปท. จะสามารถนํามาประยุกตใชกับ เสี่ยงในบริษัท แตจะยังไมประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติตามประกาศนี้ โดยไมตองจัดทําใหมตามรูปแบบที่ ของการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และในระยะตอไป
สํานักงาน คปภ. กําหนด
สํานักงาน คปภ. จึงจะเริ่มพิจารณาประสิทธิภาพในการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัท มาเปนปจจัยหนึ่งในการกํากับ
ดูแลบริษัทประกันภัยดวย ซึ่งแนวทางการกํากับดูแลความ
เสี่ยงดานปฏิบัติการจะเปนแบบ Principle based
1.2 ในทางปฏิบัติรูปแบบ/วิธีการที่บริษัทฯปฏิบัติอยูใน
ปจจุบัน ภายใตหลักเกณฑของ ธปท. บริษัทสามารถนํามา
ประยุกตใชกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ได

ประเด็นที่ 2: ขอเสนอแนะ
2.1 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้

ประเด็นที่ 2: ขอเสนอแนะ
2.1 สํานักงาน คปภ. มีโครงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
และจัดทําคูมือมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงของ
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รางสาระสําคัญ : มาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทประกันภัย

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการการวางแผน
จัดการ และควบคุมกิจกรรมหลักของบริษัทแบบบูรณาการ เพื่อลด
ผลกระทบจากความผันผวนที่มีตอบริษัท โดยคํานึงถึงคาใชจายในการ
บริหารความเสี่ยงและการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของบริษัท
เปนสําคัญ

ความเห็น / ขอเสนอแนะ ของภาคเอกชน

มติที่ประชุม

2.2 ใหสํานักงาน คปภ. จัดสัมมนา เพื่อใหบริษัทสามารถ
ปฏิบัติไดจริง
2.3 เสนอให สํานักงาน คปภ. เริ่มจากการติดตามนโยบายการ
บริห ารความเสี่ยงของแตละบริษัท อิงตามขนาดขององคก ร
นั้นๆ มากกวาความครบถวนตามทฤษฎีของการบริหารความ
เสี่ยง

บริษัทประกันภัย ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถปฏิบัติไดจริง
และเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน
2.2 จากที่หลายบริษัทเสนอใหสํานัก คปภ. จัดทํารูปแบบ
มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง ฝายเลขาฯ พิจารณาแลว
เห็นวา ผูบริหารของบริษัทควรจะตองประเมินความเสี่ยง
ของบริษัทเอง เนื่องจากรูปแบบการบริหารความเสี่ยงของ
แตละบริษัทอาจมีการแตกตางกันไปตามธุรกิจของบริษัท
ทานประธาน เสนอใหมีการจัดทํากระดานถามตอบทางเวป
ไซดของ สํานักงาน คปภ. เพื่อรวบรวมความคิดเห็น รวมถึง
ตอบขอสงสัยเกี่ยวกับรางมาตรฐานขั้นต่ําฯ เพื่อใหบริษทั
เขาใจอยางถูกตอง
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝายเลขาฯ จัดทํากระดาน
ถามตอบเรื่องมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทประกันภัยทางเวปไซดของสํานักงาน คปภ.
ฝายเลขาฯ ชี้แจงที่ประชุม ดังนี้
ประเด็นที่ 1 : คํานิยามการบริหารความเสี่ยง
1.1 สํ า นั ก งาน คปภ.พิ จ ารณาการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
บริษัทโดยคํานึงถึงคาใชจายที่ใชในการบริหารความเสี่ยงให
เหมาะสมกับ ลักษณะ ขนาด และความซับซอนของบริษัท
แตมีบางบริษัทที่ยังไมเขาใจถึงวัตถุประสงคในการเขียน วา
“โดยคํานึงถึงคาใชจายในการบริหารความเสี่ยง” ฝายเลขาฯ
เสนอให คํ า ว า “ค า ใช จ า ยในการบริ ห ารความเสี่ ย ง”
เปลี่ยนเปน “โดยคํานึงถึง ลักษณะ ขนาด และความซับซอน
ของบริษัท”
1.2 หลายบริ ษั ท ยั ง มี ค วามสั บ สนเกี่ ย วกั บ กรอบและ
ความหมายของการบริ ห ารความเสี่ ย งในร า งมาตรฐานฯ

ประเด็นที่ 1 : คํานิยามการบริหารความเสี่ยง
1.1 ความหมายของการบริหารความเสี่ยง ยังไมชัดเจนบาง
ประเด็น เชน กิจกรรมหลักของบริษัทแบบบูรณาการ
1.2 เสนอให สํานักงาน คปภ. พิจารณาถึงเกณฑที่ใชในการ
บริหารความเสี่ยงขั้นต่ําที่องคกรตองทํา โดยมีผลกระทบกับ
ตนทุนไมมากจนเกินไป และใหดําเนินการแบบคอยเปนคอย
ไป เนื่ อ งจากการบริห ารความเสี่ยงขององคก ร
ตอ งมี
กระบวนการ และระบบตางๆที่ทําใหเกิดตนทุนเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ตนทุนดังกลาวอาจสงผลกระทบตอบริษัทขนาดเล็กมากกวา
บริษัทขนาดใหญ
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รางสาระสําคัญ : มาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทประกันภัย

ความเห็น / ขอเสนอแนะ ของภาคเอกชน

มติที่ประชุม
โดยเฉพาะคําวา แบบบูรณาการ
ที่ประชุมไดมีการอภิปรายกัน สรุปได ดังนี้
เพื่ อ ให นิ ย ามการบริ ห ารความเสี่ ย งมี ค วามชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น
ดร. ปยวดีฯ เสนอใหเพิ่มคําภาษาอังกฤษ เพื่ออธิบายคําวา
“การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ” เนื่องจากกรอบราง
มาตรฐานขั้นต่ําฯ ไดจัดทําขั้นบนพื้นฐานของ ERM
มติที่ประชุม
มอบฝายเลขาฯ ปรับแกคํานิยามของการบริหารความเสี่ยง
ดังนี้ การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการการ
วางแผน จัดการ และควบคุมกิจกรรมหลักของบริษัทแบบ
บูร ณาการ (Integrated Risk
Management) เพื่ อ ลด
ผลกระทบจากความผั น ผวนที่ มี ต อ บริ ษั ท โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ลักษณะ ขนาด และความซับซอนของบริษัท และการบรรลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายของบริษัทเปนสําคัญ

