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ICP1: วัตถุประสงค์ อานาจและหน้าที่รับผิดชอบ ของหน่วยงานที่กากับดูแล
(Objectives, Powers and Responsibilities of the Supervisor)
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย และวัตถุประสงค์ของการกากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องมีการระบุอย่างชัดเจน
1.1 กฎหมายหลักจะต้องมีการระบุหน่วยงานที่ทาหน้าที่รับผิดชอบในการกากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยอย่างชัดเจน
1.1.1 ควรมีการระบุหน่วยงานทุกๆหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยในกฎหมายหลักอย่างชัดเจน ในกรณีที่มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบในการกากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย การระบุโครงสร้างการดาเนินงานและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจนในกฎหมายเป็นเรื่องที่สาคัญ เพื่อความชัดเจนในการดาเนินงาน และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการกากับดูแลในทุกด้าน
1.2 กฎหมายหลักจะต้องมีการระบุอย่างชัดเจนในเรื่องวัตถุประสงค์ของการกากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่กากับดูแล รวมทั้งจะต้องให้อานาจ
ที่เพียงพอแก่หน่วยงานในการดาเนินงานกากับดูแล และออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อเป็น
เครื่องมือในการกากับดูแล
1.2.1 เผยแพร่วัตถุประสงค์ของการกากับดูแลเพื่อความโปร่งใส ด้วยหลักการนี้ สาธารณะ
รัฐบาล หน่วยงานนิติบัญญัติและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถคาดหวังในเรื่องของการกากับดูแล
และประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่กากับดูแลว่าเป็นไปตามอานาจ หน้าที่และความ
รับผิดชอบหรือไม่
1.2.2 จะต้องยึดมั่นในกฎหมายหลัก เพื่อให้แน่ใจว่าอานาจหน้าที่และการปฏิบัติของ
หน่วยงานที่กากับดูแลจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ขบวนการแก้ไข
กฎหมายหลักตามกาหนดเวลา สามารถโปร่งใสได้โดยหารือต่อสาธารณะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตามการดาเนินการแก้ไขกฎหมายบ่อยเกินไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจเห็นว่าการกาหนด
นโยบายไม่มีความแน่นอน ดังนั้น ควรมีความรอบคอบระมัดระวังในการที่จะกาหนดให้มีการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายได้ตามที่ต้องการมากเกินความจาเป็น
1.2.3 กฎหมายจะต้องระบุอย่างชัดเจนและครอบคลุมเพียงพอ เพื่อให้หน่วยงานที่กากับดูแล
มีอานาจเพียงพอ ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการกากับดูแลธุรกิจ ทั้งในรูปแบบเดี่ยวและแบบ
รวมกลุ่ม (legal entity and group-wide supervision)
1.2.4 วัตถุประสงค์ในการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มสามารถทาให้บรรลุได้ ทั้งในทางตรง
ซึ่งหน่วยงานที่กากับดูแลมีอานาจชัดเจนต่อนิติบุคลในกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งนิติบุคคลหลักในกลุ่ม หรือใน
ทางอ้อมซึ่งหน่วยงานที่กากับดูแลมีอานาจเพียงพอในการกาหนดข้อบังคับ และเข้าถึงข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทแม่และบริษัทอื่นๆในกลุ่มธุรกิจ ผ่านบริษัทประกันที่อยู่ภายใต้การกากับดูแล
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1.2.5 ในฐานะผู้ประสานงานการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มหน่วยงานกากับดูแลธุรกิจ
แบบรวมกลุ่มควรมีอานาจที่เพียงพอตามกฎหมาย ในการดาเนินงานกากับดูแลธุรกิจในรูปแบบ
รวมกลุ่ม ซึ่งรวมไปถึงความร่วมมือ และการประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.2.6 หน่วยงานกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มควรมีอานาจที่เพียงพอ เพื่อที่จะประสานและ
เผยแพร่ข้อมูลสาคัญที่ต้องการในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง และประเมินความมั่นคง
ทางการเงินในรูปแบบกลุ่มธุรกิจ หน่วยงานกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มควรมีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุด
ในการทาให้แน่ใจว่า การกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มเกิดผลและมีประสิทธิภาพ
1.2.7 ในระดับประเทศ สาคัญอย่างยิ่งที่กฎหมายจะต้องสนับสนุนให้หน่วยงานที่กากับดูแล
บริษัทประกันภัยที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจ สามารถร่วมในการกากับดูแลกลุ่มธุรกิจนั้นได้อย่าง
เหมาะสม
1.3 วัตถุประสงค์หลักของการกากับดูแลจะต้องส่งเสริมการรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม ความ
ปลอดภัย และเสถียรภาพในธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์และการคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์เป็น
สาคัญ
1.3.1 วัตถุประสงค์ในการกากับดูแลโดยละเอียดอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ แต่
สิ่งสาคัญที่หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจประกันภัยในทุกประเทศเกี่ยวข้อง คือ วัตถุประสงค์ของการ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์
1.3.2 โดยส่วนใหญ่แล้วอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่กากับดูแลแระกอบไปด้วยวัตถุประสงค์
ในการกากับดูแลต่างๆ แต่การมุ่งเน้นของหน่วยงานกากับดูแลในวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะอาจ
เปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการของตลาดเงิน และสถานะภาพทางการเงิน ณ ขณะนั้น โดยหาก
มีการร้องขอหน่วยงานกากับดูแลควรชี้แจงถึงการเปลี่ยนแปลงนั้น
1.4 เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่มี หากมีข้อขัดแย้งระหว่างกฎหมายและวัตถุประสงค์ในการ
กากับดูแล หน่วยงานที่กากับดูแลต้องระบุข้อขัดแย้งดังกล่าวและเสนอขอแก้กฎหมาย
1.4.1 เนื่องจากตลาดเปลี่ยนแปลง หน่วยงานที่กากับดูแลอาจระบุการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อ ความยุติธรรม ความปลอดภัย หรือเสถียรภาพของธุรกิจประกันภัย ซึ่งยังไม่
มีข้อกาหนดในกฎหมายปัจจุบัน หน่วยงานที่กากับดูแลควรเสนอแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่า
วัตถุประสงค์ในการกากับดูแลจะถูกทาให้สาเร็จต่อไป
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ICP 2: หน่วยงานที่กากับดูแล (Supervisor)
หน่วยงานทีก่ ากับดูแล ภายใต้การบริหารอานาจและหน้าที่:
- เป็นหน่วยงานอิสระที่มีความน่าเชื่อถือและความโปร่งใส
- รักษาความลับ
- มีความคุ้มครองทางกฎหมาย
- มีบุคลากรที่เพียงพอ
- ได้มาตรฐาน
2.1 โครงสร้างการปกครองของหน่วยงานที่กากับดูแลมีความชัดเจน มีขั้นตอนการปกครองภายใน
รวมถึงการตรวจสอบภายใน เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานที่กากับดูแลเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน นอกจากนี้ จะต้องมีการสื่อสารที่มีคุณภาพ และโครงสร้างของอานาจในการตัดสินใจ
เอื้ออานวยให้สั่งการได้ในกรณีเร่งด่วน
2.1.1 ควรมีความเป็นอิสระควบคู่ไปกับความน่าเชื่อถือ เพื่อรับรองว่าหน่วยงานที่กากับดูแล
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย และไม่ปฏิบัติเกินอานาจหน้าที่ หน่วยงานที่กากับดูแลควรชี้แจง
ต่อผู้ถือผลประโยชน์ร่วมกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ หน่วยงานที่กากับดูแล
จะต้องรับผิดชอบการดาเนินงานเพื่อให้วัตถุประสงค์ของรัฐบาล หรือ สภานิติบัญญัติ รวมถึง
วัตถุประสงค์ของประชาชนส่วนใหญ่ พร้อมให้เหตุผลชี้แจงประกอบการตัดสินใจ
2.2 มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการแต่งตั้งและปลดหัวหน้าหน่วยงานที่กากับดูแล และสมาชิกในองค์กร
ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานที่กากับดูแลและสมาชิกองค์กรถูกปลดออกจากตาแหน่งจะต้องมีการ
แสดงเหตุผลอย่างชัดเจน
2.2.1 “หัวหน้าหน่วยงานที่กากับดูแล” หมายถึง บุคคลที่เป็นหัวหน้าทีมบริหาร
(ในบางกรณีหมายถึงคระกรรมการบริหาร) และมีอานาจหน้าที่ในการบริหารการปฏิบัติงานประจาวัน
และการตัดสินใจของหน่วยงานที่กากับดูแล ในขณะที่ “องค์กร” หมายถึง คณะบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่
ตามทีมบริหาร “หัวหน้าหน่วยงานที่กากับดูแล” อาจเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกขององค์กร
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่กากับดูแล และหน่วยงานด้านกฎหมาย มีความชัดเจนและ
โปร่งใส กรณีที่อนุญาตให้มีการเหลื่อมล้าทางการบริหารจะต้องระบุไว้อย่างชัดเจน
2.3.1 การชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่กากับดูแลและหน่วยงาน ด้านกฎหมาย
เป็นสิ่งสาคัญ รวมถึงกรณีและกระบวนการการแลกเปลี่ยนข้อมูล การให้คาปรึกษา หรือ การให้
อนุญาตโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกรณีที่หน่วยงานที่กากับดูแลอาจได้รับการตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย (Judicial Review) ซึ่งอาจกระทาได้โดยการแยกแยะข้อมูลที่ควร
เปิดเผย แต่ละหน่วยงานควรให้คาปรึกษาเรื่องใด และกรณีใดที่ควรได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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2.4 หน่วยงานที่กากับดูแลและพนักงานเป็นอิสระจากการแทรกแซงอย่างไม่เป็นธรรมทาง
การเมือง รัฐบาลและภาคธุรกิจ ในการดาเนินงานตามหน้าที่ของหน่วยงานที่กากับดูแล
หน่วยงานที่กากับดูแลได้รับเงินทุนในรูปแบบที่ไม่ทาลายความเป็นอิสระของหน่วยงาน นอกจากนี้
หน่วยงานที่กากับดูแลสามารถจัดสรรเงินทุนตามหน้าที่ วัตถุประสงค์ และความเสี่ยงขององค์กร
2.4.1 ความอิสระด้านการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่กากับดูแล รวมถึง ความสามารถในการ
จัดสรรเงินและบุคลากรตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
2.4.2 หน่วยงานที่กากับดูแลไม่ควรบริหาร หรือ ดาเนินกิจการของบริษัทประกันภัยที่
หน่วยงานกากับดูแล สมาชิกของหน่วยงานที่กากับดูแลควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจในกรณีที่มีการ
ขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับภาครัฐ (Conflict of Interest)
2.5 มีข้อบังคับและกระบวนการในการกากับดูแลที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งเหมาะสมต่อ
วัตถุประสงค์ขององค์กร และหน่วยงานที่กากับดูแลนามาใช้อย่างต่อเนื่องและสมเหตุสมผล
โดยคานึงถึงลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของบริษัทประกันภัย นอกจากนี้ ข้อบังคับและ
กระบวนการในการกากับดูแลต้องได้รับการเผยแพร่
2.6 ข้อบังคับและกระบวนการในการกากับดูแลต้องได้รับการพิจารณาเป็นประจา โดยปกติ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ต้องผ่านการทาประชาพิจารณ์
2.6.1 การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับและกระบวนการในการกากับดูแลที่สาคัญควรผ่านการทา
ประชาพิจารณ์จากประชาชนและภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งข้อบังคับและกระบวนการในการกากับดูแล
ที่สาคัญในที่นี้ รวมถึง กฎระเบียบทั่วไปที่ต้องปฏิบัติตาม และนโยบายที่ไม่เป็นความลับแต่อาจส่งผล
กระทบต่อประชาชน โดยยกเว้นคู่มือที่เป็นเอกสารภายในซึ่งใช้สาหรับแนะนาพนักงานของหน่วยงาน
ที่กากับดูแลในการปฏิบัติหน้าที่ประจาวัน
2.7 หน่วยงานที่กากับดูแลควรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย ซึ่งรวมถึงบทบาทหน้าที่
และการดาเนินงานหน่วยงาน
2.7.1 เว้นเสียแต่มีการเผยแพร่ที่น่าเชื่อถือโดยหน่วยงานอื่น หน่วยงานที่กากับดูแลควร
เผยแพร่ข้อมูลและการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของธุรกิจประกันภัย
2.7.2 ความโปร่งใสเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของหน่วยงานที่กากับดูแล หน่วยงานที่กากับ
ดูแลควรเผยแพร่:





ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน;
รายงานเกี่ยวกับการกากับดูแล และผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ อย่างน้อย
เป็นประจาทุกปี
ข้อมูลและการวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานะการเงินของธุรกิจประกันภัย
ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา หรือ บริษัทที่ล้มละลาย รวมถึง ข้อมูลการเข้าแทรกแซงของ
หน่วยงานที่กากับดูแล โดยคานึงถึงการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และการไม่
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ทาลายการบรรลุวัตถุประสงค์ในการกากับดูแลอื่นๆ
งบการเงินที่ตรวจสอบอย่างน้อยเป็นประจาทุกปี

2.8 มีกระบวนการยื่นอุทธรณ์ต่อการตัดสินทางการกากับดูแล รวมถึงการตรวจสอบ ความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย (Judicial Review) กระบวนการเหล่านี้มีความเฉพาะเจาะจงและ
สมดุล เพื่อความเป็นอิสระและความมีประสิทธิภาพในการกากับดูแล อย่างไรก็ตาม กระบวนการ
เหล่านี้ ไม่ขัดขวางความสามารถของหน่วยงานที่กากับดูแลในการเข้าแทรกแซงเพื่อคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย
2.8.1 การมีการยื่นอุทธรณ์ หรือ กลไกทางการตรวจสอบ ช่วยรับรองว่าการตัดสินทางการ
กากับดูแล เป็นไปตามกฎหมาย และสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ไม่ควรขัดขวางความสามารถของ
หน่วยงานที่กากับดูแลในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อานาจอย่างมีประสิทธิภาพ
2.9 หน่วยงานที่กากับดูแล รวมถึงพนักงานและบุคคลที่ปฏิบัติงานในนามของหน่วยงาน
(ในปัจจุบัน หรือ ในอดีต) มีความจาเป็นตามกฎหมาย ที่จะต้องรักษาข้อมูลลับในครอบครองของ
หน่วยงานที่กากับดูแล ซึ่งรวมถึงข้อมูลลับที่ได้รับจากหน่วยงานที่กากับดูแลอื่น หน่วยงานที่กากับ
ดูแลจะต้องปกป้องข้อมูลลับ การเปิดเผยข้อมูลลับอย่างไม่ถูกต้องจะต้องได้รับโทษ หน่วยงานที่
กากับดูแลจะต้องปฏิเสธการให้ข้อมูลลับ ยกเว้น ในกรณีที่จาเป็นโดยกฎหมาย หรือ ในกรณีที่มี
การร้องขอจากหน่วยงานที่กากับดูแลอื่นที่มีวัตถุประสงค์ทางการกากับดูแลที่ถูกต้องตามกฎหมาย
และมีความสามารถในการรักษาข้อมูลลับที่ร้องขอ
2.9.1 โทษของการเปิดเผยข้อมูลลับควรระบุไว้ในกฎหมาย อาจรวมถึงโทษทางวินัย หรือ
โทษทางอาญา
2.9.2 บุคคล (ในปัจจุบัน หรือ ในอดีต) ที่เข้าถึงข้อมูลลับควรได้รับโทษสาหรับการเปิดเผย
ข้อมูลลับอย่างไม่ถูกต้อง
2.9.3 หน่วยงานที่กากับดูแลพยายามอย่างเต็มที่ที่จะปกป้องรักษาข้อมูลลับที่ได้รับจาก
หน่วยงานที่กากับดูแลอื่น
2.9.4 ข้อมูลลับที่มีการแลกเปลี่ยน ถือเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานที่กากับดูแลที่ให้ข้อมูล
2.9.5 การปกป้องข้อมูล รวมถึง การจากัดการเข้าถึงข้อมูลโดยหน่วยงานที่กากับดูแล ต่อ
ข้อมูลลับที่ได้รับจากหน่วยงานที่กากับดูแลอื่น จากบุคคลที่ทางานให้กับหน่วยงานที่กากับดูแล หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ในนามของหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคคลที่:




อยู่ภายใต้ข้อบังคับเรื่องการรักษาความลับ
อยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานโดยตรง และ
มีความจาเป็นต้องใช้ข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับเจตนารมณ์ในการร้องขอข้อมูล
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2.9.6 หน่วยงานที่กากับดูแลควรมีข้อบังคับในการรักษาข้อมูลแนบกับข้อมูลที่ได้รับ และเก็บ
ข้อมูลไว้ในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตตามข้อบังคับเท่านั้น
2.10 หน่วยงานที่กากับดูแลและพนักงานจะต้องมีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง ในกรณีที่มีคดี
ความ ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ และจะต้องละเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว
หน่วยงานจะต้องได้รับความคุ้มครอง เรื่องค่าใช้จ่ายในการสู้คดีระหว่างที่ต้องละเว้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่
2.10.1 อิสรภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่กากับดูแล รวมถึงการมีกฎหมายคุ้มครอง
สาหรับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่กากับดูแล
2.11 หน่วยงานที่กากับดูแลมีบุคลากร งบประมาณ เพียงพอสาหรับดาเนินงานด้านการกากับ
ดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายพนักงานสามารถดึงดูดพนักงานที่มีประสบการณ์และ
ความสามารถ หน่วยงานที่กากับดูแลมีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน และสามารถ ว่าจ้าง หรือ
ทาสัญญากับผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในกรณีที่จาเป็น
2.11.1 หน่วยงานที่กากับดูแล ควรพิจารณาข้อกาหนดเรื่องความสามารถ และ
ประสบการณ์ของพนักงาน ในระยะสั้นถึงระยะยาว และกาหนดมาตรการที่จะพัฒนาข้อกาหนด
ดังกล่าว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเรื่องบุคลากร มาตรการดังกล่าว อาจรวมถึง นโยบายการ
ว่าจ้างที่ยืดหยุ่นมากขึ้น และโครงการการจ้างพนักงานจากหน่วยงานที่กากับดูแลอื่นๆ จากในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อมุ่งเน้นการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญในระยะสั้น
2.11.2 หน่วยงานที่กากับดูแลควรมีความสามารถในการสวมบทบาทการเป็นผู้กากับดูแล
แบบรวมกลุ่ม (Group-Wide Supervisor) ในกรณีที่จาเป็น
2.12 หน่วยงานที่กากับดูแลและพนักงานปฏิบัติงานอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และคานึงถึง
มาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงกฎระเบียบเรื่องการขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับภาครัฐ
2.12.1 การปกครองภายในที่แข็งแกร่ง (ตามที่ระบุไว้ใน 2.1) และการคงไว้ซึ่งมาตรฐาน
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมาตรฐานวิชาชีพสูงสุดของพนักงานหน่วยงานที่กากับดูแลเป็น
สิ่งสาคัญในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของกระบวนการการกากับดูแล มาตรฐานดังกล่าว รวมถึง
การมีประมวลจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการขัดแย้งระหว่างประโยชน์
ส่วนตัวกับภาครัฐด้วย
2.13 ในกรณีที่หน่วยงานที่กากับดูแลว่าจ้างบุคคลภายนอกในการดาเนินงานด้านการกากับดูแล
หน่วยงานที่กากับดูแลจะกาหนดความคาดหมาย ประเมินประสบการณ์ และความสามารถ และ
ตรวจสอบผลการดาเนินงาน ของบุคคลภายนอก พร้อมรับรองความเป็นอิสระจากบริษัท
ประกันภัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบุคคลภายนอก ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกจะต้องอยู่
ภายใต้กฎระเบียบและมาตรฐานวิชาชีพเดียวกันกับพนักงานของหน่วยงานที่กากับดูแล
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2.13.1 การว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อดาเนินงานด้านการกากับดูแล สามารถช่วยให้
หน่วยงานมีผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม การกากับดูแลยังคงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ
หลักของหน่วยงานที่กากับดูแล และการว่าจ้างบุคคลภายนอกในการกากับดูแลอย่างสิ้นเชิง
ไม่สามารถแทนที่การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่กากับดูแลได้
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ICP 3: การแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อกาหนดในเรื่องการรักษาความลับ
(Information Exchange and Confidentiality Requirement)
หน่วยงานที่กากับดูแลสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ข้อกาหนดในเรื่องการรักษาความลับ
3.1 หน่วยงานที่กากับดูแลมีอานาจและหน้าที่ตามกฎหมายในการได้รับและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
การกากับดูแลนิติบุคคลและกลุ่มนิติบุคคลต่างๆ รวมถึง นิติบุคคลภายในกลุ่มที่เกี่ยวข้องที่ไม่อยู่
ภายใต้การกากับดูแล
3.1.1 หน่วยงานที่กากับดูแลควรมีอานาจตามกฎหมายในการขอรับและแลกเปลีย่ นข้อมูลเมือ่



หน่วยงานที่กากับดูแลพิจารณาเห็นว่าข้อมูลมีความจาเป็นสาหรับการกากับดูแล
นิติบุคคลและกลุ่มนิติบุคคลประกันภัย
หน่วยงานที่กากับดูแลถูกร้องขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานอื่นตามข้อ 3.2.1

3.1.2 ข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการกากับดูแลนิติบุคคลหรือกลุ่มนิติบุคคลประกันภัย
อาจประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ อาทิ










ข้อมูลด้านการจัดการระบบการดาเนินการและควบคุมของบริษัทประกันภัย
ข้อมูลทางการเงินของบริษัทประกันภัย
ข้อมูลของบุคคลผู้ดารงตาแหน่งทางด้านบริหารบริษัทประกันภัย รวมทั้งเจ้าของ
กิจการ ผู้ถือหุ้น ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้ทาสัญญา
ข้อมูลของบุคคลหรือบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้อง หรือสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
ในทางอาญา
ข้อมูลการสืบสวนและตรวจสอบด้านการกากับดูแล และข้อจากัดต่างๆ ที่กาหนด
สาหรับกิจกรรมการดาเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย
ข้อมูลจาเพาะที่ได้รับและรวบรวมจากนิติบุคคลภายใต้การกากับดูแล รวมถึงข้อมูล
รายการกิจการของลูกค้าที่เห็นว่าจาเป็น
ข้อมูลการรายงานภายในกลุ่มธุรกิจเพื่อเป็นไปตามข้อกาหนดการกากับดูแลกลุ่ม
ธุรกิจ
ข้อมูลนิติบุคคลและข้อมูลกลุ่มธุรกิจไม่จากัดเพียงสาขา สาขาย่อย และบริษัทที่
ไม่ได้ถูกกากับดูแล
ข้อมูลการทาธุรกรรมในอนาคตและที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทประกันภัย
และของผู้ถือกรมธรรม์

ข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
3.1.3 ข้อตกลงและความเข้าใจ (agreement and understandings) ต่างๆ สามารถใช้เป็น
กรอบการดาเนินงาน ระหว่างหน่วยงานกากับดูแลในการส่งเสริมความมีประสิทธิภาพในการร้องขอ
หรือให้ข้อมูล
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3.1.4 ข้อตกลงอย่างเช่น บันทึกความเข้าใจพหุภาคี (MMoU) ของสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจ
ประกันภัยนานาชาติ (IAIS) หรือบันทึกความเข้าใจทวิภาคี (MoU) ช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เนื่องจากเป็นพื้นฐานของการให้ข้อมูลทั้งสองทางและเป็นข้อมูลพื้นฐานที่หน่วยงานกากับดูแลสามารถ
ใช้และเก็บรักษาข้อมูลที่ได้แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานที่กากับดูแลอื่นอย่างเป็นความลับ
3.1.5 บันทึกความเข้าใจพหุภาคีของสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (IAIS
MMoU) คือตัวอย่างของบันทึกความเข้าใจพหุภาคีสาหรับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานกากับดูแลธุรกิจประกันภัยในด้านการกากับดูแลบริษัทประกันภัย และกลุ่มธุรกิจประกันภัย
ผู้ลงนามใน IAIS MMoU ต้องได้รับการตรวจสอบกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศตน เพื่อ
รับรองการปฏิบัติตามเรื่องการรักษาความลับที่ได้กาหนดไว้
3.1.6 ข้อตกลงและความเข้าใจต่างๆ มีความจาเป็นในการเป็นพื้นฐานของการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่กากับดูแลระหว่างสองประเทศหรือสองประเทศขึ้นไป หรือระหว่าง
หน่วยงานที่กากับดูแลที่รับผิดชอบภาคการเงินอื่น
3.1.7 ข้อตกลงหรือความเข้าใจอาจกาหนดประเภทของข้อมูลที่จะแลกเปลี่ยน รวมทั้ง
พื้นฐานของการนาข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานกากับดูแลไปแลกเปลี่ยนต่อ
การรวมกลุ่มของผู้กากับดูแล (Supervisory colleges)
3.1.8 การแลกเปลี่ยนข้อมูลคือสิ่งสาคัญสาหรับการดาเนินการของ supervisory colleges
ในการส่งเสริม supervisory colleges ให้มีประสิทธิภาพ จะต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันและมี
ความเชื่อมั่นระหว่างหน่วยงานที่กากับดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนและรักษาข้อมูลอัน
เป็นความลับ
3.1.9 หน่วยงานที่กากับดูแลที่ร่วมอยู่ใน supervisory colleges ต้องรับผิดชอบในการ
จัดการข้อมูลอันเป็นความลับให้มีความปลอดภัย ซี่งไม่มีกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆกาหนดไว้
เกี่ยวกับข้อมูลอันเป็นความลับ สมาชิกแต่ละคนของ supervisory colleges ควรใช้มาตรการที่
จาเป็นในการหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลความลับโดยไม่ตั้งใจหรือไม่ได้รับอนุญาต สิ่งที่สาคัญของ
ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการจัดการข้อมูลคือการสร้างความมั่นใจว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างสมาชิกของ supervisory colleges เป็นไปอย่างปลอดภัย
3.1.10 วิธีการหลักในการดาเนินการ 2 วิธีการ มีดังนี้



แต่ละหน่วยงานกากับดูแลที่อยู่ใน supervisory colleges จะต้องมีการลงนาม
บันทึกความเข้าใจทวิภาคีกับสมาชิกอื่นๆ ในกลุ่ม
สมาชิกของ supervisory colleges ที่ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจพหุภาคีของ
สมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ต้องปฏิบัติตามระเบียบการรักษา
ความลับของข้อมูลอย่างเข้มงวด
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3.1.11 ข้อมูลความลับที่ได้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันภายใน supervisory colleges ควร
มีกลไกในการรักษาข้อมูลอย่างเป็นทางการเมื่อต้องส่งต่อข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้กากับดูแลอื่นๆ
โดยเครื่องมือดังกล่าว อาจใช้บันทึกความเข้าใจทวิภาคีต่างๆหรือผ่านการทาข้อตกลงกันโดยตรง
3.2 หน่วยงานที่กากับดูแลมีอานาจและหน้าที่ตามกฎหมายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงาน
ที่กากับดูแลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ดุลยพินิจภายใต้ความเหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลให้มี
ความปลอดภัย ซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันไม่จาเป็นต้องผ่านการจัดทาข้อตกลงหรือ
ความเข้าใจในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
3.2.1 หน่วยงานกากับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น







หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจประกันภัยอื่นๆ ภายในประเทศ
หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจประกันภัยอื่นๆ ภายนอกประเทศ
หน่วยงานที่กากับดูแลที่รับผิดชอบภาคธนาคารและสถาบันสินเชื่ออื่นๆทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ
หน่วยงานที่กากับดูแลที่รับผิดชอบภาคการลงทุน หลักทรัพย์ ตลาดการเงิน และ
ภาคอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงิน
อุดหนุนต่อการก่อการร้าย
หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

3.3 ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยไม่มีการร้องขอกับหน่วยงานที่กากับดูแลอื่น ซึ่งหน่วยงานที่
กากับดูแลจะต้องมีการแจ้งหน่วยงานที่กากับดูแลอื่นภายในประเทศของตน และหน่วยงานที่
กากับดูแลกลุ่มธุรกิจประกันภัยในประเทศอื่นหรือในภาคการเงินอื่นก่อนดาเนินการใดๆ ที่
พิจารณาแล้วอาจเกิดผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจนั้นๆ ทั้งนี้ หากไม่สามารถทาการแจ้งได้ หน่วยงานที่
กากับดูแลต้องแจ้งหน่วยงานที่กากับดูแลอื่นๆโดยเร็วที่สุดหลังจากมีการดาเนินการแล้ว
3.3.1 การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีการขอ อาทิเช่น







ข้อมูลใดๆ ที่หน่วยงานที่กากับดูแลพิจารณาเห็นว่าจะส่งเสริมการกากับดูแลกลุ่ม
ธุรกิจประกันภัยหรือนิติบุคคลภายในกลุ่มธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ในแนวทางการกากับดูแล
เหตุการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทที่ดาเนิน
ธุรกิจภายใต้หน่วยงานที่กากับดูแลอื่นๆ
ข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบการเงินของประเทศอื่นๆ
ข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพการเงินหรือผลประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ใน
ประเทศอื่น
การแจ้งเตือนหน่วยงานที่กากับดูแลอื่นล่วงหน้าเกี่ยวกับการปฏิบัติใดๆ กับข้อมูล
ที่รับมาจากหน่วยงานที่กากับดูแลนั้นๆ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือกฎหมายอื่นๆ ที่กาหนดให้หน่วยงานที่กากับ
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ดูแลต้องปฏิบัติ
3.4 หน่วยงานที่กากับดูแลมีวัตถุประสงค์ที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย และถูกต้องตามหน้าที่ของการ
กากับดูแลในการขอข้อมูลจากอีกหน่วยงานที่กากับดูแล
3.4.1 วัตถุประสงค์ที่ถูกต้องอาจประกอบด้วย







การให้ใบอนุญาต
หลักการ fit and proper
การดาเนินการกากับดูแล รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและการแทรกแซง
การปฏิบัติงานด้านการกากับดูแล
การเลิกกิจการ การชาระหนี้ หรือการล้มละลาย
การต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

3.5 หน่วยงานที่กากับดูแลต้องประเมินการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานที่กากับดูแลอื่นเป็นกรณี
3.5.1 ตามหลักการ หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องให้ข้อมูลตามที่หน่วยงานที่กากับดูแลอื่น
เรียกร้อง ทั้งนี้ในการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่กากับดูแลอื่นที่ร้องขอ จะต้องมีการพิจารณาสิ่งสาคัญ
ต่างๆ อาทิเช่น








การขัดแย้งต่อผลประโยชน์ที่สาคัญของประเทศที่หน่วยงานที่กากับดูแลนั้นๆ ที่ขอ
ข้อมูล
ความสามารถของหน่วยงานที่กากับดูแลที่เรียกร้องข้อมูลในการรักษาความลับของ
ข้อมูลที่ได้มีการแลกเปลี่ยนกัน โดยคานึงถึงหลักการตามกฎหมายของแต่ละ
ประเทศนั้นๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ (โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความลับ ความเป็นส่วนตัวและการป้องกันข้อมูลส่วนตัว และความเป็นธรรมด้าน
กระบวนการดาเนินการ)
ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการแลกเปลี่ยน
การนาข้อมูลไปใช้

3.5.2 การขอข้อมูลควรมีรูปแบบเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่กากับดูแล
ไม่ควรยืนยันการร้องขอข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งไม่ควรตอบรับคาร้องขอ
ล่าช้าอย่างไม่สมเหตุสมผล
3.6 หน่วยงานที่กากับดูแลต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตอบรับการร้องขอข้อมูลจาก
หน่วยงานที่กากับดูแลอื่น โดยวิธีการและในระยะเวลาที่เหมาะสม
3.6.1 หน่วยงานที่กากับดูแลควรพิจารณาบุคคลที่ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล
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3.7 หน่วยงานที่กากับดูแลจะไม่กาหนดข้อจากัดที่เข้มงวดเกินไปในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในแง่
ของระดับ รูปแบบ และลักษณะรายละเอียดต่างๆ ของข้อมูลที่ทาการแลกเปลี่ยนกัน
3.7.1 หน่วยงานที่กากับดูแลไม่ควรนาเหตุผลว่าหน่วยงานที่กากับดูแลไม่มีการกาหนด
ข้อจากัดในการแลกเปลี่ยนข้อมูล มาเป็นเหตุในการไม่ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความเหมาะสม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่วิกฤตต่างๆ
3.8 ก่อนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นความลับ หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องมั่นใจว่าผู้ที่ได้รับ
ข้อมูลนั้นๆ ผูกพันตามข้อกาหนดการรักษาความลับ
3.9 หน่วยงานที่กากับดูแลได้รับการอนุญาตให้ส่งต่อข้อมูลที่ได้รับมาจากการแลกเปลี่ยนกับ
หน่วยงานที่กากับดูแลอื่นให้แก่หน่วยงานที่กากับดูแล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศ
นั้นๆ ได้ โดยการให้ข้อมูลจะต้องเป็นไปตามข้อกาหนดการรักษาความลับที่จาเป็น
3.9.1 หน่วยงานอื่นๆ ที่หน่วยงานที่กากับดูแลต้องการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลอาจรวมถึง
หน่วยงานต่างๆ ที่กาหนดไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น หน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย
หรือศาลที่เกี่ยวข้อง
3.9.2 หน่วยงานที่กากับดูแลที่เป็นผู้ให้จะให้ข้อมูลอาจแนบเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ให้แก่หน่วยงานที่กากับดูแล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่จะรับข้อมูล
3.9.3 เงื่อนไขที่กาหนดโดยหน่วยงานที่กากับดูแลเจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ไม่ควรขัดต่อการที่หน่วยงานที่ได้รับข้อมูลนาข้อมูลไปใช้สาหรับวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับข้อ
3.10
3.10 หน่วยงานที่กากับดูแลที่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่กากับดูแลอื่น จะต้องใช้ข้อมูลที่ได้รับใน
วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ตอนที่ข้อมูลได้ถูกร้องขอ นอกจากนี้ หน่วยงานที่กากับดูแลที่ได้รับข้อมูล
จะต้องได้รับการเห็นชอบจากหน่วยงานที่กากับดูแลที่ให้ข้อมูลก่อนการนาข้อมูลไปใช้ใน
วัตถุประสงค์อื่น ที่รวมถึงการนาข้อมูลไปแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอื่นๆ
3.10.1 ภาคผนวก B ของบันทึกความเข้าใจพหุภาคีของสมาคมผู้กากับดูแลธุรกิจประกันภัย
นานาชาติ (IAIS MMoU) ได้ระบุว่าผู้ที่ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจได้รับการพิจารณาให้อนุญาต
ในการส่งผ่านข้อมูลที่จะเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพของสมาชิกที่ร่วมลงนามใน IAIS MMoU ในการ
ทาหน้าที่กากับดูแล รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ (ธนาคารกลาง หน่วยงานที่
บังคับใช้กฎหมาย และศาลที่เกี่ยวข้อง)
3.11 ในกรณีที่หน่วยงานที่กากับดูแล ได้ถูกกฎหมายกาหนดให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับที่
ได้รับจากหน่วยงานที่กากับดูแลอื่น หน่วยงานที่กากับดูแลที่ได้รับข้อมูลจะต้องแจ้งหน่วยงานที่
กากับดูแลที่ให้ข้อมูลในทันที โดยจะต้องชี้แจงข้อมูลใดที่ถูกกฎหมายกาหนดให้มีการเปิดเผย
หากไม่ได้รับอนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูล หน่วยงานที่กากับดูแลที่ได้รับข้อมูลจะต้องไม่เผยแพร่
และปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเหมาะสม
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3.11.1 ข้อบังคับตามกฎหมาย อาจประกอบด้วยคาสั่งศาลหรือประกาศของรัฐสภา
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ICP 4: การให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Licensing)
นิติบุคคลที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจประกันภัยจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนการประกอบธุรกิจใน
แต่ละประเทศ โดยข้อกาหนดและขั้นตอนการให้ใบอนุญาตจะต้องชัดเจน มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
และเปิดเผยสู่สาธารณะ พร้อมทั้งมีการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
แนวทางปฏิบัติเบื้องต้น
4.0.1 การให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจมีบทบาทสาคัญในการเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพ
และเสถียรภาพของภาคประกันภัย ข้อกาหนดที่เข้มงวดในการอนุมัติการให้ใบอนุญาตแก่บริษัท
ประกันภัยเป็นสิ่งจาเป็นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค เกณฑ์การให้ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องต่างๆควรนามาใช้กับ
ผู้ยื่นขอใบอนุญาตอย่างสอดคล้องต่อเนื่อง เพื่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมในการเข้าสู่ธุรกิจ
ประกันภัย
4.0.2 บทบาทของหน่วยงานกากับดูแล คือการดาเนินการให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัท
ประกันภัยมีความสามารถในการดาเนินการตามภาระผูกพันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สิทธิประโยชน์ของ
ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอ ซึ่งก้าวแรกในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวคือ
ขั้นตอนการให้ใบอนุญาต
4.0.3 หากขั้นตอนในการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และการดาเนินการในการกากับดูแล
บริษัทประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตเป็นไปตามมาตรฐานสากล ความเชื่อมั่นต่อระบบการกากับดูแลทั้ง
ในระดับประเทศและระหว่างประเทศจะเพิ่มมากขึ้น
ข้อกำหนดกำรให้ใบอนุญำตประกอบธุรกิจ
4.1 ในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ แต่ละประเทศควบคุมผ่านการให้ใบอนุญาต
แก่นิติบุคคลในการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจภายในประเทศของตนได้
4.1.1 การให้ใบอนุญาตแตกต่างจากการอนุญาตให้จัดตั้งบริษัททั่วไป หรือกฎหมายการค้า
หรือการพาณิชย์ นอกเหนือจากการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจแล้ว บริษัทจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (เช่น การยื่นเอกสารการจดทะเบียนบริษัท หรือการยื่นต่อนายทะเบียน
พาณิชย์) อีกทั้งต้องไม่แสดงตนว่าเป็นบริษัทที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหากยังไม่มีหรือยังไม่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
4.1.2 ในประเทศที่มีหน่วยงานอื่นรับผิดชอบการให้ใบอนุญาต หน่วยงานกากับดูแลควรมี
ความสามารถในการให้ข้อมูลและเสนอแนะ เงื่อนไขหรือข้อจากัด รวมถึงการปฏิเสธใบอนุญาตได้ตาม
ความเหมาะสมแก่หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต
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วิธีการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
4.1.3 ขึ้นอยู่กับรูปแบบของกฎหมายในแต่ละประเทศ บริษัทประกันภัยต่างชาติอาจได้รับ
อนุญาตให้ดาเนินธุรกิจภายในประเทศได้โดยกาหนดให้เป็นสาขา หรือบริษัทลูก หรือเป็นการ
ให้บริการข้ามพรมแดนเท่านั้น บริษัทลูก ถือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายในประเทศที่ต้องได้รับ
ใบอนุญาต สาขาย่อย คือส่วนหนึ่งของบริษัทที่ไม่แบ่งแยกการจดทะเบียนนิติบุคคลโดยจัดตั้งภายนอก
ประเทศของบริษัทผู้ลงทุน โดยสาขาย่อยสามารถดาเนินธุรกิจได้ภายใต้ใบอนุญาตที่ออกให้แก่นิติ
บุคคล ในส่วนของการให้บริการข้ามพรมแดนไม่จาเป็นต้องมีการจัดตั้งสานักงานแต่อาจต้องได้รับการ
อนุญาตจากหน่วยงานที่กากับดูแลในประเทศผู้รับการลงทุน
4.1.4 ในบางภูมิภาค ประเทศต่างๆได้ตกลงในการใช้ระบบผ่านทาง (passporting) โดยการ
ยอมรับใบอนุญาตของกันและกัน ซึ่งเป็นการให้โอกาสแก่บริษัทประกันภัยที่ตั้งอยู่ในประเทศหนึ่งใน
การเปิดสาขาและการให้บริการข้ามพรมแดนภายใต้การอนุญาตของประเทศตนเองในการดาเนิน
กิจกรรมด้านประกันภัย
4.1.5 ในบางประเทศการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจแก่บริษัทประกันภัยต่างชาติที่ดาเนิน
ธุรกิจข้ามพรมแดนแต่ไม่มีการจัดตั้งสานักงานขึ้น อยู่ในรูปแบบของการอนุมัติในการดาเนินธุรกิจ
ประกันภัย
4.1.6 แต่ละประเทศอาจมีวิธีการให้ใบอนุญาตแตกต่างกันโดยพิจารณาจากขนาดและความ
ซับซ้อนของการดาเนินธุรกิจ ในบางประเทศอาจลดขั้นตอนการจดทะเบียนสาหรับธุรกิจที่มีขนาดเล็ก
เพื่อให้ใบอนุญาต โดยข้อกาหนดและขั้นตอนการจดทะเบียนควรกาหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย
4.2 กฎหมายประกันภัย






