ปัจจ ัยและภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจของโลก

บริบทใหม่ของเศรษฐกิจโลก

ความผ ันผวน
ความไม่แน่นอน

สภาพแวดล ้อมของธุรกิจประกันภัย
อัตราดอกเบีย
้

สภาพแวดล ้อมทางสงั คม และ
ภัยธรรมชาติ

ั อ
้ น
ความซบซ
ความคลุมเครือ

การพัฒนาทางด ้านเทคโนโลยี
1

ี่ ง และผลกระทบในธุรกิจประก ันภ ัย
ความเสย
ผลการสารวจ Insurance bananas skin ปี 2558
ของภาคธุรกิจประก ันภ ัย

ธุรกิจประก ันชวี ต
ิ

ธุรกิจประก ันวินาศภ ัย

1. อัตราดอกเบีย
้

1. ภัยคุกคามทางไซเบอร์

2. เศรษฐกิจระดับมหภาค

2. ภัยธรรมชาติ

3. กฎ ระเบียบทีม
่ ากเกินไป

3. กฎ ระเบียบทีม
่ ากเกินไป

่ ญีป
ี ไต ้หวัน
ในปี 2558 มีประเทศทีต
่ อบแบบสารวจทัง้ หมด 54 ประเทศ เชน
่ น
ุ่ สงิ คโปร์ จีน มาเลเซย
่ งกง เวียดนาม เกาหลีใต ้ และประเทศไทย เป็ นต ้น
ฮอ
2

ี่ ง และผลกระทบในธุรกิจประก ันชวี ต
ความเสย
ิ (ต่อ)
Self - Assessment ของบริษ ัทประก ันภ ัย
เรือ
่ ง บทบาท หน้าที่ ความร ับผิดชอบของคณะกรรมการบริษ ัท ครงที
ั้ ่ 2
เศรษฐกิจระด ับมหภาค
(Macro-economy)
ผลประกอบการด้านการลงทุน
(Investment performance)

่ งทางการจ ัดจาหน่าย
ชอ
(Distribution channels)

แนวโน้มของ
ี่ งใน
ความเสย
1-2 ปี ข้างหน้า
Cyber Risk

Reputational
Risk

Lack of
Expertise3

บทบาทของคณะกรรมการบริษ ัทประก ันชวี ต
ิ
ด้านการกาก ับดูแลด้านผลิตภ ัณฑ์ประก ันภ ัย

พิจารณากาหนด/ให้ความเห็ นชอบ นโยบายในการออกแบบและ
้ ประก ันภ ัย
พ ัฒนาผลิตภ ัณฑ์ และการกาหนดอ ัตราเบีย

พิจารณาผลการประเมินผลิตภ ัณฑ์ประก ันภ ัยทีอ
่ อกจาหน่ายแล้ว
และนาเสนอให้คณะกรรมการบริษ ัทพิจารณาอย่างน้อย
ไตรมาสละครงั้

ควรมีแต่งตงคณะกรรมการผลิ
ั้
ตภ ัณฑ์ประก ันภ ัย
(Product Committee)
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ี่ งของคณะกรรมการบริษ ัท
การบริหารความเสย

ี่ ง ปี 2551
ประกาศมาตรฐานขัน
้ ตา่ เรือ
่ งการบริหารความเสย
คณะกรรมการบริษ ัททาหน้าทีพ
่ จ
ิ ารณาอนุม ัติ
ี่ งและ แผนธุรกิจ 3 ปี และทบทวนนโยบายอย่างน้อยปี ละครงั้
นโยบายความเสย

Self – Assessment ครงที
ั้ ่ 2 ปี 2559
ี่ ง +
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมต
ั น
ิ โยบายความเสย
แผนธุรกิจ และและทบทวนนโยบาย
คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความ
ี่ ง (Risk Management Committee)
เสย
ี่ งใหม่ (emerging risk) จากบริบทในการ
ตระหนักถึงความเสย
ทาธุรกิจทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป
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ี่ งของคณะกรรมการบริษ ัท (ต่อ)
การบริหารความเสย

ปัจจุบ ัน สาน ักงาน คปภ. ได้มก
ี ารทบทวนและปร ับปรุงประกาศ
ี่ งของปี 2551 ร่างประกาศฉบ ับนี้
มาตรฐานขนต
ั้ า่ เรือ
่ งการบริหารความเสย
ั
้ เกีย
ทีก
่ าล ังจะมีผลบ ังค ับใชใ้ นปี 2560 จะมีความชดเจนมากยิ
ง่ ขึน
่ วก ับ
บทบาทหน้าทีค
่ วามร ับผิดชอบของคณะกรรมการบริษ ัทเกีย
่ วก ับการกาก ับ
ี่ ง โดยกาหนดให้คณะกรรมการ
ดูแลในเรือ
่ งการบริหารจ ัดการความเสย
ี่ ง (Risk Management
บริษ ัทต้องแต่งตงคณะกรรมการบริ
ั้
หารความเสย
Committee)
ี่ ง แผนธุรกิจ 3 ปี ที่
พิจารณาอนุมัตก
ิ รอบและนโยบายในการบริหารจัดการความเสย
สอดคล้องก ับกลยุทธ์ และแผนในการดาเนินธุรกิจ
ี่ งให ้อยูใ่ นระดับความเสย
ี่ งทีย
กากับดูแลการบริหารจัดการความเสย
่ อมรับได ้ (Risk
ี่ ง
Appetite) และมีเงินกองทุนทีเ่ พียงพอรองรับความเสย
ี่ ง และนโยบายการบริหารความเสย
ี่ งอย่างน ้อยปี ละ
ทบทวนกรอบการบริหารความเสย
1 ครัง้ หรือ เมือ
่ มีเหตุการณ์สาคัญทีส
่ ง่ ผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของ
บริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
ี่ ง และรายงานการปฏิบต
กากับให ้มีการรายงานสรุปสถานะความเสย
ั ต
ิ ามมาตรการ
ี่ ง โดยผ่านการกลัน
ี่ ง และ
บริหารความเสย
่ กรองจากคณะกรรมการบริหารความเสย
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน ้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
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บทบาทกรรมการบริษ ัทประก ันภ ัย

บทบาทภายนอก
(External Role)

อดีตและปัจจุบ ัน
(Past and Present
Oriented)

อนาคต
(Future Oriented)

บทบาทด้านการปฏิบ ัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ
(Compliance Role)

บทบาทด้านการสร้าง
ผลประกอบการ
(Performance Role)

ร ับผิดชอบต่อผลของการ
ปฏิบ ัติหน้าที่ (Provide
Accountability)

กาหนดกลยุทธ์
(Strategy Formulation)

ให้ความเห็นชอบ ทางานก ับและผ่าน CEO
บทบาทภายใน
(Internal Role)

ติดตามผล
(Monitoring and
Supervising)

กาหนดนโยบาย
(Policy Making)
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ความท้าทายของคณะกรรมการบริษ ัท

คุณสมบ ัติทห
ี่ ลากหลายของคณะกรรมการบริษ ัท

การกาหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรูค
้ วามเข้าใจในธุรกิจของ
คณะกรรมการบริษ ัท

การบริหารจ ัดการข้อมูล
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