1. บริษัทประกันภัยตองดําเนินการดังตอไปนี้
1.1 กําหนดคุณสมบัติและความเหมาะสมของคณะกรรมการ
บริ ษั ท และผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ไว ใ นกฎระเบี ย บของบริ ษั ท โดย
คณะกรรมการบริ ษั ท และผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง จะต อ งเป น ผู มี ค วามรู
ความสามารถ มีความซื่อสัตยสุจริต มีประสบการณ เขาใจในธุรกิจของ
องคกร และบริหารกิจการของบริษัทใหอยูภายใตกรอบกฎหมาย และ
ธรรมาภิบาลขององคกร
“ผูบริหารระดับสูง” หมายความวา ผูบริหารที่มีอํานาจหรือมี
สวนรวมในการกําหนดนโยบายของบริษัท

ฝายเลขาฯ ชี้แจงที่ประชุม ดังนี้
ประเด็นที่ 1 : คํานิยามผูบริหารระดับสูง
ประเด็นที่ 1 : คํานิยามผูบริหารระดับสูง
1. เสนอให กํ า หนด คํ า นิ ย ามของผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง และ 1.1 เนื่องจาก ขนาดของบริษัทประกันภัยแตกตางกันมาก
ตําแหนง
ชื่อระดับตําแหนงไมเหมือนกัน และไมสามารถเปรียบเทียบ
หรืออํานาจใหชัดเจนมากขึ้น
กันได
ประเด็นที่ 2 : คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
ระดับสูง
2.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงที่
กํ า หนดในคู มื อ กรรมการบริ ษั ท ประกั น ภั ย จะต อ งมี ต าม
ประกาศกรมการประกันภัยลงวันที่ 11 สิงหาคม 2549 เรื่อง

ประเด็นที่ 2 : คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและ
ผูบริหารระดับสูง
2.1 ประกาศกรมการประกันภัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันภัย ซึ่งประกาศ
ดังกลาวไดใหรายละเอียดในเรื่ององคประกอบ คุณสมบัติ
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ความเห็น / ขอเสนอแนะ ของภาคเอกชน

มติที่ประชุม

แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท และหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกันภัยใชหรือไม
ไมไดมีการกลาวถึง คุณสมบัติและความเหมาะสมของ
คณะกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูง ซึ่งแนวทาง
ปฏิบัตดิ ังกลาวไดประกาศใหบริษัทประกันภัยทุกบริษัทได
ยึดถือเปนแนวปฏิบัติใหเปนมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
ที่ดี ซึ่งบริษัทเองก็ปฏิบัติอยูแลว
2.2 เหตุผลในการกําหนดคุณสมบัติและความเหมาะสมของ
คณะกรรมการนั้น เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเปนผูให
นโยบายและเปนผูบริหารบริษัทอยางแทจริง

1.2 คณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารระดับสูงกําหนดกรอบการ
บริหารความเสี่ยง และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงที่กําหนด

ประเด็นที่ 3 : กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประเด็นที่ 3 : กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.1 เนื่องจากการกําหนดเรื่องมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหาร
3.1 เสนอให มี ก ารกํ า หนดเฉพาะในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย เปนประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง เนื่ อ งจากประกาศนี้ เป น คปภ. มีบทลงโทษ การกําหนดใหบริษัทตองมี
ประกาศเรื่องมาตรฐานขั้นต่ําของการบริหารความเสี่ยงของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาเฉพาะ อาจจะเพิ่ม
ภาระใหกับบริษัทขนาดเล็ก ดังนั้น ในรางมาตรฐานขั้นต่ําฯ
บริษัทประกันภัย
จึงไมกําหนดในสวนที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง แตใหเปนความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทและผูบริหารระดับสูงซึ่งทุกบริษัทตองมีอยูแลว
มติที่ประชุม เห็นชอบ คงขอความเดิม
ฝายเลขาฯ ชี้แจงที่ประชุม ดังนี้
ประเด็นที่ 1 : กรอบการบริหารความเสี่ยง
ประเด็นที่ 1 : กรอบการบริหารความเสี่ยง
1. เสนอใหกําหนดหัวขอรายการของกรอบการบริหารความ
1.1 กรอบการบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการการ
เสี่ยงใหชัดเจน เพื่อใหบริษัทประกันภัยรับทราบแนวทางและ วางแผน จัดการ และควบคุม ซึ่งระบุอยูในประกาศนี้แลว
จัดทําไปในทิศทางเดียวกัน
ทานประธาน มอบใหฝายเลขานุการไปรวบรวมรายชื่อ
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1.3 จัดสงนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแผนธุรกิจ 3 ป
ที่ ผ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษั ท ให แ ก สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํ า กั บ และส ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย เป น
ประจําทุกป โดยใหจัดสงภายใน 3 เดือนนับแตวันสิ้นปปฏิทิน และ 1
เดือนนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารความเสี่ยงหรือ
แผนธุรกิจที่มีนัยสําคัญ
ทั้งนี้ นัยสําคัญ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบทําให
เปาหมายของเงินกองทุนเปลี่ยนแปลงเกินกวารอยละสิบ

ความเห็น / ขอเสนอแนะ ของภาคเอกชน

มติที่ประชุม

ประเด็นที่ 1 : นโยบายการบริหารความเสี่ยงและแผนธุรกิจ
1.1 เสนอตัดขอ 1.3 ออกทั้งหมด เนื่องจากแผนงานธุรกิจของ
บริษัทถือเปนความลับทางกลยุทธของบริษัท อีกทั้ง เพื่อไมให
เปนภาระของ สํานักงาน คปภ.ที่จะตองเก็บความลับของ
บริษัท แตหากตองการที่จะทําการตรวจสอบสํานักงาน คปภ.
สามารถเขาไปตรวจสอบที่บริษัทได
1.2 เสนอใหกําหนดเพียงวา ทุกบริษัทตองมีแผนฯ และพรอม
ที่จะใหสํานักงาน คปภ.เขาไปตรวจสอบไดตลอดเวลา
เนื่องจากการสงแผนฯในทางปฏิบัติจะมีความยุงยาก และแผน
ฯมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
1.3 เสนอตัดขอ การกํ าหนดใหบริษัทตองสง แผนธุร กิจและ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใน 1 เดือนนับจากวันที่มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารความเสี่ยงหรือแผนธุรกิจ
ที่มีนัยสําคัญ จะสงผลกระทบตอการดําเนินงานของธุรกิจ
ประกั นภัยเปนอยางมาก กอใหเกิดความไมคลองตัวในการ
ดําเนินงาน และเปนการจํากัดอัตราการเติบโตของธุรกิจ และ
เพื่อใหเปนไปในแนวทางเดียวกันกับของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ในเรื่องของกฎตลาดประมาณการทางการเงิน ซึ่ง