รวมถึงการระบุกิจกรรมด้านประกันภัยที่ต้องกากับดูแลซึ่งอยู่ภายใต้การให้ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ
ห้ามกิจกรรมด้านประกันภัยที่ไม่ได้รับอนุญาต
กาหนดรูปแบบที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของผู้รับประกันภัยภายในประเทศ
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการออกใบอนุญาต
กาหนดขั้นตอนและรูปแบบของการจัดตั้งบริษัทรับประกันภัยต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจภายในประเทศ

4.2.1 ในบางประเทศอาจกาหนดให้บางกิจกรรมไม่รวมอยู่ในกิจกรรมด้านประกันภัยที่ต้อง
กากับดูแลภายใต้ข้อบังคับการให้ใบอนุญาต โดยกิจกรรมดังกล่าวควรระบุในกฎหมายอย่างชัดเจน
บางประเทศอาจมีการกาหนดกิจกรรมลักษณะนี้เนื่องจากจานวนเงินเอาประกันภัยมีจานวนไม่เกินที่
กาหนด ความเสียหายถูกชดเชยตามมูลค่า หรือกิจกรรมนั้นๆเป็นการดาเนินการส่งเสริมแนวคิดใน
การสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างผู้ถือกรมธรรม์ (เช่น กองทุนรวมขนาดเล็ก สหกรณ์ และองค์กรใน
ชุมชนอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการประกันภัยฐานราก) รวมถึงบริษัทประกันภัยที่มีการ
จากัดการดาเนินกิจกรรมประกันภัยในบางพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ จากัดจานวนและประเภทของผู้ถือ
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กรมธรรม์ และ/หรือรวมถึงความคุ้มครองประเภทพิเศษ เช่น ผลิตภัณฑ์เฉพาะซึ่งไม่มีการเสนอขาย
จากบริษัทประกันภัยในประเทศทั่วไป
4.2.2 ตามมาตรฐานที่กาหนดทุกหน่วยงานที่ดาเนินกิจกรรมด้านประกันภัยต้องได้รับ
ใบอนุญาต ซึ่งการยกเว้นของกิจกรรมด้านประกันภัยบางอย่างจากข้อกาหนดการให้ใบอนุญาต
ควรกาหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์
4.3 ข้อกาหนดและขั้นตอนการให้ใบอนุญาตต้องมีความชัดเจน ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
เปิดเผยสู่สาธารณะ โดยควรรายงานข้อมูลต่างๆดังนี้





คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่ทาหน้าที่ในการ
ควบคุมดูแลธุรกิจ ของผู้ขอใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม
ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีจานวนเงินทุนขั้นต่าตามข้อบังคับ
ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีโครงสร้างธุรกิจและกรอบบรรษัทภิบาลที่มีผลต่อความมี
ประสิทธิภาพของการกากับดูแล
ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีแผนธุรกิจและการเงินที่ดี

4.3.1 ข้อกาหนดการให้ใบอนุญาตควรเปิดเผยสู่สาธารณะและเข้าถึงได้ง่าย กฎระเบียบการ
ให้ใบอนุญาตควรมีความเสมอภาคและเท่าเทียม ขั้นตอนการขอใบอนุญาตควรมีการเปิดเผยและ
ไม่ซับซ้อน
4.3.2 แนวทางปฏิบัติด้านความเหมาะสม การจัดการ และข้อบังคับด้านเงินทุน ตามระบุใน
ICP 5 ความเหมาะสมของบุคลากร (Suitability of Persons) ICP 7 บรรษัทภิบาล (Corporate
Governance) และ ICP 17 ความเพียงพอของเงินทุน (Capital Adequacy)
4.3.3 แผนการดาเนินธุรกิจควรมีการวางแผนอย่างน้อยใน 3 ปี ซึ่งจะต้องแสดงถึงประเภท
ของธุรกิจ (business lines) สถานะความเสี่ยง ต้นทุนในการจัดตั้งธุรกิจ เงินทุนที่ใช้ แนวทางการ
พัฒนาธุรกิจ ส่วนเหลื่อมทรัพย์สินเหนือหนี้สิน (solvency margin) และการจัดการด้านการ
ประกันภัยต่อ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ วิธีการขาย และช่องทางการขาย ทั้งนี้การให้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัย และการประกันภัยต่อ ควรแยกต่างหากจากกัน รวมทั้งควรให้ข้อมูล
เกี่ยวกับระบบการจัดการความเสี่ยง รวมถึงข้อมูลการทาสัญญาต่างๆ กับบริษัทในเครือและการว่าจ้าง
บุคคลภายนอก ระบบการควบคุมภายใน ระบบข้อมูลสารสนเทศ นโยบายและแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจ
4.3.4 หากบริษัทประกันภัยหนึ่งๆ ต้องการได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตหรือ
ประกันวินาศภัย หน่วยงานกากับดูแลควรเห็นชอบว่าบริษัทประกันภัยมีกระบวนการจัดการความ
เสี่ยงที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างเหมาะสมในแต่ละประเภทธุรกิจทั้งในรูปแบบ going-concern และ
winding-up basis
4.3.5 หากบริษัทที่ขอรับใบอนุญาตเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจ บริษัทควรมีการยื่นข้อมูล
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจที่ระบุองค์กร/บริษัทที่สาคัญในกลุ่ม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเภทของธุรกรรมใน
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กลุ่ม และความสัมพันธ์กันระหว่างองค์กร/บริษัทที่สาคัญภายในกลุ่ม
ข้อกำหนดของหน่วยงำนกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
4.4 บริษัทประกันภัยที่ต้องการจัดตั้งสาขาย่อยหรือบริษัทลูกในต่างประเทศ หน่วยงานที่กากับ
ดูแลในประเทศผู้รับการลงทุน (host supervisor) ต้องมีการปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่กากับ
ดูแลในประเทศผู้ลงทุน (home supervisor) ก่อนให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
4.4.1 การพิจารณาให้ใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตแก่สาขาย่อยหรือบริษัทลูกของบริษัท
ต่างชาติในประเทศของตน หน่วยงานที่กากับดูแลในประเทศผู้รับการลงทุนต้องมีการปรึกษาหารือกับ
หน่วยงานที่กากับดูแลในประเทศผู้ลงทุนเมื่อจาเป็น โดยพิจารณาถึงมาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันทั้งกับหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นข้อมูลอันเป็นความลับ การแลกเปลี่ยนข้อมูลอาจเป็นไปตามกฎหมายหรือ
ข้อตกลง หน่วยงานที่กากับดูแลในประเทศผู้รับการลงทุนควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดาเนินการกากับดูแลของหน่วยงานที่กากับดูแลในประเทศผู้ลงทุน รวมถึงความสามารถของ
หน่วยงานกากับดูแลในประเทศผู้ลงทุนในการแทรกแซงเพื่อป้องกันการขัดแย้งที่ส่งผลต่อความมี
ประสิทธิภาพในการกากับดูแล
4.4.2 หน่วยงานที่กากับดูแลในประเทศผู้รับการลงทุนอาจปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่กากับ
ดูแลในประเทศผู้ลงทุนในบางด้านที่เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาต หน่วยงานที่กากับดูแลใน
ประเทศผู้รับการลงทุนควรตรวจสอบกับหน่วยงานที่กากับดูแลในประเทศผู้ลงทุนว่าไม่มีการคัดค้าน
ใดๆก่อนการให้ใบอนุญาต หน่วยงานที่กากับดูแลในประเทศผู้รับการลงทุนควรชี้แจงข้อกาหนด หรือ
ข้อจากัดการให้ใบอนุญาต ต่อหน่วยงานกากับดูแลในประเทศผู้ลงทุน
4.4.3 หน่วยงานที่กากับดูแลในประเทศผู้รับการลงทุนควรปฏิเสธคาขอรับใบอนุญาตจาก
องค์กร/บริษัทต่างชาติ ที่ไม่อยู่ภายใต้การกากับดูแลเงินทุนตามเกณฑ์ prudential regulation ใน
ประเทศของผู้ลงทุน ในกรณีของบริษัทร่วมทุน หน่วยงานกากับดูแลควรพิจารณาความชัดเจนของ
ความรับผิดชอบหลัก หากไม่มีความชัดเจน หน่วยงานที่กากับดูแลควรพิจารณาปฏิเสธคาขอรับ
ใบอนุญาต
4.4.4 สาขาบริษัทประกันภัยต่างชาติหรือการให้บริการข้ามพรมแดนอาจได้รับอนุญาตให้
ดาเนินธุรกิจได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือการอนุมัติจากหน่วยงานที่กากับดูแลของประเทศผู้รับการ
ลงทุน ในกรณีที่มีข้อตกลงทวิภาคีและพหุภาคีที่ระบุเกี่ยวกับบริษัทประกันภัย ดังนี้




ต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลของประเทศผู้ลงทุนที่ได้รับการยอมรับจากประเทศ
ผู้รับการลงทุน
อาจให้อยู่ภายใต้การแทรกแซงหากไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติของประเทศผู้รับ
การลงทุน
หน่วยงานกากับดูแลของประเทศผู้ลงทุนต้องรับทราบในกรณีดังกล่าว
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4.5 หน่วยงานที่กากับดูแลในประเทศผู้รับการลงทุนควรปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่กากับดูแลใน
ประเทศผู้ลงทุนก่อนอนุญาตให้บริษัทประกันภัยประกอบธุรกิจข้ามพรมแดนโดยที่ไม่มีการจัดตั้ง
สานักงานในประเทศผู้รับการลงทุน
4.5.1 การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปรึกษาหารือควรประกอบด้วย



การยืนยันจากหน่วยงานกากับดูแลในประเทศผู้ลงทุนว่าบริษัทประกันภัยได้รับ
อานาจให้ดาเนินธุรกิจได้
การยืนยันจากหน่วยงานกากับดูแลในประเทศผู้ลงทุนว่าบริษัทประกันภัยปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดการกากับดูแลทุกประการในประเทศผู้ลงทุน

4.5.2 บริษัทประกันภัยต่างชาติอาจได้รับอนุญาตให้บริการข้ามพรมแดนได้โดยไม่ต้องขอ
ใบอนุญาตหรืออนุมัติจากหน่วยงานที่กากับดูแลของประเทศผู้รับการลงทุน ในกรณีที่ข้อตกลงทวิภาคี
และพหุภาคีได้ระบุไว้
4.6 หน่วยงานที่กากับดูแลควรพิจารณาคาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจและแจ้งการพิจารณา
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน
4.6.1 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้การส่งคาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ มีการ
ระบุข้อมูลประเภทของธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งเอกสารและข้อมูลที่สาคัญตามที่กฎหมาย
กาหนดเพื่อทาให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อกาหนดการให้ใบอนุญาต
4.6.2 หน่วยงานที่กากับดูแลต้องกาหนดแนวทางปฏิบัติในการยื่นคาขอรับใบอนุญาต โดย
ระบุข้อกาหนดการให้ใบอนุญาตตามกฎหมายและรูปแบบของเอกสารต่างๆในการขอรับใบอนุญาต
หน่วยงานที่กากับดูแลอาจให้คาแนะนาผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้อกาหนดและขั้นตอนการ
ขอรับใบอนุญาตก่อนการยื่นคาขออย่างเป็นทางการเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
4.6.3 หน่วยงานที่กากับดูแลควรแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตทันทีในกรณีที่คาขอรับใบอนุญาตไม่
สมบูรณ์และเปิดโอกาสให้สามารถนาส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อดาเนินการพิจารณาคาขอรับใบอนุญาต
ต่อไป
4.6.4 หน่วยงานที่กากับดูแลสามารถดาเนินการประเมินคาขอรับใบอนุญาตโดยอาศัยการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก หรือรายงานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ในกรณีของสาขาย่อย หรือ
บริษัทลูกของต่างชาติต้องมีข้อคิดเห็นจากหน่วยงานกากับดูแลอื่น หน่วยงานที่กากับดูแลควร
พิจารณารายงานต่างๆหรือข้อคิดเห็นจากแหล่งต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อประกอบการตัดสิน
พิจารณาคาขอรับใบอนุญาตในขั้นสุดท้าย โดยหน่วยงานกากับดูแลควรพิจารณาผู้ตรวจสอบจาก
ภายนอกหรือนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ดังนี้



ผู้ตรวจสอบจากภายนอกและนักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
มีความเป็นอิสระ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์
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4.6.5 หน่วยงานที่กากับดูแลควรพิจารณาคาขอรับใบอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม และควรแจ้งระยะเวลาของขั้นตอนการประเมินคาขอรับใบอนุญาตนับจากวันที่เอกสาร
ทั้งหมดได้ถูกส่ง โดยหน่วยงานที่กากับดูแลควรพิจารณาการให้ใบอนุญาตในระยะเวลาดังกล่าว
อย่างไรก็ตามหากเกินระยะเวลาที่กาหนดไม่สามารถถือว่าได้รับใบอนุญาต
4.7 หน่วยงานที่กากับดูแลสามารถปฏิเสธการให้ใบอนุญาต หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดสาหรับการให้ใบอนุญาต อีกทั้งหน่วยงานที่กากับดูแลมีอานาจในการเพิ่มเติม
ข้อกาหนด เงื่อนไขหรือข้อจากัดตามความเหมาะสม
4.7.1 โดยทั่วไปข้อกาหนด เงื่อนไข และข้อจากัดในการให้ใบอนุญาตเกี่ยวข้องกับขอบเขต
การดาเนินงานของบริษัทประกันภัยหรือลักษณะลูกค้าของบริษัทประกันภัย หน่วยงานที่กากับดูแลมี
อานาจในการเพิ่มเติมข้อกาหนด เงื่อนไข หรือข้อจากัดต่อผู้ขอรับใบอนุญาตไม่เพียงเพื่อการให้
ใบอนุญาตเท่านั้น แต่เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินการกากับดูแลบริษัทประกันภัย โดยมาตรฐานและ
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบและการรายงานต่อหน่วยงานที่กากับดูแล รวมทั้งการดาเนินการ
ป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ สามารถหาได้จาก ICP 9 การทบทวนการกากับดูแล (Supervisory
Review and Reporting) และ ICP 10 มาตรการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ (Preventive and
Corrective Measures)
4.8 ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจต้องได้รับคาชี้แจง ในกรณีที่คาขอรับใบอนุญาตถูกปฏิเสธ
มีเงื่อนไข หรือมีข้อจากัด
4.8.1 การปฏิเสธ มีเงื่อนไข หรือมีข้อจากัดในการให้ใบอนุญาตควรมีการชี้แจงเป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยการชี้แจงควรเป็นไปอย่างโปร่งใสและชี้แจงถึงสาเหตุของเงื่อนไขและข้อจากัดในการ
ให้ใบอนุญาต
4.9 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจต้องกาหนดขอบเขตการดาเนินธุรกิจอย่างชัดเจน
4.9.1 ใบอนุญาตควรกาหนดประเภทกิจกรรมด้านประกันภัยต่างๆที่บริษัทประกันภัยได้รับ
อนุญาตให้ดาเนินการได้ โดยกฎหมายควรแบ่งธุรกิจประกันภัยออกเป็นประเภทและหมวดหมู่ โดย
อย่างน้อยแบ่งออกเป็นประเภทประกันชีวิต และประกันวินาศภัย
4.9.2 หน่วยงานที่กากับดูแลต้องพิจารณาข้อกาหนดการให้ใบอนุญาตที่กล่าวมาทั้งหมดตาม
ความเหมาะสม ก่อนการเพิ่มเติมหมวดหมู่ใหม่ของการประกันภัยในรายการหมวดหมู่ที่ได้ให้แก่บริษัท
ประกันภัยแล้ว
4.9.3 ใบอนุญาตควรออกโดยไม่มีช่วงเวลาจากัดเนื่องจากถือว่าเป็นธุรกิจระยะยาว
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ICP 5: ความเหมาะสมของบุคลากร (Suitability of Persons)
หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้เจ้าของกิจการ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และ
บุคลากรที่มีความสาคัญต่อการควบคุมบริษัทประกันภัย มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมต่อ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
แนวทางปฏิบัติเบื้องต้น
5.0.1 ขอบเขตหลักที่สาคัญในเรื่องความเหมาะสมของบุคลากร คือ




คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรที่มีความสาคัญต่อการ
ควบคุมบริษัทประกันภัย จะต้องมีความรู้ความสามารถและมีความซื่อสัตย์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ (หรือที่เรียกกันว่ามี fit and proper)
เจ้าของกิจการ จะต้องมีความมั่นคงทางการเงินและมีความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

5.1 กฎหมายจะต้องระบุถึงบุคคลที่ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกาหนดเรื่องความเหมาะสม
5.1.1 ในกฎหมายอย่างน้อยควรจะต้องระบุข้อกาหนดเรื่องความเหมาะสมของคณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหารระดับสูง บุคลากรที่มีความสาคัญต่อการควบคุมบริษัทประกันภัย และเจ้าของกิจการ
และในข้อกาหนดอาจจะขยายความถึงบุคลากรอื่นๆ ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่อาจจะแตกต่าง
กันขึ้นอยู่กับประเทศ รูปแบบกฎหมาย และโครงสร้างระบบการบริหารของบริษัท และในบางประเทศ
อาจจะบังคับใช้ข้อกาหนดเหล่านี้แก่บุคลากรตาแหน่งอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงผู้ควบคุมการเงิน (financial
controller) และเหรัญญิก (treasurer)
5.2 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องกาหนดให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากร
ที่มีความสาคัญต่อการควบคุมบริษัทประกันภัยจะต้องมีความรู้ความสามารถและมีความซื่อสัตย์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงเจ้าของกิจการ ที่จะต้องมีความมั่นคงทางการเงินและมีความซื่อสัตย์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีความเหมาะสมต่อตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ข้อกาหนดความเหมาะสมสาหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และ
บุคลากรที่มีความสาคัญต่อการควบคุมบริษัทประกันภัย
5.2.1 การบรรลุข้อกาหนดเรื่องความเหมาะสมนั้น คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง
และบุคลากรที่มีความสาคัญต่อการควบคุมบริษัทประกันภัย ควรจะมีคุณสมบัติที่จาเป็นเพียงพอที่จะ
สามารถปฏิบัติหน้าที่และบรรลุความรับผิดชอบตามตาแหน่งที่รับผิดชอบในบริษัทประกันภัยได้
5.2.2 ความสามารถของบุคลากร สามารถประเมินได้จากระดับความเชี่ยวชาญ หรือ
คุณสมบัติและความรู้ของบุคคล และ/หรือ ประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยและธุรกิจการเงิน หรือ
ภาคธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม (อ้างถึง
ICP 7 ธรรมาภิบาล ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสามารถและความรับผิดชอบ และICP 8 การจัดการ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของการควบคุม)
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เมื่อมีการพิจารณาประเมินความสามารถของบุคลากรตามโครงสร้างรวมของบริษัท
ประกันภัย เช่น คณะกรรมการบริษัทนั้น ควรจะพิจารณาถึงหน้าที่ของแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าหน้าที่และคุณสมบัติของแต่ละบุคคลมีความเหมาะสม และมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของ
โครงสร้างของบริษัทโดยรวมทั้งหมดมีประสิทธิภาพ
5.2.3 ความซื่อสัตย์ของบุคคลแสดงให้เห็นได้จากลักษณะนิสัย พฤติกรรมส่วนตัว และ
แนวทางการดาเนินธุรกิจ สาหรับบุคคลที่อยู่ภายใต้ข้อกาหนดเรื่องความเหมาะสมต้องมีการจัดการ
และการปฏิบัติงานในเรื่องความซื่อสัตย์ตามเกณฑ์ของหน่วยงานที่กากับดูแลกาหนด
5.2.4 ตัวชี้วัดสาหรับการประเมินความเหมาะสมของบุคลากรนั้น ประกอบด้วย ตัวชี้วัด
ทางด้านอาญา ตัวชี้วัดทางการเงิน ตัวชี้วัดด้านการกากับดูแล และตัวชี้วัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการที่
บุคลากรมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามตัวชี้วัดดังกล่าว อาจทาให้บุคคลดังกล่าวถูกพิจารณาว่าไม่มี
ความเหมาะสม ดังนั้น ควรจะนาตัวชี้วัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแบบของพฤติกรรม มาใช้ในการ
ประเมินความเหมาะสมของบุคลากรเช่นกัน โดยตัวอย่างตัวชี้วัดประเภทต่างๆ มีดังนี้






ตัวชี้วัดทางด้านอาญา: บุคคลไม่ควรมีประวัติ หรือ หลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรม
และการกระทาความผิดทางด้านอาญาในอดีต อันได้แก่ การกระทาความผิดตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายในเรื่องการปกป้องประชาชนจากการสูญเสียทางการเงิน
เช่น การทุจริต หรือ การถ่ายโอนสินทรัพย์ การยักยอกเงิน และการฉ้อฉลอื่นๆ
หรือ การกระทาผิดทางอาญาอื่น ซึ่งรวมถึง การกระทาความผิดที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่อต้านการฟอกเงิน และการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย โดยในการประเมิน
ตัวชี้วัดนี้ หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องตระหนักว่าประวัติการลงโทษทางอาญา
หรือ การกระทาผิดในอดีตของบุคคล เป็นปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสม
ของบุคลากร อีกทั้ง ควรจะพิจารณาถึงระยะเวลาการครบกาหนดการกระทาผิด
หรือการลงโทษ ความรุนแรงของการกระทาผิด รวมไปถึงผลที่เกิดขึ้นจากการ
กระทาผิด
ตัวชี้วัดทางการเงิน: ตัวชี้วัดทางการเงินเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการ
กระทาผิดทางการเงิน การกระทาที่ไม่เหมาะสมเรื่องบัญชีการเงิน หรือ ความ
ประมาทในการตัดสินใจ ซึ่งตัวชี้วัดนี้อาจจะเป็นเรื่องบริษัทมีปัญหาทางการเงิน
และนาไปสู่การดาเนินคดี ความไม่สัมพันธ์กันระหว่างข้อผูกพันทางการเงินกับ
รายได้และเงินทุนอื่นๆ การล้มละลายหรือการมีปัญหาทางการเงินของบุคคล การ
ล้มละลายหรือการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายของบริษัท โดยเหตุการณ์ดังกล่าว
อยู่ในขณะที่บุคคลนั้นดารงตาแหน่งเป็นคณะกรรมการบริษัท สมาชิกของผู้บริหาร
ระดับสูง หรือ บุคลากรที่มีความสาคัญต่อการควบคุมบริษัทประกันภัย
ตัวชี้วัดด้านการกากับดูแล: ข้อมูลพฤติกรรมของบริษัทภายใต้การกากับดูแลฯ
จะได้มาจากการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานกากับดูแลบริษัทอื่นๆ ซึ่งอาจจะเป็น
หน่วยงานกากับดูแลอื่นที่ไม่ใช่ประกันภัย โดยตัวชี้วัดด้านการกากับดูแลนี้
ประกอบด้วย การยับยั้งข้อมูลจากหน่วยงานรัฐ การยื่นข้อมูลทางการเงินหรือ
รายงานอื่นๆ ที่ไม่ถูกต้อง การฝ่าฝืนแนวปฏิบัติเรื่องพฤติกรรมทางการตลาด
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หน่วยงานกากับดูแลเคยไม่อนุมัติการดารงตาแหน่งของบุคคลที่มีความสาคัญของ
บริษัท การดาเนินการต่างๆ เพื่อเข้าแก้ไข (corrective action) หรือ
การแทรกแซงโดยหน่วยงานรัฐ
ตัวชี้วัดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง: ตัวชี้วดั อื่นๆ เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมของ
บุคคล เช่น ความขัดแย้งกับพนักงานในอดีตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปฏิบัติงานที่ไม่
ถูกต้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายภายในบริษัท
รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Code of conduct) ซึ่งจะนาไปสู่การถูก
ไล่ออกด้วยชอบตามกฎหมาย หรือ ถูกลงโทษตามกฎหมายแรงงาน หรือ สัญญา
จ้าง และตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เช่น จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย นักบัญชี หรือ ทนายความ นอกจากนี้ ยังรวมถึงพื้นฐาน
คุณลักษณะอื่นๆ เช่น ความสามารถและความพร้อมรับความท้าทาย ซึ่งอาจจะ
เป็นตัวชี้วัดของบุคคลและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
ข้อกาหนดความเหมาะสมสาหรับเจ้าของกิจการ

5.2.5 คุณสมบัติที่จาเป็นขั้นต่าของเจ้าของกิจการ คือ



ความมั่นคงทางการเงิน
ความซื่อสัตย์ซึ่งแสดงให้เห็นจากพฤติกรรมส่วนตัวและแนวทางการบริหาร

ตัวชี้วัดตัวหนึ่งตัวใด อาจจะแสดงให้เห็นหรือไม่แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมของบุคลากร
ทั้งนี้ควรมีการพิจารณาตัวชี้วัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแบบพฤติกรรม การเคยถูกหน่วยงานกากับ
ดูแลไม่อนุมัติการดารงตาแหน่งของบุคคลที่มีความสาคัญของบริษัท
5.2.6 ความมั่นคงทางการเงิน ถือว่าเป็นองค์ประกอบสาคัญในการตัดสินความเหมาะสมของ
เจ้าของกิจการ ซึ่งรวมถึงแหล่งของเงินทุนและเงินทุนในอนาคต ทั้งนี้ หน่วยงานที่กากับดูแลควรจะ
พิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ อันได้แก่






ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความไม่สามารถในการชาระหนี้
การปฏิบัติตามข้อกาหนดความมั่นคงทางการเงินสาหรับสถาบันการเงิน
การถูกพิจารณาคดีตามกฎหมาย หนี้สิน หรือ หนี้ค้างชาระ หรือยังชาระไม่ครบ
ภายในเวลาที่กาหนด
การถูกจัดให้ชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ การยื่นเป็นบุคคลล้มละลาย หรือ ถูกตัดสินให้
เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ ถูกยึดทรัพย์
ความสามารถในการให้ข้อมูลทางการเงินแก่หน่วยงานที่กากับดูแลโดยเป็นข้อมูล
ที่มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

5.3 หน่วยงานที่กากับดูแลต้องกาหนดให้บริษัทประกันภัยแสดงรายงานความเหมาะสมของ
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง บุคลากรที่มีความสาคัญต่อการควบคุมบริษัทประกันภัย
และเจ้าของกิจการในเบื้องต้นและภายหลังหากได้รับการร้องขอจากหน่วยงานกากับดูแล ทั้งนี้
ข้อกาหนดความเหมาะสมและขอบเขตของการทบทวนจากหน่วยงานกากับดูแลขึ้นอยู่กับ
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ตาแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคล
5.3.1 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้บริษัทประกันภัยออกมาตรการที่จาเป็นใน
การตรวจสอบการบรรลุข้อกาหนดเรื่องความเหมาะสม โดยมีการจัดตั้งมาตรฐานภายในขั้นสูง
ทางด้านจริยธรรมและคุณธรรม ส่งเสริมบรรษัทภิบาลให้แข็งแกร่ง และกาหนดให้บุคคลมี
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่ง และมีความรู้และความสามารถในการตัดสินใจที่เพียงพอ
5.3.2 การใช้ข้อกาหนดความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และ
บุคลากรที่มีความสาคัญต่อการควบคุมบริษัทประกันภัย อาจจะแตกต่างกันในแต่ละบริษัทประกันภัย
ขึ้นอยู่กับระดับของอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ และต้องตระหนักว่าบุคคลที่ได้รับการพิจารณา
ว่ามีความเหมาะสมเฉพาะตาแหน่งของบุคคลนั้น อาจจะไม่ได้พิจารณาความเหมาะสมในตาแหน่งอื่น
ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างออกไปภายในบริษัทประกันภัยเดียวกัน หรือ ตาแหน่งที่
เหมือนกันในบริษัทประกันภัยอื่น
5.3.3 หน่วยงานที่กากับดูแลควรจะดาเนินการประเมินความเหมาะสมของคณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหารระดับสูง บุคลากรที่มีความสาคัญต่อการควบคุมบริษัทประกันภัย และเจ้าของกิจการ
ในช่วงกระบวนการการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจก่อนที่บริษัทประกันภัยจะได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ (ICP 4: Licensing)
เมื่อบริษัทประกันภัยรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจแล้ว หน่วยงานที่กากับดูแลควรจะ
กาหนดให้บริษัทประกันภัยตรวจสอบถึงความเหมาะสมในกระบวนการประเมินความเหมาะสมของ
บุคคลากรภายในบริษัท และหน่วยงานที่กากับดูแลอาจจะกาหนดให้บริษัทประกันภัยส่งรายงานการ
ประเมินและวิธีการประเมินผลดังกล่าว
5.3.4 หน่วยงานที่กากับดูแลควรจะเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือ
ให้บริษัทประกันภัยทาหน้าที่เก็บข้อมูลเพื่อประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของบุคลากรตาม
ข้อกาหนด ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมและข้อมูลการประเมินของหน่วยงานที่กากับดูแล อาจแตกต่างกันตาม
ตาแหน่งของผู้รับการประเมิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการประเมินนั้น หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้มีการส่ง
ประวัติโดยย่อ หรือ คุณวุฒิในวิชาชีพ (Professional qualification) ตาแหน่งการทางานปัจจุบัน
และที่ผ่านมา ประสบการณ์การทางาน และข้อมูลอื่นที่จาเป็นสาหรับการประเมิน เช่น






ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางการเงิน หรือ การล้มละลายส่วนบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางการเงิน การล้มละลาย หรือ การเลิกกิจการของบริษัทที่
เจ้าของกิจการคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรที่มี
ความสาคัญต่อการควบคุมบริษัทประกันภัยเคยทางานอยู่หรือกาลังทางานอยู่
ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดทางแพ่งที่เกิดมาจากผลของการที่บุคคลไม่ชาระหนี้
ประวัติเกี่ยวกับการพักงาน การไล่ออก หรือ การถูกถอดถอนจากตาแหน่งจากการ
ปฏิบัติงานใน ฐานะเป็นคณะกรรมการบริษัท หรือ สมาชิกผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทหรือองค์กรใดก็ตาม
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ประวัติเกี่ยวกับการเคยถูกออกมาตรการป้องกัน หรือ ดาเนินการแก้ไขโดยบริษัทที่
เป็นเจ้าของกิจการ หรือ องค์กรในหน้าที่ที่เคยทางานอยู่หรือกาลังทางานอยู่ใน
ฐานะคณะกรรมการบริษัท สมาชิกของผู้บริหารระดับสูง หรือ บุคลากรที่มี
ความสาคัญต่อการควบคุมบริษัทประกันภัย
ประวัติการพิพากษาลงโทษ หรือ อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีความผิดของบุคคล
ด้านคดีอาญา หรือ คดีแพ่ง
ประวัติการพิพากษาลงโทษในคดีอาญาของบุคคลซึ่งเป็นคณะกรรมการบริษัท
สมาชิกผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรที่มีความสาคัญต่อการควบคุมบริษัท
ประกันภัย
ข้อมูลผลการประเมินความเหมาะสมของบุคคลที่ผ่านมา หรือ การลงโทษ หรือ
การพิจารณาความผิดทางวินัยโดยหน่วยงานกากับดูแลอื่น
ประวัติการพิจารณาความผิดทางวินัยต่อบุคคลโดยองค์กรวิชาชีพ ซึ่งบุคคลเป็น
สมาชิกหรือเคยเป็นสมาชิกขององค์กรนั้น
ข้อมูลความจริงอื่น หรือ สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลที่
สามารถนามาพิจารณาประเมินความเหมาะสมของบุคคลได้อย่างสมเหตุสมผล

5.3.5 หากเจ้าของกิจการที่รับการประเมินเป็นนิติบุคคล หน่วยงานที่กากับดูแลควรจะเก็บ
รวบรวมข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการประเมิน ซึ่งข้อมูลที่จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับ
การประเมิน คือ





ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของธุรกิจ
ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของกิจการ
แหล่งข้อมูลทางการเงิน การจัดหาเงินทุน และการเข้าถึงแหล่งเงินในอนาคต
โครงสร้างกลุ่มบริษัท โครงสร้างองค์กร และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หากเจ้าของกิจการได้รับการกากับดูแลโดยหน่วยงานกากับดูแลอื่น การประเมินความ
เหมาะสมของหน่วยงานกากับดูแลอื่นนั้นจะยอมรับได้ หากมาตรฐานการประเมินนั้นเป็นไป
ข้อกาหนดเรื่องความเหมาะสมนี้
5.4 หน่วยงานที่กากับดูแลต้องกาหนดให้บริษัทประกันภัยแจ้งต่อหน่วยงานกากับดูแล ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง บุคลากรที่มีความสาคัญต่อการควบคุม
บริษัทประกันภัย และเจ้าของกิจการ อีกทั้ง บริษัทประกันภัยต้องดาเนินการแจ้งหน่วยงานที่กากับ
ดูแลทันที เมื่อบริษัทได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับความไม่เหมาะสมของ
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง บุคลากรที่มีความสาคัญต่อการควบคุมบริษัทประกันภัย
และเจ้าของกิจการ
5.4.1 เมือ่ บริษัทประกันภัยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของบุคคล บริษัท
ประกันภัยควรจะรายงานข้อมูลที่ได้รับนั้นต่อหน่วยงานที่กากับดูแลทันที
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5.5 หน่วยงานที่กากับดูแลควรดาเนินการอย่างเหมาะสม ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
ระดับสูง บุคลากรที่มีความสาคัญต่อการควบคุมบริษัทประกันภัย และเจ้าของกิจการมีคุณสมบัติ
ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดเรื่องความเหมาะสม
5.5.1 หน่วยงานที่กากับดูแลควรจะมีอานาจในการออกมาตรการต่อคณะกรรมการบริษัท
ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรที่มีความสาคัญต่อการควบคุมบริษัทประกันภัยที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไป
ตามข้อกาหนดเรื่องความเหมาะสม ซึ่งอานาจที่สามารถออกมาตรการข้างต้นมีดังนี้











