รายงานการประชุม
คณะทํางานร่วมภาครัฐและเอกชนในการพิ จารณาแนวทางและจัดทําคู่มือ
ในการกํากับความเสี่ยงด้านการปฏิ บตั ิ การ (Operational Risk)
ครัง้ ที่ 8 /2551
วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2551 เวลา 9.30 น
ณ ห้องประชุม ชัน้ 7 สํานักงาน คปภ.
----------------------------------------------------------------------ผูเ้ ข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นางคมคาย ธูสรานนท์
รองเลขาธิการ คปภ.
นายไพศาล โชติไพบูลย์พนั ธุ์
ผูช้ ว่ ยเลขาธิการ คปภ.
นางเมฑะกา เหล่าขวัญสถิตย์
ผูแ้ ทนสมาคมประกันชีวติ ไทย
นางสาวสมนึก วิวฒ
ั นะ
ผูแ้ ทนสมาคมประกันชีวติ ไทย
นางสุจารี พงษ์พฤกษา
ผูแ้ ทนสมาคมประกันชีวติ ไทย
นางสาวจรียร์ ตั น์ ชีพพิมลชัย
ผูแ้ ทนสมาคมประกันชีวติ ไทย
นางสาวสันทิยา โทรสัมพันธ์
ผูแ้ ทนสมาคมประกันชีวติ ไทย
นายชูชยั วชิรบรรจง
ผูแ้ ทนสมาคมประกันวินาศภัย
นายสมบัติ อนันตลาโภชัย
ผูแ้ ทนสมาคมประกันวินาศภัย
ดร.ปิยวดี โขวิฑรู กิจ
ผูแ้ ทนสํานักงานอัตราเบีย้ ประกันวินาศภัย
นางสาวจอมขวัญ จันทน์ผา
นางสาวประภาภัสร์ กุลปวโรภาส
นางสาววสุมดี วสีนนท์
นางสาวรัชนีวภิ า ปุ้ยพันธวงศ์
นางสาวชญานิน เกิดผลงาม

ประธานคณะทํางาน
รองประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผูช้ ว่ ยเลขานุ การ
คณะทํางานและผูช้ ว่ ยเลขานุ การ
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ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายพิชา สิรโิ ยธิน
2. นางสาวมะยุรี หงษา
3. นายอิศรา ชูวศิ ษิ ฐ์
4. นางสาวพชรมน พิรยิ ะสกุลยิง่
5. นางสาวกมลพรรณ เจริญยิง่
6. นายปญั ญา ลัพธิรกั ษา
7. ดร.สุธี โมกขะเวส
8. คุณนฤมล แซ่เอีย๊ ว
9. คุณบุศรา ตันติเจริญ
10. คุณอาภาภัทร ปายะนันทน์
11 นางสาวธิดาภรณ์ ทิพยวัฒน์
ผูไ้ ม่เข้าประชุม
1. นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์
ผูช้ ว่ ยเลขาธิการ คปภ.
2. นางฐิตาพร ธารากิจ
ผูแ้ ทนสมาคมประกันวินาศภัย
3. นายกีเ่ ดช อนันต์ศริ ปิ ระภา
ผูแ้ ทนสมาคมประกันวินาศภัย
4. นายกรกฤต คําเรืองฤทธิ ์
ผูแ้ ทนสมาคมประกันวินาศภัย
5. นางสาวนิตยา พิรยิ ะธรรมวงศ์
ผูแ้ ทนสํานักงานอัตราเบีย้ ประกันวินาศภัย
6. นางสาวอมรทิพย์ จันทร์ศรีชวาลา
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย
7. ผศ.ดร. ฐิตวิ ดี ชัยวัฒน์
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการความเสีย่ ง
8. นายอํานาจ วงศ์พนิ ิจวโรดม
9. นายพรพระ เหมะสิขณ
ั ฑกะ
10. นางสาวธนิตา อนุ สนธิ ์อดิสยั

สมาคมประกันชีวติ ไทย
สมาคมประกันชีวติ ไทย
บจม.ทิพยประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัย
สมาคมประกันวินาศภัย
บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จํากัด
บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จํากัด
บริษทั พรูเด็นเชียล ประกันชีวติ ประเทศไทย จํากัด

บริษทั ธนชาตประกันภัย จํากัด
บริษทั เอ.ไอ.เอ. จํากัด
สํานักงาน คปภ.