บริษัทที่ไมเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง และใหไปทํา
ความเขาใจเปนรายบริษัทไป
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบ คงขอความเดิม
2. มอบฝายเลขาฯ ไปรวบรวมรายชื่อบริษัทที่ไมเขาใจเรื่อง
การบริหารความเสี่ยง และใหไปทําความเขาใจเปนราย
บริษัทไป
ฝายเลขาฯ ชี้แจงที่ประชุม ดังนี้
ประเด็นที่ 1 : นโยบายการบริหารความเสี่ยงและแผนธุรกิจ
1.1 บริษัทประกันภัยตองมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
ทางหนึ่งคือการที่บริษัทมีแผนธุรกิจและนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
1.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่กําหนดใหบริษัทตอง
จัดสงนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทตระหนักถึง
ความสําคัญของความเสี่ยง ทราบความเสี่ยงของบริษัท
รวมถึงแนวทางในการลดหรือกําจัดความเสี่ยงนั้น อันจะมี
สวนชวยใหบริษัทบรรลุวตั ถุประสงคได
1.3 แผนธุรกิจ ที่ตองจัดสงใหสํานักงาน คปภ. นั้น เนื่องจาก
ในการตรวจสอบบริษัทในปจจุบันพบวา บางบริษัทดําเนิน
ธุรกิจโดยที่ไมมีแผนธุรกิจ จึงทําใหประสบปญหาตางๆ
นอกจากนี้การกําหนดใหบริษัทตองสงแผนธุรกิจให
สํานักงาน คปภ. เพื่อใหสํานักงาน คปภ. ทราบแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจ สามารถประเมินความเสี่ยงของบริษัท และเพื่อ
ใชประกอบการวางแผนการตรวจสอบ ตอไป ทั้งนี้ฝาย
เลขานุการเสนอใหแตละสมาคมรางแผนธุรกิจในภาพกวางๆ
เพื่อใหภาคเอกชนเห็นภาพ
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เคยออกมาใชบังคับธุรกิจการเงินจนทําใหธุรกิจมีปญหาในการ 1.4 บริษัทมีความกังวลเรื่องการเก็บความลับของแผนธุรกิจ
ดําเนินงานเปนอยางมาก สุดทายจึงตองยกเลิกกฎดังกลาว
การเปดเผยขอมูลที่เปนตัวเลข อาจจะมีปญหา แตเนื่องจาก
แผนธุรกิจที่ตองจัดสงใหสํานักงาน คปภ. นั้น เปนเพียงแผน
กวาง แนวคิด และวิธีการที่บริษัทจะจัดการกับความเสี่ยงที่
เกิดจากการดําเนินธุรกิจ ไมตองลงรายละเอียดทุกอยาง แต
ทั้งนี้ตองเพียงพอที่จะใหสํานักงาน คปภ. ประเมินทิศทาง
ของบริษัท ประกอบกับสํานักงาน คปภ. เองก็มีระเบียบ
เรื่องการเก็บรักษาความลับของขอมูลดวย บริษัทไมตอง
กังวลในเรื่องการรักษาความลับของแผนธุรกิจ
1.5 ฝายเลขาฯเห็นดวยกับ การเพิ่มคําวา ผูบริหารระดับสูง
แตทั้งนี้ใหเฉพาะสาขาบริษัทตางประเทศ เนื่องจาก
คณะกรรมการบริษัทของสาขาบริษัทตางประเทศอยู
ตางประเทศทําใหยากในทางปฏิบัติ ประกอบกับแผนธุรกิจ
และนโยบายการบริหารความเสี่ยงของสาขาบริษัท
ตางประเทศก็เปนนโยบายมาจากคณะกรรมการบริษัทอยู
แลว
ทานประธาน ไดแสดงความเห็นวาถาเพิ่มคําวา ผูบริหาร
ระดับสูงของสาขาบริษัทตางประเทศ ตองกลับไปพิจารณา
คํานิยามของผูบริหารระดับสูงใหครอบคลุมถึงผูบริษัท
ระดับสูงของสาขาบริษัทคางประเทศดวย
ทั้งนี้ นัยสําคัญ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบทําใหเปาหมาย ประเด็นที่ 2 : ระยะเวลาในการจัดสง (ถาตองสงแผนธุรกิจ)
ของเงินกองทุนเปลี่ยนแปลงเกินกวารอยละสิบ
2.1 เสนอใหมีการพิจารณาหลักการในการสงใหม ใหมีความ ประเด็นที่ 2: ระยะเวลาในการจัดสง
เหมาะสม และสามารถปฏิบัติไดจริง
2.1 การจัดสงแผนธุรกิจและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่
2.2 เสนอ สําหรับการจัดสงที่กําหนดใหจัดสงภายใน 3 เดือน กําหนดใหจัดสงภายใน 3 เดือน นับแตวันสิ้นปปฏิทินนั้น
นับแตวันสิ้นปปฏิทิน และ 1 เดือนนับจากวันที่มีการ
เนื่องจาก ในทางปฏิบัติที่ดี แผนธุรกิจจัดทําโดยการ
เปลี่ยนแปลง ขอเปลี่ยนเปน 6 เดือน และ 3 เดือน ตามลําดับ ประมาณการ ซึ่งจะตองแลวเสร็จกอนสิ้นปปฏิทิน ดังนั้น
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มติที่ประชุม

เนื่องจาก
- งบดุ ล และงบกํ า ไรขาดทุ น ของบริ ษั ท ที่ ผ า นการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีจะเสร็จสมบูรณในชวงเดือน เม.ย.พ.ค. ซึ่งเมื่อปรากฏวาตัวเลขคลาดเคลื่อนไปจากที่ประมาณ
การไว ก็จะตองเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจอีกครั้งหนึ่ง ทําใหเกิด
ภาระและคาใชจายตอภาคธุรกิจและสํานักงาน คปภ. โดยไม
จําเปน
- การจัดทํา “กรอบการบริหารความเสี่ยงองคกร” ตอง
จัดทําตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกร โดยนําแผน
ธุรกิจที่จัดทําขึ้นมาพิจารณาความเสี่ยงดานตางๆ ตองใชเวลา
พอสมควรในการจัดทํา