กาหนดให้บริษัทประกันภัยจัดให้มีการสอนความรู้เพิ่มเติม แนะนา หรือ ใช้แหล่ง
ความรู้จากภายนอก เพื่อให้บุคคลที่ดารงตาแหน่งเป็นคณะกรรมการบริษัท
ผู้บริหารระดับสูง บุคลากรที่มีความสาคัญต่อการควบคุมบริษัทประกันภัย และ
เจ้าของกิจการมีคุณสมบัติตามข้อกาหนดเรื่องความเหมาะสม
ขัดขวาง เลื่อน หรือ ระงับการแต่งตั้งในตาแหน่งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
ระดับสูง บุคลากรที่มีความสาคัญต่อการควบคุมบริษัทประกันภัย และเจ้าของ
กิจการ
พักงาน ไล่ออก หรือ ยกเลิกตาแหน่งการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริษัท
ผู้บริหารระดับสูง บุคลากรที่มีความสาคัญต่อการควบคุมบริษัทประกันภัย และ
เจ้าของกิจการ ซึ่งหน่วยงานที่กากับดูแลสามารถออกคาสั่งดังกล่าวโดยตรงได้ หรือ
สามารถสั่งให้บริษัทประกันภัยดาเนินการแทนได้
สั่งให้บริษัทประกันภัยแต่งตั้งบุคคลอื่นดารงตาแหน่งแทน หากบุคคลนั้นมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกาหนดเรื่องความเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการและควบคุมบริษัทประกันภัยที่ดีและเหมาะสม
ดาเนินมาตรการอื่นๆ เช่น กาหนดข้อกาหนดการรายงานอื่นเพิ่มเติม และเพิ่ม
กิจกรรมการตรวจสอบความมั่นคงทางการเงินให้มากขึ้น
ถอนใบอนุญาต หรือ กาหนดเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามหลักข้อกาหนดเรื่องความเหมาะสม โดยพิจารณาผลกระทบ
จากการไม่ปฏิบัติตาม หรือ จานวนของสมาชิกคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
ระดับสูง และบุคลากรที่มีความสาคัญต่อการควบคุมบริษัทประกันภัยที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง

5.5.2 หน่วยงานที่กากับดูแลควรจะมีอานาจในการออกมาตรการการป้องกันและแก้ไข
เมื่อเจ้าของกิจการที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกาหนดความเหมาะสม ซึ่งอานาจที่สามารถนามาใช้
ในการออกมาตรการนี้ คือ อานาจในการสั่งให้เจ้าของกิจการจาหน่ายหุ้นของบริษัทออกไปภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ระงับการใช้สิทธิออกเสียง หรือ การออกเสียงจะถือเป็นโมฆะ หรือ อาจมีการ
ยกเลิกสิทธิ
5.5.3 กรณีที่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง บุคลากรที่มีความสาคัญต่อการควบคุม
บริษัทประกันภัยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และจาเป็นต้องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ต้องแจ้งให้
หน่วยงานกากับดูแลทราบ และในกรณีที่หน่วยงานที่กากับดูแลมีอานาจในการอนุมัติการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง บุคลากรที่มีความสาคัญต่อการควบคุมบริษัทประกันภัย
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ภายหลังจากการได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจแล้ว ให้หน่วยงานที่กากับดูแลสามารถอนุมัติ
การแต่งตั้งตาแหน่งชั่วคราวเพื่อปกป้องผู้ถือกรมธรรม์ แต่ต้องมีการประเมินคุณสมบัติตามข้อกาหนด
เรื่องความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การประเมินจะต้องมีการดาเนินงานและสรุปผลอย่างรวดเร็ว
รอบคอบ
5.6 หน่วยงานที่กากับดูแลต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ในการตรวจสอบความเหมาะสมของบุคคล
5.6.1 กฎหมายควรจะกาหนดขอบเขตของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอก ซึ่งขอบเขตนั้นจะต้องคานึงถึงเรื่องความลับและข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน
ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ICP 3 เรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อกาหนดด้าน
การรักษาความลับ
5.6.2 หน่วยงานที่กากับดูแลควรใช้ข้อมูลนี้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือ
ประเมินความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง บุคลากรที่มีความสาคัญ
ต่อการควบคุมบริษัทประกันภัย และบริษัทประกันภัยต่างชาติที่มีความสาคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.6.3 หากเจ้าของกิจการที่รับการประเมินเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
หน่วยงานอื่น หน่วยงานที่กากับดูแลควรจะขอการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นถึง
คุณสมบัติความเหมาะสมของนิติบุคคลนั้น
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ICP 6: การเปลี่ยนแปลงอานาจการบริหารและการถ่ายโอนธุรกิจ
(Changes in control and portfolio transfers)
การขอเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (significant ownership) หรือมีผลประโยชน์อื่นใดในธุรกิจ
ประกันภัยอันส่งผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล (ทั้งนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา) ทั้งโดยตรงและ
โดยอ้อม มีอานาจในการบริหารธุรกิจประกันภัยนั้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่กากับ
ดูแล รวมทั้ง การถ่ายโอนธุรกิจหรือการควบรวมกิจการ (merger) ก็จะต้องได้รับการอนุมัติจาก
หน่วยงานที่กากับดูแลเช่นกัน
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และอำนำจกำรบริหำร
6.1 คาว่า “อานาจการบริหาร” (control) ในบริษัทประกันภัยควรมีการกาหนดในกฎหมายและ
อย่างน้อยต้องกล่าวถึง
การถือครองหุ้นสามัญ หรือตราสารทางการเงินอื่น เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ในจานวนหรือ
สัดส่วนร้อยละที่เกินกว่าระดับที่กาหนดไว้สาหรับบริษัทประกันภัย หรือสาหรับผู้ถือหุ้น
รายหนึ่งๆ
 สิทธิในการออกเสียงลงมติของหุ้นสามัญ หรือตราสารทางการเงินนั้นๆ
 อานาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
อื่นๆ
6.2 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องกาหนดให้บริษัทประกันภัยแจ้งถึงการขอเข้าครอบครองกิจการ
(proposed acquisition) หรือการเปลี่ยนแปลงอานาจการบริหารในบริษัทประกันภัย โดย
หน่วยงานที่กากับดูแลมีอานาจในการอนุมัติ หรือปฏิเสธต่อบุคคล ทั้งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคล ทีต่ ้องการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ มีผลประโยชน์ในธุรกิจประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือ
ทางอ้อมและโดยบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคล


6.2.1 ในกฎหมายนอกจากจะมีการกาหนดเรื่องอานาจการบริหารแล้ว ควรมีการกาหนด
เรื่องของผู้ถือหุ้นใหญ่ไว้ด้วย
6.3 หน่วยงานที่กากับดูแลมีหน้าที่ให้การอนุมัติการถือครองหุ้นที่เกินกว่าระดับที่กาหนดไว้ ทั้งใน
กรณีบุคคลเดียวหรือร่วมกับผู้อื่น โดยหลักการนี้ยังใช้กับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของบริษัทประกันภัย
นอกจากนี้ หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องกาหนดให้บริษัทประกันภัยแจ้งในกรณีที่มีการถือครอง
หุ้นต่ากว่าระดับที่กาหนดไว้
6.3.1 ควรมีการกาหนดให้บริษัทประกันภัยแจ้งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นหรือ
อานาจการบริหารบริษัทประกันภัย โดยอาจระบุตามสัดส่วนร้อยละของจานวนหุ้นทั้งหมด
ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ระหว่างร้อยละ 5 – 10 และในกรณีที่ต้องมีการขออนุมัติ นอกเหนือจากการแจ้ง
ทั่วไป ควรมีการกาหนดระดับร้อยละที่อาจเท่ากับหรือสูงกว่าระดับร้อยละที่ใช้สาหรับการแจ้งทั่วไป
6.4 การกาหนดตามข้อ 6.2 และ 6.3 ข้างต้น ยังหมายถึงการเข้าครอบครองกิจการหรือการ
เปลี่ยนแปลงอานาจการบริหารที่ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการอยู่ภายนอกประเทศที่บริษัท
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ประกันภัยตั้งอยู่ ซึ่งในกรณีนี้ หน่วยงานกากับดูแลจะต้องประสานและขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานกากับดูแลในต่างประเทศ
6.4.1 ข้อกาหนดเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการรักษาความลับกาหนดอยู่ใน
ICP3 เรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการรักษาความลับ ขณะที่ ข้อกาหนดเรื่องความร่วมมือและการ
ประสานงานในการกากับดูแลกาหนดอยู่ใน ICP 25 เรื่องความร่วมมือและการประสานงานในการ
กากับดูแล
6.5 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้บุคคลผู้ที่ต้องการเข้ามามีอานาจบริหารในบริษัท
ประกันภัยต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดเช่นเดียวกับการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
6.5.1 หน่วยงานที่กากับดูแลควรจะมั่นใจว่าบุคคลที่เสนอเข้าถือหุ้นในบริษัทมีเงินทุนเพียงพอ
ต่อการดารงเงินกองทุนขั้นต่า พร้อมทั้งมีความสามารถในการหาเงินทุนเพิ่มและให้การสนับสนุนอื่น
แก่บริษัทประกันภัยเมื่อจาเป็น
6.5.2 ข้อกาหนดเรื่องการขอใบอนุญาตและความเหมาะสมของบุคลการกาหนดอยู่ใน ICP 4
เรื่องการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และ ICP 5 เรื่องความเหมาะสมของบุคลากร
6.6 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้บริษัทประกันภัยให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและบุคคลที่มี
อานาจบริหารในบริษัทประกันภัยทั้งทางตรงและทางอ้อม
6.7 หน่วยงานที่กากับดูแลควรปฏิเสธ หากพบว่าการเข้ามามีอานาจบริหารในบริษัทประกันภัย
ของบุคคลใด ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ถือกรมธรรม์ ซึ่งหน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องสามารถระบุถึงผู้
เข้ามามีอานาจบริหารในบริษัทประกันภัยได้ (intended beneficial owner)
6.7.1 ผู้ถือหุ้น/เจ้าของกิจการของบริษัทประกันภัยไม่ควรทาให้บริษัทมีความเสี่ยงจนเกินควร
(undue risks) หรือเป็นอุปสรรคต่อการกากับดูแล
6.8 ในการพิจารณาการขอเข้าครอบครองกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงอานาจการบริหารใน
บริษัทประกันภัย หน่วยงานกากับดูแลควรมีข้อกาหนดทั้งในด้านเงินทุนและในด้านอืน่
(financial and non–financial resources)
6.9 การเปลี่ยนจากบริษัทร่วมประโยชน์ระหว่างสมาชิก (mutual company) เป็นบริษัทรวมหุ้น
(stock company) หรือในทางตรงข้าม จะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่กากับดูแล โดย
หน่วยงานที่กากับดูแลควรจะทราบถึงรายละเอียดพร้อมทั้งได้รับเอกสารเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร
และองค์ประกอบใหม่ของบริษัทประกันภัยก่อนการอนุมัติ
กำรถ่ำยโอนธุรกิจ (Portfolio Transfer)
6.10 การถ่ายโอนธุรกิจประกันภัย ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะต้องได้รับการอนุมัติจาก
หน่วยงานที่กากับดูแล โดยหน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องพิจารณาฐานะทางการเงินของผู้โอนและ
ผู้รับโอน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ อีกทั้งหน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องดูแลคุ้มครองสิทธิของผู้ถือ
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กรมธรรม์ทั้งในบริษัทผู้โอนและในบริษัทผู้รับโอน
6.10.1 กรมธรรม์ประกันภัยเป็นสัญญาตามกฎหมายระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ถือ
กรมธรรม์ ซึ่งบริษัทประกันภัยไม่ควรมีอานาจแต่ฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาโดย
เหตุจากการรวมกิจการกับบริษัทประกันภัยอื่นหรือโอนภาระผูกพันตามกรมธรรม์ไปยังบริษัท
ประกันภัยอื่น และเพื่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือกรมธรรม์ กฎหมายควรมีการจากัดการโอนภาระ
ผูกพันตามกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัย ซึ่งหน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องมั่นใจว่าผลประโยชน์ที่ควร
จะได้รับของผู้ถือกรมธรรม์และมูลค่าของกรมธรรม์จะไม่ลดน้อยลงจากผลของการโอนภาระผูกพัน
ดังกล่าว ซึ่งหลักการนี้จะนามาใช้ไม่ว่าจะเป็นการโอนกรมธรรม์เดียว หรือเป็นการถ่ายโอนธุรกิจ หรือ
เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจปกติ การควบรวมกิจการ หรือเป็นขั้นตอนหนึ่งของการเลิกกิจการ
(winding-up) ในกรณีที่บริษัทประกันภัยประสบภาวะล้มละลาย (อ้างถึง ICP 12 เรื่องการเลิกกิจการ
และการออกจากตลาด)
6.10.2 หลักการพิจารณาการถ่ายโอนธุรกิจที่สาคัญ คือ การดาเนินงานระหว่างบริษัทประกัน
ต่อ หากมีการพิจารณาสิทธิตามสัญญาของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในกฎหมายไม่ควรจากัดการถ่ายโอน
ธุรกิจของบริษัทประกันต่อไปยังบริษัทประกันต่ออื่น อย่างไรก็ตาม หน้าที่พื้นฐานของการกากับดูแล
นั้น หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องพิจารณาถึงฐานะทางการเงินของผู้โอนเป็นสาคัญ
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ICP 7: บรรษัทภิบาล (Corporate Governance)
หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องให้บริษัทประกันภัยจัดทากรอบบรรษัทภิบาล ซึ่งกาหนดการ
บริหารและดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างมั่นคงและรอบคอบ รวมถึงคานึงถึงการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย
แนวทางปฏิบัติเบื้องต้น
7.0.1 บรรษัทภิบาล คือ ระบบ (รวมถึง โครงสร้าง นโยบาย และกระบวนการ) ที่ใช้บริหาร
และควบคุมองค์กร กรอบบรรษัทภิบาลของบริษัทประกันภัยทาหน้าที่ ดังต่อไปนี้







ส่งเสริมการพัฒนา จัดทา และดูแลนโยบาย ซึ่งสนับสนุนเป้าประสงค์ของบริษัท
ประกันภัยอย่างชัดเจน
กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่มีหน้าที่บริหารและดูแลบริษัท
ประกันภัย โดยการกาหนดอย่างชัดเจนว่าบุคคลใดมีหน้าที่และอานาจทาง
กฎหมายที่จะกระทาการแทนบริษัทในกรณีต่างๆ
กาหนดข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีการตัดสินใจและการกระทา รวมถึงการจัดให้มีเอกสาร
พยานประกอบการตัดสินใจที่สาคัญ พร้อมคาชี้แจงเหตุผล
กาหนดวิธีการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ควบคุมและดูแลบริษัท
ประกันภัยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
กาหนดวิธีปฏิบัติการแก้ไข ในกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหรือมีการบกพร่อง
ในการควบคุมดูแลหรือบริหารธุรกิจ

7.0.2 บรรษัทภิบาลจะถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งว่าเป็นระบบ “checks and balances”
ซึ่งหมายความว่าบริษัทประกันภัยจะต้องมีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อพัฒนาการที่มีผลกระทบต่อ
การดาเนินกิจการ ในขณะเดียวกัน จะต้องมีความโปร่งใสและมีระบบ การควบคุม และขอบเขตที่
เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้อานาจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทประกันภัยและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
7.0.3 บรรษัทภิบาลที่มีประสิทธิภาพจะสนับสนุนและเสริมสร้างความสามารถของบุคคลที่
เกี่ยวข้อง โดยตรงต่อบรรษัทภิบาลของบริษัทประกันภัย อาทิ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง
และบุคคลที่มีอานาจในการควบคุมการดาเนินกิจการให้มีความมั่งคงและแข็งแกร่ง ซึ่งจะส่งผลให้
หน่วยงานที่กากับดูแลมีความเชื่อมั่นในการดาเนินงานและการตัดสินใจของบริษัทมากยิ่งขึ้น
7.0.4 มาตรฐานของบรรษัทภิบาลนี้ถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นพอที่จะนาไปใช้ในการ
กากับดูแลบริษัทประกันภัย โดยไม่ได้คานึงถึงความแตกต่างในโครงสร้างองค์กรและระบบกฎหมาย
ดังนั้น การนามาตรฐานของบรรษัทภิบาลนี้ไปปรับใช้ สาหรับบริษัทประกันภัยและหน่วยงานที่กากับ
ดูแล ควรมีการปรับใช้ให้เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของบริษัทประกันภัย
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ระบบคณะกรรมการบริษัทระดับเดียว (one-tier) และระบบคณะกรรมการบริษัท
สองระดับ (two-tier)
7.0.5 ในขณะที่บางประเทศใช้ระบบคณะกรรมการบริษัทระดับเดียว (one-tier) บาง
ประเทศมีการใช้ระบบคณะกรรมการบริษัทสองระดับ (two-tier) ในระบบ one-tier มีคณะกรรมการ
1 คณะ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับสูง (ภายใน) และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
ระดับสูง (ภายนอก หรือ อิสระ) ในระบบ two-tier มีคณะกรรมการ 2 คณะ คือ คณะกรรมการ
กากับดูแล หรือ คณะกรรมการภายนอก ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจากภายนอก หรือ กรรมการ
ที่ไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการภายใน ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการภายในและผู้บริหารระดับสูง
7.0.6 การอ้างถึงคณะกรรมการบริษัทในมาตรฐานนี้ ให้หมายความถึงคณะกรรมการบริษัท
ทั้งคณะ เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น อย่างไรก็ตาม ในระบบ two-tier ความรับผิดชอบด้าน
การกากับดูแลควรอยู่ภายใต้คณะกรรมการกากับดูแล หรือ คณะกรรมการภายนอก ในขณะที่
คณะกรรมการภายในรับผิดชอบการบริหารกิจการของบริษัทประกันภัยในระบบ one-tier
คณะกรรมการบริษัททาหน้าที่กากับดูแล และผู้บริหารระดับสูงทาหน้าที่บริหารกิจการของบริษัท
ประกันภัย
บริษัทประกันภัยแบบสหการหรือสหกรณ์ (Mutuals and co-operatives)
7.0.7 การกากับดูแลบริษัทประกันภัยแบบสหการหรือสหกรณ์ (mutual or cooperatives) แตกต่างจากการกากับดูแลบริษัทประกันภัยแบบบริษัทร่วมทุน (joint stock
company) บริษัทประกันภัยในรูปแบบสหการหรือสหกรณ์มีผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของ (และ/หรือ
เป็นผู้ควบคุม) จึงมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้เอาประกันภัยน้อยลง
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานนี้สามารถนาไปปรับใช้กับบริษัทประกันภัยแบบสหการหรือสหกรณ์ เพื่อวาง
แนวทางการดาเนินงานและผลประโยชน์ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์โดยรวมของผู้เอาประกันภัย ควบคู่ไปกับการมีบรรษัทภิบาลที่ดี ทั้งนี้ การอ้างถึงผู้ถือหุ้น
หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้หมายความถึง ผู้เอาประกันภัยสาหรับบริษัทประกันภัยแบบสหการ เว้นแต่
มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น
โครงสร้างแบบรวมกลุ่ม (Group Structures)
7.0.8 กลุ่มธุรกิจประกันภัย (insurance group) ควรมีการใช้นโยบายบรรษัทภิบาลแบบ
รวมกลุ่ม (group-wide) กับบริษัทย่อย โดยในกรณีที่บริษัทประกันภัยใช้นโยบายบรรษัทภิบาลแบบ
รวมกลุ่ม นโยบายฯ ดังกล่าว ควรตรงกับกฎข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้ โดยคานึงถึง
ลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนขององค์กร รวมถึงความเสี่ยงแบบรวมกลุ่ม (group-wide risk) ที่มี
ผลกระทบต่อองค์กร
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การดาเนินงานของสาขา (Branch operations)
7.0.9 ในกรณีที่บริษัทประกันภัยเป็นสาขา มาตรฐานนี้จะใช้กับบริษัทแม่ อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานที่กากับดูแลในประเทศที่บริษัทลูกดาเนินการอยู่ (host supervisor) อาจกาหนดให้บริษัท
ลูกมีการแต่งตั้งผู้แทนเพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการการดาเนินงานของสาขา ในกรณีนี้
มาตรฐานนี้ควรนามาใช้อย่างเหมาะสม ต่อการบริหารจัดการการดาเนินงานภายในสาขา
โดยคานึงถึงโครงสร้างบรรษัทภิบาลที่กาหนดไว้โดยหน่วยงานที่กากับดูแลในประเทศที่บริษัทลูก
ดาเนินการอยู่
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy and practices)
7.0.10 การที่บริษัทประกันภัยมีการจ่ายค่าตอบแทน (remuneration) ที่ดี เป็นส่วนหนึ่ง
ของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี มาตรฐานนี้ไม่มีเจตนาที่จะจากัดหรือลดความสามารถของบริษัท
ประกันภัยในการดึงดูดพนักงานที่มีคุณภาพโดยการกาหนดระดับค่าตอบแทน แต่จะส่งเสริมให้มี
นโยบายค่าตอบแทนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับผลประโยชน์ระยะยาวของบริษัทประกันภัย เพื่อลด
ความเสี่ยงและส่งเสริมการมีบรรษัทภิบาลที่ดีและการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม มาตรฐานนี้ให้ใช้
ในการกากับดูแลนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทประกันภัยทุกบริษัท โดยเฉพาะที่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนแบบผันแปร (variable remuneration) โดยให้คานึงถึงลักษณะ ขนาด และความ
ซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทประกันภัย
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทประกันภัย
7.1 หน่วยงานที่กากับดูแลต้องให้คณะกรรมการบริษัทประกันภัยกาหนดและดูแลการดาเนินธุรกิจ
ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้เป็นไป
ตามผลประโยชน์ระยะยาวของบริษัทประกันภัย
7.1.1 คณะกรรมการบริษัทควรใช้กระบวนการที่เข้มงวดในการกาหนด (และเห็นชอบ) และ
ดูแลการดาเนินกิจการโดยรวมของบริษัทประกันภัยให้เป็นไปตามเป้าประสงค์และกลยุทธ์ การบริหาร
ความเสี่ยง โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความมั่นคงทางการเงินระยะยาวของบริษัทประกันภัย
และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า เป้าประสงค์และ
กลยุทธ์ของบริษัทควรจัดทาเป็นเอกสาร และแจ้งให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้ควบคุมการดาเนินงานต่างๆ
และพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทประกันภัยทราบอย่างชัดเจน
7.1.2 คณะกรรมการบริษัทควรเป็นผู้นาในการกาหนดค่านิยมขององค์กร ค่านิยมขององค์กร
ควรสะท้อนอยู่ในเป้าประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทประกันภัย และได้รับการสนับสนุนโดยมาตรฐาน
ความประพฤติของผู้ประกอบอาชีพ (professional standard) และประมวลจรรยาบรรณ (code of
ethics) ซึ่งระบุความประพฤติที่บริษัทยอมรับได้และยอมรับไม่ได้ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทควร
คานึงถึงลักษณะของธุรกิจของบริษัทประกันภัยและบทบาทของบริษัทในระบบการเงิน
7.1.3 คณะกรรมการบริษัทควรให้มีการพิจารณาเป้าประสงค์และกลยุทธ์โดยรวมของบริษัท
เป็นประจาทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่ายังมีความเหมาะสมภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภายในหรือ
34 จ ก 350

ภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทควรทาการพิจารณาบ่อยขึ้น ในกรณีที่บริษัทประกันภัยมีการริเริ่ม
การดาเนินงานใหม่ (เช่น การควบรวมกิจการ หรือ การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ในการบริหารความ
เสี่ยงหรือกลยุทธ์ทางการตลาด) ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ การทาการตลาดกับกลุ่มลูกค้าใหม่
หรือ ภายหลังการเกิดเหตุการณ์ที่สาคัญทั้งภายในและภายนอกบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท
ประกันภัย (รวมถึง สถานะทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์) หรือ ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
7.1.4 คณะกรรมการบริษัทควรจัดทาวัตถุประสงค์และมาตรการในการดาเนินงานที่ชัดเจน
เพื่อให้บริษัทประกันภัยและผู้บริหารระดับสูง สามารถส่งเสริมการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตาม
เป้าประสงค์และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ระยะยาวของ
บริษัทประกันภัย ในขณะที่วัตถุประสงค์และมาตรการในการดาเนินงานจัดทาขึ้นโดยคณะกรรมการ
ภายใน หรือ คณะกรรมการภายนอกในระบบ two-tier คณะกรรมการภายนอก หรือ คณะกรรมการ
ที่กากับดูแล ควรพิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์และมาตรการที่กาหนด
กำรจัดสรรหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรดูแลและบริหำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม
7.2 หน่วยงานที่กากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทประกันภัย:




แน่ใจว่าหน้าที่ความรับผิดชอบที่จัดสรรให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และ
บุคคลที่ควบคุมการดาเนินงานต่างๆ มีการกาหนดอย่างชัดเจน เพื่อให้มีการแบ่งแยกกัน
อย่างชัดเจนระหว่างหน้าที่ในการกากับดูแลและหน้าที่ในการบริหารจัดการ และ
กากับดูแลผู้บริหารระดับสูงอย่างเหมาะสม

7.2.1 คณะกรรมการบริษัทควรให้บริษัทประกันภัยมีโครงสร้างบรรษัทภิบาลที่ชัดเจน
โดยมีการแบ่งแยกระหว่างหน้าที่ในการกากับดูแลและการบริหารจัดการ ในบางประเทศที่มีการใช้
ระบบ two – tier การแบ่งแยกฯ ดังกล่าว มีการบังคับใช้ตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษัท
รับผิดชอบการกาหนดกลยุทธ์และทิศทางของบริษัทประกันภัยและกากับดูแล การบริหารจัดการ
โดยรวม ในขณะที่มอบการบริหารจัดการให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ การแบ่งแยก
บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เป็นวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพในการทาให้มีความแตกต่างที่ชัดเจนขึ้นระหว่างการกากับดูแลและการบริหารจัดการ
7.2.2 คณะกรรมการบริษัทควรให้มีการจัดสรรบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนใน
คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคคลที่ควบคุมการดาเนินงานต่างๆ เพื่อให้มีการกากับดูแลการ
บริหารจัดการบริษัทประกันภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในการจัดสรรบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบควร
ระบุบุคคลที่จะรับผิดชอบการปลดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบนั้นๆ ด้วย
7.2.3 ในกรณีที่บริษัทประกันภัยใช้ระบบ one-tier ซึ่งมีทั้งคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ระดับสูงและไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูง การจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่กรรมการแต่ละท่าน
ควรคานึงว่ากรรมการท่านนั้นมีความเป็นอิสระมากพอที่จะดาเนินงานของคณะกรรมการได้
คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูงไม่ได้มีหน้าที่ในการบริหารจัดการในบริษัท จึงมีความเหมาะสม
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ที่จะทาหน้าที่กากับดูแลการดาเนินงานของผู้บริหารระดับสูง ในระบบ two-tier การจัดสรรหน้าที่
ความรับผิดชอบควรให้มีความใกล้เคียงกับบทบาทของกรรมการ ในฐานะคณะกรรมการกากับดูแล
หรือ คณะกรรมการบริหาร
7.2.4 เพื่อเป็นการกากับดูแลผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทควร:





ให้มีนโยบายและขั้นตอนที่ชัดเจนเกี่ยวกับการว่าจ้าง การปลดออก และการเข้ารับ
ตาแหน่งต่อ ของผู้บริหารระดับสูง และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามกลยุทธ์และนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทกาหนด รวมถึงการบริหารความเสี่ยง และการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงานที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
ประชุม/หารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงเป็นประจา เพื่อหารือถึงการตัดสินใจ และ
ข้อมูลที่จัดทาโดยผู้บริหารระดับสูง ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการของบริษัท
ประกันภัย

7.2.5 คณะกรรมการบริษัทควรทาการพิจารณาว่านโยบายและขั้นตอนต่างๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทกาหนด ได้มีการนาไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามเจตนารมณ์เป็นประจาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการรายงานสามารถประกอบไปด้วยรายงานภายใน หรือ ภายนอก ตามความ
เหมาะสม
โครงสร้ำงและกำรปกครองของคณะกรรมกำร
7.3 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องกาหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกันภัย:






มีจานวนกรรมการที่เหมาะสมและมีความเชี่ยวชาญในหลายด้าน เพื่อให้มั่นใจว่ามีระดับ
ของความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่เพียงพอ เพื่อให้เท่าเทียมกับโครงสร้าง
บรรษัทภิบาล รวมถึงลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจประกันภัย
มีขั้นตอนและการปฏิบัติตามบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการทางานของ
คณะกรรมการ ในเชิงการส่งเสริมการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระของ
คณะกรรมการ
มีอานาจเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ (Board composition)

7.3.1 คณะกรรมการของบริษัทประกันภัยควรมีจานวนกรรมการที่เพียงพอ และเป็น
กรรมการที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถให้ความเป็นผู้นา ทิศทาง และดูแลธุรกิจประกันภัยให้
ดาเนินไปอย่างมั่นคง ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการควรจะมีและคงไว้ซึ่งความสามารถ ความรู้ และความ
เข้าใจในธุรกิจประกันภัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้และ
ความเข้าใจด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่บริษัทประกันภัยรับประกันภัย คณิตศาสตร์ประกันภัยและ
ความเสี่ยงในการรับประกันภัย การเงิน การบัญชี การวิเคราะห์การลงทุนและการบริหาร รวมถึงการ
ให้ความเป็นธรรมต่อลูกค้า โดยในขณะที่ กรรมการทุกคนอาจไมได้มีความเชี่ยวชาญเหล่านี้
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คณะกรรมการควรมีความสามารถและความเข้าใจที่เหมาะสมกับธุรกิจประกันภัย
7.3.2 คณะกรรมการควรมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ใน ICP 5 Suitability of Persons
นอกจากนี้ จะต้องมีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์ เห็นได้จากการจัดสรรเวลาให้กับ
กิจการของบริษัทประกันภัย เป็นต้น
7.3.3 คณะกรรมการควรหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทางการค้าหรือทางธุรกิจ ซึ่งขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริษัทประกันภัย ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความ
ขัดแย้งดังกล่าว ควรได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีขั้นตอนในการจัดการกับความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่น่าสงสัย การกาหนดให้มี
Arm’s Length Transaction และในกรณีที่เหมาะสม ต้องมีการอนุมัติธุรกรรมฯ ดังกล่าว จาก
คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น
ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ (Board effectiveness)
7.3.4 คณะกรรมการควรพิจารณาการดาเนินงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้
แน่ใจว่ากรรมการยังคงมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อมองหาโอกาส
ในการพัฒนาการดาเนินงานของคณะกรรมการโดยรวม คณะกรรมการควรใช้มาตรการที่เหมาะสม
เพื่อจัดการกับความด้อยประสิทธิภาพต่างๆ รวมถึงการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการอาจพิจารณาการใช้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นครั้งคราว เพื่อประเมิน
การดาเนินงานของคณะกรรมการ เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมให้กับการประเมิน
บรรษัทภิบาลภายใน (Internal governance)
7.3.5 คณะกรรมการควรมีขั้นตอนการปฏิบัติที่เหมาะสมสาหรับบรรษัทภิบาลของ
คณะกรรมการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของตนเอง ขั้นตอนนี้อาจระบุไว้ในกฎระเบียบขององค์กร
และควรระบุว่าคณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่อย่างไร นอกจากนี้ ควรระบุกระบวนการ ในการเสนอ
คัดเลือก และถอดถอนคณะกรรมการ รวมถึงวาระของคณะกรรมการ และการรับตาแหน่งต่อ
ประธานคณะกรรมการ (Chair of the Board)
7.3.6 ในขณะที่คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของบริษัทประกันภัย ประธาน
คณะกรรมการมีหน้าที่เป็นผู้นาของคณะกรรมการ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ หน้าที่ของประธานคณะกรรมการ รวมถึง การกาหนดกาหนดการการประชุม
คณะกรรมการ เพื่อให้แน่ใจว่ามีเวลาเพียงพอสาหรับการหารือในแต่ละประเด็น โดยเฉพาะ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ หรือ นโยบายที่สาคัญ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการออก
ความเห็น และการสื่อสารระหว่าง กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับสูง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ระดับสูง และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ในองค์กร
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คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committees)
7.3.7 เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการควรประเมิน
ความเหมาะสมในการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย (Committee) ของคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการอาจจัดตั้ง ขึ้นอยู่กับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของ
การดาเนินงานของบริษัทประกันภัยนั้น รวมถึง คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit) คณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทน (Remuneration) คณะกรรมการด้านจริยธรรม (Ethics) คณะกรรมการสรรหา
(Nomination) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คณะกรรมการชุดย่อย
ควรมีอานาจที่ชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความเป็นอิสระตามเหมาะสมกับหน้าที่ หากหน้าที่
ของคณะกรรมการชุดย่อยใดถูกนามารวมกัน คณะกรรมการควรพิจารณาให้แน่ชัดว่าการนามา
รวมกันนั้น ไม่ทาให้เกิดความด้อยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทั้งสองคณะกรรมการชุดย่อย
อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการยังคงเป็นผู้รับผิดชอบทุกงานที่มอบหมายให้กับคณะกรรมการชุด
ย่อย
ความอิสระและความเป็นธรรม (Independence and objectivity)
7.3.8 คณะกรรมการควรจัดทาหลักเกณฑ์ที่มีความชัดเจนและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมการ
ตัดสินใจอย่างเป็นธรรมของคณะกรรมการ ด้วยเหตุนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าว ควรพิจารณาถึงโครงสร้าง
กลุ่มและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เป็นสิ่งจาเป็นมากสาหรับคณะกรรมการ
บางคณะ (เช่น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน) ซึ่งมีความเป็นไปได้
ที่จะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มากกว่าคณะอื่นๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการควรคานึงถึงการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างชอบธรรมและซื่อสัตย์สุจริต ตามหน้าที่ของแต่ละบุคคล ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
ข้อ 7.4
อานาจของคณะกรรมการ (Board powers)
7.3.9 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม คณะกรรมการควรมีอานาจที่ชัดเจน ตามที่
ระบุไว้ตามกฎหมาย หรือ ในส่วนหนึ่งของเอกสารของบริษัทประกันภัย โดยอย่างน้อยควรระบุถึง
อานาจในการร้องขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบริษัทประกันภัยได้ทันทีหรือในเวลาที่
รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการร้องขอข้อมูลภายในองค์กร เช่น ผู้บริหารระดับสูง และ
บุคคลที่มีอานาจในการควบคุมการดาเนินงานต่างๆ
การเข้าถึงทรัพยากร (Access to resources)
7.3.10 เงินทุนและทรัพยากรอื่นๆ ควรได้รับการจัดสรรให้คณะกรรมการ เพื่อเอื้อให้
คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการควรเข้าถึงการบริการของ
ที่ปรึกษาภายนอก หรือ ผู้เชี่ยวชาญได้เมื่อจาเป็นหรือตามความเหมาะสม โดยกระทาอยู่ภายใต้
ขั้นตอนการแต่งตั้งและถอดถอนที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่ถูกต้อง
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การมอบหมายงาน (Delegations)
7.3.11 คณะกรรมการสามารถมอบหมายกิจกรรมหรืองานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนเอง ตามความเหมาะสมของลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจประกันภัย (การมอบหมาย
ในที่นี้ แยกจากการจ้างบุคคลภายนอกโดยบริษัทประกันภัย ตามที่ระบุไว้ใน ICP 8 Risk
Management and Internal Controls) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการยังคงเป็นผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมหรืองานที่มอบหมายไป รวมถึงการตัดสินใจที่เกิดจากคาปรึกษาหรือคาแนะนาของบุคคลหรือ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายงาน ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายงาน ควรพิจารณาให้
แน่ใจว่า:







การมอบหมายมีความเหมาะสม การมอบหมายที่ส่งผลให้คณะกรรมการไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นการมอบหมายที่ไม่ถูกต้อง
ยกตัวอย่างเช่น หน้าที่ในการควบคุมผู้บริหารระดับสูง ไม่ควรมอบหมายให้
คณะกรรมการชุดย่อยที่ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการบริษัทประกันภัยดูแล
การมอบหมายกระทาภายใต้อานาจที่ชัดเจน และได้รับการสนับสนุนทรัพยากร
อย่างเพียงพอ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่มีการมอบอานาจอย่างไม่เหมาะสมแก่บุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งมีอิทธิพล
ต่อธุรกิจประกันภัย หรือ การตัดสินใจด้านบริหาร
คณะกรรมการมีอานาจในการดูแลและขอรายงานผลว่างานที่มอบหมายไป
มีการดาเนินงานอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการคงไว้ซึ่งอานาจในการยกเลิกการมอบหมายหากงานที่มอบหมาย
ไม่ได้ถูกนาไปดาเนินงานอย่างเหมาะสมถูกต้อง และมีแผนการรองรับความ
ผิดพลาดนี้