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
คณะทํางาน
คณะทํางาน
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
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เริ่ มประชุมเวลา 09.30 น.
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1. ความคืบหน้ าของร่างประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิ จประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขในการกําหนดมาตรฐานขัน้ ตํา่ ในการ
บริ หารจัดการความเสี่ยงของบริ ษทั ประกันชีวิต และบริ ษทั ประกันวิ นาศภัย พ.ศ. 2551
ตามที่ คณะทํางานฯ ได้จดั ทําร่างประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการกําหนดมาตรฐานขัน้ ตํ่าในการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งของบริษทั ประกันชีวติ และบริษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 ได้รบั ความเห็นชอบจาก
การประชุมคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครัง้ ที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2551 เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยูร่ ะหว่างเสนอปลัดกระทรวงการคลัง (นายศุภรัตน์
ควัฒน์กุล) เพือ่ ลงนามต่อไป และเพือ่ เป็ นการเตรียมความพร้อมให้บริษทั ประกันภัยมีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถปฏิบตั ติ ามร่างประกาศดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ สํานักงาน คปภ. ร่วมกับ
สมาคมประกันชีวติ ไทย และสมาคมประกันวินาศภัย ได้จดั สัมมนาตามการปฏิบตั ติ ามร่างประกาศดังกล่าวขึน้
เมือ่ วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยขอความอนุเคราะห์ ดร. ปิ ยวดี โขวิฑรู กิจ เป็ นวิทยากร
ภาคทฤษฎี ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ซึง่ ก็ได้รบั การตอบรับจากภาคธุรกิจเป็ นอย่างดี
2. ความคืบหน้ าของร่างประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิ จประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขในการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ
การเงิ นและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ประกันภัย
ตามที่ สํานักงาน คปภ ได้เสนอเรือ่ งประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรือ่ งหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ประกันภัย พ.ศ. 2551 เข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครัง้ ที่ 9/2551 เมือ่ วันพุธที่ 24 กันยายน 2551 ซึง่ ทีป่ ระชุมได้มี
มติเห็นชอบในหลักการ แต่ขอให้ปรับเพิม่ การเปิ ดเผยงบกระแสเงินสด และปรับระยะเวลาเปรียบเทียบ
ฐานะการเงินรายปี จาก 3 ปี เป็ น 2 ปี ซึง่ สํานักงาน คปภ. ได้ดาํ เนินการแก้ไข และจัดส่งให้กบั บริษทั
ประกันภัยทุกบริษทั ให้แสดงความคิดเห็น เกีย่ วกับการแก้ไขดังกล่าวเมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม 2551 นัน้
สํานักงาน คปภ. ได้นําเรือ่ งร่างประกาศ คปภ. เสนอเข้าการประชุมคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครัง้ ที่ 12/2551 เมือ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 โดย
เป็ นวาระเพือ่ ทราบ ขณะนี้อยูร่ ะหว่างเสนอปลัดกระทรวงการคลัง (นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล) เพือ่ ลงนาม
ต่อไป ทัง้ นี้ฝา่ ยเลขานุ การได้จดั ทําตัวอย่างการกรอกข้อมูลในเรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขใน
การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ประกันภัย ในเวปไซด์ของ
สํานักงาน คปภ. และขอให้สมาคมประกันชีวติ ไทย และสมาคมประกันวินาศภัย ช่วยประสานกับบริษทั
ประกันภัยทีย่ งั ไม่มเี วปไซด์โดยขอให้รบี ดําเนินการด้วย
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3. การจัดตัง้ คณะทํางานพิ จารณาจัดทําคู่มือการบริ หารจัดการความเสี่ยงของ
บริ ษทั ประกันภัย
ตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีคาํ สัง่
ที่ 142/2551 เรือ่ ง การแต่งตัง้ คณะทํางานพิจารณาจัดทําคูม่ อื การบริหารความเสีย่ งให้บริษทั ประกันภัย
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2551 โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ จัดทําคูม่ อื การบริหารความเสีย่ งให้บริษทั ประกันภัย
ใช้ประกอบในการจัดทําการบริหารความเสีย่ งของบริษทั และบริษทั สามารถปฏิบตั ติ ามประกาศ คปภ.
เรือ่ งหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการกําหนดมาตรฐานขัน้ ตํ่าในการบริหารจัดการความเสีย่ งของ
บริษทั ประกันภัย พ.ศ. 2551 ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยคณะทํางาน ฯ ประกอบด้วย
ผูแ้ ทนจากสมาคมประกันชีวติ ไทย สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่ง
ประเทศไทย สํานักงานอัตราเบีย้ ประกันวินาศภัย และเจ้าหน้าทีข่ องสํานักงาน คปภ จํานวน 32 คน
ซึง่ ได้เวียนให้คณะทํางานฯ ทราบแล้ว
4. การคํานวณเงิ นกองทุนที่ต้องดํารงไว้เพื่อรองรับความเสี่ยงด้านปฏิ บตั ิ การ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ในปี 2552 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กาํ หนดให้ธนาคาพาณิชย์คาํ นวณเงินกองทุน
สําหรับความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร โดยใช้แนววิธกี ารคํานวณตามแบบ Basel II 3 วิธี ดังนี้
1. Basic Indicator Approach
2. Standardized Approach
3. Alternative Standardized Approach (ขณะนี้ยงั ไม่อนุญาตให้ใช้วธิ นี ้)ี
สํานักงาน คปภ. ได้ตระหนักถึงความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
ซึง่ เป็ นความเสีย่ งทีเ่ มือ่ เกิดขึน้ แล้ว อาจส่งผลกระทบทีร่ นุ แรง จึงได้ให้คณะทีป่ รึกษา จากบริษทั Price WaterHouseCoopers FAS Ltd. ช่วยเหลือในเรือ่ งการคํานวณเงินกองทุนทีร่ องรับความเสีย่ งด้าน
ปฏิบตั กิ าร รวมถึงการเก็บข้อมูล สถิติ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการคํานวณ ต่อไป
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธาน ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะทํางานฯ ครัง้ ที่ 7 /2551
เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 19 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมชัน้ 7 สํานักงาน คปภ. ซึง่ ฝา่ ยเลขานุ การ ได้
จัดส่งรายงานการประชุมฯ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมทีไ่ ด้แก้ไขตามมติทป่ี ระชุมโดยทาง
E-mail และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ www.oic.or.th/rbcrbs.html เพือ่ ให้คณะทํางานพิจารณาก่อนหน้านี้แล้ว

มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมขอให้แก้ไขรายงานการประชุม หน้า 4 ในวาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
โดยแก้ไขจาก ครัง้ ที่ 5/2551 เป็ นครัง้ ที่ 6/2551 และทีป่ ระชุมรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 7/2551
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วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิ จารณา
3.1 สมาคมประกันชีวิตไทยนําเสนอร่างภาคผนวกของคู่มือการกํากับความ
เสี่ยงด้านปฏิ บตั ิ การ (Operational Risk)
สืบเนื่องจากการประชุมคณะทํางานฯครัง้ ที่ 1/2551 เมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 มติ
ทีป่ ระชุมมอบสมาคมประกันชีวติ ไทย และสมาคมประกันวินาศภัยให้จดั ทํากระบวนการของกิจกรรม
ตามแนวทางการปฏิบตั ทิ ด่ี ี (Best Practice) ของกิจกรรมหลัก 6 ด้านของบริษทั ประกันภัย (เพิม่ ด้าน
การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น) โดยจัดทําในรูปของแนวทางปฏิบตั ิ (Guidance) ดังนี้
1) โครงสร้างของบริษทั (Organization Chart) พร้อมทัง้ ระบุหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบ แบบสรุป
2) แนวทางการปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องกระบวนการกิจกรรมหลัก 6 ด้านของบริษทั
ประกันภัย (Best Practice) รวมถึงความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารทีเ่ กิดขึน้ หรืออาจจะเกิดขึน้ แนวทางการ
ป้องกัน รวมถึงวิธกี ารแก้ปญั หา
 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Design & Development)
 การกําหนดอัตราเบีย้ ประกันภัย (Pricing)
 การพิจารณารับประกันภัย (Underwriting)
 การจัดการค่าสินไหมทดแทน (Claim)
 การประกันภัยต่อ (Reinsurance)
 การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น (Investment)
3.2 สมาคมประกันวิ นาศภัยนําเสนอร่างภาคผนวกของคู่มือการกํากับความ
เสี่ยงด้านปฏิ บตั ิ การ (Operational Risk)
ข้อพิ จารณา
ประธาน ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาร่างภาคผนวกของคูม่ อื การกํากับความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาร่างภาคผนวกตามทีส่ มาคมประกันประกันชีวติ ไทยและสมาคมประกัน
วินาศภัยนําเสนอ และทีป่ ระชุมเห็นว่า ควรให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขร่างภาคผนวกอีกครัง้ เพือ่ ให้มคี วาม
ชัดเจนและเหมาะสมยิง่ ขึน้ โดยได้มอบหมายให้สมาคมประกันชีวติ ไทยและสมาคมประกันวินาศภัย
ดําเนินการ ดังนี้
สําหรับสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวิ นาศภัย
1. แนวทางการปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องกระบวนการกิจกรรมหลัก 6 ด้านของบริษทั ประกันภัย
(Best Practice) ทีท่ งั ้ สองสมาคมนํ าเสนอนัน้ เป็ นเพียงตัวอย่างสําหรับให้บริษทั มีแนวทางปฏิบตั ิ
สําหรับการจัดการความเสีย่ งตามกระบวนการกิจกรรมหลัก 6 ด้านของบริษทั ประกันภัย เท่านัน้ จึงเสนอให้
ตัดคําว่า “ทีด่ ”ี ออก และเพิม่ คําว่า ”ตัวอย่าง” ไว้ในแนวทางปฏิบตั ดิ ว้ ย ดังนัน้ จึงได้ว่า “ตัวอย่างแนวทาง
การปฏิ บตั ิ ของกระบวนการกิ จกรรมหลัก 6 ด้านของบริ ษทั ประกันภัย (Best Practice)”
2. โครงสร้างของบริษทั (Organization Chart)ที่ทงั ้ สองสมาคมนํ าเสนอนัน้ เป็ น
เพียงตัวอย่างโครงสร้างของบริษทั เท่านัน้ เห็นควรให้แก้ไข โดยเพิม่ คําว่า”ตัวอย่าง” ไว้ในโครงสร้าง
องค์กรของบริษทั ประกันภัย เป็ น “ตัวอย่างโครงสร้างองค์กรของบริ ษทั ประกันภัย”
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3. ให้ทงั ้ 2 สมาคมปรับปรุงตัวอย่างแนวทางการปฏิบตั ขิ องกระบวนการกิจกรรม
หลัก ทัง้ 6 ด้าน โดยใช้ถอ้ ยคําให้ถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจได้งา่ ย
4. ให้ทงั ้ 2 สมาคมแก้ไขขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน (flowchart) ของกระบวนการกิจกรรมหลัก
ทัง้ 6 ด้าน ให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ แบบครบทัง้ กระบวนการ หัวลูกศรเชื่อมในแต่ละกระบวนงานไม่ควรทีจ่ ะไป
ทางเดียวกัน ควรมีการย้อนกลับด้วย เนื่องจากในการปฏิบตั งิ านจริง หากไม่เป็ นไปตามแผนงานทีก่ าํ หนด
อาจด้วยปจั จัยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง จึงต้องมีการย้อนกลับมาพิจารณาทบทวนใหม่อกี ครัง้
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน (flowchart) แต่ละบริษทั อาจกําหนดชื่อหน่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
แตกต่างกัน ดังนัน้ จึงควรมีหมายเหตุไว้ในแต่ละ flowchart เพือ่ อธิบายถึงตัวอย่างหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
เพิ่ มเติ มสําหรับสมาคมประกันวิ นาศภัย
1. เพิม่ ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิของกระบวนการกิจกรรมหลักด้านการลงทุนประกอบ
ธุรกิจอื่น ไว้ในภาคผนวกของสมาคมประกันวินาศภัย
2. เพิม่ สาเหตุความเสีย่ งเรื่องข้อมูลไว้ในตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิของกระบวนการ
กิจกรรมหลักด้านการกําหนดอัตราเบีย้ ประกันภัยไว้ในภาคผนวกของสมาคมประกันวินาศภัย
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมเห็นชอบตามเสนอ และมอบหมายให้ฝา่ ยเลขานุ การดําเนินการปรังปรุงร่าง
คูม่ อื ฯ เป็ นครัง้ สุดท้าย พร้อมทัง้ ประสานกับผูแ้ ทนคณะทํางานจากสมาคมประกันชีวติ ไทยและสมาคม
ประกันวินาศภัยในการปรับปรุงแก้ไขในส่วนของภาคผนวกให้มคี วามชัดเจนและเหมาะสมยิง่ ขึน้
วาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ
4.1 ประธานฯ ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณากําหนดวันประชุมคณะทํางานฯ ครัง้ ที่ 9