ระยะเวลา 3 เดือน จึงไมนาจะเปนปญหา
2.2 บริษัทมีความกังวลเรื่องระยะเวลาในการจัดสง ภายใน
1 เดือนนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง ใหเริ่มนับจากวันไหน
วันที่ตกลงที่จะปรับแผน หรือวันที่การปรับแผนแลวเสร็จ
ฝายเลขานุการเสนอใหนับ 1 เดือนนับจากวันที่
คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติใหมีการเปลี่ยนแปลง
คุณฐิตาพรฯ เสนอความเห็นวา ถาสํานักงาน คปภ. ตองการ
ทราบสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง สํานักงานคปภ. ควรออก
กฎ ควบคูกับรายงานผลการดําเนินงาน โดยชี้แจงสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงในงบการเงินในเดือนถัดไป

ประเด็นที่ 3: นิยามของ นัยสําคัญ
ประเด็นที่ 3 : นิยามของ นัยสําคัญ
3.1 บริษัทประกันภัยหลายบริษัทกังวลกับ คํานิยามของ
นัยสําคัญ ฝายเลขานุการเสนอขอไมกําหนดนิยามนัยสําคัญ
3.1 เสนอเปน “กองทุนเปลี่ยนแปลงเกินกวารอยละยี่สิบ
แตใหผูบริหารบริษัทใชดุลยพินิจเอง
เนื่องจากรอยละสิบ เปนไปไดงาย บริษัทอาจจะตองสง
ตลอดเวลา และสํานักงาน คปภ. จะไมสามารถนําไปใช
มติที่ประชุม
ประโยชนในการวัดหรือดําเนินการใดๆ ประกอบกับบริษัท
1. มอบฝายเลขา ฯ ปรับแกไข ดังนี้
ประกันภัยทําธุรกิจภายในสภาวะแวดลอมที่มีความเสี่ยงไม
- จัดสงนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแผนธุรกิจ 3 ป
อาจคาดการณไดโดยแมนยําทุกครั้งวาการเปลี่ยนแปลงใดมี
ที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือผูบริหาร
ผลกระทบทําใหเปาหมายของเงินกองทุนเปลี่ยนแปลงเกินกวา ระดับสูง เฉพาะสาขาบริษัทประกันภัยตางประเทศ
รอยละสิบ ดังนั้นอาจเกิดกรณีที่วาบริษัทประกันภัย
- “...1 เดือนนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายโดยมิไดคาดวาเรื่องดังกลาวจะสงผล
บริหารความเสี่ยงหรือแผนธุรกิจที่มีนัยสําคัญ.... เปน “...1
กระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินกองทุน จึงไมแกไขแผนธุรกิจ เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติใหมีการ
ซึ่งถาบริษัทฯ คาดการณถูกตองก็ไมนามีปญหา แตหาก
เปลี่ยนแปลง”
คาดการณผิดอาจมีผูเขาใจไมถกู ตองวาบริษัทประกันภัย จงใจ 2. ตัดขอความ “ทั้งนี้ นัยสําคัญ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่
ไมปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงที่
มีผลกระทบทําใหเปาหมายของเงินกองทุนเปลี่ยนแปลงเกิน
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กวารอยละสิบ” โดยใหเปนดุลยพินิจของผูบริหารบริษัทเอง
3. มอบฝายเลขาฯ ทบทวนนิยามของผูบริหารระดับสูง ให
ประเด็ น ที่ 4: ความชั ด เจนในเรื่ อ งการแจ ง เปลี่ ย นแปลง ครอบคลุมถึงผูบริหารระดับสูงของสาขาบริษัทประกันภัย
ตางประเทศ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง และแผนธุรกิจ
4. เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ เชน ตนป 2551
บริษัทสงนโยบายบริหารความเสี่ยงและแผนธุรกิจ 3 ป (แผน
ธุรกิจป 2551-2553) และในป 2552 บริษัทก็ตองสงนโยบายฯ
และแผนธุ ร กิ จ 3 ป (แผนธุ ร กิ จ ป 2552-2554) ถ า มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงระหว า งป 2552 บริ ษั ท ฯ ต อ งแจ ง การ
เปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจเฉพาะแผนธุรกิจที่สงในป 2552 เพียง
อยางเดียว หรือตองแจงเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจที่สงในป 2551
ดวย หรือถานโยบายฯ หรือแผนธุรกิจที่บริษัทตองจัดทําและ
สงในป 2552 แตกตางไปจากแผนธุรกิจที่เคยสงไวในป 2551
อยางมีนัยสําคัญ บริษัทตองแจงเปลี่ยนแปลงรายงานนโยบาย
และแผนของฉบับป 2551 ซึ่งมีแผนธุรกิจ 3 ป (2551-2553)
ดวยหรือไม
ฝายเลขาฯ ชี้แจงที่ประชุม ดังนี้
แผนธุรกิจตองประกอบดวย เปาหมายการขยายงาน ผลกําไร
ประเด็นที่ 1 : ขอเสนอแนะตอแผนธุรกิจ
ที่คาดวาจะไดรับ และเปาหมายเงินกองทุนของบริษัท
ประเด็นที่ 1 : ขอเสนอแนะตอแผนธุรกิจ
1.1 เสนอ ใหมีการเขาไปตรวจสอบไดที่บริษัท เนื่องจากแผน 1.1 สํานักงาน คปภ. ตองการเปาหมายการขยายงาน ผล
ธุรกิจที่ สํานักงาน คปภ. กําหนดนั้น เปนสิ่งที่กวางมาก และ กําไรที่คาดวาจะไดรับ และเปาหมายเงินกองทุนของบริษัท
ยากเกินกวาที่จะกําหนดไดเกินไป
วาสอดคลองเหมาะสมหรือไม มีการคํานึงถึงความเสี่ยงของ
1.2 ไมควรนํา เรื่อง เปาหมายการขยายงาน ผลกําไรที่คาดวา บริษัทดวยหรือไม
จะได รั บ และความพอเพี ย งของเงิ น กองทุ น ของบริ ษั ท คุณฐิตาพรฯ แสดงความเห็นวา การเปดแผนขอมูลที่เปน
ประกันภัยมาอยูในมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยง ตัวเลข เชนผลกําไรที่ตาดวาจะไดรับในอนาคต มีการ
ของบริษัทประกันภัย เนื่องจากจะทําใหเกิดความซ้ําซอนซึ่ง เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง และ
ผลกําไรที่คาดวาจะไดรบั นั้นเปนความลับทางธุรกิจ ซึ่งถา
ไดถูกควบคุมโดยคณะกรรมการ Risk-Based Capital
กําหนดโดยสํานักงาน คปภ.
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มติที่ประชุม
เปดเผยอาจจะทําใหเกิดปญหาได
1.2 RBC เปนการมองเรื่องความเพียงพอของเงินกองทุน ณ
เวลาที่มีการประเมินมูลคาสินทรัพยและหนี้สิน มิใชการ
ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนเพื่อรองรับการขยาย
งานในอนาคต
มติที่ประชุม
1. มอบฝายเลขาฯ แกไขดังนี้ แผนธุรกิจตองประกอบดวย
เปาหมายการขยายงาน และเปาหมายเงินกองทุนของบริษัท
2. มอบสมาคมฯชี้แจงทําความเขาใจกับบริษัทสมาชิกถึง
เหตุผลในการสงนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแผน
ธุรกิจ 3 ป