หน้ำที่ของกรรมกำรแต่ละบุคคล
7.4 หน่วยงานที่กากับดูแลควรดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติดังนี้:
 ปฏิบัติหน้าที่อย่างชอบธรรม มีความซื่อสัตย์และมีเหตุผล
 ตรวจสอบผลการดาเนินงาน
 คานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัยก่อนผลประโยชน์ส่วนตน
 ตัดสินใจอย่างเป็นอิสระและเป็นธรรม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทประกันภัยและ
ผู้เอาประกันภัย
 ไม่ใช้ตาแหน่งในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างไม่ถูกต้อง หรือ ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบริษัทประกันภัย
7.4.1 หน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น กาหนดมาเพื่อป้องกันเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างผลประโยชน์ของคณะกรรมการและบริษัทประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย โดยบริษัท
ประกันภัยควรระบุหน้าที่ดังกล่าว ไว้เป็นส่วนหนึ่งของกฎระเบียบของคณะกรรมการ
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7.4.2 หน่วยงานที่กากับดูแลควรดูแลให้กรรมการแต่ละบุคคลเข้าใจถึงลักษณะและขอบเขต
ของหน้าที่ของตนเอง ในขณะที่กรรมการควรตระหนักถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7.4.3 ในกรณีที่กรรมการของบริษัทประกันภัยมีสถานะเป็นกรรมการในหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกกลุ่มของบริษัทประกันภัย ควรมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการกาหนดให้กรรมการของบริษัท
ประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทประกันภัย โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของ
บริษัทและผู้เอาประกันภัยก่อนผลประโยชน์ของหน่วยงานอื่นหรือผลประโยชน์ส่วนตน ขั้นตอน
ดังกล่าวอาจรวมถึงการเปิดเผยหรือให้ความเห็นชอบการดารงตาแหน่งที่คาบเกี่ยวกัน ในกรณีที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการควรเปิดเผย ความขัดแย้งนั้นต่อคณะกรรมการของบริษัท
ประกันภัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามความเหมาะสม รวมถึงสละสิทธิในการออกเสียงหรือตัดสินใจ
เรื่องต่างๆ ที่กรรมการมีผลประโยชน์
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยใน
7.5 หน่วยงานที่กากับดูแลกาหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกันภัยดูแลการออกแบบและ
การดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
7.5.1 คณะกรรมการมีหน้าที่ทาให้แน่ใจว่าบริษัทประกันภัยมีระบบการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงดูแลให้ระบบต่างๆ ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ICP 8 Risk
Management and Internal Controls ได้ระบุปัจจัยสาคัญของระบบต่างๆ ไว้ ทั้งนี้ ระบบต่างๆ
ควรครอบคลุมทั้ง Prudential Risk และ Business Risk ตามที่ระบุไว้ใน ICP 19 Conduct of
Business
นโยบำยและกำรปฏิบัติเรื่องค่ำตอบแทน
7.6 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกันภัย:
 นานโยบายค่าตอบแทนที่มีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสม ตรงกับ
ผลประโยชน์ระยะยาวของบริษัทประกันภัย และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาปรับใช้
 มั่นใจว่านโยบายค่าตอบแทนขั้นต่า ครอบคลุมคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และ
พนักงานที่การดาเนินงานอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
กลยุทธ์และการดูแลการจ่ายค่าตอบแทน (Overall remuneration strategy and
oversight)
7.6.1 บริษัทประกันภัยควรมีนโยบายค่าตอบแทนที่รอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดย
นโยบายดังกล่าวไม่ควรกระตุ้นให้บุคคลต่างๆ โดยเฉพาะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่มี
ความเสี่ยงสูง กระทาการที่ไม่เหมาะสมและมีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่ค่าตอบแทน
อยู่บนพืน้ ฐานของผลการปฏิบัติงาน
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7.6.2 คณะกรรมการ โดยเฉพาะกรรมการของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
ควรมีความสามารถในการตัดสินใจอย่างอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของนโยบายค่าตอบแทนของ
บริษัทประกันภัย ความสามารถในที่นี้ รวมถึงความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและ
ค่าตอบแทน คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เพื่อ
ส่งเสริมความเป็นธรรมในการตัดสินใจ
7.6.3 คณะกรรมการควรดูแลให้นโยบายและการปฏิบัติเรื่องค่าตอบแทนสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ระยะยาวของบริษัทประกันภัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการควร
พิจารณาอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับปัจจัยที่สาคัญของนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทน ยกตัวอย่าง
เช่น:
 ส่วนประกอบของนโยบายค่าตอบแทนโดยรวม โดยเฉพาะความสมดุลกันระหว่าง





Fixed Component และ Variable Component รวมถึงการให้ผลประโยชน์
อื่นๆ
เกณฑ์ของผลการปฏิบัติงานเพื่อกาหนดการจ่ายค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายบุคคลของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึง กรรมการ
ผู้จัดการ และโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานที่มีความเสี่ยงสูง
รายงานหรือการเปิดเผยเกี่ยวกับการปฏิบัติเรื่องค่าตอบแทนของบริษัทประกันภัยที่
จัดส่งให้หน่วยงานที่กากับดูแลหรือสาธารณชน

7.6.4 คณะกรรมการควรแน่ใจว่าในการทาโครงสร้าง การปฏิบัติ และการพิจารณานโยบาย
ค่าตอบแทนของบริษัทประกันภัย กระบวนการในการตัดสินใจได้ระบุถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างชัดเจน กรรมการไม่ควรอยู่ในสถานะที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการตัดสินใจเรื่อง
ค่าตอบแทน
7.6.5 คณะกรรมการควรแน่ใจว่าบุคคลหลักที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมต่างๆ มีส่วนร่วม
ในการกาหนดนโยบายค่าตอบแทนและกระบวนการตรวจสอบดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติเรื่อง
ค่าตอบแทนไม่ก่อให้เกิดการกระตุ้นให้รับความเสี่ยงอย่างไม่เหมาะสมในขณะเดียวกัน คณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควรประสานงานอย่างใกล้ชิด และรายงาน
คณะกรรมการเกี่ยวกับแรงกระตุ้นที่เกิดจากระบบค่าตอบแทนและผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมกล้ารับ
ความเสี่ยง
7.6.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและความไม่ซื่อสัตย์
ของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมควรได้รับการควบคุมโดยการกาหนดให้ค่าตอบแทนเป็น
ดังนี้:


อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบควบคุม
มาตรการวัดผลการดาเนินงานของพนักงานในระบบการควบคุมควรแสดง
ความสมดุลระหว่างการประเมินวัตถุประสงค์ของระบบการควบคุม และ
ผลการดาเนินงานของระบบการควบคุม รวมถึงผลกระทบ คุณภาพและ
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ประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง ผลการดาเนินงานในที่นี้
อาจรวมถึงคาแนะนาและการดาเนินการเพื่อลดความเสี่ยง และการตรวจสอบ
การดาเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อหลักเลี่ยงความเสียหาย
ไม่เกี่ยวข้องกับผลการดาเนินงานของสายงานไหนที่พนักงานควบคุมดูแลอยู่
ยกตัวอย่างเช่น กรณีของสายงานที่มีความเสี่ยง ควรมีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน
ระหว่างนโยบายค่าตอบแทนของพนักงานที่ทาหน้าที่ในการควบคุม และพนักงาน
ในสายงาน
ค่าตอบแทนควรมากพอเพื่อดึงดูดและพนักงานที่มีความสามารถ มีความรู้ และ
ความเชี่ยวชาญ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

7.6.7 ในกรณีที่จัดจ้างคนภายนอกเพื่อดาเนินการควบคุม ค่าตอบแทนที่ระบุไว้ในสัญญากับ
ผู้ให้บริการจากภายนอกควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบายของบริษัทประกันภัย
ค่าตอบแทนผันแปร (Variable remuneration)
7.6.8 ค่าตอบแทนผันแปร (Variable Remuneration) ควรอยู่บนพื้นฐานของผลการ
ดาเนินงานโดยใช้การประเมินรายบุคคล หรือกลุ่ม ซึ่งไม่ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นในการรับความเสี่ยงที่ไม่
เหมาะสม
7.6.9 เพื่อให้แรงกระตุ้นที่อยู่บนพื้นฐานของผลการดาเนินงานสอดคล้องกับค่านิยมระยะยาว
และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทประกันภัย:








ควรมีส่วนผสมระหว่าง Fixed Component และ Variable Component ที่
เหมาะสม และมีตัวแปรที่เพียงพอสาหรับการจัดสรรค่าตอบแทน และส่วนแบ่ง
ทั้งนี้ Variable Component ที่สูงกว่า Fixed Component อาจทาให้เกิด
ความยุ่งยากสาหรับบริษัทประกันภัยในการลดเงินโบนัสในปีที่สภาพการเงินไม่ค่อย
มั่นคง
เนื่องจากระยะเวลาของผลการดาเนินงานและความเสี่ยงอาจผันแปร การวัดผล
การดาเนินงานควรกาหนดกรอบสาหรับการดาเนินงานหลายปี เพื่อให้มั่นใจว่า
กระบวนการการวัดผลอยู่บนพื้นฐานของการดาเนินงานระยะยาว
หาก Variable Component ของค่าตอบแทนมีความสาคัญ ส่วนที่มากกว่าควร
มีการผัดผ่อนตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยระยะเวลาที่ผัดผ่อนควรขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาที่ความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนินงานอาจเกิดขึ้นจริง (เช่น ต้นทุนของ
เงินทุนจะต้องสามารถสนับสนุนความเสี่ยงที่บริษัทรับและเกี่ยวข้องสอดคล้องกับ
ระยะเวลา รายได้ และค่าใช้จ่าย) และระยะเวลาที่ผัดผ่อนอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับระดับความอาวุโส หรือ ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล และลักษณะของ
ความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยได้รับ
การให้รางวัลเงินโบนัสควรมีบทบัญญัติที่ให้อานาจบริษัทประกันภัยในการงดเงิน
โบนัสในกรณีที่ผลการดาเนินงานของบริษัทประกันภัยติดลบ ซึ่งเกิดจากการรับ
ความเสี่ยงที่มากเกิดของพนักงานที่เกี่ยวข้อง
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ไม่ควรมีการรับรองการให้เงินโบนัส เนื่องจากไม่สอดคล้องกับการบริหารความ
เสี่ยงที่มั่นคงและหลักการให้รางวัลบนพื้นฐานของผลการดาเนินงาน



7.6.10 Variable Component ควรมีขอบเขตที่กาหนดภายใต้นโยบายค่าตอบแทน ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารเงินทุนของบริษัทประกันภัยและความสามารถในการรักษา
ความมั่นคงของเงินทุน โดยคานึงถึงกฎข้อบังคับทางเงินทุนของบริษัท
7.6.11 เกณฑ์ผลการดาเนินงานที่สอดคล้องกับ Variable Component ของค่าตอบแทน
ควรส่งเสริมการประเมินผลการดาเนินงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยง ด้วยเหตุนี้ ควรมีการพิจารณาให้
เกณฑ์ผลการดาเนินงานเป็นไปดังนี้:







มีความชัดเจนและสามารถวัดได้
ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการเงินเพียงอย่างเดียว แต่ควรอยู่บนเกณฑ์ที่ไม่ใช่
การเงินตามความเหมาะสม (เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบภายใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน
พฤติกรรมตลาดและการปฏิบัติกับผู้เอาประกันภัยอย่างเป็นธรรม)
ไม่ได้คานึงถึงผลการดาเนินงานรายบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่ควรคานึงถึง
ผลการดาเนินงานของสายงานที่เกี่ยวข้อง และผลการดาเนินงานโดยรวมของ
บริษัทประกันภัย
ไม่ปฏิบัติต่อการขยายตัวหรือมูลค่าเป็นเกณฑ์ที่แตกต่างจากเกณฑ์ผลการ
ดาเนินงานอื่นๆ

Shared-based components
7.6.12 ในกรณีที่มีการใช้ Share-Based Component ของค่าตอบแทนผันแปร (เช่น หุ้น)
ควรมีการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อให้มีแรงกระตุ้นและผลประโยชน์ระยะยาวของบริษัทประกันภัยที่
สอดคล้องกัน มาตรการการปกป้อง มีดังนี้:




บุคคลนั้นไม่มีสิทธิในหุ้นเป็นระยะเวลาขั้นต่าภายหลังที่ได้มา (Vesting
Restrictions)
บุคคลนั้นไม่มีสิทธิจะซื้อจะขายหุ้น (Share options) เป็นระยะเวลาขั้นต่า
ภายหลังที่ได้มา (Holding Restrictions) และ
บุคคลนั้นจะต้องคงไว้ซึ่งสัดส่วนที่เหมาะสมของหุ้นที่ได้รับจนกว่าจะหมดสัญญา
จ้างหรือตามระยะเวลาที่กาหนดภายหลังการเลิกจ้าง (Retention Restrictions)

7.6.13 ควรมีการจากัดสิทธิในหุ้นสาหรับค่าตอบแทนในรูปแบบหุ้น ภายหลังการเลิกจ้าง
การจ่ายเงินชดเชย (Severance payments)
7.6.14 ในกรณีที่บริษัทประกันภัยพิจารณาจ่ายเงินชดเชยให้พนักงานที่หมดสัญญาจ้าง
(Severance Payments) เงินดังกล่าวควรอยู่ภายใต้การควบคุมและขอบเขต การจ่ายเงินดังกล่าว
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ควรสอดคล้องกับสถานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทประกันภัย ทั้งนี้ ไม่ควรมีการ
จ่ายเงินชดเชยในกรณีที่บริษัทประกันภัยเผชิญกับปัญหาล้มละลาย โดยเฉพาะกับบุคคลที่การกระทา
ส่งผลให้บริษัทประกันภัยล้มละลาย
กำรรำยงำนสถำนะทำงกำรเงิน
7.7 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกันภัยมั่นใจว่ามี
กระบวนการรายงานสถานะทางการเงินที่น่าเชื่อถือสาหรับสาธารณชนและหน่วยงานที่กากับดูแล
โดยรายงานจะต้องระบุหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และ
ผู้ตรวจสอบบัญชี
7.7.1 คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบระบบและการควบคุม เพื่อให้รายงานสถานะทางการ
เงินของบริษัทประกันภัยแสดงผลการประเมินการดาเนินงานของบริษัทที่มีความสมดุลและถูกต้อง ใน
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการควรมีการดูแลการดาเนินการดังกล่าวเป็นพิเศษ และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ บริษัทประกันภัยหลายแห่งมีคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee) เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่นี้ ในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ดังต่อไปนี้:









ดูแลงบการเงิน รายงานทางการเงิน และกระบวนการเปิดเผยข้อมูล
ดูแลนโยบายการบัญชีและการปฏิบัติของบริษัทประกันภัย ให้เป็นไปตาม
ความเหมาะสม
ดูแลกระบวนการตรวจสอบ และพิจารณาแผนการดาเนินงานของผู้ตรวจสอบ
ดูแลกระบวนการจ้างงาน ถอดถอน และการประเมินผลการดาเนินงาน และ
ความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้แต่งตั้ง
มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และความซื่อสัตย์เพียงพอที่จะเป็น
ผู้ตรวจสอบ
สืบสวนสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลาออกหรือการถอดถอนผู้ตรวจสอบบัญชี
และทาให้แน่ใจว่ามีการดาเนินการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการทุจริตในกระบวนการ
จัดทารายงานทางการเงิน
รายงานต่อคณะกรรมการ (โดยคณะกรรมการตรวจสอบ) และหน่วยงานที่กากับ
ดูแล เกี่ยวกับประเด็นที่สาคัญเกี่ยวกับกระบวนการรายงานทางการเงิน รวมถึง
สถานการณ์ที่เกี่ยวกับการลาออกหรือการถอดถอนผู้ตรวจสอบบัญชี และ
การดาเนินการเพื่อลดความเสี่ยงของการรายงานทางการเงิน

7.7.2 คณะกรรมการควรปกป้องและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ตรวจสอบบัญชีและด้วย
เหตุนี้ ควรมั่นใจว่า:


หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบบัญชีมีความชัดเจนและเหมาะสมต่อ
ขอบเขตการตรวจสอบ และควรกาหนดระดับของค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบที่
จะต้องจ่าย
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ผู้ตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบ
มีนโยบายและกระบวนการเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบบัญชีมีอิสระ
ซึ่งรวมถึงนโยบายและกระบวนการที่ระบุถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
และทางวิชาชีพ ข้อจากัด และเงื่อนไขของงานบริการอื่นๆ (non-audit services)
ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ หรือ หุ้นส่วน ตามความเหมาะสม รวมถึง
การปกป้องเพื่อลดสิ่งที่เป็นภัยต่อความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี
มีการสื่อสารอย่างเพียงพอกับผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อให้เข้าใจประเด็นของความ
เสี่ยง ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบ รวมถึงด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการอาจต้องการให้ผู้ตรวจสอบบัญชี
ตรวจสอบเป็นพิเศษ
ผู้ตรวจสอบบัญชีสามารถเข้าถึงข้อมูลและบุคคลภายในบริษัทประกันภัยได้อย่าง
เต็มทีต่ ามที่จาเป็นต่อการตรวจสอบ
มีการประเมินความมีประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบบัญชี เมื่อสิ้นสุด
กระบวนการตรวจสอบ

7.7.3 คณะกรรมการควรเข้าใจวิธีการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน และนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
เพื่อให้คณะกรรมการทราบถึงระดับความน่าเชื่อถือของรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการ
ควรกาหนดให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดอ่อนของการควบคุมภายในซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจพบได้รับการ
รายงานต่อคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการควรดาเนินการอย่างเหมาะสมในกรณีที่ไม่มั่นใจ
ในความน่าเชื่อถือของความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชี
7.7.4 ควรมีการประชุมหารือเป็นประจาระหว่างคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบบัญชีระหว่าง
กระบวนการตรวจสอบ รวมถึงการประชุมหารือโดยไม่มีผู้บริหารร่วมด้วย
7.7.5 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้ผู้ตรวจสอบบัญชีรายงานการช้อโกง หรือข้อสงสัย
ที่พบจากการตรวจสอบ สาเนาของรายงานที่จัดทาโดยผู้ตรวจสอบบัญชี ควรจัดส่งให้หน่วยงานที่
กากับดูแล ข้อมูลดังกล่าวควรจัดส่งให้หน่วยงานที่กากับดูแลโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากบริษัท
ประกันภัย และผู้ตรวจสอบบัญชีไม่ควรต้องรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานที่กากับดูแล
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
7.7.6 หน่วยงานที่กากับดูแลควรบริหารอานาจเพื่อให้ผู้ตรวจสอบบัญชีอื่นทาการตรวจสอบ
เพิ่มเติมหรือแทนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีคนเดิมในกรณีที่จาเป็น
7.7.7 คณะกรรมการควรแน่ใจว่าข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดอ่อนในกระบวนการจัดทารายงานทาง
การเงินได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง ซึ่งควรได้รับการสนับสนุนจากโดยกระบวนการพิจารณาและดูแล
การดาเนินการตามคาแนะนาของผู้ตรวจสอบบัญชี

45 จ ก 350

ควำมโปร่งใสและกำรสื่อสำร
7.8 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกันภัยมีระบบและการ
ควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการส่งเสริมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับหน่วยงานที่กากับดูแล
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทประกันภัย
7.8.1 การสื่อสารกับหน่วยงานที่กากับดูแลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่กากับดูแลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทประกันภัย
เพื่อให้สามารถพิจารณาความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในการบริหาร
บริษัทประกันภัย
7.8.2 นโยบายการสื่อสารและกลยุทธ์ของบริษัทประกันภัยควรรวมถึงการให้ข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของบริษัทประกันภัย ดังนี้:









กลยุทธ์โดยรวมของบริษัทประกันภัย ที่ครอบคลุมประเภทธุรกิจและวิธีการทาให้
บรรลุวัตถุประสงค์
โครงสร้างบรรษัทภิบาลของบริษัทประกันภัย เช่น การจัดสรรการดูแลและ
การรับผิดชอบการบริหารจัดการระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และ
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึง ผู้เชี่ยวชาญ และตาแหน่งอื่นๆ
ของกรรมการ
กระบวนการสาหรับคณะกรรมการเพื่อใช้วิเคราะห์ผลการดาเนินงานและมาตรการ
อื่นๆ เพื่อพัฒนาผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ
รูปแบบ และการดาเนินงานของนโยบายค่าตอบแทน
โครงสร้างเจ้าของร่วมและกลุ่มบริษัท รวมถึงหุ้นส่วนอื่นๆ
ธุรกรรมระหว่างหน่วยงานอื่นๆ

7.8.3 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้บริษัทประกันภัยจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับบรรษัทภิ
บาลของบริษัทให้หน่วยงานที่กากับดูแล ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนทางการค้า เช่น
การประเมินประสิทธิภาพของระบบบรรษัทภิบาลของบริษัทประกันภัยโดยคณะกรรมการ รายงาน
การตรวจสอบภายใน และข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างค่าตอบแทนที่กาหนดขึ้นโดยคณะกรรมการของ
บริษัทประกันภัย ผู้บริหารระดับสูง บุคคลหลักที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุม และพนักงานที่รับ
ความเสี่ยง นอกจากนี้ นโยบายการสื่อสารและกลยุทธ์ของบริษัทประกันภัยควรเอื้อให้หน่วยงานที่
กากับดูแลสามารถได้รับข้อมูลดังกล่าว ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่กากับดูแลควร
รักษาข้อมูลดังกล่าว เพื่อเป็นการรักษาข้อมูลลับที่มีความละเอียดอ่อนทางการค้า และปฏิบัติตาม
กฎหมาย
7.8.4 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนควรเพียงพอเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
วิเคราะห์ว่าระบบค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์อย่างไรกับความเสี่ยงและดาเนินงานตามความเหมาะสม
หรือไม่ ข้อมูลดังกล่าวควรประกอบด้วย:
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การดาเนินงานด้านการจัดการความเสี่ยง รวมถึงตัวอย่างว่านโยบายมีผลต่อการ
ปรับค่าตอบแทนสาหรับพนักงานในแต่ละระดับอย่างไร
ค่าตอบแทนสัมพันธ์กับผลการดาเนินงานอย่างไรในระยะยาว
หลักการประเมินมูลค่าในเชิงวิธีการจ่ายค่าตอบแทน

7.8.5 ข้อมูลเชิงปริมาณควรจัดส่งให้หน่วยงานที่กากับดูแลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้
วิเคราะห์ผลกระทบทางการเงินของนโยบายค่าตอบแทน ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย:






ค่าใช้จ่ายรวมของค่าตอบแทนที่จ่ายไป โดยวิเคราะห์ตามส่วนประกอบหลัก เช่น
เงินเดือน เงินโบนัส และรางวัลระยะยาว
จานวนที่แบ่งไว้สาหรับค่าตอบแทนผัดผ่อน (Deferred Remuneration)
การปรับกาไรสุทธิสาหรับช่วงที่มีการจ่ายค่าตอบแทน
ค่าใช้จ่ายรวมจากการจ่าย Sign-on Payment ในช่วงนั้น และจานวนคนที่ได้รับ
ค่าใช้จ่ายรวมของค่าชดเชยในช่วงนั้น และจานวนคนที่ได้รับค่าชดเชย

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวควรได้รับการวิเคราะห์โดยวิธีการจ่ายค่าตอบแทน (เช่น เงินสด หุ้น ฯลฯ)
และเป็นไปตามหลักการของนโยบายค่าตอบแทน
7.8.6 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลควรกระทาเป็นประจา (อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง) อย่างตรงต่อเวลา
หน้ำที่ของผู้บริหำรระดับสูง
7.9 หน่วยงานที่กากับดูแลควรให้คณะกรรมการของบริษัทประกันภัยมีนโยบายและขั้นตอน
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารระดับสูง:






ดาเนินกิจการของบริษัทประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย
และขั้นตอนของบริษัทประกันภัย
ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่มั่นคง และการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า
ให้ข้อมูลที่เพียงพอและทันสมัย เพื่อเอื้อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรวมถึงการดูแล
และพิจารณาผลการดาเนินงานและการรับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย และ
ผลการดาเนินงานของผู้บริหารระดับสูง
ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่กากับดูแล เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทประกันภัยและผู้บริหารระดับสูง

7.9.1 ผู้บริหารระดับสูงควรจัดตั้งระบบและการควบคุมที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถ
ดาเนินกิจการของบริษัทประกันภัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทประกันภัย และ
เป็นไปตามนโยบาย ระบบและการควบคุมควรมีคุณสมบัติดังนี้:


มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเป็นธรรม เช่น การวางแผนการเข้ารับตาแหน่งต่อ และขั้นตอนในการ
ยกเลิกสัญญา
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มีการสื่อสารอย่างชัดเจนระหว่างผู้บริหารระดับสูงและบุคคลหลักที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการควบคุม
มีขั้นตอนที่เหมาะสมสาหรับการมอบหมายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและดูแลว่างาน
ที่มอบหมายได้รับการดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เป็นไปตาม
หลักการในข้อ 7.3.11
มีมาตรฐานทางจริยธรรมสาหรับผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่มั่นคง ซึ่งรวมถึงการมีขั้นตอนในการจัดการกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ (ICP 8 Risk
Management and Internal Controls)
มีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น การมีการรายงานจากพนักงานถึง
คณะกรรมการ และการปกป้อง Whistleblower
มีกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับหน่วยงานที่กากับดูแลและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ซึ่งรวมถึงการชี้แจงประเด็นที่ควรเปิดเผย และควรเปิดเผยกับใคร

7.9.2 ผู้บริหารระดับสูงควรมั่นใจว่ามีขั้นตอนเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผลการ
ดาเนินงานของตนเอง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดโดยคณะกรรมการ ด้วยเหตุนี้
ควรมีการทาการประเมินประจาปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยหน่วยงานอิสระ หรือ คณะกรรมการ
และปัญหาหรือช่องโหว่ที่ค้นพบควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขทันทีและรายงานต่อคณะกรรมการ
7.9.3 ผู้บริหารระดับสูงควรส่งเสริมการมีการควบคุมภายในที่แข็งแรง โดยไม่ควร
แทรกแซงกิจกรรมที่ระบบการควบคุมดาเนินการอย่างถูกต้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น
การให้ความเห็นเรื่องบรรษัทภิบาล ความเสี่ยง และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุม
กำรพิจำรณำของหน่วยงำนที่กำกับดูแล
7.10 หน่วยงานที่กากับดูแลมีอานาจที่จะให้บริษัทประกันภัยแสดงศักยภาพของกรอบ
บรรษัทภิบาล
7.10.1 หน่วยงานที่กากับดูแลมีหน้าที่สาคัญในการกาหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทประกันภัยแสดงว่าได้ปฏิบัติตามข้อบังคับเรื่องบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานที่กากับดูแลควรประเมินว่ากรอบบรรษัทภิบาลโดยรวมของบริษัทประกันภัย
รวมถึงนโยบายค่าตอบแทน มีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยการเข้าตรวจสอบ ณ ที่ทาการธุรกิจ และ/หรือ
การพิจารณาอื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทประกันภัย
และระดับความเสี่ยงของบริษัท ในกรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไขกรอบบรรษัทภิบาลของบริษัท
ประกันภัย หน่วยงานที่กากับดูแลควรทาการประเมินใหม่อีกครั้ง
7.10.2 บริษัทประกันภัยมีหน้าที่แสดงให้หน่วยงานที่กากับดูแลพอใจว่ากรอบบรรษัทภิบาล
มีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่กากับดูแลควรให้แนวทางและระเบียบที่เหมาะสมเพื่อเอื้อต่อกระบวนการ
นี้ หน่วยงานที่กากับดูแลควรจัดช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับบริษัทประกันภัย และสามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบรรษัทภิบาลของบริษัทประกันภัย ซึ่งอาจได้มาจากรายงานที่จัดส่งให้
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หน่วยงานที่กากับดูแล และข้อมูลอื่นๆ ที่ร้องขอเป็นพิเศษ (ดูข้อ 7.8 ประกอบ)
7.10.3 หน่วยงานที่กากับดูแลควรประเมินประสิทธิภาพของคณะกรรมการว่ากรรมการมี
ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ และความทุ่มเทพอที่จะเป็นผู้นา และดูแลบริษัทประกันภัยหรือไม่ โดย
คานึงถึงลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของการดาเนินงานของบริษัทประกันภัย โดยการพิจารณา
ของหน่วยงานที่กากับดูแลควรคานึงถึงความเชี่ยวชาญและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การเข้ารับ
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ที่เห็นได้จากรายงานการประชุม
7.10.4 เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการจะมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานที่กากับดูแล
ควรใช้มาตรการต่างๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้:





ให้มีการฝึกอบรมภาคบังคับสาหรับคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง และเพียงพอ
สาหรับหน้าที่และความรับผิดชอบภายในบริษัทประกันภัย
มีการจัดทาการประเมินตนเองโดยคณะกรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3.4
มีการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการตามความเหมาะสม เพื่อกระตุ้นผลการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการ
เข้าสังเกตการณ์กระบวนการการทางานของคณะกรรมการ

7.10.5 ในกรณีที่นโยบายค่าตอบแทนของบริษัทประกันภัยมีปัจจัยที่มีความเสียงสูง
หน่วยงานที่กากับดูแลอาจต้องตรวจสอบนโยบายและการดาเนินการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ซึ่งรวมถึง
การร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประเมินว่าการดาเนินการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของ
บริษัทประกันภัยหรือไม่
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ICP 8: การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(Risk Management and Internal Controls)
หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องกาหนดให้บริษัทประกันภัยมีกรอบการดาเนินงานที่เป็นไปตามหลัก
บรรษัทภิบาล (corporate governance) มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่บริหารความเสี่ยง ปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบ (compliance) คณิตศาสตร์ประกันภัย (actuarial matter) และตรวจสอบภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติเบื้องต้น
8.0.1 ส่วนหนึ่งของกรอบบรรษัทภิบาลและการส่งเสริมการดาเนินงานของธุรกิจประกันภัย
ให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่ง คณะกรรมการบริษัท1 จะมีหน้าที่ตรวจสอบว่าบริษัทประกันภัยมีระบบ
และมีหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแลความเสี่ยงที่สาคัญที่บริษัทต้องเผชิญอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีหน้าที่ในการนาข้อผูกพันทางกฎหมายและกฎระเบียบที่สาคัญมาปฏิบัติใช้ และ
ผู้บริหารระดับสูงจะต้องนาระบบเหล่านี้มาใช้อย่างเหมาะสม รวมถึงจะต้องจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็น
และให้การสนับสนุนการทางานเหล่านี้
8.0.2 ระบบและหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแลควรมีลักษณะ ขนาด และความ
ซับซ้อนที่เหมาะสมต่อการดาเนินงานและความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย และสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามสภาพการดาเนินงานของบริษัทประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอก
8.0.3 ลักษณะของระบบที่บริษัทประกันภัยจะต้องมีนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงรูปแบบ
ความเสี่ยง (risk profile) ของบริษัทประกันภัยและข้อกาหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบ ซึ่ง
โดยทั่วไประบบ จะประกอบด้วย






กลยุทธ์ การกาหนดแนวทางการดาเนินงานของบริษัทประกันภัยเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงเฉพาะด้านและการดาเนินการตามข้อผูกพันทางกฎหมายและ
กฎระเบียบ
นโยบาย การกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานและข้อกาหนดอื่นๆ เพื่อให้สมาชิก
ของคณะกรรมการบริษัทและพนักงานปฏิบัติตาม
กระบวนการ เป็นกระบวนการสาหรับการนากลยุทธ์และนโยบายของบริษัทมา
ปฏิบัติใช้
การควบคุม เพื่อตรวจสอบว่ากลยุทธ์ นโยบาย และกระบวนการดาเนินงาน
เป็นไปตามที่กาหนดไว้ และมีการสังเกตการณ์อยู่ รวมถึงกลยุทธ์ นโยบายและ
กระบวนการเหล่านั้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

1

ความแตกต่างระหว่างระบบการบริหารจัดการของการกากับดูแลกิจการขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 อยู่ในแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นของ ICP 7
เรื่องบรรษัทภิบาล
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8.0.4 ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยประกอบด้วย กลยุทธ์ นโยบาย
กระบวนการ และการควบคุมดูแล เพื่อที่จะระบุ ประเมิน ตรวจสอบ จัดการ และรายงานความเสี่ยง
ซึ่งบริษัทประกันภัยอาจจะต้องเผชิญทั้งในระดับกลุ่มธุรกิจ (Group-wide) และระดับนิติบุคคล
(Legal entity)
8.0.5 โดยทั่วไปแล้วการควบคุมดูแลทั้งหมดของบริษัทประกันภัยจะหมายถึงระบบการ
ควบคุมภายใน
8.0.6 บริษัทประกันภัยมีหน้าที่ควบคุมดูแลตามอานาจหน้าที่ที่ได้รับ (ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ
ของตัวบุคคล หรือ หน่วยงาน หรือ แผนก) ซึ่งจะต้องทาให้การดาเนินงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ต่างๆ เช่น การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อกาหนด คณิตศาสตร์การประกันภัย และ
การตรวจสอบภายในบรรลุผลสาเร็จ และโดยทั่วไปแล้วการดาเนินการต่างๆ เหล่านี้มักจะหมายถึง
หน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแล (control function) ทั้งนี้ ในแนวทางปฏิบัติเบื้องต้น
(guidance) ในข้อ 8.2.8 และมาตรฐาน (standard) ในข้อ 8.7 ด้านล่าง และลักษณะ ขนาด และ
ความซับซ้อนของธุรกิจประกันภัยนั้น การจ้างบุคคลภายนอก (outsource) ให้ทางานในหน่วยงาน
หลักที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแลจานวนหนึ่งแห่งหรือมากกว่านั้น อาจจะเหมาะสาหรับบริษัทประกันภัย
บางแห่ง
ข้อควรพิจารณาเฉพาะสาหรับกลุ่มธุรกิจ
8.0.7 ควรจะมีการบริหารจัดการ รวมถึง การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่
เพียงพอ ภายในกลุ่มธุรกิจ และหน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องประเมินระบบข้างต้นตามลักษณะ
พื้นฐานของกลุ่มธุรกิจและนิติบุคคล เพื่อจะได้เห็นความเชื่อมโยงกันภายในกลุ่มธุรกิจและเสริมสร้าง
การประเมินของนิติบุคคล
8.0.8 ในกลุ่มธุรกิจสามารถใช้รูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการหรือโครงสร้างขององค์กร
ที่แตกต่างกันได้ บางครั้งอาจจะใช้การบริหารแบบรวมศูนย์ (centralized) หรือบางครั้งอาจจะใช้การ
บริหารแบบกระจายอานาจ (decentralized) ซึ่งหน่วยงานที่กากับดูแลควรจะนาโครงสร้างการ
บริหารของกลุ่มมาพิจารณาเพื่อประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ่มธุรกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อโครงสร้างการบริหารแตกต่างจากโครงสร้างนิติบุคคล (legal entity
structure) เนื่องจากในระดับนิติบุคคล (legal entity level) การประเมินการบริหาร หรือ ความ
เสี่ยงเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ซึ่งในกรณีนี้ สิ่งที่สาคัญคือจะต้องมีการบริหารงานภายในกลุ่มธุรกิจ
อย่างเหมาะสม และมีการระบุ ประเมิน ตรวจสอบ และบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตาม
ลักษณะพื้นฐานของกลุ่มธุรกิจ
8.0.9 นอกจากนี้ เพื่อให้การตัดสินใจภายในกลุ่มง่ายขึ้น สิ่งสาคัญก็คือจะต้องให้ข้อมูลที่
สาคัญแก่ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องทราบในเวลาที่เหมาะสมตามลักษณะ
พื้นฐานของกลุ่มธุรกิจ และนิติบุคคลหรือลักษณะการดาเนินธุรกิจ
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ความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัยและหน่วยงานที่กากับดูแล
8.0.10 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องพัฒนาแนวทางการกากับดูแล สาหรับการประเมิน
ระบบของบริษัทประกันภัยด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตาม ICP นี้ อย่างไรก็
ตาม ความรับผิดชอบสูงสุดของบริษัทประกันภัยที่จะต้องมีระบบและหน่วยงานที่จาเป็นสาหรับการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในนั้น จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัย
ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
8.1 หน่วยงานกากับดูแลจะต้องกาหนดให้บริษัทประกันภัยจัดตั้งและปฏิบัติงานตามระบบการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบพื้นฐานของระบบการบริหารความเสี่ยง
8.1.1 ระบบการบริหารความเสี่ยงจะต้องถูกออกแบบและถูกใช้งานเพื่อระบุ ประเมิน
ตรวจสอบ จัดการ และรายงานความเสี่ยงที่สาคัญในอนาคตของบริษัทประกันภัยทั้งหมดอย่างมี
เหตุผลในเวลาที่เหมาะสม โดยจะต้องพิจารณาถึงโอกาสความเป็นไปได้ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
และระยะเวลาของความเสี่ยง
8.1.2 ลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของบริษัทประกันภัย ระบบการบริหารความเสี่ยงที่
มีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน ดังนี้