ทีป่ ระชุมเห็นชอบให้กาํ หนดการประชุมคณะทํางานฯ ครัง้ ที่ 9 เป็ นเดือนมกราคม 2552
และเพือ่ ความเรียบร้อยในการปรับปรุงแก้ไขในร่างคูม่ อื บริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารของบริษทั
ประกันภัยและภาคผนวกนี้ให้สาํ เร็จตามแผนทีก่ าํ หนด ทีป่ ระชุมขอให้คณะทํางานจากสมาคมประกัน
ชีวติ ไทยและสมาคมประกันวินาศภัย ประสานกับฝา่ ยเลขานุการฯ และให้จดั ส่งร่างทีไ่ ด้ปรับปรุงแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2551
มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมรับทราบ

4.2 ประธานฯ แจ้งทีป่ ระชุมว่าจะนําคูม่ อื บริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารของบริษทั
ประกันภัย (OPERATIONAL RISK MANAGEMENT GUIDANCE) เข้าสูก่ ารประชุมคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครัง้ ที่ 13/2551 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2551 ในวาระเพือ่ ทราบ
มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
นางสาวธิดาภรณ์ ทิพยวัฒน์ ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม
นางสาวรัชนีวภิ า ปุ้ยพันธวงศ์ ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม
นางสาววสุมดี วสีนนท์
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