1.4 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการของ
บริษัท และพรอมใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยตรวจสอบไดตลอดเวลา

ประเด็นที่ 1 : รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอ
คณะกรรมการบริษัท
1.1 เสนอเพิ่มคําวา “หรือผูบริหารระดับสูง” ในประโยค
“รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการของบริษัท
หรือผูบริหารระดับสูง...” เนื่องจากเปนการเปดโอกาสใหกับ
บริษัทที่เปนสาขาตางประเทศ ซึ่งไมมีคณะกรรมการของ
บริษัท สามารถรายงานตอผูบริหารระดับสูงได และอีก
ประการหนึ่ง การประชุมคณะกรรมการบริษัทกวาแตละครั้ง
ของบริษัท อาจจะประชุม 6 เดือน/ครั้ง ซึ่งจะทําใหไมสะดวก
ตอการรายงานความเสี่ยง ดังนั้น จึงควรเพิ่มการรายงาน
ผูบริหารระดับสูงได เพื่อจะไดมีความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงาน

ฝายเลขาฯ ชี้แจงที่ประชุม ดังนี้
ประเด็นที่ 1 : รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอ
คณะกรรมการบริษัท
1.1 เห็นดวยกับ การเพิ่มคําวา ผูบริหารระดับสูง แตทั้งนี้
ใหเฉพาะสาขาบริษัทประกันภัยตางประเทศ

ประเด็นที่ 2 : กําหนดระยะเวลาของรายงาน
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2.1 เห็นดวยกับขอเสนอ การกําหนดระยะเวลาของรายงาน
ประเด็นที่ 2 : กําหนดระยะเวลาของรายงาน
อยางสม่ําเสมอ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
2.1 เสนอ กําหนดกรอบระยะเวลาของการรายงาน เชน ให
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการของบริษัท
อยางสม่ําเสมออยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการของ
บริษัท ทําหนาที่ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงบริษัท และ
ติดตามการบริหารงานของบริษัทไดอยางถูกตองและตอเนื่อง
และในกรณีที่มีเหตุการณที่อาจทําใหเกิดผลกระทบตอความ
มั่นคงของบริษัทใหรายงานตอคณะกรรมการของบริษัท
ในทันที
ประเด็นที่ 3 : กําหนดรูปแบบของรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง
ประเด็นที่ 3 : กําหนดรูปแบบของรายงานผลการบริหารความ 3.1 สํานักงาน คปภ. ไมไดกําหนดรูปแบบรายงาน เนื่องจาก
เสี่ยง
ประกาศฉบับนี้ เปนกฎหมาย แตทั้งนี้จะจัดทําตัวอยางแบบ
3.1 กําหนดรูปแบบของการรายงาน เพื่อใหเปนมาตรฐาน
รายงานใหบริษัทใชประกอบการจัดทํารายงานผลการบริหาร
เดียวกัน
ความเสี่ยง
มติที่ประชุม
1. มอบฝายเลขาฯ ปรับแกไขขอความ ดังนี้
“รายงานผลการบริห ารความเสี่ย งตอ คณะกรรมการของ
บริษัท หรือผูบริหารระดับสูงของบริษัท (เฉพาะสาขาบริษัท
ประกั น ภัย ตา งประเทศ) อย างสม่ํ า เสมออยางน อยป ละ 1
ครั้ง ..”
2. มอบให แ ต ล ะสมาคมฯ หารื อ กั บ ตณะทํ า งาน เพื่ อ หา
ขอสรุปของรูปแบบรายงาน
ฝายเลขาฯ ชี้แจงที่ประชุม ดังนี้
2. บริ ษั ท ประกั น ภั ย ต อ งมี ก รอบการบริ ห ารความเสี่ ย งตาม
ประเด็นที่ 1: คํานิยามและขอบเขตของนโยบายการบริหาร ประเด็นที่ 1: คํานิยามและของเขตของนโยบายการบริหาร
มาตรฐานขั้นต่ํา ดังนี้
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
2.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
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บริษัทประกันภัย
บริษัทประกันภัยตองจัดทํานโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม
ของบริษัท ซึ่งระบุถึงเหตุที่มาของความเสี่ยง ประเภท และระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) ประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง การ
จั ด การความเสี่ ย ง และกระบวนการติ ด ตามดู แ ลความเสี่ ย งแต ล ะ
ประเภท พรอมทั้งสื่อสารนโยบายนั้นใหทุกหนวยงานทราบและนําไป
ปฏิบัติอยางเครงครัด
หมายเหตุ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) ใหจัดทําใน
เชิงปริมาณ และ/หรือ เชิงคุณภาพได

2.2. ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง
บริษัทประกันภัยตองกําหนดขอบเขตการบริหารความเสี่ยงให
สอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และระบุประเด็น
สําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยใหครอบคลุมถึงกิจกรรมหลักของ
บริษัท ดังนี้
(1) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
(2) การกําหนดราคา
(3) การพิจารณารับประกันภัย
(4) การจัดการคาสินไหมทดแทน
(5) การรับประกันภัยตอ
(6) การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น