จะต้องกาหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจนและจัดทาเป็นเอกสาร
ซึ่งกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงจะต้องพิจารณาถึงกลยุทธ์ของบริษัททั้งหมดใน
ภาพรวม (ตามที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ) และแผนการดาเนินงาน
ของธุรกิจ (รวมถึงแผนการปฏิบัติงานใดก็ตามที่ดาเนินการโดยจ้าง
บุคคลภายนอก);
จะต้องมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง หลักปฏิบัติที่สาคัญ และการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมสาหรับการจัดการความเสี่ยงภายในกลุ่มบริษัท และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงสาขาของบริษัท;
จะต้องระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจากการปรึกษาหารือกับ
ผู้บริหารระดับสูง
จะต้องมีกระบวนการที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการบริษัท
จะต้องเห็นชอบกับการปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงหรือความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ และกาหนดประเด็นการตีความหลักที่อาจจะเกิดขึ้นได้
นโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมถึงคาจากัดความและประเภทของความ
เสี่ยงในอนาคตและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (ตามประเภท) ที่บริษัทอาจจะต้อง
เผชิญและระดับของข้อจากัดของความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ในแต่ละประเภท
ของความเสี่ยง (เช่น ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย ความเสี่ยงด้านตลาด
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ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง รวมถึง ความเสี่ยงภายในด้วย เช่น ความเสี่ยงที่มา
จากภายในกลุ่ม หรือ การกาหนดราคาของบริษัทภายในกลุ่มการโอนย้าย การทา
ธุรกรรม และอื่นๆ) นโยบายเหล่านี้จะต้องกาหนดมาตรฐานความเสี่ยงและ
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะให้แก่พนักงานและหน่วยงานที่จัดการกับ
ความเสี่ยง รวมถึงด้านเงินทุน การเพิ่มความเสี่ยง (risk escalation) และการ
บรรเทาความเสี่ยงด้วย (เช่น การประกันภัยต่อ และการป้องกันความเสี่ยง)
กระบวนการและเครื่องมือที่เหมาะสม (รวมถึงรูปแบบการทางานที่เหมาะสม)
สาหรับการระบุ ประเมิน ตรวจสอบ จัดการและรายงานความเสี่ยง กระบวนการ
เหล่านั้น จะต้องครอบคลุมในทุกด้าน เช่น แผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน แผน
รองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และแผนการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต;
การทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง (และองค์ประกอบของความเสี่ยง) อย่าง
เป็นประจาจะช่วยให้การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงถูกแก้ไขและกาหนดขึ้นใน
เวลาที่เหมาะสม
การปฏิบัติที่เหมาะสมของความเสี่ยงอื่นๆ จะกาหนดไว้ใน ICP 16 Enterprise
Risk Management for Solvency Purpose; และ
การควบคุมดูแลการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของระบบการบริหารความเสี่ยง
8.1.3 ระบบการบริหารความเสี่ยงจะต้องคานึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและ
ความเสี่ยงสาคัญที่เกี่ยวข้องที่บริษัทประกันภัยอาจจะต้องเผชิญทั้งในระดับธุรกิจ (Business unit)
และระดับองค์กร (Enterprise-wide) รวมถึงความเสี่ยงปัจจุบันและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
(Emerging risk)
8.1.4 ระบบการบริหารความเสี่ยงควรจะถูกรวมกับวัฒนธรรมองค์กรและแผนกต่างๆ ของ
บริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกระบวนการและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
และเพื่อให้ผนวกเข้ากับการดาเนินงานหลักและโครงสร้างของบริษัทประกันภัยที่ครอบคลุมทั่วทั้ง
องค์กร
8.1.5 นโยบายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยควรจะกาหนดขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อเป็นแนวทางที่ช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง และนโยบายความ
เสี่ยงก็ควรที่จะอธิบายถึงความสัมพันธ์ของระบบการบริหารความเสี่ยงกับกรอบการบริหารขององค์กร
ในภาพรวมและวัฒนธรรมองค์กร
8.1.6 จะต้องมีการอบรมและสื่อสารภายในองค์กรถึงนโยบายความเสี่ยงอย่างเป็นประจา
8.1.7 กระบวนการปรับเพิ่มความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย (Risk escalation process)
จะต้องรายงานถึงปัญหาของความเสี่ยงตามรอบการรายงานที่กาหนดขึ้นและการรายงานสาหรับ
เหตุการณ์ที่เร่งด่วน
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8.1.8 คณะกรรมการบริษัทจะต้องดาเนินการอย่างเหมาะสมที่จะทาให้หน้าที่ติดตามความ
เสี่ยงบรรลุผลสาเร็จ รวมถึงจะต้องมีนโยบายเกี่ยวกับเนื้อหา รูปแบบ และความถี่ในการรายงานของ
ผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแล ทั้งนี้ กิจกรรมดาเนินการซึ่งมีกิจกรรมการ
ดาเนินงานที่เกินกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
จะต้องมีการทบทวนอย่างเหมาะสมและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
8.1.9 กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนัยสาคัญต่อบริษัทประกันภัยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่มี
อยู่ หรือ ก่อให้เกิดความเสี่ยงรูปแบบใหม่ขึ้น จึงต้องมีการทบทวนความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและ
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
8.1.10 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาถึงความจาเป็นที่จะต้องแก้ไข
ปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยง หากมีเหตุการณ์จากภายใน หรือ ภายนอกที่เกิดขึ้นใหม่
8.1.11 การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่อระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยจะต้อง
จัดทาเป็นเอกสารและส่งให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และจะต้องจัดทาเหตุผลของการ
เปลี่ยนแปลงเป็นเอกสาร นอกจากนี้ จะต้องจัดเตรียมเอกสารไว้สาหรับการตรวจสอบภายใน การ
ตรวจสอบภายนอก และหน่วยงานที่กากับดูแลเพื่อใช้ในการประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทด้วย
ระบบการควบคุมภายใน
8.1.12 ระบบการควบคุมภายในจะต้องถูกออกแบบและปฏิบัติงาน เพื่อช่วยคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารระดับสูงในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลสาเร็จตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่
ละบุคคลในการควบคุมดูแลและบริหารบริษัท โดยระบบการควบคุมภายในจะสามารถทาให้เกิดความ
มั่นใจเมื่อพิจารณาจากมุมมองด้านการควบคุมดูแลที่ว่าสิ่งที่บริษัทดาเนินการอยู่นั้นว่ามีสอดคล้องกับ
กลยุทธ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริษัท; สอดคล้องกับเป้าหมายของ
บริษัท; สอดคล้องกับนโยบายและกระบวนการ; และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ2
8.1.13 ระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยจะต้องถูกออกแบบและปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจต่อการดาเนินงานที่สาคัญ ประกอบด้วย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการ
และนโยบายการเงิน รวมถึง การรายงานทางบัญชีและการเงิน และการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
และมาตรการการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ทั้งนี้ การควบคุมดูแลในแต่ละส่วนของบริษัท3 รวมถึง
การควบคุมดูแลที่เพิ่มขึ้น จะต้องวางแผนอย่างมีประสิทธิผลและดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2

ขณะที่การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะนามาอภิปรายแยกจากกันในเอกสารฉบับนี้ ทั้งนี้ หน่วยงานที่กากับดูแล หรือ
บริษัทประกันภัยบางแห่งอาจจะใช้คาว่า การควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตาม
มาตรฐาน และอื่นๆ แม้ว่าสองคานี้จะมีความหมายแตกต่างกันแต่ในทางปฏิบัติความสอดคล้องกันของการบริหารความเสี่ยงและการ
ตรวจสอบภายในมีความสาคัญน้อยกว่าการทางานให้บรรลุผลสาเร็จและเป้าหมายของแต่ละส่วน
3
การควบคุมดูแลของแต่ละบุคคลอาจจะเป็นการป้องกัน (ใช้เป็นการป้องกันผลลัพธ์ที่ไม่พึงปรารถนา) หรือ ตรวจสอบ (เพื่อเปิดเผย
กิจกรรมที่ไม่พึงปรารถนา) การควบคุมดูแลของแต่ละบุคคลสามารถทาได้ด้วยบุคคล ระบบอัตโนมัติ หรือ ทั้งสองอย่างรวมกัน และ
สามารถเจาะจง หรือ ไม่เจาะจง หรือ เป็นกระบวนการ นอกจากนี้ ประเภทของการควบคุมดูแลบางครั้งจะใช้ในการแยกแยะระหว่าง
การควบคุมดูแลที่ใช้ข้อมูล หรือ ผลลัพธ์ และแยกแยะระหว่างการควบคุมดูแลหลักและการควบคุมดูแลอื่นๆ
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8.1.14 เพื่อให้บรรลุหน้าที่การทางานด้านระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัท
จะต้องทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อมาตรการขององค์กรและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมภายในและมีเป้าหมาย คือ มีระบบที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน และมีรูปแบบการ
ควบคุมดูแลตามกรอบการควบคุมดูแลแบบกลุ่มธุรกิจ (ตั้งแต่ในระดับกระบวนการ หรือ การทา
ธุรกรรม ไปยังระดับองค์กร ไปจนถึงระดับกลุ่มธุรกิจ) ซึ่งหากมีความจาเป็น จะสามารถประเมินและ
ปรับปรุงได้อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด
8.1.15 คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีความเข้าใจถึงสภาพการควบคุมดูแลในภาพรวมของ
องค์กรและธุรกิจ และจะต้องให้ผู้บริหารระดับสูงตรวจสอบว่านโยบายและกระบวนดาเนินธุรกิจที่
สาคัญของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงและข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการควบคุมดูแลอย่าง
เหมาะสม
8.1.16 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องตรวจสอบว่ามีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ภายในบริษัทไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงด้านการออกแบบ การจัดเตรียมเอกสาร
การปฏิบัติการการตรวจสอบ และการทดสอบของการควบคุมภายใน4
8.1.17 คณะกรรมการบริษัทจะต้องกาหนดว่าให้ส่วนงานใด หรือ สายงานใดทาหน้าที่
รายงานต่อคณะทางานของบริษัท (Board Committee) ที่ดารงตาแหน่งด้านระบบการควบคุม
ภายในในปัจจุบัน
8.1.18 การรายงานระบบการควบคุมภายในจะต้องครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้








กลยุทธ์ด้านการควบคุมภายใน
ขั้นตอนการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน รวมถึงขอบเขต กิจกรรมการทดสอบ
และผลการดาเนินงานต่อเป้าหมายของระบบการควบคุมภายในในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง หรือ ประจาปีที่ต้องปฏิบัติตาม;
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ และอื่น) จะต้องนามาใช้ใน
ระบบการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ความเหมาะสมของทรัพยากร
เหล่านั้นตามลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ประกันภัย ความเสี่ยง และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ (obligation)
การประเมินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กร หรือ หน่วยงานของบริษัทที่สาคัญที่
ปฏิบัติขัดกับข้อกาหนดการควบคุมภายในและเป้าหมาย; และ
ความผิดพลาด จุดอ่อน และความล้มเหลวในการควบคุมดูแลที่เกิดขึ้น หรือ ถูก
ระบุขึ้น (รวมถึงความผิดพลาด จุดอ่อน และความล้มเหลวที่ถูกระบุโดยผู้

4

การแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสมเป็นพื้นฐานของระบบการควบคุมภายใน บริษัทบางแห่งในบางประเทศจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามแนวคิด “แนวป้องกัน” (line of defence ) เช่น การพิจารณาแนวป้องกันที่ 1 คือ การบริหารจัดการ แนวป้องกันที่ 2 คือ
หน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแล (ยกเว้นการตรวจสอบภายใน) แนวป้องกันที่ 3 คือการตรวจสอบภายใน ซึ่งการบริหารจัดการ
เป็นการควบคุมดูแลบริษัทและแนวป้องกันอื่นจะช่วยตรวจสอบการใช้งานและพัฒนาการ ไม่ว่าจะใช้แนวทางการดาเนินการใด สิ่งที่
สาคัญ คือ การจัดหน้าทีก่ ารทางานเพือ่ สนับสนุนการตรวจสอบและความสมดุลและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ และการ
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบจะต้องจัดทาเป็นเอกสาร เช่น หนังสือรับรอง (charter) ตารางอานาจหน้าที่ (authority table) หรือ
เอกสารการบริหารอื่นๆ
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ตรวจสอบภายในหรือ ภายนอกหรือหน่วยงานที่กากับดูแล) และการตอบสนอง
ต่อความผิดพลาด จุดอ่อน และความล้มเหลวเหล่านั้น (ในแต่ละกรณี หากยังไม่
มีการรายงานนี้ในรายงานฉบับอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท)
8.1.19 ภายใต้ลักษณะ ขอบเขต และความซับซ้อนของบริษัทประกันภัย ระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพส่วนใหญ่แล้วจะประกอบด้วย










การควบคุมดูแลที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อการทาบัญชี การลงบัญชี
รายการบัญชีของบริษัทประกันภัย และการจัดทางบการเงินรวมและการรายงาน
รวมถึง การรายงานต่อหน่วยงานกากับดูแลของบริษัทประกันภัย
การควบคุมดูแลที่เหมาะสมสาหรับกระบวนการดาเนินธุรกิจที่สาคัญอื่นๆ และ
นโยบาย รวมถึง การตัดสินใจทางธุรกิจที่สาคัญและการทาธุรกรรม (การทา
ธุรกรรมภายในกลุ่มบริษัท) การทางานของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จาเป็น การ
เข้าถึงฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน และข้อผูกพันทาง
กฎหมายและกฎระเบียบที่สาคัญ
การแบ่งหน้าที่การทางานอย่างเหมาะสมตามความจาเป็นและการควบคุมดูแลที่
ตรวจสอบว่าการแบ่งหน้าที่จะต้องได้รับการสังเกตการณ์ และการแบ่งหน้าที่
อย่างเหมาะสม หมายถึง การมีระยะห่างที่เพียงพอระหว่างความน่าเชื่อถือของ
กระบวนการ หรือ นโยบายการควบคุมที่เหมาะสม ซึ่งดาเนินการอยู่และอยู่
ระหว่างขั้นตอนการนามาปฏิบัติใช้ รวมถึง ระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างบุคคลที่
วางแผนการควบคุมดูแล หรือ บุคคลที่ควบคุมการปฏิบัติงานกับบุคคลที่
ตรวจสอบว่าการควบคุมดูแลด้านการวางแผนและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ5
นโยบายที่ทันสมัยเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถลงนาม หรือ ให้คามั่นสัญญา และ
จานวนเงินของบริษัทประกันภัยที่มีการควบคุมดูแลที่สอดคล้องกัน เช่น
ข้อกาหนดของการลงนามสองลายมือชื่อ หรือ หลายลายมือชื่อ นโยบายและการ
ควบคุมดูแลจะต้องกาหนดไว้ เพื่อป้องกันการทาธุรกรรมที่สาคัญที่ไม่ถูกทบทวน
การดาเนินงานอย่างเหมาะสม หรือ ดาเนินการโดยบุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่ที่
สาคัญ และเพื่อตรวจสอบว่าการยืม การค้าการลงทุน ความเสี่ยง และข้อจากัด
อื่นๆ มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ นโยบายจะต้องสามารถคาดการณ์
หน้าที่ในการควบคุมดูแลได้ เช่น กาหนดให้เรื่องที่สาคัญจะต้องมีการทบทวน
และลงนามในการบริหารความเสี่ยงหรือแนวปฏิบัติ และ/หรือการให้ความ
เห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัท
การควบคุมดูแลในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้มีประสิทธิผล รวมถึงการควบคุมดูแล
ในระดับกระบวนการหรือการทาธุรกรรม และการควบคุมดูแลในระดับธุรกิจ (ไม่
ว่าระดับนิติบุคคล หรือระดับธุรกิจ) และกรณีที่เป็นกลุ่มธุรกิจจะต้องควบคุมดูแล
ในระดับกลุ่ม

5

ผู้จัดการรับผิดชอบในกระบวนการดาเนินธุรกิจได้รับอนุญาตให้ใช้การประเมินและการควบคุมดูแลตนเองในระดับการทางานของตน
ได้ ตลอดจนที่มีการแยกการทบทวนการควบคุมดูแลจากระบบการควบคุมที่เป็นอิสระ ก็จะไม่มีความขัดแย้งกันในเรื่องแนวปฏิบัติที่ดี
กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงบางอย่าง
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รายการความเสี่ยงที่กาหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการที่สาคัญของกลุ่ม
บริษัท และรายการความเสี่ยงที่กาหนดไว้ในการควบคุมดูแลจะถูกรวบรวมไว้อยู่
ในกระบวนการและนโยบายของบริษัท
การอบรมด้านการควบคุมดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานที่ดารงตาแหน่งที่
ต้องใช้ความไว้วางใจสูง หรือ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือ เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการที่มีความเสี่ยงสูง;
กระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นประจา ซึ่งระบบที่เชื่อมโยงกันของรูปแบบการ
ควบคุมดูแลทั้งหมด และระบบนี้จะเหมาะสมกับโครงสร้างบรรษัทภิบาลของ
บริษัทประกันภัย; และมีส่วนประกอบของการควบคุมความเสี่ยงตามประเภท
ของความเสี่ยงที่ถูกระบุ การประเมินความเสี่ยง และกิจกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัทประกันภัย นอกจากนี้ ในส่วนหนึ่งของการทบทวนนั้น การ
ควบคุมดูแลของแต่ละบุคคลจะต้องได้รับการตรวจสอบและวิเคราะห์เป็นระยะ
เพื่อที่จะหาช่องว่างและโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ซึ่ง
มาตรการนี้เป็นสิ่งที่จาเป็นต้องให้ความสาคัญ
การประเมินและการทดสอบเป็นระยะ (การดาเนินการจากผู้ที่มีความเป็นกลาง
เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน หรือ ภายนอก) เพื่อตรวจสอบความพอเพียง ความ
ครบถ้วน และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและประโยชน์ของระบบ
การควบคุมให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทในการควบคุมการ
ดาเนินงานของบริษัทประกันภัย

หน่วยงำนหลักที่ทำหน้ำที่ควบคุมดูแล (Control Function) (ภำพรวม)
8.2 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องกาหนดให้บริษัทประกันภัยมีหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่
ควบคุมดูแลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีอานาจหน้าที่ ความเป็นอิสระ และทรัพยากรที่จาเป็น
8.2.1 เพื่อให้องค์ประกอบของระบบการบริหารความเสี่ยงและมีการควบคุมภายในอย่าง
ประสิทธิภาพ บริษัทประกันภัยจะต้องมีหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแล ซึ่งรวมถึงการบริหาร
ความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ คณิตศาสตร์ประกันภัย และการตรวจสอบภายใน
ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบ และเรื่องที่เกี่ยวข้องนั้น หน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแลเฉพาะด้านจาเป็นต้องมี
ความเชี่ยวชาญ มีความเป็นผู้นา มีเป้าหมายและความเป็นอิสระตามที่กาหนด และหน่วยงานหลักที่
ทาหน้าที่ควบคุมดูแลจะเพิ่มการตรวจสอบบรรษัทภิบาลและการคานอานาจของบริษัทประกันภัย
และเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทบรรลุเป้าหมายความเสี่ยง ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย
กฎระเบียบ และควบคุมความผิดพลาดได้
8.2.2 หน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแล ควรจะควบคุมโดยบุคคลที่มีความอาวุโสและมี
ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม
8.2.3 การแต่งตั้ง การประเมินผลการดาเนินงาน การจ่ายค่าตอบแทน การลงโทษ และ
การปลดหัวหน้าหน่วยงานหลักแต่ละส่วน (ยกเว้น หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะใช้มาตรฐาน
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ที่มีความเข้มงวดมากกว่า) จะต้องได้รับความเห็นชอบ หรือ ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการบริษัทหรือ
คณะทางานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารระดับสูงอาจทาหน้าที่ให้ข้อมูล แต่งตั้ง แต่การ
ประเมินผลการดาเนินงานของหัวหน้าระบบตรวจสอบภายในประจาปี หรือ เป็นระยะจะดาเนินการ
โดยคณะกรรมการบริษัท (หรือ ประธานและคณะทางานด้านตรวจสอบ) โดยเป็นผู้ตัดสินใจกาหนด
เงินเดือน โบนัส และการเลื่อนและลดตาแหน่งหรือการลงโทษ
8.2.4 หน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแลไม่ได้เป็นการลดภาระหน้าที่การทางานของ
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
8.2.5 บริษัทประกันภัยควรจะกาหนดตาแหน่งของหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแลใน
แต่ละส่วนและการรายงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับโครงสร้างของบริษัทประกันภัย
เพื่อให้ทางานและบรรลุตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล
8.2.6 หน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแล (ยกเว้นการตรวจสอบภายใน) จะต้องให้ผู้ตรวจ
สอบภายในของบริษัทหรือผู้ตรวจทานจากภายนอก ตรวจสอบทั้งภายนอกและภายในเป็นระยะ และ
ระบบการตรวจสอบภายในจะต้องให้ผู้ตรวจสอบภายนอกตรวจสอบเป็นระยะ
8.2.7 บริษัทประกันภัยบางแห่ง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทประกันภัยที่มีขนาดใหญ่และมี
ความซับซ้อนมากกว่า) จะมีบุคคล หรือ หน่วยงานที่แต่งตั้งไว้เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ความร่วมมือ
และ/หรือ การจัดการระบบการควบคุมภายในทั้งหมดตามมาตรฐานทั่วไป (เช่น ผู้จัดการระบบการ
ควบคุมภายในหรือ เทียบเท่า) ทาให้ต่างกับผู้ตรวจสอบภายใน หรือ ภายนอกซึ่งอาจจะทดสอบการ
ควบคุมในบางครั้งหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการเป็นระยะเกี่ยวกับประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายในหรือระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ แต่ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายนอก
จะต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้จัดการระบบการควบคุมภายใน (internal controls
system manager) หรือเทียบเท่าจะมีความคุ้นเคยกับการปฏิบัติงานของบริษัทประกันภัยและจะ
ช่วยตรวจสอบว่าการควบคุมดูแลที่ถูกบันทึกอย่างเหมาะสมได้จัดเก็บไว้ในพื้นที่และระดับที่เหมาะสม
ในพื้นที่เฉพาะและทั้งองค์กร
8.2.8 ภายใต้ข้อกาหนดที่หน่วยงานกากับดูแลจะต้องให้ความเห็นชอบนั้น บริษัทประกันภัย
อาจจะผสานหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแลจากภายในและภายนอกบางส่วนหรือจ้าง
บุคคลภายนอกทาหน้าที่ควบคุมดูแลทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะ ขนาด ความซับซ้อน
ของการดาเนินธุรกิจ ความเสี่ยง และกฎหมายและการกากับดูแลบริษัทประกันภัย ในกรณีที่บริษัท
ประกันภัยผสานหรือใช้หน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแลจากบุคคลภายนอกทั้งหมดหรือบางส่วน
คณะกรรมการบริษัทจะต้องแน่ใจว่าการผสาน หรือ จ้างบุคคลภายนอกจะต้องไม่ส่งผลต่อความเป็น
อิสระ ความเป็นกลางหรือประสิทธิผลของการทางาน และคณะกรรมการบริษัทจะต้องเห็นชอบและ
ทบทวนเป็นระยะเกี่ยวกับประสิทธิผลของการจัดการในการผสานหรือจ้างบุคคลภายนอกทาหน้าที่
ควบคุมการทางาน รวมถึงจะต้องได้รับข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแลที่
เกี่ยวข้อง
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อานาจและความเป็นอิสระของหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแล
8.2.9 หน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแลจะต้องมีอานาจและความเป็นอิสระที่จาเป็นต่อ
การบรรลุหน้าที่และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล
8.2.10 คณะกรรมการบริษัทจะต้องกาหนดและเห็นชอบในอานาจและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแล
8.2.11 อานาจและความรับผิดชอบของหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแลแต่ละส่วน
จะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งหรืออ้างถึงเอกสารที่เกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
ของบริษัทประกันภัย และหัวหน้าของแต่ละหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแลจะต้องทบทวน
เอกสารเป็นระยะและหากมีการเปลี่ยนแปลงให้ส่งข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
8.2.12 แม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ของบริษัทประกันภัยที่จะผสานหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่
ควบคุมดูแลที่กาหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเบื้องต้น 8.2.8 ความเป็นอิสระของหน่วยงานหลักที่ทา
หน้าที่ควบคุมดูแลจากผู้บริหารระดับสูงและหน้าที่การทางานอื่นจะต้องเพียงพอที่จะให้พนักงาน
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้




ทาหน้าที่ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบของการคานอานาจและตรวจสอบของ
บริษัทประกันภัย
ให้ความเห็นต่อกลยุทธ์ ปัญหา และการฝ่าฝืนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตน
ปฏิบัติงานหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรการที่ถูกต้องที่จาเป็น

8.2.13 หน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแลแต่ละส่วนจะต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (conflict of interest) หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ยังคงดารงอยู่ และไม่สามารถ
แก้ไขร่วมกับผู้บริหารระดับสูงได้ จะต้องนาความขัดแย้งนั้นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แก้ไขปัญหา
8.2.14 หน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแลแต่ละส่วนจะต้องมีอานาจในการสื่อสารกับ
พนักงานในเบื้องต้น และไม่มีการจากัดการเข้าถึงข้อมูลตามความจาเป็นเพื่อสามารถทางานให้บรรลุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ หน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแลจะต้องสามารถเข้าถึงกับ
ผู้บริหารระดับสูงอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทจะต้องสามารถเข้าถึงและได้รับการรายงานจากหน่วยงานหลัก
ที่ทาหน้าที่ ควบคุมดูแล; การประเมินของคณะกรรมการบริษัทของหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่
ควบคุมดูแล
8.2.15 คณะกรรมการบริษัทจะต้องให้หัวหน้าของหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแลแต่
ละส่วนมีอานาจและหน้าที่ในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหรือหนึ่งในคณะทางานเป็นระยะ
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องตัดสินใจและพิจารณารายงานเชิงลึกเสมอ เพื่อที่จะสื่อสารและหารือ
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กันถึงประเด็นที่สาคัญในเวลาที่เหมาะสมและสาคัญ ซึ่งการรายงานจะประกอบไปด้วย




ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ของการทางานและเป้าหมายระยะยาว และความ
คืบหน้าในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
แผนการดาเนินงานประจาปี และเป็นระยะ ซึ่งจะอธิบายถึงเป้าหมายระยะสั้น
และความคืบหน้าการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ทรัพยากร (เช่น บุคลากร งบประมาณ อื่นๆ) รวมถึงการวิเคราะห์ความเพียงพอ
ของทรัพยากร

8.2.16 นอกจากการรายงานเป็นระยะแล้ว หัวหน้าของแต่ละหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่
ควบคุมดูแล จะต้องมีโอกาสในการสื่อสารโดยตรงและประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมการบริษัท
หรือคณะทางานที่เกี่ยวข้อง (เช่น คณะทางานด้านความเสี่ยง หรือ คณะทางานด้านตรวจสอบ) และ/
หรือกับประธานของคณะกรรมการบริษัททั้งหมดเป็นระยะ
8.2.17 คณะกรรมการบริษัทจะต้องประเมินผลการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงานหลักที่
ทาหน้าที่ควบคุมดูแลเป็นระยะ ซึ่งสามารถดาเนินการได้โดยคณะกรรมการทั้งคณะ ประธาน
คณะกรรมการ คณะทางานของคณะกรรมการบริษัท และหัวหน้าของหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่
ควบคุมดูแลหรือประธานคณะทางานจะเป็นผู้รายงาน
ทรัพยากรและคุณสมบัติของหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแล
8.2.18 แต่ละหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแลจะต้องมีทรัพยากรที่เพียงพอที่จะทางาน
ให้บรรลุหน้าที่ความรับผิดชอบและบรรลุเป้าหมายเฉพาะด้านในแต่ละหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
รวมถึงจะต้องมีพนักงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการจัดการ
ข้อมูลอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ หน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแลจะต้องมีการบริหารจัดการ
อย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
8.2.19 หากจาเป็น หัวหน้าของหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแลจะต้องทบทวนความ
เพียงพอของทรัพยากรและปรับแก้ไขร่วมกับผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่าเสมอ และหากมีความคิดเห็น
ที่แตกต่างกันระหว่างหัวหน้าและผู้บริหารระดับสูงเรื่องทรัพยากรที่ต้องการ จะต้องนาประเด็นปัญหา
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะทางานของคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขปัญหา
8.2.20 บุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลจะต้องมีประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ที่กาหนดไว้
ตามตาแหน่ง ซึ่งบุคคลเหล่านั้นจะทางานและมีคุณสมบัติที่เชี่ยวชาญอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตาม
หัวหน้าของหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแลจะมีคุณสมบัติที่สูงกว่า และเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่
จะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลจะยังคงมีความรู้เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญและการพัฒนาที่ทันสมัยที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ ดังนั้น จะต้องมีการฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ให้แก่พนักงานอย่าง
สม่าเสมอ
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หน่วยงำนที่ทำหน้ำที่บริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Function)
8.3 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องกาหนดให้บริษัทประกันภัยมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่บริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถช่วยให้บริษัทประกันภัยสามารถระบุ ประเมิน ตรวจสอบ
บริหาร และรายงานความเสี่ยงที่สาคัญได้ ด้วยวิธีการและเวลาที่เหมาะสม
8.3.1 หน่วยงานที่ทาหน้าที่บริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่งซึ่งมีการจัดระบบที่ดี มีทรัพยากร มี
อานาจและมีบุคลากรที่เหมาะสมเป็นพื้นฐานที่สาคัญของระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ หน่วยงานที่ทาหน้าที่การบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยบางแห่ง และบริษัทประกันภัยที่
มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนมากกว่าจะบริหารโดยหัวหน้าความเสี่ยง (Chief Risk Officer) หรือ
เทียบเท่า
หน่วยงานที่ทาหน้าที่บริหารความเสี่ยงจะประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท
8.3.2 หน่วยงานที่ทาหน้าที่บริหารความเสี่ยงจะต้องประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด ซึ่งการประเมินและการรายงานส่วนใหญ่แล้วจะ
ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังนี้







การประเมินสถานะความเสี่ยง (risk position) และโอกาสเสี่ยงภัย
(risk exposure) และกระบวนการจัดการความเสี่ยง;
การประเมินการปรับเปลี่ยนบัญชีรายการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย;
หากสมควร จะต้องมีการประเมินข้อจากัดของความเสี่ยงที่ได้มีการระบุไว้ก่อน
หน้านี้;
หากสมควร จะต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เช่น กลยุทธ์
ของบริษัท การควบรวมกิจการและการซื้อกิจการ และการลงทุนและโครงการ
ขนาดใหญ่;
การประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงและการระบุความเสี่ยงของกระบวนการ
บรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสม

8.3.3 หัวหน้าของหน่วยงานที่ทาหน้าที่บริหารความเสี่ยงจะต้องมีอานาจและหน้าที่ที่จะต้อง
แจ้งคณะกรรมการบริษัททราบอย่างทันท่วงทีถึงเหตุการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อระบบการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัท
กระบวนการที่สาคัญของหน่วยงานที่ทาหน้าที่บริหารความเสี่ยง
8.3.4 หน่วยงานที่ทาหน้าที่บริหารความเสี่ยงจะต้องจัดตั้ง ดาเนินการ และรักษากลไกและ
การดาเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อดาเนินการเรื่องต่างๆ ดังนี้



ช่วยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงทางานให้บรรลุตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ รวมถึง วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญและทบทวนความเสี่ยง;
ระบุความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยกาลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน;
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ประเมิน รวบรวม ตรวจสอบ และช่วยบริหารและจัดการความเสี่ยงที่ระบุไว้อย่าง
มีประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการประเมินความสามารถของบริษัทประกันภัยในการรับ
ความเสี่ยงตามขนาด ความเป็นไปได้ ระยะเวลา ความสัมพันธ์ และความรุนแรง
ของความเสี่ยง
จัดทาหรือรักษาภาพรวมของบัญชีรายการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยใน
ระดับนิติบุคคลและระดับกลุ่มธุรกิจ
ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงจากภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อระบุ
และประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาถึงความเสี่ยง
จากมุมมองอื่นๆ เช่น ประเทศหรือประเภทธุรกิจ
พิจารณาความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารค่าตอบแทนและโครงสร้างสิ่งจูงใจ
(incentive structure)
ดาเนินการทดสอบสภาวะวิกฤตและการวิเคราะห์สถานการณ์ตามที่กาหนดไว้ใน
ICP 16 Enterprise Risk Management for Solvency purposes
การรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง บุคคลที่มีความสาคัญต่อหน่วยงานหลักที่ทา
หน้าที่ควบคุมดูแล และคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นประจาเกี่ยวกับบัญชี
รายการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยและรายละเอียดของโอกาสเสี่ยงภัยที่
บริษัทประกันภัยเผชิญอยู่และการบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องตามความ
เหมาะสม
จัดทาเอกสารและรายงานการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบการ
บริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อช่วยตรวจสอบว่ากรอบการ
ดาเนินการนั้นจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงและได้รับการปรับปรุง
ดาเนินการประเมินการทางานและระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นประจา
รวมถึงการนามาปฏิบัติใช้หรือการตรวจสอบการนามาปฏิบัติใช้ของการปรับปรุง
ที่ต้องการ

หน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ (compliance
function)
8.4 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องกาหนดให้บริษัทประกันภัยมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ซึ่งจะสามารถช่วยให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตามข้อผูกพันทาง
กฎหมายและกฎระเบียบ และสนับสนุนและดารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดและความซื่อสัตย์
8.4.1 คณะกรรมการบริษัทจะต้องนาจรรยาบรรณทางธุรกิจหรือใช้มาตรการที่เหมาะสมที่จะ
ทาให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ การกากับดูแล และนโยบายภายใน และต้อง
ดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ
8.4.2 ในข้อผูกพันนี้ บริษัทประกันภัยจะต้องมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบที่ดี มีทรัพยากร อานาจและบุคลากรอย่างเหมาะสม ซึ่งหน่วยงานที่ทาหน้าที่
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัทประกันภัยบางแห่ง และบริษัทประกันภัยที่มีขนาด
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ใหญ่และมีความซับซ้อนมากกว่า จะบริหารโดยหัวหน้าบริหารการปฏิบัติตามข้อกาหนด (Chief
Compliance Officer) หรือ เทียบเท่า
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามข้อกาหนดจะประเมินและรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท
8.4.3 หน่วยงานที่ทาหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบจะต้องประเมินและ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทร้องขอ ซึ่งการประเมินและการรายงาน
ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังนี้







การประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่สาคัญ ซึ่ง
บริษัทประกันภัยต้องเผชิญอยู่และกระบวนการขั้นต่อไปในการดาเนินการ
การประเมินส่วนต่างๆ ของบริษัทประกันภัย (เช่น ส่วนงาน หน่วยงานธุรกิจหลัก
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น) ต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่สาคัญ
การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารหรือบุคคล
หลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบภายในบริษัทและสถานะของการสืบสวนหรือการ
ดาเนินการอื่นๆ
เอกสารตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ไม่ถูกต้องหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือส่วน
งานใดๆ ในบริษัทและสถานะของการสืบสวนหรือการดาเนินการอื่นๆ
ค่าปรับหรือมาตรการทางวินัยที่หน่วยงานที่กากับดูแลจะดาเนินการกับบริษัท
ประกันภัย หรือ พนักงาน

8.4.4 หัวหน้าหน่วยงานที่ทาหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบจะต้องมีอานาจและ
หน้าที่ในการแจ้งต่อประธานคณะกรรมการบริษัทโดยตรงอย่างทันท่วงที ในกรณีที่สมาชิกระดับ
ผู้บริหารไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบหลัก หรือ บริษัทประกันภัยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบหลักตามข้อผูกพันจากภายนอก (external obligation) ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากผู้บริหาร
ระดับสูง หรือ บุคคลอื่นที่มีอานาจในบริษัทประกันภัยไม่ดาเนินการแก้ไข (corrective action) ที่
จาเป็นและดาเนินการแก้ไขล่าช้าก็จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัย
(policyholder)
การดาเนินงานหลักของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบ
8.4.5 หน่วยงานที่ทาหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบจะต้องจัดตั้ง ดาเนินการ
และรักษากลไกและการดาเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อดาเนินการต่างๆ ดังนี้


ส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมด้านจริยธรรมองค์กร ซึ่งดาเนินการตามความ
รับผิดชอบด้านค่านิยมและปฏิบัติตามข้อผูกพันจากภายในและภายนอก ซึ่ง
รวมถึงการสื่อสารและจัดอบรมเรื่องจริยธรรมที่เหมาะสมหรือเรื่องอื่นที่คล้ายคลึง
กันซึ่งผูกรวมเข้ากับค่านิยมของบริษัท โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมระดับของการ
ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญสูงขึ้นและกาหนดมาตรฐานที่คาดหวังต่อการ
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ปฏิบัติงานที่สาคัญของพนักงาน
ระบุ ประเมิน รายงาน และจัดการตามข้อผูกพันทางกฎหมายและกฎระเบียบ
รวมถึง ข้อผูกพันที่มีต่อหน่วยงานกากับดูแลของบริษัทประกันภัย และความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ต้องใช้ความเสี่ยงและระเบียบวิธีต่างๆ ที่เหมาะสม
ตรวจสอบว่าบริษัทประกันภัยมีการตรวจสอบและมีนโยบาย กระบวนการและ
การควบคุมดูแลด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อผูกพันด้านจริยธรรมที่
เหมาะสม
จัดการอบรมเกี่ยวกับข้อผูกพันทางกฎหมายและกฎระเบียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ให้แก่พนักงานที่มีตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบสูงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานที่มีความเสี่ยงสูง
สนับสนุนให้พนักงานรายงานเกี่ยวกับข้อกังวล ข้อบกพร่องหรือการฝ่าฝืน
ข้อบังคับที่อาจจะเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นในด้านนโยบายภายในของบริษัท ข้อ
ผูกพันทางกฎหมาย กฎระเบียบ หรือการพิจารณาถึงจริยธรรม ซึ่งรวมถึงจะต้อง
มีวิธีการรายงานที่เหมาะสม
จัดการข้อบกพร่องและการฝ่าฝืนตามหลักปฏิบัติ รวมถึงจะต้องมีมาตรการทาง
วินัยที่เพียงพอในการจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมและจะต้องรายงานข้อมูลที่
จาเป็นต่อหน่วยงานกากับดูแลหรือหน่วยงานอื่นๆ ; และ
ดาเนินการประเมินหน่วยงานที่ทาหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบและการทางานตามการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบอย่างเป็น
ประจา และการปฏิบัติหรือ ตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขที่จาเป็น

หน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ด้ำนคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial Function)
8.5 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องกาหนดให้บริษัทประกันภัยมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ด้าน
คณิตศาสตร์ประกันภัย ที่สามารถประเมินและให้คาแนะนาแก่บริษัทประกันภัยอย่างน้อยในเงิน
สารองทางเทคนิค (technical provision) การกาหนดเบี้ยประกันภัย และการปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลและกฎหมาย
8.5.1 หน่วยงานที่ทาหน้าที่ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่แข็งแกร่งซึ่งอยู่ในสถานะที่ดี
มีทรัพยากร และอานาจและพนักงานที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานที่เหมาะสมของ
บริษัทประกันภัย
8.5.2 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องมีหรือมีการเข้าถึงทักษะ ความรู้ และทรัพยากรที่
เหมาะสมที่จะสามารถประเมินการทางานที่สาคัญของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ด้านคณิตศาสตร์
ประกันภัยของบริษัทประกันภัย
คณะกรรมการบริษัทจะต้องเข้าถึงและได้รับการรายงานจากหน่วยงานที่ทาหน้าที่
ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย
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8.5.3 หน่วยงานที่ทาหน้าที่ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยจะต้องสามารถเข้าถึงและรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระยะในเรื่องต่างๆ ดังนี้





สถานการณ์ที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทประกันภัยในด้านคณิตศาสตร์
ประกันภัย;
ความเพียงพอของเงินสารองทางเทคนิคและภาระหนี้สินอื่นๆ;
ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งในอนาคตของบริษัทประกันภัย;
ประเด็นอื่นๆ จะกาหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

8.5.4 รายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของผลการประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูก
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และบุคคลอื่นที่มีความสาคัญในหน่วยงานหลักที่
ทาหน้าที่ควบคุมดูแล หรือหน่วยงานที่กากับดูแล หากจาเป็นหรือเหมาะสมหรือกาหนดไว้ในกฎหมาย
กระบวนการที่สาคัญของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย
8.5.5 หน่วยงานที่ทาหน้าที่ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยจะต้องดาเนินการให้บรรลุผลตามที่
ต้องการที่จะประเมินและให้คาแนะนากับบริษัทประกันภัยด้านเงินสารองทางเทคนิค การกาหนดเบี้ย
ประกันภัย และการปฏิบัติตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลและกฎหมาย หน่วยงานที่ทา
หน้าที่ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยจะประเมินและให้คาแนะนาเรื่องต่างๆ ดังนี้













ความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัท
ประกันภัย;
นโยบายการลงทุนของบริษัทประกันภัยและการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์;
ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทประกันภัย รวมถึง การคานวณ
เงินกองทุนขั้นต่าที่ กาหนดไว้ตามแนวทางการกากับดูแล และภาระหนี้สินและ
เงินสารองค่าเสียหาย;
ฐานะทางการเงินในอนาคตของบริษัทประกันภัย;
การประเมินความเสี่ยงและนโยบายการบริหารและการควบคุมดูแลที่เกี่ยวข้อง
กับคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือเงื่อนไขทางการเงินของบริษัทประกันภัย;
นโยบายการจ่ายปันผลหรือผลประโยชน์อื่น;
นโยบายการรับประกันภัย;
การทาสัญญาการประกันภัยต่อ;
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย รวมถึง เงื่อนไขและข้อกาหนดของ
สัญญาประกันภัย;
ความเพียงพอและคุณภาพของข้อมูลที่จะนามาใช้ในการคานวณเงินสารองทาง
เทคนิค; และ
รูปแบบความเสี่ยงในระบบ ORSA และการใช้รูปแบบภายใน

8.5.6 หากจาเป็น หน่วยงานที่ทาหน้าที่ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยอาจจะให้หนังสือรับรอง
(certificate) แก่หน่วยงานที่กากับดูแลถึงความเพียงพอ ความเป็นเหตุเป็นผลและ/หรือความเป็น
ธรรมของเบี้ยประกันภัย (หรือ วิธีในการกาหนด) และหนังสือรับรองหรือหนังสือแถลงความเห็นด้าน
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คณิตศาสตร์ประกันภัย (statements of actuarial opinion)
8.5.7 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องกาหนดอย่างชัดเจนว่า กรณีใดและเมื่อใดที่จะต้องจัดทา
หนังสือรับรองหรือหนังสือแถลงความเห็นด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้อง
กาหนดทั้งคุณสมบัติของบุคคลที่อนุญาตให้เซ็นรับรองในถ้อยคาแถลงและเนื้อหาที่ต้องมีในหนังสือ
แถลงความเห็นหรือหนังสือรับรอง
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการแต่งตั้ง (Appointed actuary)
8.5.8 ในบางประเทศอาจจะต้องมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการแต่งตั้ง นัก
คณิตศาสตร์แต่งตั้งขึ้นตามกฎหมาย (statutory actuary) หรือ นักคณิตศาสตร์ตามหน้าที่
(responsible actuary) (ภายหลังมักจะหมายถึงนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการแต่งตั้ง) ที่จะ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ทาหน้าที่ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย เช่น กาหนดและให้คาแนะนาแก่บริษัท
ประกันภัยในการปฏิบัติตามข้อกาหนดในกฎระเบียบสาหรับหนังสือรับรองหรือหนังสือแถลง
ความเห็นด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย หน้าที่และความรับผิดชอบของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่
ได้รับการแต่งตั้งจะต้องมีการกาหนดไว้อย่างชัดเจนและไม่ควรจากัด หรือห้ามทาหน้าที่และความ
รับผิดชอบของบุคคลอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่ทาหน้าที่ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย
8.5.9 บริษัทประกันภัยจะต้องกาหนดให้มีการรายงานการแต่งตั้งนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่
ได้รับการแต่งตั้งต่อหน่วยงานที่กากับดูแล
8.5.10 นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องไม่ดารงตาแหน่งภายในหรือ
ภายนอกบริษัทที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ ทาให้เกิดความไม่เป็นอิสระ
หากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทประกันภัย
คณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากภายนอกจะมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ เช่น หากบริษัทของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากภายนอก
เป็นบริษัทที่เข้ามาตรวจสอบบริษัท เป็นต้น หากมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัท
จะต้องแก้ไขและควบคุมดูแลความขัดแย้งเหล่านั้นอย่างเหมาะสมหรือสั่งให้ดาเนินการด้านอื่นๆ
8.5.11 หากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการแต่งตั้งลาออกหรือเปลี่ยนบุคคลใหม่มา
แทนที่ บริษัทประกันภัยจะต้องแจ้งหน่วยงานที่กากับดูแลและให้เหตุผลในการลาออกหรือการเปลี่ยน
บุคคลใหม่เข้ามาแทนที่ ในบางประเทศการแจ้งให้หน่วยงานที่กากับดูแลทราบจะรวมถึงหนังสือแถลง
จากบริษัทประกันภัยว่ามีความขัดแย้งกันกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยคนที่ผ่านมาที่ได้รับการแต่งตั้ง
ในเรื่องเนื้อหาที่เกี่ยวกับความเห็นต่อการบริหารความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูล ขั้นตอนการดาเนินงาน
หรือคุณภาพของข้อมูลหรือไม่และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นถูกแก้ไขปัญหาจนนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
คนที่ผ่านมาที่ได้รับการแต่งตั้งพึงพอใจหรือไม่
8.5.12 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องมีอานาจกาหนดให้บริษัทประกันภัยแต่งตั้งนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยคนใหม่เข้ามารับตาแหน่งแทน หากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการ
แต่งตั้งปฏิบัติงานล้มเหลวจากการไม่ได้ปฏิบัติตามระบบหรือปฏิบัติตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ และมีความ
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ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ ไม่สามารถดาเนินการตามข้อกาหนดของประเทศในระยะยาวได้
หน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน (Internal audit function)
8.6 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องกาหนดให้บริษัทประกันภัยมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลการรับรองที่เป็นอิสระแก่คณะกรรมการบริษัทด้านการกากับ
กิจการของบริษัทประกันภัย รวมถึงการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยและการควบคุม
ภายใน
8.6.1 บทบาทหน้าที่หนึ่งในการตรวจสอบของคณะกรรมการบริษัท คือ เพื่อตรวจสอบให้
มั่นใจว่ามีการรายงานการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจหรือไม่มีการ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ
8.6.2 หน่วยงานที่ทาหน้าที่ตรวจสอบภายในจะต้องให้การรับรองอย่างเป็นอิสระแก่
คณะกรรมการบริษัทผ่านการตรวจสอบทั่วไปและการตรวจสอบเฉพาะด้าน การทบทวน การทดสอบ
และเทคนิคอื่นๆ ในด้านต่างๆ ดังนี้








วิธีการทั้งหมดที่บริษัทประกันภัยจะรักษาสินทรัพย์และสินทรัพย์ของผู้เอา
ประกันภัยไว้ และหาทางป้องกันการฉ้อฉล (Fraud) การทุจริต
(misappropriation) หรือ การใช้สินทรัพย์ในทางมิชอบ (misapplication of
such assets);
ความเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ และความครบถ้วนของบัญชี การรายงานทางการเงิน
และการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ;
ความมีประสิทธิผลด้านการปฏิบัติงานและการออกแบบของการควบคุมดูแลของ
บริษัทประกันภัยในด้านต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึง การควบคุมดูแล
ทั้งหมด (ระบบการควบคุมภายใน);
ประเด็นอื่นที่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง หรือ หน่วยงานที่กากับดูแล
ร้องขอ; และ
ประเด็นอื่นที่หน่วยงานที่ทาหน้าที่ตรวจสอบภายในกาหนดขึ้นว่าควรจะต้อง
ได้รับการทบทวนเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของบริษัทตามกฎหมาย เงื่อนไข
และข้อกาหนด หรือ เอกสารอื่นๆ ที่กาหนดถึงอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

อานาจและความเป็นอิสระของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ตรวจสอบภายใน
8.6.3 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หน่วยงานที่ทาหน้าที่ตรวจสอบภายในจะต้องมีความเป็นอิสระ
จากระบบการบริหารจัดการและไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ โดยหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดของ
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ตรวจสอบภายใน คือ หน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทไม่ใช่คณะผู้บริหาร
นอกจากนี้ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน่วยงานที่ทาหน้าที่ตรวจสอบภายในจะมีความเป็นกลางและมี
ความเป็นอิสระ หน่วยงานที่ทาหน้าที่ตรวจสอบภายในจะต้องมีอิสระจากเงื่อนไขต่างๆ ที่จะส่งผลต่อ
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุหน้าที่ด้วยวิธีการทางานการที่เป็นกลาง และในการทางานให้
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บรรลุผลสาเร็จนั้น หน่วยงานที่ทาหน้าที่ตรวจสอบภายในจะต้องมีการตัดสินใจที่มีอิสระ
8.6.4 คณะกรรมการบริษัทจะต้องให้อานาจหน้าที่ที่เหมาะสมแก่หน่วยงานที่ทาหน้าที่
ตรวจสอบภายใน รวมถึง อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้







สามารถเข้าถึงและทบทวนรายงานหรือข้อมูลของบริษัทประกันภัย ซึ่งหน่วยงาน
ที่ทาหน้าที่ตรวจสอบภายในเห็นว่ามีความจาเป็นที่จะช่วยให้การตรวจสอบและ
การทบทวนอื่นๆ บรรลุผลสาเร็จได้;
สามารถรับรองการตรวจสอบเบื้องต้นของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ในเรื่อง หรืองานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
กาหนดให้ผู้บริหารตอบสนองต่อรายงานการตรวจสอบภายใน รวมถึง การ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม และการบรรเทาหรือแผนการติดตามอื่นๆ ตาม
ความจาเป็น; และ
ลดการตรวจสอบหรือทบทวนหรือทาหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะบริหารร้องขอ หาก
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ตรวจสอบภายในเชื่อว่าการกระทานั้นขัดต่อวิสัยทัศน์ หรือ
กลยุทธ์ และแผนการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ตรวจสอบภายในที่
ได้รับความเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะต้อง
แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัททราบและขอคาแนะนา

คณะกรรมการบริษัทจะต้องเข้าถึงและได้รับการรายงานจากหน่วยงานที่ทาหน้าที่
ตรวจสอบภายใน
8.6.5 หัวหน้าหน่วยงานที่ทาหน้าที่ตรวจสอบภายในจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
(หรือ สมาชิกที่ไม่ใช่คณะผู้บริหาร) หรือ หนึ่งในคณะทางานด้านตรวจสอบ (หรือประธานคณะทางาน
ด้านตรวจสอบ) ทราบถึงรายงานของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ตรวจสอบภายใน ซึ่งจะต้องรายงานให้
ครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น






แผนการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ตรวจสอบภายในประจาปีหรือเป็น
ระยะ พร้อมรายละเอียดแผนงานที่วางแผนไว้เกี่ยวกับประเด็นสาคัญที่จะ
ตรวจสอบ;
ปัจจัยที่อาจจะกระทบต่อความเป็นอิสระ ประสิทธิผลหรือความเป็นกลางของ
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบหรือการทบทวนที่ได้ดาเนินการไป
แล้ว; และ
ขอบเขตในการปฏิบัติตามข้อกาหนดของการบริหารตามข้อตกลงในมาตรการ
บรรเทาความเสี่ยงหรือมาตรการแก้ไขปัญหาเพื่อโต้ตอบกับข้อผิดพลาดด้านการ
ควบคุมดูแล ข้อบกพร่องหรือความล้มเหลว การฝ่าฝืนข้อบังคับหรือความ
ผิดพลาดอื่นๆ ที่พบ

8.6.6 นอกจากการรายงานเป็นระยะแล้ว หัวหน้าการตรวจสอบภายในจะต้องมีอานาจที่จะ
สื่อสารโดยตรง และประชุมร่วมกับหัวหน้าคณะกรรมการด้านการตรวจสอบหรือประธาน
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คณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีคณะผู้บริหารเข้ามาเกี่ยวข้อง
กระบวนการที่สาคัญของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ตรวจสอบภายใน
8.6.7 หน่วยงานที่ทาหน้าที่ตรวจสอบภายในจะต้องดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุผลสาเร็จ
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ ซึ่งกิจกรรมการดาเนินงานต่างๆ ประกอบไปด้วยเรื่องต่างๆ
ดังนี้















จัดตั้ง นาไปปฏิบัติ และรักษาแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยงในการตรวจสอบ
และประเมิน เฉพาะด้าน หรือ ทั่วไป รวมถึงมาตรการป้องกัน
ทบทวนและประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของนโยบายและกระบวนการ
ของบริษัทประกันภัย รวมถึงเอกสารและการควบคุมดูแลในแง่ของนิติบุคคลและ
กลุ่มธุรกิจและแต่ละบริษัทสาขา หน่วยธุรกิจ เขตธุรกิจ (business area) ฝ่าย
หรือหน่วยงานภายในองค์กรอื่นๆ;
ทบทวนระดับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของพนักงานและหน่วยงาน
ภายในองค์กรตามนโยบาย กระบวนการ การควบคุมดูแลที่ที่กาหนดไว้ รวมถึง
การรายงานที่เกี่ยวข้อง;
ประเมินความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของข้อมูลและวิธีการที่ใช้ในการระบุ
วัด จัดประเภท และรายงานข้อมูล;
ตรวจสอบว่าความเสี่ยงที่ระบุไว้และมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบแล้วนั้น มี
ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน;
ประเมินมาตรการการป้องกันของบริษัทประกันภัยและสินทรัพย์ของผู้เอา
ประกันภัยและ หากจาเป็นจะต้องตรวจสอบสินทรัพย์ที่มีอยู่และระดับสินทรัพย์
ที่ต้องการเมื่อแบ่งสินทรัพย์ของบริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัยออกจาก
กัน;
ตรวจสอบและประเมินกระบวนการการกากับดูแลกิจการที่ดี;
ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแล
ภายในองค์กร;
ร่วมมือกับผู้ตรวจสอบจากภายนอกในการประเมินคุณภาพของผลการดาเนินงาน
ของผู้ประเมินจากภายนอกตามที่คณะกรรมการบริษัทร้องขอและความ
สอดคล้องกับกฎหมาย; และ
ดาเนินการประเมินระบบและการทางานของการตรวจสอบภายในอย่างเป็น
ประจาและร่วมกันปรับปรุง หากจาเป็น

8.6.8 ในการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จ หน่วยงานทีท่ าหน้าที่ตรวจสอบภายในจะต้อง
ตรวจสอบว่า ความเสี่ยงและข้อผูกพันของบริษัทประกันภัยได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสมหรือมี
การทบทวนเป็นบางครั้งตามความเหมาะสม โดยมีสิ่งที่เกี่ยวข้อง ดังนี้


ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงด้าน
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ชื่อเสียงและภาพลักษณ์;
นโยบายทางการเงินและบัญชี และรายงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความสมบูรณ์และ
ครบถ้วน;
บริษัทประกันภัยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและคาแนะนา
จากทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง;
การทาธุรกรรมภายในกลุ่ม รวมถึงการโอนความเสี่ยงภายในกลุ่มและการกาหนด
ราคาภายในกลุ่ม;
บริษัทประกันภัยจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการจ่ายเงินของบริษัทประกันภัย;
ความน่าเชื่อถือและความตรงต่อเวลาของกระบวนการที่เพิ่มขึ้นและระบบการ
รายงาน รวมถึง วิธีการรายงานอย่างเป็นความลับสาหรับพนักงานในการรายงาน
ข้อกังวลหรือการฝ่าฝืนกฎระเบียบ และการรายงานของพนักงานจะต้องได้รับ
การคุ้มครองจากการแก้แค้น (retaliation) และมีการติดตามผลอย่างเหมาะสม;
และ
ข้อปฏิบัติที่ไม่ได้อยู่ในนโยบายการควบคุมภายในหรือข้อผูกพันทางด้านกฎหมาย
หรือกฎระเบียบจะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีมาตรการการแก้ไข
ปัญหาหรือระเบียบวินัยของพนักงานที่เกี่ยวข้อง

8.6.9 การเก็บบันทึกเกี่ยวกับกฎหมาย ระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมจะต้องเก็บ
บันทึกเนื้อหาและประเด็นทั้งหมดไว้อย่างรอบคอบ เพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐานของกิจกรรมที่ได้
ดาเนินการมาแล้วเหล่านั้น
กำรจ้ำงบุคคลภำยนอกให้ดำเนินกำรที่สำคัญหรือกิจกรรมที่สำคัญ (Outsourcing of
material functions or activities)
8.7 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องกาหนดให้บริษัทประกันภัยอย่างน้อยจะต้องรักษาระดับของ
การควบคุมดูแล ความรับผิดชอบ กิจกรรมหรือระบบที่สาคัญ (เช่น ระบบการควบคุมดูแล) ที่จ้าง
บุคคลจากภายนอก ให้อยู่ในระดับเดียวกับที่ปฏิบัติเอง
8.7.1 โดยทั่วไปแล้ว การจ้างบุคคลภายนอกจะต้องไม่ทาให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบ
8.7.2 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องกาหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกันภัยให้ความ
เห็นชอบการจ้างบุคคลภายนอกทางานในหน่วยงานหรือกิจกรรมที่สาคัญ และก่อนการเห็นชอบ
จะต้องตรวจสอบว่า การประเมินความเสี่ยงของการจ้างบุคคลภายนอก (outsourcing) มีความ
เหมาะสม รวมถึงแผนการรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (business continuity) และการจ้าง
บุคคลภายนอกจะต้องได้รับการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม
8.7.3 การสรรหาว่าจ้างบุคคลภายนอกนั้น คณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงจะต้อง
กาหนดถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคคลภายนอก
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8.7.4 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องกาหนดให้บริษัทประกันภัยที่ว่าจ้างบุคคลจากภายนอก
ในหน่วยงาน หรือ กิจกรรมต่างๆ นั้น จะต้องมีนโยบายที่เหมาะสม มีการกาหนดการตรวจสอบภายใน
และการอนุมัติ หากจาเป็น และให้คาแนะนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อสัญญาและความเสี่ยงอื่นที่
จะต้องพิจารณา ซึ่งรวมถึงการพิจารณาข้อจากัดของระดับงานที่จะต้องจ้างบุคคลจากภายนอก
ทั้งหมดของบริษัทประกันภัย และจานวนของงานที่สามารถจ้างบุคคลภายนอกในระดับการทางาน
แบบเดียวกัน เนื่องจากบทบาทที่สาคัญซึ่งหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแลและการดาเนินการ
ควบคุมดูแลมีบทบาทสาคัญต่อระบบการกากับดูแลกิจการของบริษัทประกันภัย ดังนั้น หน่วยงานที่
กากับดูแลจะต้องพิจารณาถึงข้อกาหนดที่เพิ่มเติมสาหรับการจ้างบุคคลภายนอกหรือให้ความสาคัญใน
การกากับดูแลการจ้างบุคคลภายนอกมากขึ้น
8.7.5 ความสัมพันธ์ของการจ้างบุคคลภายนอกจะต้องได้รับการกากับดูแล โดยจะต้องมีการ
ร่างสัญญาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่จะอธิบายไว้อย่างชัดเจนถึงลักษณะสาคัญทั้งหมดของการบริหาร
จัดการของการจ้างบุคคลภายนอก รวมถึง สิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบ และมาตรฐานที่คาดหวังของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงจะต้องพิจารณาถึงเรื่องต่างๆ
ดังนี้






การจ้างบุคคลจากภายนอกจะส่งผลกระทบต่อบัญชีรายการความเสี่ยงอย่างไร;
การกากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และ
ความสามารถในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเหมาะสมของ
ผู้ให้บริการ (service provider)
ความสามารถ และความมั่นคงทางการเงินของผู้ให้บริการ (financial viability)
เมื่อสิ้นสุดการทางาน การรับช่วงการทางานต่อ (succession issues) จะต้อง
ตรวจสอบว่า มีการส่งผ่านข้อมูลและการทางานกันอย่างราบรื่นหรือปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการ การจ้างบุคคลจากภายนอก

8.7.6 การบริหารจัดการการจ้างงานจากบุคคลภายนอกจะต้องมีการตรวจสอบเป็นระยะ
และมีการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
8.7.7 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงจะต้องรับผิดชอบในงานและการดาเนินงาน
ที่จ้างบุคคลจากภายนอกปฏิบัติงานด้วย
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ICP 9 การตรวจสอบและการรายงาน (Supervisory Review and Reporting)
หน่วยงานกากับดูแลจะต้องมีการบูรณาการ ระบบการกากับดูแลตามพื้นฐานความเสี่ยงซึ่ง
นามาใช้ทั้งการตรวจสอบ (off-site monitoring) และการตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจ
(on-site inspections) เพื่อตรวจสอบธุรกิจของแต่ละบริษัทประกันภัย และประเมินสถานภาพ
ของบริษัท ความมีคุณภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งหน่วยงานกากับดูแลจะต้องได้รับข้อมูลที่จาเป็นเพื่อดาเนินการ
กากับดูแลบริษัทประกันภัย และการประเมินตลาดประกันภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
9.1 หน่วยงานกากับดูแลจะต้องมีระบบการประเมินความเสี่ยงของบริษัทโดยพิจารณาถึงลักษณะ
ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจนั้นๆ ซึ่งหน่วยงานกากับดูแลจะใช้ระบบนี้เพื่อกาหนดระดับ
และความเหมาะสมของการตรวจสอบและการตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการสาหรับแต่ละบริษัท
ซึ่งระบบประเมินความเสี่ยงจะต้องใช้ข้อมูลจากการตรวจสอบและการตรวจสอบ ณ สถานที่ทา
การ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ตลาด ความคิดเห็น และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ในการประเมินความ
เสี่ยง
9.1.1 หน่วยงานกากับดูแลควรมีทรัพยากรอย่างเพียงพอในการตรวจสอบ และ
การตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจ เพื่อทาให้แน่ใจว่าการประเมินความเสี่ยงของบริษัทได้พิจารณา
ถึงลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของบริษัทประกันภัยนั้นๆ
9.1.2 หน่วยงานกากับดูแลควรวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ได้รับจากบริษัทประกันภัย ซึ่งจะ
ช่วยให้หน่วยงานกากับดูแลมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะกระทบ
ต่อบริษัทประกันภัย รวมทั้งระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความมีประสิทธิภาพของยุทธศาสตร์ของ
บริษัทประกันภัย นอกจากนี้ การวิเคราะห์โดยกลุ่มธุรกิจ (business lines) จะช่วยให้ข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับฐานะความเสี่ยงและผลตอบแทน (risk/return profile) ของบริษัท
9.1.3 กรอบการกากับดูแลสาหรับการประเมินความเสี่ยงควรประกอบด้วยการวิเคราะห์
แนวโน้ม และการประเมินความเสี่ยงเปรียบเทียบกับผลการทดสอบภาวะวิกฤต (stress test)
หน่วยงานกากับดูแลควรประเมินคุณภาพผลลัพธ์ของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท
(enterprise risk management framework) เพื่อระบุและกาหนดปริมาณความเสี่ยง (อ้างอิงจาก
ICP 16 Enterprise Risk Management for Solvency Purposes) และประเมินว่าbusiness line
ที่ถูกประเมินว่ามีระดับความเสี่ยงต่านั้น ได้แสดงผลลัพธ์ที่สนับสนุนการประเมินหรือไม่
กำรรำยงำนและกำรตรวจสอบ (Reporting and off – site monitoring)
9.2 หน่วยงานกากับดูแลควร:


ดาเนินการตามกรอบการตรวจสอบและกากับดูแลบริษัทประกันภัยอย่างต่อเนื่อง โดย
จะต้องมีการสื่อสารกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง และมีความสอดคล้องกับข้อมูลการรายงาน
ทางการเงินและสถิติ และการวิเคราะห์ตลาด รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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กาหนดกฎระเบียบสาหรับการส่งข้อมูลทางการเงินและสถิติที่ครบถ้วนเป็นระบบและ
สม่าเสมอ รวมทั้งข้อมูลรายงานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ข้อมูลรายงานฐานะทางการ
เงิน และข้อมูลอื่นๆ จากบริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจภายในประเทศ
กาหนดขอบเขต เนื้อหา และความถี่การรายงานและข้อมูล
กาหนดความถี่มากขึ้น และรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมภายในเวลาที่เหมาะสมหากมีความ
ต้องการ
กาหนดขั้นตอนและแนวทางที่เป็นเอกสารชัดเจนสาหรับการรายงาน

9.2.1 หน่วยงานกากับดูแลควรพัฒนาข้อกาหนดในการสื่อสารให้มีความครอบคลุมเพื่อให้
แน่ใจว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานกากับดูแลและบริษัทประกันภัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งข้อกาหนดในการสื่อสารควรประกอบด้วยบทบาทของผู้บริหารระดับสูงและเฉพาะด้านทั้งภายใน
หน่วยงานกากับดูแลและบริษัทประกันภัย
9.2.2 หน่วยงานกากับดูแลมีความจาเป็นในการร้องขอข้อมูลที่จาเป็นอย่างรวดเร็วต่อการ
ดาเนินการตรวจสอบ (off – site monitoring) ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลลัพธ์จากการตรวจสอบต้อง
บอกเนื้อหา ลักษณะ ระยะเวลา และความถี่ในการเข้าตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการ (on-site
inspection) รวมทั้งข้อมูลการตรวจพบล่วงหน้าของปัญหาเพื่อช่วยในการวางมาตรการแก้ไขก่อนที่
ปัญหาจะมีความรุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตามการตรวจสอบควรพิจารณาถึงผลที่ได้จากการเข้าตรวจสอบ
ณ สถานที่ทาการธุรกิจ
9.2.3 หน่วยงานกากับดูแลต้องร้องขอให้บริษัทประกันภัยส่งรายงานทางการเงิน อาทิ งบดุล
งบกาไรขาดทุน ซึ่งข้อมูลที่ได้รับดังกล่าวจะถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานกากับดูแลเป็นประจา
9.2.4 หน่วยงานกากับดูแลต้องกาหนดประเภท รูปแบบ แหล่งที่มา และความถี่ของข้อมูลที่
ต้องการ ซึ่งข้อกาหนดเรื่องการรายงานจะแสดงถึงความต้องการด้านการกากับดูแล และจะแตกต่าง
กันไปตามสภาพและโครงสร้างตลาด นอกจากนั้นยังแสดงถึงสถานการณ์ของบริษัทประกันภัยและ
วิธีการที่ใช้ในการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ (เช่นการบริหารสินทรัพย์/หนี้สิน หรือการทาประกันภัยต่อ)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเสี่ยง
(risk profile) และฐานะการเงินจะต้องได้รับในเวลาที่เหมาะสม
9.2.5 หน่วยงานกากับดูแลควรวางข้อกาหนดให้มีความสมดุลกันระหว่างความต้องการข้อมูล
เพื่อการกากับดูแลและภาระที่ตกกับบริษัทประกันภัย
9.2.6 ข้อกาหนดเรื่องการรายงานควรใช้กับบริษัทประกันภัยทุกแห่งที่ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจในประเทศและเป็นพื้นฐานของการตรวจสอบวิเคราะห์ (off – site analysis) โดย
ข้อมูลอื่นๆ อาจมีการขอจากบริษัทบางบริษัทเป็นกรณีๆ ไป ขึ้นอยู่กับลักษณะ ขนาด และ
ความซับซ้อนของบริษัทประกันภัยนั้นๆ สาหรับการพัฒนาใหม่ๆ หน่วยงานกากับดูแลอาจทาการ
วิเคราะห์และตรวจสอบในภาพรวมของตลาด (market – wide off – site analyses) ซึ่งบริษัท
จะต้องส่งข้อมูลเป็นกรณีเฉพาะ
73 จ ก 350

9.2.7 ในการวางข้อกาหนด หน่วยงานกากับดูแลอาจกาหนดความแตกต่างของการรายงาน
ทางการเงินและทางสถิติสาหรับบริษัทประกันภัยที่จัดตั้งขึ้นภายในประเทศของตน และสาหรับสาขา
ที่ดาเนินกิจการในประเทศที่เป็นของบริษัทประกันภัยที่มีการจัดตั้งขึ้นในอีกประเทศหนึ่ง
9.2.8 หน่วยงานกากับดูแลควรสามารถจัดการข้อมูลในระยะเวลาที่เหมาะสม และมีลักษณะ
ครอบคลุมครบถ้วน เพื่อความมีประสิทธิภาพ หน่วยงานกากับดูแลควรมีการปฏิบัติและขบวนการเพื่อ
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลทางการเงินและทางสถิติให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
9.3 การรวบรวมข้อมูล หน่วยงานกากับดูแลควรดาเนินการ:








กาหนดให้บริษัทประกันภัยส่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลประกอบการของ
ตนเองภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยอาจจะเรียกร้องและขอรับข้อมูลทางการเงินของ
สมาชิกใดๆ ในกลุ่มธุรกิจประกันภัย (insurance group)
กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทางบัญชีและมาตรฐานงบ
การเงิน (accounting and consolidation standards) เพื่อใช้สาหรับการรายงาน
ด้านการกากับดูแล
กาหนดให้บริษัทประกันภัยรายงานเกี่ยวกับรายการนอกงบดุล (off-balance sheet
exposures)
กาหนดให้บริษัทประกันภัยรายงานเกี่ยวกับการว่าจ้างบุคคลภายนอก และ
กาหนดให้บริษัทประกันภัยรายงานความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญใดๆ ที่สามารถ
ส่งผลกระทบต่อสถานะของบริษัทในทันที

9.3.1 หน่วยงานกากับดูแลควรกาหนดให้บริษัทประกันภัย จัดทาแนวทางและคาจากัดความ
ที่มีความสอดคล้องและกาหนดไว้อย่างชัดเจนสาหรับองค์ประกอบต่างๆ ในงบดุลการเงินที่ไม่มีความ
ชัดเจน เพื่อเพิ่มความสามารถในการเปรียบเทียบ
9.4 การช่วยให้เกิดความถูกต้องของข้อมูล หน่วยงานกากับดูแลควรกาหนด:






ระดับที่เหมาะสมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัย รับผิดชอบความถูกต้องและ
ระยะเวลาของการรายงานทางการเงินและทางสถิติ รวมถึงรายงานอื่นๆ ที่ได้กาหนดให้มี
การจัดส่ง
ข้อมูลรายงานทางการเงินและทางสถิติที่ไม่ถูกต้อง ต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้
รายงานและข้อมูลต่างๆ ต้องได้รับการทบทวนโดยการตรวจสอบทางบัญชีและ/หรือ
คณิตศาสตร์ประกันภัย และ
อย่างน้อยความเห็นจากการตรวจสอบบัญชีต้องอยู่ในงบดุลทางการเงินประจาปี

9.5 หน่วยงานกากับดูแลต้องทบทวนข้อกาหนดเรื่องการรายงานอย่างเป็นระยะ รวมถึงพิจารณา
ข้อกาหนดอื่นๆที่เข้มงวดขึ้น สาหรับแต่ละบริษัทประกันภัยโดยขึ้นอยู่กับลักษณะ ขนาด และ
ความซับซ้อนของบริษัท เพื่อ:
74 จ ก 350




ให้มั่นใจว่าบริษัทประกันภัยยังคงดาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ระบุข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไข

9.5.1 ข้อกาหนดเรื่องการรายงานต่างๆ ควรได้รับการทบทวนเป็นระยะ เพื่อประเมิน
ประโยชน์ของข้อกาหนดเหล่านั้น และเพื่อระบุข้อบกพร่องเพื่อให้ข้อกาหนดเหล่านั้นยังคงสอดคล้อง
กับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
กำรตรวจสอบ ณ สถำนที่ทำกำรธุรกิจ (On-site inspection)
9.6 กฎหมายแม่บทควรกาหนดให้หน่วยงานกากับดูแลมีอานาจที่หลากหลายในการดาเนินการ
ตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจ และสามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ทั้งนี้ ไม่มีข้อกาหนดให้จาเป็นต้องมีการแจ้งบริษัทประกันภัยทราบ ล่วงหน้าก่อนเข้าดาเนินการ
ตรวจสอบ ณ ที่ทาการธุรกิจ
9.6.1 การตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจควรอยู่บนพื้นฐานการดาเนินการตามกฎหมาย
เพื่อเป็น การรักษาสิทธิของหน่วยงานกากับดูแลในการขอข้อมูลต่างๆ กฎหมายควรกาหนดให้
หน่วยงานกากับดูแลมีอานาจอย่างกว้างขวางเพียงพอในการตรวจสอบบริษัทประกันภัยและการ
รวบรวม ข้อมูลประเภทใดๆ ก็ตาม
9.6.2 การตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจ โดยทั่วไปอาจดาเนินการโดยมีการแจ้งเตือน
ล่วงหน้า จากหน่วยงานกากับดูแลไปยังบริษัทประกันภัย
9.6.3 การตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจ ไม่ว่าจะกระทาโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
กากับดูแลหรือโดยผู้เชี่ยวชาญอื่น เป็นส่วนสาคัญของกระบวนการกากับดูแลที่สัมพันธ์กับการ
ตรวจสอบ (off-site monitoring) โดยจะให้ข้อมูลที่ช่วยเสริมการวิเคราะห์รายงานของบริษัท
ประกันภัยที่นาส่งต่อหน่วยงานที่กากับดูแล อย่างไรก็ดี การตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจ
จาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนข้อมูลตลาดและสถิติต่างๆ ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
และทางสถิติ
9.6.4 หลังจากมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและทางสถิติที่บริษัทประกันภัยนาส่ง
หน่วยงานกากับดูแลควรพัฒนาแผนการตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจ บนพื้นฐานของการ
วิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทประกันภัยอย่างเป็นระบบ
9.6.5 ความถี่ของการเข้าตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจจะพิจารณาจากลักษณะ ขนาด
และความซับซ้อนของบริษัทประกันภัยตามข้อมูลจากการเข้าตรวจสอบ ณ ที่ทาการธุรกิจ (on-site
inspection) และการตรวจสอบ (off-site monitoring) ในครั้งก่อน โดยอาจมีปัจจัยเพิ่มเติม คือ
ความสาคัญของบริษัทประกันภัยในตลาด ทั้งนี้ การตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจ อาจมีความถี่
และมีการตรวจสอบในเชิงลึกมากขึ้น เมื่อบริษัทประกันภัยอยู่ในสภาวะทางเศรษฐกิจ และทางการเงิน
ที่ตกต่า อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในการบริหารหรือวัตถุประสงค์และแผนธุรกิจของ
บริษัทประกันภัย ก็เป็นเหตุผลที่สาคัญในการตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจได้เช่นกัน
75 จ ก 350

9.6.6 หน่วยงานกากับดูแลควรกาหนดกระบวนการของการตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการ
ธุรกิจเพื่อทาให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยหน่วยงานกากับดูแลควรพิจารณาในประเด็นเรื่องการ
จัดสรรงานระหว่างการดาเนินการตรวจสอบโดยหน่วยงานกากับดูแล และการจัดจ้างบุคคลอื่น
ดาเนินการตรวจสอบบางส่วน
9.6.7 การตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจควรเริ่มต้นจากภาพรวมของบริษัทประกันภัย
เพื่อการวางแผนและมุ่งเน้นการตรวจสอบในสถานที่จริงอย่างเหมาะสม ซึ่งการรายงานภาพรวมควร
ติดตามกับผู้จัดการของบริษัทประกันภัย และบรรจุอยู่ในวาระของการ ตรวจสอบในสถานที่จริง
9.6.8 ขณะที่การตรวจสอบสามารถทาให้เป็นระบบและมีมาตรฐานในขอบเขตที่แน่นอน
(การวิเคราะห์รายงานทางการเงินและทางสถิติ สถานะของบริษัทประกันภัยตามระดับค่าเฉลี่ยของ
ตลาด) การตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจ ควรกาหนดให้มีความเหมาะสมกับบริษัทประกันภัยนั้น
โดยเฉพาะ และเหมาะสมกับปัญหาที่พบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องมีแนวทางใน
การวางแผนการตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจ เนื่องจากอาจมีสิ่งสาคัญใหม่ที่อาจเกิดขึ้นใน
ระหว่างปี นอกจากนี้ ระยะเวลาของการตรวจสอบไม่สามารถกาหนดได้ล่วงหน้า โดยการตรวจสอบ
ณ สถานที่ทาการธุรกิจอาจใช้เวลาตั้งแต่หนึ่งวันไปจนถึงหลายเดือน ขึ้นอยู่กับลักษณะ ขนาด และ
ความซับซ้อนของบริษัทประกันภัย รวมไปถึงปัญหาที่ได้พบ
9.6.9 การตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจ สามารถทาให้หน่วยงานกากับดูแลได้รับข้อมูล
และตรวจหาปัญหาที่ไม่ได้รับข้อมูลหรือไม่สามารถตรวจพบได้จากการตรวจสอบ (off-site
monitoring) โดยเฉพาะ:







ในกรณีบริษัทประกันภัยประสบปัญหาด้านสินทรัพย์ ความผิดปกติทางบัญชี
หรือการบริหารที่บกพร่อง โดยหน่วยงานกากับดูแลสามารถระบุปัญหาว่าบริษัท
ประกันภัยอาจไม่ให้ความสนใจและปกปิดข้อมูลในบางครั้ง
เปิดโอกาสให้หน่วยงานกากับดูแลในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดการบริษัท ซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการประเมินความเหมาะสมของผู้บริหาร
ทาให้หน่วยงานกากับดูแลประเมินกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารและการ
ควบคุมภายในของบริษัท
อนุญาตให้หน่วยงานกากับดูแลสามารถระบุกิจกรรมที่อาจมีความเป็นไปได้ต่อ
การฝ่าฝืนกฎและระเบียบ และดาเนินการที่มีความเหมาะสม และ
ให้โอกาสหน่วยงานกากับดูแลในการวิเคราะห์ผลกระทบของกฏระเบียบ
บางอย่างโดยเฉพาะ และ กฎระเบียบในภาพรวมเพื่อรวบรวมข้อมูลสาหรับการ
จัดทามาตรฐาน