ความเห็น / ขอเสนอแนะ ของภาคเอกชน

มติที่ประชุม

1.1 ควรกําหนดคํานิยามและขอบเขตของนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงใหชัดเจน เพื่อใหทุกบริษัทมีความเขาใจในทิศทาง
เดียวกัน
1.2 ควรกํ า หนดรู ป แบบมาตรฐาน พร อ มทั้ ง วิ ธี ก ารในทุ ก
ขั้ น ตอนของการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ต อ งการให บ ริ ษั ท
ประกันภัยมี ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ประเด็นที่ 2: ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
2.1 ควรกํ า หนดนิ ย ามและหลั ก เกณฑ ใ นการกํ า หนดระดั บ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได
2.2 ควรพิจารณา Risk appetite พรอมกับ Risk Tolerance

1.1 การกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเปนเรื่อง
เฉพาะของบริษัท แตละบริษัทมีลักษณะ ขนาด และความ
ซับซอนที่ตางกัน การกําหนดใหทุกบริษัทมีนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงในรูปแบบเดียวกันอาจกอใหเกิดอุปสรรค
ในการบริหารงานของบริษัทได

ประเด็นที่ 2: ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
2.1 ใหกําหนดนิยามของ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดใน
คูมือมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยง
มติที่ประชุม เห็นชอบ คงขอความเดิม
ฝายเลขาฯ ชี้แจงที่ประชุม ดังนี้
ประเด็นที่ 1: ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง
ประเด็นที่ 1: ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง
1.1 ควรจะกําหนดคํานิยาม ขอบขาย รายละเอียดขั้นต่ําของ 1.1
เนื่องจากประกาศฉบับนี้เปน กฎหมาย ไมค วรมี
ทั้ง 6 กิจกรรมที่ระบุไว
รายละเอี ย ดมากเกิ น ไป การกํ า หนดนิ ย าม ขอบข า ย
รายละเอี ย ดขั้ น ต่ํ า ของทั้ ง 6 กิ จ กรรม ควรอยู ใ นคู มื อ
มาตรฐานขั้ น ต่ํ า ในการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท
ประกันภัย
มติที่ประชุม เห็นชอบ คงขอความเดิม
หมายเหคุ ใหกําหนดคํานิยาม ขอบเขต รายละเอียดขั้นต่ํา
ของทั้ง 6 กิจกรรม ไวในคูมือมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย

2.3 โครงสรางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management
ประเด็นที่ 1: ใหผูบริหารระดับสูงมีอํานาจในการอนุมัติเรื่อง
Structure)
บริษัทประกันภัยตองจัดใหมีโครงสรางการบริหารความเสี่ยงที่ การบริหารความเสี่ยง
สอดคลองกับนโยบาย วัตถุประสงคและสภาพแวดลอมของบริษัท โดย 1.1 เนื่องจากบริษัทที่เปนสาขาของบริษัทตางประเทศ อาจมี

ฝายเลขานุการ มีความเห็นเสนอตอที่ประชุมวา
ประเด็นที่ 1: ใหผูบริหารระดับสูงมีอํานาจในการอนุมัติเรื่อง
การบริหารความเสี่ยง
1.1 สําหรับบริษัทสาขาตางประเทศ ใหผูบริหารระดับสูงมี
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บริษัทประกันภัย
คณะกรรมการบริษัทตองอนุมัติโครงสรางของการบริหารความเสี่ยง
รวมถึงพิจารณารายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเปนประจําทุก
ป

ความเห็น / ขอเสนอแนะ ของภาคเอกชน

มติที่ประชุม

ความไมสะดวกในการใหคณะกรรมการบริษัทซึ่งอยูใน
ตางประเทศเปนผูอนุมัติโครงสรางและพิจารณารายงานการ
บริหารความเสี่ยง จึงขอเสนอใหผูบริหารระดับสูง มีอํานาจใน
การอนุมัติดังกลาวแทนคณะกรรมการบริษัทดวย
1.2 เนื่องจากโครงสรางองคกรของบริษัทมีความแตกตางกัน
ประเด็นที่ 2: ควรกําหนดโครงสรางขั้นต่ําที่ชัดเจน
1. เนื่องดวยขนาดของธุรกิจ และโครงสรางอัตรากําลังของ
บริษัทมีความแตกตางกันในแตละบริษัท จึงควรระบุรูปแบบ
โครงสรางขั้นต่ําที่ตองการเพื่อเปนกรอบความเขาใจที่ตรงกัน
ดวย

อํานาจในการอนุมัติโครงสรางและพิจารณารายงานการ
บริหารความเสี่ยงได เพื่อความคลองตัวในการบริหารความ
เสี่ยง อยางไรก็ตาม ผูบริหารระดับสูงกวาระดับประเทศ เชน
ผูบริหารระดับภูมิภาค หรือระดับสูงกวาควรจะตองไดรับ
ทราบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทสาขาใน
ประเทศไทยดวย
ประเด็นที่ 2: ควรกําหนดโครงสรางขั้นต่ําที่ชัดเจน
2.1. ขอไมกําหนดโครงสรางการบริหารความเสี่ยงใน
รายละเอียด เนื่องจากบริษัทควรกําหนดโครงสรางฯที่
เหมาะสมกับบริษัทเอง
มติที่ประชุม
1. มอบฝายเลขาฯ ปรับแกขอความ ดังนี้
บริษัทประกัน ภัยตองจัด ใหมีโครงสรางการบริห าร
ความเสี่ ย งที่ ส อดคล อ งกั บ นโยบาย วั ต ถุ ป ระสงค แ ละ
สภาพแวดล อ มของบริ ษั ท โดยคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ
ผูบริหารระดับสูง(เฉพาะสาขาบริษัทประกันภัยตางประเทศ)
ต อ งอนุ มั ติ โ ครงสร า งของการบริ ห ารความเสี่ ย งรวมถึ ง
พิจารณารายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเปนประจํา
ทุกป

2.4 กระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย
2.4.1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
บริษัทประกันภัยตองระบุความเสี่ยง และแหลงที่มาของความ
เสี่ยงที่สงผลกระทบตอบริษัท ทั้งในทางการเงิน และที่มิใชทางการเงิน

ฝายเลขาฯ ชี้แจงที่ประชุม ดังนี้
ประเด็นที่ 1: นิยามประเภทความเสี่ยง
ประเด็นที่ 1: นิยามประเภทความเสี่ยง
1. ควรกําหนดคําจํากัดความรายละเอียดประเภทความเสี่ยงที่ 1.1 เนื่องจากแตละบริษัทมีรายการความเสี่ยงที่แตกตางกัน
จัดอยูในกลุมความเสี่ยงแตละประเภท และความเสี่ยงขั้นต่ําที่ หากมีการระบุรายการความเสี่ยงในประกาศฯ อาจทําใหเกิด

19
รางสาระสําคัญ : มาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทประกันภัย
และตองทบทวนความเสี่ยงของบริษัทเปนระยะๆ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญของปจจัยความเสี่ยง
ตางๆ โดยตองมีการพิจารณาประเภทความเสี่ยงดังตอไปนี้ เปนอยาง
นอย
(1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดนโยบาย แผนกล
ยุทธ แผนการดําเนินงาน และการนําไปปฏิบัติอยางไมเหมาะสม
หรือไมสอดคลองกับปจจัยภายใน และสภาพแวดลอมภายนอก

(2) ความเสี่ยงดานประกันภัย (Insurance Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่ ความ
รุนแรง และเวลาที่เกิดความเสียหาย ที่เบี่ยงเบนจากสมมติฐานที่ใชใน
การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การคํานวณเงินสํารอง และการ
พิจารณารับประกันภัย
(3) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทประกันภัยไม
สามารถชําระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกําหนด เนื่องจากไมสามารถ
เปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอ
หรือสามารถจัดหาเงินทุนไดแตดวยตนทุนที่สูงเกินกวาที่จะยอมรับได
(4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operational Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากความลมเหลว ความไมเพียงพอ
หรือความไมเหมาะสม ของบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงานภายใน
ระบบงาน หรือเกิดจากเหตุปจจัยภายนอก
(5) ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด

ความเห็น / ขอเสนอแนะ ของภาคเอกชน
บริษัทตองรายงานวามีรายการใดบาง

มติที่ประชุม
ความสับสนขึ้นได
มติที่ประชุม เห็นชอบ คงขอความเดิม

ประเด็นที่ 1: การบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ ควรอยูใน มติที่ประชุม คงขอความเดิม
แผนธุรกิจ
1. เนื่องจากความเสี่ยงของการวางกลยุทธ เกี่ยวเนื่องโดยตรง
กับการวางแผนของธุรกิจ จึงควรจัดทําเปนสวนหนึ่งของแผน
ธุรกิจ
มติที่ประชุม คงขอความเดิม

มติที่ประชุม คงขอความเดิม

มติที่ประชุม คงขอความเดิม

มติที่ประชุม คงขอความเดิม
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ความเห็น / ขอเสนอแนะ ของภาคเอกชน
มติที่ประชุม
บริษัทประกันภัย
ของสินทรัพยที่ลงทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวาง
ประเทศ ราคาตราสารทุน และราคาสินคาโภคภัณฑ
มติที่ประชุม คงขอความเดิม
(6) ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติ
ตามภาระที่ตกลงไวกับบริษัทประกันภัย รวมถึงโอกาสที่คูสัญญาจะถูก
ปรับลดอันดับความเสี่ยงดานเครดิต
ประเด็นที่ 1: วิธีการประเมินความเสี่ยง
มติที่ประชุม คงขอความเดิม
2.4.2
การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)
บริษัทประกันภัยตองกําหนดวิธีการในการประเมินความเสี่ยง 1. ควรกําหนดมาตรฐาน วิธีประเมินความเสี่ยง หลักเกณฑให
คะแนนการประเมินความเสี่ยง และวิธีการจัดลําดับความเสี่ยง
และจัดลําดับความเสี่ยงตามความสําคัญ
ใหบริษัทไดใชเปนแนวทาง
2. สํานักงาน คปภ. ควรจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงที่
ตองการรายงานประกอบกับเงื่อนไขเวลาที่ใชบังคับ เพี่อให
โอกาสบริษัทประกันภัยไดจัดสรรทรัพยากรรองรับกับความ
เสี่ยงนั้นๆ
ประเด็นที่ 2: การแสดงผลการประเมินความเสี่ยง
1. การแสดงหรือคํานวณผลกระทบทางการเงินใหแสดงหรือ
คํานวณออกมาในรูปแบบใด เชน ผลกระทบตอเบี้ยประกันภัย
รับ ผลกระทบตอรายได ผลกระทบตอกําไรกอนภาษี และ
ผลกระทบที่มิใชทางการเงินใหแสดงออกมาในรูปแบบใด
2.4.3 การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)
บริ ษั ท ประกั น ภั ย ต อ งมี ก ารจั ด การความเสี่ ย งให เ ป น ไปตาม
นโยบายที่กําหนดไว ซึ่งวิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก
- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
- การลดความเสี่ยง (Risk Reduction)
- การโอนความเสี่ยง (Risk Transference)

ฝายเลขาฯ ชี้แจงตอที่ประชุม ดังนี้
ประเด็นที่ 1: แกไข “Risk Response”
ประเด็นที่ 1: แกไข “Risk Response”
1. เสนอใหใชคําวา “Risk Control and Mitigation” เนื่องจาก 1. จากที่ประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 4/2551 ไดเคยขอแกไข
เปนคําที่สามารถสื่อความหมายไดชัดเจนกวา
ในประเด็นนี้ และเห็นชอบใหแกไข “Risk Control and
2. เสนอขอตัดรายละเอียดของ Risk response เนื่องจาก Mitigation” มาเปน “Risk Response” เชนในปจจุบัน
วิธีการจัดการความเสี่ยงที่กลาวถึงเปนเพียงตัวอยางไมควร ที่ประชุมไดมีการอภิปราย สรุปดังนี้

21
รางสาระสําคัญ : มาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทประกันภัย
- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

ความเห็น / ขอเสนอแนะ ของภาคเอกชน
นํามาใสไวในมาตรฐานขั้นต่ําฯ
3. ควรกําหนดคํานิยามและตัวอยางของการจัดการความเสี่ยง
แตละวิธีใหชัดเจนเพี่อเปนแนวทางในการจัดการและกํากับ

มติที่ประชุม

“Risk Response” และ “Risk Control and Mitigation” มี
ความหมายครอบคลุมถึงการจัดการความเสี่ยง แตคําวา
“Risk response” หมายถึงทางเลือกที่บริษัทเลือกใชในการ
จัดการความเสี่ยง อันไดแก การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การลด
ความเสี่ยง การโอนความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง
ในขณะที่คําวา “Risk Control and Mitigation” ซึ่ง
ครอบคลุมถึงความหมายเดียวกัน อยางไรก็ตามถาพิจารณา
เปรียบเทียบคําศัพทภาษาอังกฤษของคําทั้งสองแลว คําวา
Risk Response นาจะสื่อความหมายที่ครอบคลุมมากกวา
มติที่ประชุม
1. ขอใหคงขอความเดิม “การตอบสนองความเสี่ยง (Risk
Response)”
2. หมายเหตุ ใหใสคํานิยาม รายละเอียด รวมถึงตัวอยาง
ของวิธีการจัดการความเสี่ยง ในคูมือการบริหารความเสี่ยง
ฯใหชัดเจน
ฝายเลขาฯ ชี้แจงที่ประชุม ดังนี้
2.4.4 การติดตามดูแลความเสี่ยง (Control and
ประเด็นที่ 1: แกไข “Control and Monitoring”
ประเด็นที่ 1: แกไข “Control and Monitoring”
Monitoring)
บริ ษั ท ประกั น ภั ย ต อ งมี ก ารควบคุ ม การบริ ห ารความเสี่ ย ง 1. เสนอขอแกไขคําวา “Control and Monitoring” เปน “Risk 1. ขอเสนอใหคงขอความเดิมไว เนื่องจากการควบคุมการ
Monitoring and Review”
บริ ห ารความเสี่ ย ง เป น กระบวนการหนึ่ ง ที่ จํ า เป น ต อ งมี
ประกอบดวย
2. เสนอตัดเรื่องโครงสรางการควบคุม และกิจกรรมการ
เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงประสบความสําเร็จ
- โครงสรางการควบคุม
ควบคุม
2. เสนอให ตั ด โครงสร า งการควบคุ ม และกิ จ กรรมการ
- กิจกรรมการควบคุม
เนื่องจากเปนสวนหนึ่งของ process อยูแลว
ควบคุม ทั้งนี้ ใหขอบเขตของการควบคุมขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
นอกจากนั้น บริษัทตองมีระบบการติดตามดูแลการบริหาร
3. การจัดทําระบบการติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท
ความเสี่ยง รวมถึงมีระบบรายงานขอมูลปจจัยความเสี่ยงและสถานะ
โครงสรางและกิจกรรมการควบคุม (Control) ควรแยกจากการ 3. เสนอแกไขหัวขอ “การติดตามดูแลความเสี่ยง” เปน “การ
ความเสี่ยงตามประเภทของความเสี่ยง รวมถึงความเสี่ยงในภาพรวม
ตรวจติดตามผล (Monitoring) หากรวมกันควรจะระบุวิธีการ
ควบคุมการบริหารความเสี่ยงและการติดตามประเมินผลการ
ของบริษัท
ติดตามผลเพิ่มเติม รวมถึงบทบาทและหนาที่ในการรายงาน
บริหารความเสี่ยง” เพื่อเพิ่มความชัดเจนและมีความเขาใจ
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ในทางเดียวกัน
4. หมายเหตุ : กระบวนการการบริหารความเสี่ยงนี้ อางอิง
จากกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO ซึ่งเปนที่
ประเด็นที่ 2: ความหมายของ “ความเสี่ยงในภาพรวมของ
ยอมรั บ ในระดั บ สากล และหน ว ยงานราชการทุ ก แห ง
กํา หนดใหก ารควบคุ ม ภายในอั น รวมถึง การบริห ารความ
บริษัท”
1. “ความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท” มีความหมายเหมือนคํา เสี่ยง ยึดปฏิบัติตามกรอบของ COSO นี้
วา “ความเสี่ยงรวมของบริษัท” ในขอ 2.1 หรือไม
มติที่ประชุม
ประเด็นที่ 3: เครื่องมือที่ใชในการจัดการและติดตามความ
1.มอบฝายเลขาฯ ปรับแกไขขอ 2.4.4 ดังนี้
เสี่ยง
- บริษัทประกันภัยตองมีการควบคุม การติดตามดูแลการ
1. ควรมีการใหคําจํากัดความที่ชัดเจนของเครื่องมือตางๆ การ บริหารความเสี่ยง และระบบรายงานขอมูลปจจัยความเสี่ยง
จัดการและติดตามเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดปญหา
และสถานะความเสี่ ย งตามประเภทของความเสี่ ย ง โดย
ความคลาดเคลื่อนจากการตีความ
คํานึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท
2. ใสคํานิยาม รายละเอียด รวมถึงตัวอยางของวิธีการติตาม
และดูแลความเสี่ยง ในคูมือการบริหารความเสี่ยงฯ ให
ชัดเจน
ฝายเลขาฯ ชี้แจงที่ประชุม ดังนี้
ประเด็นที่ 1: การจัดสัมมนาใหความรูบริษัทเรื่องการบริหาร ประเด็นที่ 1: การจัดสัมมนาใหความรูบริษัทเรื่องการ
ความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยง
1. เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเปนเรื่องใหม สํานักงาน
1.1 สํานักงาน คปภ. มีแผนที่จะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
คปภ. ควรชวยจัดสัมมนาหรือทําการอบรมใหบริษัท
เรื่องมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มพูน
ประกันภัยทุกบริษัทมีความเขาใจอยางถองแท กอนที่จะ
ความรูในการบริหารความเสี่ยงในเชิงปฏิบัติใหแกบริษัท
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใดๆ ใหบริษัทนําไป
ประกันภัย โดยการสัมมนาดังกลาวจะจัดขึ้นกอนที่จะ
ปฏิบัติ
ประกาศเรื่อง มาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยง จะมี
ผลบังคับใช
ทานประธาน ไดแสดงความเห็นวา การสัมมนาเพียงครั้ง
ระบบดังกลาว ใครหรือหนวยงานใดจะเปนผูตรวจติดตามและ
กําหนดความถี่ในการรายงาน

อื่นๆ

มติที่ประชุม
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หมายเหตุ :- เหตุผลที่ออกประกาศนี้
1. เพื่อเปนมาตรฐานขั้นต่ําใหบริษัทประกันภัยมีระบบการ
บริ ห ารความเสี่ ย งแบบบู ร ณาการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
รวมทั้งมีการจัดสรรทรัพยากรรองรับในระดับที่เหมาะสม และสามารถ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันของบริษัทประกันภัยไดอยางสมบูรณ
2. เพื่อเสริมสรางความนาเชื่อถือของบริษัทประกันภัยและ
อุตสาหกรรมประกันภัยของประเทศไทย

ความเห็น / ขอเสนอแนะ ของภาคเอกชน

มติที่ประชุม
เดียวคงทําใหทุกบริษัทเขาใจไมได ขอใหมีการจัดสัมมนา
อยางตอเนื่อง
มติที่ประชุม รับทราบ
มติที่ประชุม เห็นชอบ คงขอความเดิม