9.6.10 การตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจ ถือเป็นส่วนช่วยที่สาคัญในการจัดการกับ
ปัญหาของบริษัทประกันภัย ตัวอย่างเช่น หน่วยงานกากับดูแล:


อาจสามารถโน้มน้าวฝ่ายบริหารของบริษัทประกันภัยในการดาเนินการเพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหาในปัจจุบันและอนาคตผ่านการสนทนาในระหว่างการตรวจสอบ ณ
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สถานที่ทาการธุรกิจ ซึ่งอาจเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการโน้มน้าวผ่าน
กฎระเบียบ
สามารถใช้การตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจให้เป็นโอกาสในการให้ข้อมูลแก่
ฝ่ายบริหารของบริษัทประกันภัยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกังวลเกี่ยวกับกฎหมาย
ใหม่ ซึ่งอาจต้องการการอธิบายเพื่อหลีกเลี่ยงการตีความผิดพลาด

9.6.11 วัตถุประสงค์โดยทั่วไปของการตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจ คือการประเมิน
ฐานะทางการเงินของบริษัทประกันภัยทั้งในปัจจุบันและแนวโน้ม ทั้งนี้วัตถุประสงค์โดยเฉพาะของการ
ตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจ คือเพื่อเปรียบเทียบความเสี่ยงที่มีอยู่ของบริษัทประกันภัยกับ
ความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเอง รวมถึงเพื่อตรวจหาปัญหาที่อาจกระทบต่อ
ความสามารถของบริษัทประกันภัย ในการตอบสนองกับข้อผูกพันของตนต่อผู้ถือกรมธรรม์ในระยะ
ยาว อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจไม่ควรถูกจากัดเพื่อการค้นหา ปัญหาของ
บริษัทประกันภัยเท่านั้น ซึ่งหน่วยงานกากับดูแลควรค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อหาเหตุผลของ
ปัญหาและระบุวิธีแก้ไข ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เหล่านี้ สามารถแบ่งออกเป็นวัตถุประสงค์ระดับกลางได้
ดังนี้:







เพือ่ ประเมินสินทรัพย์และหนี้สิน (รวมถึงภาระผูกพันต่างๆ ที่อยู่นอกงบดุล) และ
การวิเคราะห์การดาเนินการของแต่ละสายธุรกิจ
เพื่อประเมินการดาเนินการทางเทคนิคของธุรกิจประกันภัย (เช่น วิธีทาง
คณิตศาสตร์ นโยบายทางการค้า นโยบายการประกันภัยต่อ)
เพื่อประเมินการปฏิบัติต่อลูกค้าและเพื่อกาหนดว่ากิจกรรมใดหรือไม่ทั้งไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม ได้ถูกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายของผู้ถือกรมธรรม์ หรือ
ของสาธารณะประโยชน์
เพื่อประเมินระบบบัญชีและการควบคุมภายใน รวมทั้งให้ความเห็นในเรื่องการ
กากับดูแลกิจการ (corporate governance) และ
ตรวจสอบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากองค์กรของผู้รับประกันภัยหรือของกลุ่มธุรกิจ

9.7 หน่วยงานกากับดูแลควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการรายงานทางการเงินและทาง
สถิติอย่างเป็นระยะ ผ่านการตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจ หากมีกลุ่มบุคคลอื่นนอกเหนือจาก
หน่วยงานกากับดูแลเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล จะต้องมีการจัดตั้งการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน
กากับดูแล
9.7.1 การตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจช่วยให้หน่วยงานกากับดูแลในการตรวจสอบ
ความถูกต้องและได้รับข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อประเมินความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยมีอยู่และ
วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจ
อนุญาตให้หน่วยงานกากับดูแลตรวจสอบปัญหาหรือความผิดปกติในขอบเขตหลายด้าน รวมถึง
คุณภาพสินทรัพย์ แนวปฏิบัติทางบัญชีและคณิตศาสตร์ การควบคุมภายใน (รวมถึงการจัดการกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดจ้างบุคคลภายนอก) นโยบายและกระบวนการรับประกันภัย
(ความรอบคอบของนโยบายการรับประกันภัย และความมีประสิทธิภาพของการดาเนินการในทาง
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ปฏิบัติ) การประเมินผลของเงินสารองทางเทคนิค (technical provision) กลยุทธ์และแนวทางการ
ปฏิบัติงานการจัดการความเสี่ยงและประกันภัยต่อ
9.7.2 ถึงแม้ว่าจะเป็นองค์กรภายในของหน่วยงานกากับดูแลที่ทาหน้าที่ตรวจสอบ ณ สถานที่
ทาการธุรกิจ แต่หน่วยงานกากับดูแลอาจได้รับความช่วยเหลือจากผู้ตรวจสอบบัญชีหรือนัก
คณิตศาสตร์จากภายนอกได้ โดยอาจมอบหมายให้ตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจเป็นบางส่วนหรือ
ทั้งหมด การใช้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้อาจช่วยให้หน่วยงานกากับดูแลเกิดความยืดหยุ่นและ
เพิ่มเติมทักษะของตน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกากับดูแลยังคงเป็นผู้รับผิดชอบในการกากับดูแล โดย
การตัดสินใจใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีหรือนักคณิตศาสตร์จากภายนอกควรพิจารณาดังนี้:



มีการควบคุมอานาจหน้าที่ และความสามารถอย่างเพียงพอและต้องติดตามการ
ดาเนินงาน (เช่น ผ่านการทบทวนตรวจสอบงานเอกสาร) และ
ความอิสระในการทางานต่อบริษัทประกันภัย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ตรวจสอบ
บัญชีหรือนักคณิตศาสตร์ได้รับการว่าจ้างจากคณะกรรมการบริหาร) และการ
พิจารณาที่มีต่อความคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์

9.7.3 เมือ่ มีการจัดตั้งผู้แทนของหน่วยงานกากับดูแล หน่วยงานกากับดูแลควรมี
ความสามารถใน การดาเนินการตามกฎหมายต่อผู้ตรวจสอบบัญชีหรือนักคณิตศาสตร์ได้ หากมีความ
จาเป็น
9.8 หน่วยงานกากับดูแลควรกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตสาหรับการตรวจสอบ ณ สถานที่
ทาการธุรกิจ พัฒนาแผนการทางานที่สอดคล้องกัน รวมทั้งดาเนินการตรวจสอบ
9.8.1 หน่วยงานการกากับดูแลอาจดาเนินการตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจ ทั้งใน
ลักษณะตรวจสอบทั้งระบบ (full scale) หรือเน้นเฉพาะ (focused basis) ด้านที่มีความกังวล โดย
การตรวจสอบทั้ง สองลักษณะนี้จะต้องดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะที่สามารถประเมินและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับระหว่างการเข้าตรวจสอบ โดยปกติหน่วยงานกากับดูแลควรให้แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับขอบเขตและขั้นตอนสาหรับการตรวจสอบ ณ ที่ทาการธุรกิจ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ที่ทา
หน้าที่ตรวจสอบควรใช้ทักษะทางเทคนิคและการตรวจสอบเมื่อจัดทาความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับ
9.8.2 การตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจทั้งระบบ (full-scale) ควรประกอบไปด้วย
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้:






การประเมินการจัดการและระบบการควบคุมภายใน
การวิเคราะห์ลักษณะกิจกรรมของบริษัทประกันภัย เช่น ประเภทของการ
รับประกันภัย
การประเมินการดาเนินธุรกิจประกันภัยทางด้านเทคนิค หรือการประเมินองค์กร
และการจัดการของบริษัทประกันภัย นโยบายทางการค้า และความคุ้มครองจาก
การประกันภัยต่อและความมั่นคงของบริษัท
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับนิติบุคคลภายนอก เช่น การจัดจ้างบุคคลภายนอก
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หรือความเกี่ยวเนื่องกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกัน เป็นต้น
การประเมินความเข้มแข็งทางการเงินของบริษัทประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เงินสารองทางเทคนิค (technical provisions)
การประเมินการปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี (corporate
governance)

9.8.3 แนวทางตาม 9.8.2 สามารถบรรลุผลได้โดยข้อกาหนด ดังนี้:
a. การประเมินผลการจัดการและระบบการควบคุมภายใน









การอ่านสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
รายงานของนักบัญชี และอาจรวมถึงรายงานของนักคณิตศาสตร์และรายงาน
ประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
การวิเคราะห์โครงสร้างความเป็นเจ้าของและแหล่งของเงินทุน
การประเมินความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของผู้บริหารระดับสูง และ
ความสามารถในการรับรู้และแก้ไขการบริหารที่ผิดพลาด (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร)
การตรวจสอบขบวนการภายในของบริษัทประกันภัย และระบบการควบคุม
ความเสี่ยงเพื่อประเมินความเกี่ยวข้องของการควบคุมภายในเหล่านี้กับแนว
ทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย และ
การตรวจสอบขบวนการทางบัญชีเพื่อให้ทราบว่าข้อมูลทางการเงินและทางสถิติ
ได้ถูกส่งตรงตามเวลา ไปยังหน่วยงานกากับดูแลอย่างถูกต้อง และเป็นไปตาม
กฎระเบียบหรือไม่

b. การวิเคราะห์ลักษณะกิจกรรมของบริษัทประกันภัย




การวิเคราะห์ประเภทหลักของธุรกิจหลัก ผู้ถือกรมธรรม์ และการกระจายทาง
ภูมิศาสตร์ของสิ่งเหล่านั้น
การตรวจสอบแผนธุรกิจและประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนในอนาคต และ
การวิเคราะห์สัญญาต่างๆ

c. การประเมินการดาเนินการทางเทคนิคของธุรกิจประกันภัย




การประเมินองค์กรและการบริหารของบริษัทประกันภัย
การวิเคราะห์นโยบายทางการค้าของบริษัทประกันภัย โดยเฉพาะเงื่อนไขด้าน
นโยบาย และค่านายหน้าที่จ่ายให้แก่คนกลางประกันภัย
การประเมินความคุ้มครองจากการประกันภัยต่อและความมั่นคงของบริษัท
โดยเฉพาะความคุ้มครองจากการประกันภัยต่อควรเหมาะสมกับสถานะทางการ
เงินของบริษัทและความเสี่ยงที่ประกันภัยต่อคุ้มครอง
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d. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับนิติบุคคลภายนอก





การวิเคราะห์แผนภูมิองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ และความเชื่อมโยงกันภายใน
กลุ่ม
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับสาขาต่างๆ ในต่างประเทศและธุรกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่ม
การวิเคราะห์ข้อตกลงที่มกี ับผู้ให้บริการภายนอก และ
การแสดงปัญหาทางการเงินใดๆ ที่เกิดจากนิติบุคคลใดๆ ในกลุ่มที่บริษัท
ประกันภัยร่วมอยู่

e. การประเมินความเข้มแข็งทางการเงินของบริษัทประกันภัย







การวิเคราะห์การตกลงค่าสินไหมทดแทน และการคานวณเงินสารองทางเทคนิค
ตามกฎระเบียบในปัจจุบัน
วิเคราะห์การดาเนินงานตามประเภทของธุรกิจ
วิเคราะห์นโยบายการลงทุน (รวมถึงนโยบายตราสารอนุพันธ์) สินทรัพย์ที่มีไว้
สาหรับเงินสารองทางเทคนิค
การพิสูจน์การมีอยู่จริงของทรัพย์สิน และการประเมินมูลค่าการลงทุนของบริษัท
ประกันภัย
การวิเคราะห์การดาเนินคดี และข้อผูกพันนอกงบดุล และ
การวิเคราะห์งบดุลที่คาดการณ์ไว้ และบัญชีกาไรและขาดทุนของสองหรือสามปี
ต่อไป บนพื้นฐานของผลลัพธ์ในปัจจุบันและแผนการบริหารจัดการ

9.8.4 การตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจทั้งระบบ (full-scale) ด้านพฤติกรรมทาง
การตลาดควรประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้:





การตรวจสอบความเพียงพอ ความเหมาะสม และความตรงต่อเวลาในการให้
ข้อมูลกับผู้บริโภค
การตรวจสอบเวลาในการชาระเงิน
การตรวจสอบความถี่และลักษณะของการฟ้องร้อง และ
การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านพฤติกรรมทางการตลาดและ
กฎระเบียบผู้บริโภคต่างๆ

9.8.5 บางหน่วยงานกากับดูแลอาจมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งในการตรวจสอบ (off-site
monitoring) และการตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจ (on-site inspection) ซึ่งหน่วยงาน
ประเภทนี้ทาให้เกิดความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างการตรวจสอบและการตรวจสอบ ณ สถานที่ทา
การธุรกิจ และสามารถเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย อย่างไรก็ตาม การดาเนินการมีความต้องการเจ้าหน้าที่กากับดูแลที่มีความรู้และ
ความสามารถทุกด้านในการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย (เช่น การบัญชี วิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
การเงิน การประมวนผลข้อมูล เป็นต้น) และการประกันภัยทุกประเภท (เช่น การประกันสุขภาพ
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ประกันภัยยานพาหนะ ประกันภัยความรับผิด เป็นต้น)
9.8.6 บางหน่วยงานกากับดูแลอาจมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจในบริษัทประกันภัยจานวนหลายบริษัท ซึ่งหน่วยงาน
ประเภทนี้อาจเป็นที่ต้องการในการจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนและสภาวะตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือที่ดี และการแลกเปลี่ยนข้อมูล มีความสาคัญระหว่างทุก
ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกากับดูแลแต่ละบริษัทประกันภัย ดังนั้น ผลของการวิเคราะห์ต่างๆ ควร
จัดทาเป็นเอกสารและสามารถเข้าถึงได้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานกากับดูแล
9.9 หน่วยงานกากับดูแลควรหารือสิ่งที่พบจากการตรวจสอบและหารือถึงความต้องการ
มาตรการแก้ไขปัญหาร่วมกับบริษัทประกันภัยในทันที เพื่อให้ได้ผลตอบรับที่เหมาะสมจากบริษัท
ประกันภัยและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มกี ารดาเนินการที่จาเป็น โดยในการสิ้นสุดของการ
ตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจ หน่วยงานกากับดูแลจะออกการรายงานร่างผลการตรวจสอบ
ไปยังบริษัทประกันภัย
9.9.1 ระหว่างหรือในช่วงสุดท้ายของการตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจ หน่วยงานกากับ
ดูแลควรหารือผลการตรวจสอบร่วมกับบริษัทประกันภัย และควรให้ความสนใจอย่างเพียงพอต่อการ
ตอบสนองของบริษัทประกันภัย ความมุ่งมั่นในการจัดการกับปัญหาของบริษัทประกันภัยควรได้รับ
การพิจารณาระหว่างทาการประเมินผลที่ดาเนินการอยู่ หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ของบริษัทประกันภัย
และการระบุปัญหาดังกล่าวควรเป็นปัจจัยหนึ่งในแผนการกากับดูแล อย่างต่อเนื่อง
9.10 ความสามารถของหน่วยงานกากับดูแลในการตรวจสอบ ณ สถานที่ทาการธุรกิจ ไม่ควรถูก
จากัดโดยการจัดจ้างบุคคลภายนอกให้ดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยบริษัทประกันภัย
9.10.1 การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพอาจจาเป็นที่จะต้องมีการเข้าถึงการจ้างผู้ให้บริการ
จากภายนอก หรือบุคคลอื่น เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบมีการระบุบริษัทประกันภัยที่มีการโอนถ่าย
หน้าที่และข้อมูลไปยังภายนอกบริษัทประกันภัย ซึง่ การดาเนินการด้านกากับดูแลควรมีการ
ประสานงานเมื่ออีกหน่วยงานหนึ่งทาหน้าทีก่ ากับดูแลผู้ให้บริการจากภายนอก
9.10.2 หน่วยงานกากับดูแลควรมั่นใจว่าข้อตกลงที่จัดทาขึ้นระหว่างบริษัทประกันภัยและ
นิติบุคคลที่ให้บริการจากภายนอก สามารถให้หน่วยงานกากับดูแลดาเนินกิจกรรมการกากับดูแลได้
อย่างเป็นอิสระ
9.10.3 นอกจากนี้ หน่วยงานกากับดูแลควรมีอานาจตามความเหมาะสมในการตรวจสอบ ณ
สถานที่ทาการธุรกิจของบริษัทที่ได้ยอมรับการทาหน้าที่ที่ได้ว่าจ้างโดยบริษัทประกันภัย
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ICP 10: มาตรการสาหรับการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์
(Preventive and Correction measure)
หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องดาเนินมาตรการสาหรับป้องกันและแก้ไขสถานการณ์อย่าง
ทันท่วงที เหมาะสม และจาเป็นต่อเป้าหมายของการกากับดูแล
10.1 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องมีอานาจในการดาเนินการกับบุคคลหรือบริษัทที่ไม่ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย
10.2 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องมีอานาจและความสามารถที่เพียงพอ และควรมีเครื่องมือใน
การดาเนินการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเพียงพอและทันท่วงที หากบริษัทประกันภัย
ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางการประกอบธุรกิจที่ดีหรือข้อกาหนดการกากับดูแลได้ ซึ่งแนวทาง
การดาเนินการหรือมาตรการแก้ไข จะต้องอนุญาตให้ดาเนินการแทรกแซงในเบื้องต้นได้หากมี
ความจาเป็น และมาตรการสาหรับป้องกันและแก้ไขสถานการณ์จะนามาปฏิบัติใช้ตามสัดส่วน
ความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัทประกันภัย
10.2.1 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องมีกฎหมายที่เพียงพอและความสามารถในการ
ดาเนินการ เพื่อเข้าแทรกแซงอย่างทันท่วงที เพื่อปกป้องผู้ถือกรมธรรม์ หากบริษัทประกันภัยไม่
สามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดในการกากับดูแลหรือไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางการประกอบธุรกิจ
ที่ดี และหน่วยงานที่กากับดูแลเกิดข้อสงสัยในฐานะความมั่นคงของบริษัทประกันภัย โดยหน่วยงานที่
กากับดูแลจะต้องมีขั้นตอนการตัดสินใจ (decision-making lines) เพื่อที่จะตัดสินใจดาเนินการได้
อย่างทันท่วงที กรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
10.2.2 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องมีเครื่องมือในการกากับดูแลบริษัทประกันภัยที่เพียงพอ
ตามลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของการดาเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย รวมถึงการ
ดาเนินงานที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบ (system risk) โดยเครื่องมือนี้รวมถึงข้อจากัดใน
การดาเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย แนวทางเสริมสร้างฐานะการเงินของบริษัทประกันภัย
ข้อกาหนดเกี่ยวกับสภาพคล่องหรือข้อจากัดของโอกาสเสี่ยงภัยขนาดใหญ่
10.3 ในการดาเนินมาตรการ ควรให้มีการเพิ่มระดับการดาเนินการแก้ไข หากสภาพปัญหา
เลวร้ายยิ่งขึ้นหรือ หากบริษัทประกันภัยนิ่งเฉยต่อการร้องขอให้มีการดาเนินการแก้ไขจาก
หน่วยงานที่กากับดูแล
10.4 หากมีความจาเป็น หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้บริษัทประกันภัยร่างแผนการ
จัดการและแก้ไขปัญหา ซึ่งแผนการดังกล่าวจะต้องรวมไปถึงขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาภายใน
กรอบระยะเวลาที่ยอมรับได้ โดยเมื่อแผนการแก้ไขปัญหาได้รับความเห็นชอบหรือมีผลบังคับใช้
แล้ว หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องตรวจสอบอยู่เป็นระยะถึงการปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดไว้
ของบริษัทประกันภัย
10.5 หน่วยงานที่กากับดูแลควรจะสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากร
ที่มีความสาคัญต่อการควบคุมบริษัทประกันภัยเพื่อแสดงถึงข้อกังวลที่สาคัญอย่างทันท่วงที
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เพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีการดาเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ และประเด็นปัญหา
ที่ยังค้างอยู่ได้รับการแก้ไขเพื่อให้เกิดผลที่น่าพึงพอใจ
10.5.1 สาหรับหน่วยงานที่กากับแบบรวมกลุ่มที่ใช้แนวทางการกากับแบบรวมกลุ่มทางอ้อม
ควรจะสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยในเบื้องต้น
อย่างไรก็ตาม สาหรับปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากบริษัทที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกากับดูแลนั้น หน่วยงานที่
กากับดูแลอาจจาเป็นต้องติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอื่นภายใน
กลุ่ม
10.6 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องริเริ่มออกมาตรการเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายกฎระเบียบ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาการไม่ปฏิบัติตามซึ่งอาจจะทาให้ผู้ถือ
กรมธรรม์มีความเสี่ยงหรือกระทบต่อเป้าหมายการกากับดูแลอื่นๆ อย่างทันท่วงทีและอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ICP 11 การปฏิบัติตามกฎหมาย (Enforcement)
หน่วยงานที่กากับดูแลต้องดาเนินการในการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขสถานการณ์และใน
กรณีจาเป็นจะต้องใช้มาตรการแทรกแซง โดยมีแนวทางและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งเปิดเผย
สู่สาธารณชน
11.1 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องมีอานาจในการดาเนินการในการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อแก้ไข
สถานการณ์อย่างทันท่วงที เมื่อพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ และหน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องประกาศแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นทางการใน
การดาเนินการใดๆ ต่อบริษัทประกันภัย หรือ การยกเลิกการดาเนินการใดๆ ต่อบริษัทประกันภัย
โดยแนวทางการปฏิบัติจะต้องเหมาะสมสามารถจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้
11.2 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องมีการเตรียมมาตรการต่างๆ ไว้ เพื่อนามาใช้ในการบังคับใช้
หรือ เข้าแทรกแซง เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น โดยอานาจต่างๆ ควรกาหนดไว้ในกฎหมาย และอย่าง
น้อยควรจะรวมถึงการกาหนดข้อจากัดในการประกอบธุรกิจ และมาตรการเสริมสร้างฐานะทาง
การเงินของบริษัทประกันภัย
11.2.1 หน่วยงานที่กากับดูแลอย่างน้อยควรจะมีอานาจในการออกมาตรการต่างๆ ดังนี้


การกาหนดข้อจากัดในการประกอบธุรกิจ
o ห้ามบริษัทประกันภัยออกกรมธรรมใหม่ๆ
o ชะลอการอนุมัติการดาเนินธุรกิจใหม่ๆ หรือ การซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติม
o ห้ามบริษัทประกันภัยโอนทรัพย์สิน
o ห้ามเป็นเจ้าของบริษัทสาขา
o ห้ามบริษัทสาขาดาเนินกิจกรรมใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อความฐานะ
ทางการเงินของบริษัทประกันภัย



แนวทางเพื่อเสริมสร้างฐานะทางการเงินของบริษัทประกันภัย
o กาหนดให้บริษัทประกันภัยมีมาตรการเพื่อลด หรือ บรรเทาความเสี่ยง
o กาหนดให้บริษัทประกันภัยเพิ่มทุน
o ห้าม หรือ ระงับการจ่ายเงินปันผล หรือ การจ่ายเงินใดๆ ก็ตามแก่
ผู้ถือหุ้น
o ห้ามการซื้อหุ้นของตนเองของบริษัทประกันภัย



แนวทางการดาเนินงานอื่นๆ
o จัดการการโอนภาระผูกพันตามกรมธรรม์จากบริษัทประกันภัยที่ประสบ
ปัญหาไปยังบริษัทประกันภัยที่ยอมรับการโอน
o ระงับ หรือ เพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันภัย
o ห้ามบุคคลดาเนินการใดๆ ในอนาคต
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11.3 ภายหลังจากได้มีการดาเนินมาตรการแก้ไข หรือ มาตรการปรับปรุง และแนวทางการปฏิบัติ
หรือ การลงโทษ หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องมีการตรวจสอบให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตาม
มาตรการนั้นๆ และต้องประเมินประสิทธิภาพความสามารถของบริษัทประกันภัย
11.4 หน่วยงานที่กากับดูแลควรมีแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหาร
จัดการและธรรมาภิบาล ซึ่งรวมถึงอานาจในการสับเปลี่ยน หรือ การจากัดอานาจของ
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง บุคลากรที่มีความสาคัญต่อการควบคุมบริษัทประกันภัย
เจ้าของกิจการและผู้ตรวจสอบจากภายนอก
11.5 ในกรณีที่จาเป็น หรือ ร้ายแรง หน่วยงานที่กากับดูแลจะดาเนินการพิทักษ์ทรัพย์
(conservatorship) ต่อบริษัทประกันภัยที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดในการกากับดูแล
หน่วยงานที่กากับดูแลควรมีอานาจในการควบคุมบริษัทประกันภัย หรือ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หรือ
ผู้พิทักษ์ทรัพย์ (receivers) และมีอานาจในการจัดการอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์
11.6 หากมีการละเมิดกฎหมาย หน่วยงานที่กากับดูแลอาจใช้การเรียกค่าปรับและลงโทษต่างๆ
ต่อบริษัทประกันภัย หรือ บุคคล ซึ่งบทลงโทษควรจะเหมาะสมแก่การกระทาความผิด
11.6.1 ในบางกรณี หน่วยงานที่กากับดูแลอาจจะใช้มาตรการการแทรกแซงโดยการลงโทษ
ต่อบริษัทประกันภัย หรือ บุคคล
11.7 ในกฎหมายจะต้องกาหนดให้มีการดาเนินการต่อบริษัทประกันภัยและบุคคลที่ประวิงเวลาใน
การให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่กากับดูแล ปกปิดข้อมูลต่อหน่วยงานที่กากับดูแล ให้ข้อมูลที่ทาให้
เข้าใจเป็นอย่างอื่น หรือ จงใจรายงานข้อมูลที่ผิดต่อหน่วยงานกากับดูแล
11.8 กระบวนการในการดาเนินมาตรการแทรกแซงไม่ควรทาให้มาตรการป้องกันและแก้ไข
สถานการณ์และการบังคับใช้มีความล่าช้า
11.9 หน่วยงานที่กากับดูแล หรือ หน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ควรดาเนินการเพื่อให้มีการ
บังคับใช้มาตรการแทรกแซงทั้งหมดตามที่กาหนดไว้
11.10 หน่วยงานที่กากับดูแลควรมีบรรทัดฐานในการเข้าแทรกแซงบริษัทประกันภัยและบุคคล
เพื่อให้การดาเนินมาตรการแทรกแซงเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อการละเมิดและข้อบกพร่องที่
เหมือนกัน
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ICP 12 การเลิกกิจการและออกจากตลาด (Winding-up and exit from the Market)
ในกฎหมายจะต้องกาหนดถึงแนวทางการออกจากตลาดของบริษัทประกันภัย โดยจะต้องให้
คาจากัดความของการล้มละลาย (Insolvency) และกาหนดวิธีการและขั้นตอนสาหรับการ
ล้มละลาย ในกรณีของกระบวนการเลิกกิจการ กฎหมายจะต้องให้ความคุ้มครองต่อผู้ถือ
กรมธรรม์เป็นลาดับแรก เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์
แนวทางปฏิบัติเบื้องต้น
12.0.1 ICP เรื่องนี้ สามารถนามาปรับใช้ได้กับบริษัทกฎหมายเท่านั้น โดย ICP นี้จะเน้นเรื่อง
การล้มละลายและการดาเนินการเมื่อบริษัทประสบปัญหา อย่างไรก็ตาม การคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์
นามาใช้เพื่อความมั่นคงทางการเงิน
12.0.2 บริษัทประกันภัยสามารถล้มละลายได้ (An insurer may on longer be
financially viable or may be insolvent) และในกรณีดังกล่าว หน่วยงานที่กากับดูแลอาจจะเข้า
มาแก้ไขในส่วนที่จาเป็นต้องมีการเข้าครอบงา (take over by) หรือ รวมกับ (merger with) บริษัทที่
มีฐานะมั่นคงกว่า หากมาตรการอื่นๆ ไร้ผล หน่วยงานที่กากับดูแลควรสามารถปิดกิจการ หรือ ช่วย
ปิดกิจการของบริษัทที่มีปัญหาได้โดยต้องคานึงถึงการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์
12.0.3 ในกฎหมายควรจะกาหนดลาดับความสาคัญ ซึ่งควรกาหนดให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับ
เป็นลาดับแรก เมื่อบริษัทประกันภัยออกจากตลาด อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว ในหลายประเทศจะ
ให้ความสาคัญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นก่อน เช่น พนักงาน หรือ หน่วยงานที่จัดเก็บ (fiscal
authorities) และในบางประเทศ ได้จัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ (policyholder
protection) เพื่อให้ความคุ้มครองเพิ่มเติม หรือ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์
12.0.4 หากบริษัทประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ ซึ่งภายในกลุ่มธุรกิจมีการทาธุรกรรม
ระหว่างกันภายในกลุ่ม (Intra-group transaction) และมีการค้าประกันกันระหว่างบริษัทประกันภัย
กับบริษทั อื่นในกลุ่มธุรกิจ ในกรณีนี้ การออกจากตลาดของบริษัทประกันภัย หน่วยงานที่กากับดูแล
จะต้องประสานกับหน่วยงานกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอน
หากเป็นไปได้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือในการกากับดูแล สามารถศึกษาได้จาก ICP 25
เรื่องความร่วมมือและการประสานงานในการกากับดูแล (Supervisory Cooperation and
Coordination)
12.0.5 ในกรณีที่บริษัทประกันภัยมีการทาธุรกิจข้ามพรมแดน (cross border dealings)
เช่น การดาเนินธุรกิจผ่านสาขา หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องประสานกับหน่วยงานกับดูแลอื่นที่
เกี่ยวข้องเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอน หากเป็นไปได้
12.1 กระบวนการเลิกกิจการและการออกจากตลาดของธุรกิจประกันภัยจะต้องมีการกาหนดไว้
อย่างชัดเจนในกฎหมาย โดยสิทธิเรียกร้องลาดับแรกตามกฎหมายควรเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้
ถือกรมธรรม์และผู้รับประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ ซึ่งกระบวนการนี้มีเป้าหมายเพื่อปกป้อง
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ผลประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์
12.1.1 องค์กรต่างๆ จะต้องรับผิดชอบในการจัดการกับการล้มละลายของบริษัทประกันภัย
ซึ่งรวมถึง การปรับโครงสร้างขององค์กร หากเป็นเป็นได้ หรือ การโอนการรับประกันภัย และการออก
จากตลาดของบริษัทประกันภัยจะต้องมีการกาหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย
12.2 ในกฎหมายควรจะกาหนดถึงการสิ้นสุดในการดาเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย
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ICP 13: การประกันภัยต่อและการถ่ายโอนความเสี่ยงรูปแบบอื่นๆ
(Reinsurance and Other Forms of Risk Transfer)
หน่วยงานที่กากับดูแลเป็นผู้กาหนดและบังคับใช้มาตรฐานการประกันภัยต่อ และการถ่ายโอน
ความเสี่ยงรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทประกันภัยมีการควบคุมและรายงานการถ่ายโอน
ความเสี่ยงของบริษัทอย่างเหมาะสมและโปร่งใส หน่วยงานที่กากับดูแลจะพิจารณาถึงลักษณะ
ทั่วไปของธุรกิจประกันภัยต่อ ในการกากั บดูแลบริษัทประกันภัยต่อในขอบเขตความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานทีก่ ากับดูแล
แนวทางปฏิบัติเบื้องต้น
13.0.1 มาตรฐานข้อนี้ เป็นแนวทางสาหรับหน่วยงานที่กากับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันภัยต่อ (Reinsurance) และการประกันภัยต่อช่วง (Retrocession) และระบุแนวทาง
สาหรับหน่วยงานที่กากับดูแล ในประเด็นทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ แต่ไม่ระบุแนวทางการ
กากับดูแลบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) โดยตรง
13.0.2 การกากับดูแลบริษัทผู้รับประกันภัยต่อโดยตรง ในภาพรวมมีความใกล้เคียง การ
กากับดูแลบริษัทประกันภัยทั่วไป ดังนั้น หลักการทุกข้อในมาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย
(IAIS Insurance Core Principles) สามารถนามาใช้กับการกากับดูแลบริษัทประกันภัยต่อได้
สมาคมผู้กากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (IAIS) คาดหวังว่าหน่วยงานที่กากับดูแลจะใช้มาตรฐาน
การกากับดูแลธุรกิจประกันภัย (IAIS Insurance Core Principles) รวมถึงมาตรฐานและแนวทาง
ของหน่วยงาน โดยคานึงถึงลักษณะทั่วไป และระดับความซับซ้อนของธุรกิจ ซึ่งจะทาให้หน่วยงานที่
กากับดูแลในขอบเขตความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องต้องคานึงถึงลักษณะเฉพาะของธุรกิจประกันภัยต่อ
ด้วย
13.0.3 หลักการที่เกี่ยวข้องกับการเอาประกันภัยต่อ (Ceded Insurance) สามารถนามาใช้
กับบริษัทประกันภัย และบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ซึ่งหมายความว่า หลักการเกี่ยวกับการเอา
ประกันภัยต่อ หมายรวมถึง การเอาประกันภัยต่อช่วง (Ceded Retrocession) หลักการเกี่ยวกับ
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ (Cedant) หมายรวมถึง บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อช่วง (Retrocedant)
และหลักการเกี่ยวกับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) หมายรวมถึง บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ
ช่วง (Retrocessionaire) ในมาตรฐานฉบับนี้ ให้คาว่า “บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ” (Cedant) และ
คาว่า “บริษัทประกันภัย” (Insurer) ใช้แทนกันได้ ทั้งนี้ มีประเด็นหลายประเด็นในมาตรฐานข้อนี้
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทประกันภัยในอาณัติ (Captive Insurer) และบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ
13.0.4 มาตรฐานข้อนี้ออกแบบให้ปรับใช้ได้กับทั้งธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
แม้ว่าตัวอย่างส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับบริษัทประกันวินาศภัย อย่างไรก็ตาม ประเด็นส่วนใหญ่ใน
มาตรฐานฉบับนี้สามารถปรับใช้ได้กับธุรกิจประกันภัยต่อของทั้งธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
13.0.5 การกากับดูแลการประกันภัยต่อที่มีบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อไม่ได้กระทา เพื่อ
ควบคุมการดาเนินงานของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ แต่เพื่อกากับดูแลบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ซึ่ง
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เป็นสิ่งจาเป็นเพื่อให้หน่วยงานที่กากับดูแลมองเห็นภาพรวมของความมั่นคงของบริษัทผู้เอาประกันภัย
ต่อ ในขอบเขต ความรับผิดชอบ และเพื่อให้ทราบถึงสถานะทางการเงินของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
มาตรฐานข้อนี้ มุ่งเน้นหลักการการกากับดูแลบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ (และบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
ช่วง)
13.0.6 การประกันภัยต่อโดยบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
ความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงประเภทใดประเภท
หนึ่ง และไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าความเสี่ยงนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง
13.0.7 สัญญาการประกันภัยต่อเป็นสัญญาที่จัดทาขึ้นระหว่างธุรกิจหนึ่งกับอีกธุรกิจหนึ่ง
เพื่อเป็นหนึ่งในวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง และเงินทุน ด้วยเหตุผลนี้ ความไม่สมดุลกัน ของความ
เชี่ยวชาญและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทาสัญญากับผู้บริโภค จะไม่เป็นปัญหาของภาคธุรกิจ
ประกันภัยต่อ อย่างไรก็ตาม ความไม่สมดุลกันของอานาจในการต่อรองอาจเกิดขึ้นได้ และหน่วยงาน
ที่กากับดูแล ไม่จาเป็นต้องให้ความคุ้มครองบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ แบบเดียวกับที่ให้ความคุ้มครอง
ผู้เอาประกันภัยที่เป็นบุคคล
13.0.8 การกากับดูแลควรมุ่งเน้นไปที่การคาดหวังของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ และการหารือร่วมกับบุคคลดังกล่าว เกี่ยวกับวิธีการบริหารและการ
ตรวจสอบการดาเนินการตามวิธีการดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยงานที่กากับดูแล ไม่ควรละเว้นการกากับดูแล
ด้านอื่นๆ ทั้งในส่วนของขั้นตอนการออกใบอนุญาต และด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
13.0.9 ในการตรวจสอบการประกันภัยต่อ หน่วยงานที่กาดับดูแลจะต้องทาการตรวจสอบ
โดยคานึงถึงปัจจัยต่างๆ เป็นกรณีไป ซึ่งปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วย











ความมั่นคงทางการเงินและประวัติการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อ
กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงและเงินทุน
ความเหมาะสมของกลยุทธ์การประกันภัยต่อ
โครงสร้างของการประกันต่อ รวมถึงกลไกในการโอนความเสี่ยง
การจัดจ้างบุคคลภายนอก ทั้งการจ้างบริษัทภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายใน
กลุ่มธุรกิจเดียวกัน
ระดับความเสี่ยงรวมที่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อหนึ่งบริษัทจะรับหรือมีบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อหลายบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจเดียวกัน
สัดส่วนของธุรกิจที่เอาประกันภัยต่อ ที่ทาให้ความเสี่ยงสุทธิได้สัดส่วนกับแหล่ง
เงินทุนของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
ระดับความมีประสิทธิภาพของการโอนความเสี่ยง
ความยืดหยุ่นของการประกันภัยต่อในสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดในการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทน
ขอบเขตวิธีการลดความเสี่ยงด้านเครดิต
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กฎหมายของประเทศที่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจดทะเบียน

13.0.10 การบริหารจัดการการประกันภัยต่อสามารถทาให้เกิดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
(Operational Risk) จากการขาดความรอบคอบในการบริหารจัดการสัญญา ความไม่มีประสิทธิภาพ
ของระบบการอานวยการและระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ ความไม่มีประสิทธิภาพของระบบติดตาม
และรวบรวมข้อมูลการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ความบกพร่องดังกล่าว อาจนาไปสู่ปัญหาความล่าช้าใน
การจัดเก็บเงินและการจัดส่งรายงานให้กับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อล่าช้า
13.0.11 สัญญาการประกันภัยต่ออาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal Risk)
เนื่องจากอาจมีความซับซ้อนและไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้เอาประกันภัยต่อได้ ความ
เสี่ยงด้านกฎหมาย คือ ความเป็นไปได้ที่คดีความ จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินการ หรือ สถานะของ
ผู้รับประกันภัยต่อ ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ ความเสี่ยงดังกล่าวอาจลดลงได้โดยปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้







ภาษาในการทาสัญญามีความชัดเจน ได้รับการเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย และ
ทาให้เสร็จสมบูรณ์ตรงตามเวลา
การใช้คาศัพท์ในการทาสัญญาที่ใช้โดยทั่วไป และมีคาอธิบายอย่าง ละเอียด
ผู้ซื้อมีความเชี่ยวชาญพอสมควร
การใช้คนกลางโดยบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ (อาจเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถให้
คาปรึกษาด้านการประกันภัยต่อ และ คาปรึกษาด้านกฎหมายในกรณีที่เกิด
ปัญหาขึ้น)
มีความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างบุคลากรและองค์กรในตลาดประกันภัยต่อ

วัตถุประสงค์ของการประกันภัยต่อและการโอนความเสี่ยงภัยรูปแบบอื่นๆ
13.0.12 ธุรกรรมการโอนความเสี่ยงภัย คือ ความพยายามที่จะทาให้บริษัทผู้เอาประกันภัย
ต่อ มีค่าสินไหมทดแทนที่น้อยลง หรืออยู่ในระดับที่คาดเดาได้ โดยมีเบี้ยประกันภัยเป็นค่าตอบแทน
และสามารถทาหน้าที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการให้เงินทุน เพื่อรองรับความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในการ
ขาย (Acquisition Cost)
13.0.13 สัญญาการประกันภัยต่อเป็นสัญญาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อ และบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องปกติในอุตสาหกรรมการ
ประกันภัยต่อ ที่จะพูดว่าสัญญาการประกันภัยต่อมีผลต่อการโอนความเสี่ยงที่แอบแฝงบางส่วน
อย่างไรก็ดี และควรคานึงว่า ทั้งสองฝ่ายมีความเสี่ยงคนละประเภทเมื่อตอนที่ตกลงเข้าสู่การทา
ธุรกรรม โดยบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ตกลงที่จะแลกเปลี่ยนความเสี่ยงด้านการประกันภัย
(Insurance Risk) เพื่อความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) และความเสี่ยงด้านอัตรา
พื้นฐาน (Basis Risk) ในขณะที่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านการประกันภัย
(Insurance Risk) ความเสี่ยงในการกาหนดช่วงเวลา (Timing Risk) และความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติการ (Operational Risk)
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13.0.14 รูปแบบการโอนความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันกับการประกันภัยต่อ อาทิ
พันธบัตรมหันตภัย (Catastrophe Bond) และตราสารอนุพันธ์ต่างๆ ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า “ทางเลือก
ในการโอนความเสี่ยง” ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและหน่วยงานที่กากับดูแลควรจะทาความเข้าใจ
กับนวัตกรรมใหม่ๆ โดยไม่จากัดอยู่เพียงแค่ตัวอย่างที่ระบุไว้ในที่นี้
13.0.15 วัตถุประสงค์ของการประกันภัยต่อ คือการลดความความผันผวน และความไม่
แน่นอนของความเสี่ยงในการกาหนดราคา (Pricing Risk) ของบริษัทผู้เอาประกันภัย โดยใช้การร่วม
รับเสี่ยงภัย (pooling) เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ในการอยู่รอดของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อในระยะยาว
ในการซื้อประกันภัยต่อ ผู้เอาประกันภัยพยายามจะสร้างความมั่นคงทางฐานะทางเงินผ่านการร่วม
รับเสี่ยงภัย ซึ่งโดยปกติเจตนาในการทาประกันภัยต่อจะเกี่ยวเนื่องกับประเด็นต่างๆ ที่จะกล่าวถึงต่อ
จากนี้ และเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานที่กากับดูแลควรเข้าใจเหตุผลทางการค้าที่แอบแฝงในโครงการ
ประกันภัยต่อเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเหมาะสมของโครงการ
ขีดความสามารถ
13.0.16 การประกันภัยต่อสามารถให้ความยืดหยุ่นกับบริษัทประกันภัย ในด้านขนาด
ประเภทความเสี่ยง และปริมาณของธุรกิจที่สามารถรับประกันภัย การประกันภัยต่อสามารถช่วยให้
บริษัทประกันภัยเข้าสู่ธุรกิจใหม่ ขยาย หรือ ถอนตัวจากประเภทธุรกิจและ/หรือพื้นที่ทาธุรกิจภายใน
ระยะเวลาสั้น
ความมั่นคง
13.0.17 โครงสร้างของการประกันภัยต่อที่เหมาะสม จะสามารถช่วยเหลือบริษัทประกันภัย
โดยการลดความผันผวนจากการรับประกันภัย ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทประกันภัยสามารถลดปริมาณ
เงินทุนที่มีความเสี่ยง และพัฒนาส่วนเหลื่อมทรัพย์สินเหนือหนี้สิน (Solvency Margin) ของบริษัท
ประกันภัย
การคุ้มครองทางมหันตภัย
13.0.18 การประกันภัยต่อสามารถให้ความคุ้มครองจากความเสียหายขนาดใหญ่ที่เกิดจาก
มหันตภัย เช่น แผ่นดินไหว ไฟป่า และพายุไซโคลน
การให้เงินสนับสนุน
13.0.19 การประกันภัยต่อสามารถให้เงินสนับสนุนการดาเนินงานของบริษัทประกันภัย ซึ่ง
เป็นทางเลือกในการเพิ่มทุนของบริษัทประกันภัย ส่งผลให้บริษัทประกันภัยสามารถใช้ประโยชน์จาก
การมีสินทรัพย์หนุนหลังจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ
ความเชี่ยวชาญ
13.0.20 บริษัทผู้รับประกันภัยต่อสามารถให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการการรับประกันภัย
และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บริษัทประกันภัยในด้านเฉพาะทางที่บริษัทอาจไม่มีประสบการณ์
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มากพอ พนักงานที่มีคุณภาพของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อสามารถให้บริการเกี่ยวกับ ขั้นตอนการรับ
ประกันภัย และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บริษัทประกันภัยใหม่ และ/หรือ บริษัทประกันภัยที่เริ่ม
เข้าสู่ประเภทธุรกิจใหม่ หรืออยู่ระหว่างการขยายส่วนงาน
การกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม
13.0.21 สัญญาประกันภัยต่อสามารถใช้อานวยความสะดวกในการดาเนินธุรกิจประกันภัยที่
มีความซับซ้อน และกลุ่มธุรกิจประกันภัยต่อ สมาคมผู้กากับ ดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (IAIS)
และ ICP 23 การกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม (Group-wide Supervision) สามารถให้คาแนะนา
เพิ่มเติมในด้านนี้
13.1 หน่วยงานที่กากับดูแลกาหนดให้บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ มีกลยุทธ์การทาประกันภัยต่อ
และการถ่ายโอนความเสี่ยง ที่เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารการรับประกันภัย ความเสี่ยง และเงินทุน นอกจากนี้ หน่วยงานที่
กากับดูแลกาหนดให้บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมีระบบและกระบวนการที่สามารถยืนยันว่ากลยุทธ์
ดังกล่าวได้นาไปปฏิบัติจริง และบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ มีระบบและการควบคุมการถ่ายโอน
ความเสี่ยงที่เหมาะสม
13.1.1 กลยุทธ์การประกันภัยต่อของบริษัทผู้เอาประกันภัย ควรเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การ
บริหารความเสี่ยงและเงินทุน ซึ่งควรคานึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต้นทุนของเงินทุน สภาพคล่อง
ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ มุมมองของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและ
การตลาดในอนาคต และการคาดเดาการรับประกันภัย กลยุทธ์ดังกล่าวควรมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
13.1.2 การกาหนดกลยุทธ์การประกันภัยต่อ ควรพิจารณารูปแบบการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและระดับเงินทุน โดยการคานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้เป็นพิเศษ





ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (ทั้งระดับความเสี่ยงโดยรวมและการรับเสี่ยงภัยไว้เอง
สุทธิ)
ระดับความเสี่ยงสูงสุดและระดับความเสี่ยงตามสถานการณ์
การกระจายความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านเครดิตที่ยอมรับได้

13.1.3 ความรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาและการตกลงใช้กลยุทธ์ ควรอยู่ที่คณะกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ซึ่งควรจัดตั้งกลไกการดูแลตรวจสอบการนา
กลยุทธ์มาปฏิบัติจริงให้สอดคล้องกับการบริหารของบริษัท
13.1.4 การดูแลตรวจสอบการนากลยุทธ์มาปฏิบัติจริงของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงควรรวมถึงการเห็นชอบแผนการประกันภัยต่อ และการปฏิบัติที่ต่างไปจากกลยุทธ์ควรได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
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13.1.5 คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงควรพิจารณาผลการดาเนินงานของแผนการ
ประกันภัยต่ออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แผนดังกล่าว เป็นไปตามเจตนาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
13.1.6 ในกรณีที่มีการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานภายใต้แผนประกันภัยต่อ ควรมี
ข้อกาหนด สาหรับบุคคลหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขอบเขตอานาจหน้าที่ สาหรับการพิจารณาของ
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
13.1.7 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ของบริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อ รวมถึงรูปแบบการดาเนินธุรกิจ และความเหมาะสมของกลยุทธ์การประกันภัยต่อ
ต่อรูปแบบการดาเนินธุรกิจ หลังจากทาความเข้าใจแล้ว หน่วยงานที่กากับดูแล ควรอยู่ในฐานะที่
สามารถท้าทายกลยุทธ์นั้นได้ หากเห็นว่าไม่มีความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง
13.1.8 การควบคุมการดาเนินการด้านการประกันภัยต่อควรเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุม
ภายในแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อหน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้การ
ควบคุมดูแลดังกล่าวเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด ความซับซ้อนของธุรกิจบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
และระดับของความเสี่ยงจากการประกันภัยต่อ องค์ประกอบต่อไปนี้ เป็นองค์ประกอบที่ควรมีสาหรับ
การทาธุรกรรมทางการประกันภัยต่อ ซึ่งหน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้บริษัทที่กากับดูแล
ปฏิบัติตาม
การเชื่อมโยงกับการประเมินเงินทุน
13.1.9 บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ควรรับรองว่าลักษณะของแผนการประกันภัยต่อ รวมถึง
ความเสี่ยงของคู่สัญญา จะถูกสะท้อนและมีการประเมินความมั่นคงของเงินกองทุนตามความเสี่ยง
การเห็นชอบเกณฑ์การรักษาความปลอดภัย
13.1.10 บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ควรมีกระบวนการที่เหมาะสมในการคัดเลือกบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อ ซึ่งสามารถให้ความปลอดภัย และควรมีขั้นตอนสาหรับกรณีที่ต้องทาการตรวจสอบ
บริษัทผู้รับประกันภัย นอกเหนือจากกระบวนการที่ได้รับการเห็นชอบ
13.1.11 เกณฑ์ที่ได้รับการเห็นชอบ ควรได้รับการพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับนิยามของ
ความปลอดภัยทางการประกันภัยต่อ ที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อยอมรับได้ ซึ่งอาจจะอยู่บนพื้นฐาน
ของความเห็นฝ่ายนอก มุมมองของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต่อบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ระดับเงินทุน
ขั้นต่า ระยะเวลาและคุณภาพของความสัมพันธ์ ความเชี่ยวชาญ ระดับของการประกันภัยต่อช่วง
หรือ ประเด็นทั้งหมดรวมกัน และประเด็นอื่นๆ
ขีดจากัดของความเสี่ยงรวม
13.1.12 บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อควรกาหนดขีดจากัด หรือแนวทางที่ระบุถึงความปลอดภัย
และขนาดของบริษัทผู้รับประกันภัยต่ออย่างรอบคอบในเชิงของความเสี่ยงรวมระดับสูงสุดต่อบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อ หรือ ต่อกลุ่มผู้รับประกันภัยต่อ ซึ่งควรสอดคล้องกับขีดจากัดของแนวทางหรือ
กฎเกณฑ์การกากับ นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยควรมีกระบวนการการดูแลความเสี่ยงรวม เพื่อให้
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แน่ใจว่าขีดจากัดหรือแนวทางดังกล่าว ไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบ ในบางกรณี บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อ อาจทาการฝ่าฝืนขีดจากัด ให้พิจารณาการเพิ่มกระบวนการการลดความเสี่ยงเพื่อให้
กลับสู่ระดับข้อจากัดหรือตามแนวทางที่กาหนด
กระบวนการสาหรับการจัดการสินทรัพย์การประกันภัยต่อ
13.1.13 บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อควรมีขั้นตอนที่รับรองได้ว่าการรายงานเกี่ยวกับหรือจาก
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ มีความตรงต่อเวลา เสร็จสมบูรณ์ และความตกลงเป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญา
ความเหมาะสมของเกณฑ์การรับประกันภัย
13.1.14 บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ควรพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่เหมาะสมกัน ใน
เชิงของสัญญาการประกันภัยต่อ และนโยบาย ซึ่งหมายความว่าบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ อาจต้อง
แบกรับความเสี่ยงสูงกว่าเจตนาไว้ เพราะความไม่เหมาะสมของเกณฑ์การรับประกันภัย
เกณฑ์และกระบวนการสาหรับการซื้อความคุ้มครองแบบเฉพาะราย
13.1.15 บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ควรมีเกณฑ์ที่เหมาะสมสาหรับการซื้อความคุ้มครอง
แบบเฉพาะราย (Facultative Coverage) การซื้อการประกันภัยต่อเฉพาะราย ควรเชื่อมโยงกับ
กระบวนการที่กล่าวข้างต้น บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ควรมีขั้นตอนเฉพาะในการให้การเห็นชอบ
การดูแล และการยืนยันการรับไว้ซึ่งความเสี่ยงจากการประกันภัยต่อเฉพาะราย การประกันภัยต่อ
เฉพาะรายควรมีหลักประกันก่อนบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ตกลงรับความเสี่ยงที่เกินขีดความสามารถ
ของสัญญา และ/หรือ ที่ยอมรับได้
ข้อมูลการบริหาร
13.1.16 ควรมีข้อมูลการบริหารที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
บริษทั ผู้เอาประกันภัยต่อ สามารถดูแลผลการดาเนินงาน เพื่อรับรองการปฏิบัติจริงตามกลยุทธ์การ
ประกันภัยต่อ และเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนการประกันภัยต่อ
13.2 หน่วยงานที่กากับดูแลกาหนดให้บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมีความโปร่งใสในการจัดการ
การประกันภัยต่อ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานที่กากับดูแลสามารถเข้าใจ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการประกันภัยต่อ และรูปแบบการถ่ายโอนความเสี่ยงอื่นๆ
13.2.1 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนการประกันภัยต่อ ที่หน่วยงานที่กากับดูแลต้องการเพื่อทาการพิจารณาการบริหารความเสี่ยง
ของแผนการประกันภัยต่อ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีความจาเป็นจะต้องทาการตรวจสอบ
สัญญาทุกสัญญา
13.2.2 หน่วยงานที่กากับดูแลควรใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อพิจารณาว่าแผนการประกันภัยต่อ
มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การประกันภัยต่อของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อหรือไม่ และควรท้าทาย
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ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผู้เอาประกันภัย เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และผลการดาเนินงานของสัญญา
ตามความเหมาะสม
13.2.3 หน่วยงานที่กากับดูแลควรขอข้อมูลจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อให้มากพอ เพื่อ
ตรวจสอบว่าเนื้อหาของสัญญาประกันภัยต่อที่ระบุโดยบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมีการสะท้อนให้เห็น
ในรายงานหรือไม่ หน่วยงานที่กากับดูแลควรให้ความสาคัญทางด้านนี้ โดยเฉพาะกับสัญญาที่มี
ขีดจากัดในระดับการถ่ายโอนความเสี่ยง และควรทาความเข้าใจกับวัตถุประสงค์และการบัญชีของ
สัญญาดังกล่าว
13.2.4 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้ระบบการจัดทารายงานเพื่อใช้ในการกากับ
ดูแล รวมข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดทาการประกันภัยต่อของบริษัทผู้เอาประกันภัย เพื่อให้หน่วยงานที่
กากับดูแลสามารถทาการตัดสินใจ เกี่ยวกับ ผลกระทบทางเศรษฐกิจของความคุ้มครองทางการ
ประกันภัยต่อที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อซื้อ
13.2.5 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดตามบทบัญญัติการกากับดูแล โดยหากมีการรับ
ประกันภัยต่อ ซึ่งตามกฎระเบียบทั่วไปถือว่าเป็นการทาประกันภัย จะถือว่าเป็นสัญญา (Contract)
และสัญญาจะถือว่าเป็นการกู้ยืม หรือ การฝากเงิน ถ้าระหว่างการจัดทาสัญญา บริษัทผู้เอาประกันภัย
ต่อ มีข้อผูกพันอย่างไม่มีข้อแม้ที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ สาหรับ
งบดุลที่ติดลบ ซึ่งอาจเกิดจากการทาสัญญานี้
13.2.6 การประกันภัยต่อแบบจากัด (Finite Insurance) หรือในบางประเทศเรียกว่า
Financial Reinsurance หรือ Structured Reinsurance หรือ Non-Traditional Reinsurance
หรือ Loss Mitigation Reinsurance ใช้อธิบายถึงการจัดทาประกันภัยต่อที่มีขีดจากัดในการโอน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรวมที่สามารถจัดเก็บได้ภายใต้สัญญา
13.2.7 หน่วยงานที่กากับ ดูแลควรตระหนักว่าการประกันภัยต่อแบบจากัด เป็นธุรกรรมที่
ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม มีความจาเป็นที่จะต้อง รั บ รองว่ า สั ญ ญาประกั น ภั ย สามารถ
ถ่ายโอนความเสี่ยงด้านการประกันภัยได้เพียงพอตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
13.3 หน่วยงานที่กากับดูแลจะพิจารณาลักษณะการกากับดูแลบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ และ
คู่สัญญาอื่นๆ รวมถึงการยอมรับการกากับดูแล
13.3.1 การยอมรับการกากับดูแลสามารถทาได้ผ่านการทาสัญญาฝ่ายเดียวข้อตกลงระหว่าง
สองฝ่าย และข้อตกลงระหว่างหลายฝ่าย เพื่อยอมรับการกากับดูแล แนวทางของสมาคมผู้กากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (IAIS) ออกแบบมาเพื่อสะท้อนลักษณะสากลและธุรกิจข้ามชาติ ของภาค
ธุรกิจประกันภัยต่อ และเพื่ออานวยความสะดวกในขั้นตอนที่หน่วยงานกากับสามารถนาไปใช้ หนึ่งใน
วัตถุประสงค์ของข้อตกลงในการกากับดูแล คือการอานวยความสะดวกในการรับประกันภัยต่อของ
นานาชาติ โดยการกระตุ้นพัฒนาการของกรอบการกากับ เพื่อให้มีการกากับดูแลสากลที่มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพและไม่ซ้าซ้อนกัน และเพิ่มผลประโยชน์สาหรับการค้าระหว่างประเทศโดย
การกระจายความเสี่ยง ในขณะเดียวกัน เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้เอาประกันภัย ลักษณะความเป็น
สากลของธุรกรรมประกันภัยต่อ ร่วมกับความรอบรู้ของผู้เล่นในตลาด ทาให้การประกันภัยต่อ
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เหมาะสมแก่การทาสัญญายอมรับการกากับดูแล ทั้งนี้ การยอมรับการกากับดูแลในเชิงการกากับดูแล
ธุรกิจแบบรวมกลุ่ม (Group-wide Supervision) อยู่ภายใต้ ICP 25 ความร่วมมือทางการกากับดูแล
และการประสานงาน (Supervisory Cooperation and Coordination)
13.4 หน่วยงานที่กากับดูแลกาหนดให้คู่สัญญาของการประกันภัยต่อจัดทาเอกสารหลักฐานที่
สาคัญทางเศรษฐกิจ ความคุ้มครอง และเงื่อนไขที่ตกลงระหว่างกัน เพื่อจัดทาสัญญาประกันภัย
ต่อให้แล้วเสร็จทันเวลา
13.4.1 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและข้อพิพาทในอนาคต คู่สัญญาประกันภัยต่อควรพัฒนา
คงไว้ และใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่ เพื่อรับรองการจัดทาสัญญาการประกันภัยให้แล้วเสร็จทันเวลา
โดยปกติแล้วเอกสารหลักฐานของสัญญาจะต้องแล้วเสร็จก่อนการเริ่มต้นความคุ้มครอง หรืออย่างเร็ว
ที่สุด หลังการเริ่มต้นความคุ้มครอง
13.4.2 หน่วยงานที่กากับดูแลสามารถเข้าถึงเอกสารหลักฐานการประกันภัยต่อทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับแผนการประกันภัยต่อ ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
13.5 หน่วยงานที่กากับดูแลประเมินว่าบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อสามารถควบคุมสภาพคล่อง
หรือไม่ เพื่อพิจารณาโครงสร้างของสัญญาการถ่ายโอนความเสี่ยง และแบบแผนการจ่ายเงินที่
เกิดจากประเด็นดังกล่าว
13.5.1 ในอดีต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ไม่ถือว่าเป็นประเด็นที่สาคัญ
ในภาคธุรกิจประกันภัย เนื่องจากลักษณะและทิศทางของกระแสเงินภายของบริษัทผู้เอาประกันภัย
ต่อ อย่างไรก็ตาม ปัญหาสภาพคล่องสามารถเกิดขึ้นได้กับบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ เนื่องจากแผนการ
ประกันภัยต่อของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ทั้งนี้ แนวทางทั่วไปเกี่ยวกับสภาพคล่อง อยู่ภายใต้ ICP
16 Enterprise Risk Management for Solvency Purposes และ ICP 17 Capital Adequacy
13.5.2 สัญญาประกันภัยต่อไม่สามารถขจัดหนี้สิ้นทางกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อที่มี
ต่อบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ซึ่งมีหมายความว่า บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะคงไว้ซึ่งความรับผิดทาง
กฎหมาย ที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใต้สัญญาการประกันภัยที่เขียนขึ้น แม้ว่าจะได้ทา
ประกันภัยต่อไว้หรือไม่ก็ตาม ด้วยเหตุนี้ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจานวนมาก สามารถ
ก่อให้เกิดปัญหากระแสเงินสด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีความล่าช้าในการตกลงระหว่างบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อหรือการให้หลักฐานความเสียหายแก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ
13.5.3 สิ่งกระตุ้นจากภายนอกสามารถก่อให้เกิดปัญหาที่ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะในกรณีที่
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ได้ทาประกันภัยต่อช่วงเป็นจานวนมาก หากสัญญาการประกันภัยต่อมี
ประโยคที่ให้อานาจบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อในการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติ หรือผูกมัดให้บริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อ
13.5.4 มีวิธีการในการลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหลายวิธีเช่นเดียวกับความเสี่ยงด้าน
อื่นๆ บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อสามารถพัฒนาการตอบสนองต่อระดับความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ
และเพื่อให้หน่วยงานที่กากับดูแลสามารถประเมินการตอบสนองนั้นๆ
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13.5.5 บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อบางรายเลือกที่จะทาสินเชื่อกับธนาคารเพื่อจัดการกับ
ปัญหาสภาพคล่องระยะสั้น
13.5.6 บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ สามารถร่วมมือกับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ เพื่อลดความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินอย่างรวดเร็วของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ในกรณีที่มีการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจานวนมาก เพื่อให้บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ มีเงินสนับสนุนตามต้องการ
การเจรจาดังกล่าว เป็นการเจรจาทางการค้าระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อ หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อใช้มาตรการที่เหมาะสม
ในการบริหารสภาพคล่อง รวมถึงการกาหนดเกณฑ์การให้เงินสนับสนุน เมื่อมีการร้องขอหลักทรัพย์
ค้าประกันอย่างแพร่หลายอาจทาให้การทดแทนทรัพยากรในภาคธุรกิจประกันภัยต่อลดลง และ
หน่วยงานที่กากับดูแลควรทาให้มีความสมดุลกันระหว่างการลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสาหรับ
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและการส่งเสริมเสถียรภาพของตลาดโดยรวม
13.6 ในกรณีที่มีการอนุญาตให้ถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังตลาดทุนได้ หน่วยงานที่กากับดูแล
สามารถเข้าใจโครงสร้างและการปฏิบัติการดังกล่าว และสามารถตรวจสอบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
13.6.1 ในทศวรรษที่ผ่านมา มีการพัฒนาเทคนิคในการถ่ายโอนความเสี่ยงด้าน
การประกันภัยไปยังตลาดทุน ซึ่งส่งผลให้การถ่ายโอนความเสี่ยงมีความหลากหลายและความซับซ้อน
มากขึ้น
13.6.2 การถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังตลาดทุน สามารถทาได้หลายแบบ ส่วนใหญ่จะเป็นการ
จัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นตัวกลางที่มีชื่อเรียกที่หลากหลาย ได้แก่ Special Purpose
Vehicles, Special Purpose Reinsurance Vehicles, Special Purpose Insurers, Special
Purpose Entities ฯลฯ ภายใต้มาตรฐาน ICP ฉบับนี้ Special Purpose Entities (SPE) ใช้
ครอบคลุมถึงตัวกลางทุกประเภท อย่างไรก็ตาม การถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังตลาดทุนไม่ได้จากัดอยู่
แค่การใช้ Special Purpose Entities หน่วยงานที่กากับดูแลควรตรวจสอบพัฒนาการต่างๆ ทางด้าน
นี้อย่างต่อเนื่อง
13.6.3 ธุรกรรมข้างต้นมีความคล้ายคลึงกับการประกันภัยต่อ เพราะฉะนั้นแนวทางปฏิบัติ
ในมาตรฐานข้อนี้สามารถนามาปรับใช้ได้ อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมดังกล่าว มีลักษณะพิเศษที่หน่วยงาน
ที่กากับดูแลควรคานึงถึง เพื่อให้สามารถทาการประเมินความเหมาะสม และความมีประสิทธิภาพของ
ธุรกรรมที่นามาใช้โดยบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
การประเมินเบื้องต้น
13.6.4 องค์ประกอบหลักของโครงสร้าง Special Purpose Entities คือการรับโอนความ
เสี่ยงด้านการประกันภัยมายังตัวกลางที่มีกองทุนสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อรับผิดชอบการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้กับบริษัทผู้เอาประกันภัย และเพื่อให้นักลงทุนไม่เรียกร้องจากบริษัทผู้เอา
ประกันภัย หน่วยงานที่กากับดูแล ควรเข้าใจ และทาความคุ้นเคยกับขอบเขตหน้าที่ของ Special
Purpose Entities ในการเป็นตัวกลางที่มีกองทุนสนับสนุนอย่างเต็มที่ และการรับรองไม่ให้มีสภาวะ
97 จ ก 350

ล้มละลาย
13.6.5 เพื่อเป็นการรับรองว่าโครงสร้าง Special Purpose Entities สอดคล้องกับการมี
กองทุนสนับสนุนเต็มที่ หน่วยงานที่กากับดูแลควรคานึงถึงองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ เวลากากับดูแล
Special Purpose Entities









โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ Special Purpose Entities
กลยุทธ์การลงทุนและสภาพคล่องของ Special Purpose Entities
กลยุทธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิตการตลาดในการรับประกันภัย
และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ของ Special Purpose Entities
การจัดลาดับความสาคัญของการจ่ายเงิน
ขอบเขตการทา Stress Test ของกระแสเงินในโครงสร้างของ Special
Purpose Entities
การจัดการสินทรัพย์ และการเป็นเจ้าของสินทรัพย์โดยกฎหมายของ Special
Purpose Entities
ขอบเขตการกระจายความเสี่ยงของสินทรัพย์ของ Special Purpose Entities
การใช้ตราสารอนุพันธ์ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการลดความเสี่ยงและ
การบริการแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

13.6.6 เพื่อเป็นการรับรองว่า โครงสร้าง Special Purpose Entities สอดคล้องกับเกณฑ์
การป้องกันสภาวะล้มละลาย (bankruptcy remote) หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดดังต่อไปนี้



กาหนดให้มีความเห็นทางกฎหมายที่เหมาะสมเกี่ยวกับ bankruptcy
remoteness
กาหนดให้มีการเปิดเผยของ bankruptcy remoteness ของ Special
Purpose Entities โดยการทาบันทึกความเข้าใจ

13.6.7 การเข้าใจหน้าที่ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร Special Purpose Entities เป็น
สิ่งสาคัญในการเข้าใจถึงความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงในที่นี้อาจมีพื้นฐานที่แตกต่างจากความเสี่ยง
ในการทาธุรกรรมทางการประกันภัยต่อ หน่วยงานที่กากับดูแลควรสามารถทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเด็น ดังต่อไปนี้






ขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูลของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (เช่น ผู้สนับสนุนเงินทุน ผู้รับ
ประกันภัยต่อ นักลงทุน ที่ปรึกษา คู่สัญญา ฯลฯ) ให้แก่หน่วยงานที่กากับ
ดูแล
ขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ของฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับ Special Purpose Entities (เช่น กรณีที่ผู้สนับสนุนเงินทุน
รับหน้าที่ผู้บริหาร)
ระดับความเสี่ยงจากอัตราพื้นฐาน (Basis Risk) ที่ผู้สนับสนุนเงินทุนได้รับ และ
ระดับความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นกับผู้สนับสนุนเงินทุน
98 จ ก 350








รายละเอียดของการบริหารจัดการของ Special Purpose Entities และผู้ที่มี
ส่วนสาคัญต่อการดาเนินงานของบริษัท
การตรวจสอบบุคคลที่สามของโครงสร้าง Special Purpose Entities (เช่น
หน่วยงานภายนอก)
ความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความแม่นยาของการคาดการณ์ของการวางแผนการเงินและสถิติประกันภัยที่
เกี่ยวข้อง
การเปิดเผยข้อตกลงการว่าจ้างบุคคลภายนอก และ
ความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการหลัก ประกอบด้วย ผู้ให้
หลักประกันทางการเงิน ที่ให้ความคุ้มครองนักลงทุน

13.6.8 หน่วยงานที่กากับดูแลควรเข้าใจขอบเขตของระบบและการควบคุมของ Special
Purpose Entities ที่มีความเหมาะสมและพอเหมาะกับลักษณะของความเสี่ยง และความซับซ้อนของ
โครงสร้างของ Special Purpose Entities หน้าที่ของหน่วยงานที่กากับดูแลบริษัทผู้เอาประกันภัย
ต่อ และหน่วยงานที่กากับดูแล Special Purpose Entities มีการคาบเกี่ยวกันอย่างเห็นได้ชัด
13.6.9 ระบบและการควบคุม นอกเหนือจากที่กาหนดไว้สาหรับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ
จะต้องรับรองว่า






มีข้อห้ามการลงทุนที่ผิดกฎหมาย
มีการจัดการการจ่ายเงิน เงินปันผล ค่าใช้จ่าย และภาษี อย่างถูกต้อง
มีการรายงานบัญชีสินทรัพย์
สินทรัพย์มีอยู่จริงตามกฎหมาย และสามารถชี้แจงได้ และ
หนี้สิ้นสามารถชี้แจงได้อย่างถูกต้องและทันเวลา และสามารถปฏิบัติตามข้อ
ผูกพันตามสัญญา

13.6.10 หน่วยงานที่กากับดูแลจึงควรเข้าใจ ดังต่อไปนี้





การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ Special Purpose Entities เพื่อ
รับรองว่าการบริหารงานดังกล่าว สามารถทาให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับการกากับ Special Purpose Entities
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการในโครงสร้าง Special Purpose Entities และการ
ดาเนินการเพื่อลดความเสี่ยง
ความสมบูรณ์แบบของขั้นตอนการกากับดูแล

13.6.11 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องทาความเข้าใจขอบเขตของการที่ Special Purpose
Entities ก่อให้เกิดความเสี่ยงพื้นฐาน (Basis Risk) ความเสี่ยงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขการการจ่ายค่า
สินไหมทดแทนพิเศษ (Trigger) ภายใต้สัญญาทาง SPE มีความแตกต่างจากเงื่อนไขพื้นฐาน แต่ใน
กรณีที่ SPE ได้กาหนดเงื่อนไขการจ่ายค่าสินไหมทดแทนพิเศษ (Trigger) ไว้อยู่แล้วเช่น การจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนจะจ่ายตามค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งตามประสบการณ์ของบริษัทประกันภัยจะไม่ถือ
99 จ ก 350

ว่าเป็นความเสี่ยง ทั้งนี้ SPE หลายแห่งมีการกาหนดเงื่อนไขดังกล่าวเป็นตัวแปรชี้วัด (Parametric)
ซึ่งจะวัดจากเหตุการณ์ที่สามารถคานวณความเสียหายได้ หรือ กาหนดเป็น Model ซึ่งคานวณความ
เสียหายของเหตุการณ์ ซึ่งหากเป็นกรณีข้างต้น บริษัทประกันภัยยังคงมีความเสียหายบางอย่างที่
จะต้องจ่ายอยู่ในบางเหตุการณ์
ทั้งนี้ หน่วยงานที่กากับดูแล ควรพิจารณาความเสี่ยงพื้นฐานควบคู่ไปกับความน่าเชื่อถือของ
สัญญาประกันภัยของ SPE หรือ เงินกองทุนที่บริษัทประกันภัยต้องดารงไว้
การกากับดูแลอย่างต่อเนื่อง
13.6.12 หน่วยงานที่กากับดูแลควรเข้าใจปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการกากับดูแล Special
Purpose Entities และควรคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้





มาตรการของหน่วยงานที่กากับดูแล ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายการให้
ใบอนุญาต
ระดับเงินทุนและความสามารถของ Special Purpose Entities ในการ
ตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่มีเหตุในความคุมครองเกิดขึ้น
ระดับของรายงานที่กาหนดโดยหน่วยงานที่กากับดุแล เพื่อแสดงให้เห็นว่า
โครงสร้างของ Special Purpose Entities มีความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์
การตอบสนองของ Special Purpose Entities ในกรณีที่มีความผันผวนใน
มูลค่าของสินทรัพย์ที่ลงทุน (อาทิ การจับคู่/การจับคู่ที่ผิดพลาดระหว่างมูลค่า
ของหลักประกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง กระแสเงินจากเบี้ยประกันภัย ค่าธรรมเนียม
ค่านายหน้า เป็นต้น)

การยุติการดาเนินงานของ Special Purpose Entities
13.6.13 การยุติการโอนความเสี่ยงด้านการประกันภัยไปยังตลาดทุน ส่วนใหญ่จะได้รับ
อิทธิพลจากความเสียหายด้านการประกันภัย หน่วยงานที่กากับดูแลควรทาความเข้าใจและ
ความคุ้นเคยกับบทบัญญัติที่บังคับใช้ เพื่อกาหนดการดาเนินการในการหยุดการโอนความเสี่ยงข้าม
ภาคธุรกิจอย่างมีแบบแผน
13.6.14 นอกจากนี้ หน่วยงานที่กากับดูแลควรเข้าใจขั้นตอนที่ Special Purpose Entities
ต้องดาเนินการเมื่อมีการยุติลงตามธรรมชาติ และเมื่อภาระหน้าที่ได้เสร็จสิ้นลง อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องแบ่งแยกระหว่างการยุติธุรกรรมเนื่องจากการขาดทุน และการยุติ
ธุรกรรมเนื่องจากถึงกาหนดโดยกฎหมาย (โดยไม่มีการขาดทุน) ซึ่งกรณีหลังค่อนข้างมีความง่ายดาย
และตรงไปตรงมา แต่การยุติธุรกรรมเนื่องจากการขาดทุนจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ในด้าน
ต่างๆ ดังต่อไปนี้




ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายส่วนแบ่งคืน และเงื่อนไขต่างๆ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการลงทุน
การยุติ Special Purpose Entities และความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk)
100 จ ก 350

และประเด็นการกากับที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่กลับไปสู่ผู้สนับสนุนเงินทุน/บริษัท
ผู้เอาประกันภัยต่อ เมื่อมีการยุติการดาเนินการดังกล่าว

101 จ ก 350

ICP 14: การประเมินมูลค่า (Valuation)
หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องกาหนดเงื่อนไขในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท
ประกันภัยเพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินความมั่นคงทางการเงิน
แนวทางปฏิบัติเบื้องต้น
คาอธิบาย
14.0.1 IAIS พิจารณาแล้วเห็นว่าควรจะมีวิธีการคานวณรายการต่างๆ ในรายงานทางการเงิน
สาหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป (general purpose financial reports) ที่สามารถนามาใช้ให้สอดคล้อง
กับวิธีการคานวณที่ใช้สาหรับวัตถุประสงค์การรายงานตามที่กฎหมายกาหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลง
วิธีการคานวณให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ต้องเป็นไปตามกฎข้อบังคับตามกฎหมาย อย่างไรก็
ตาม IAIS ก็ตระหนักดีว่าการปรับเปลี่ยนนั้นอาจจะเป็นไปไม่ได้ หรือ ไม่เหมาะสมกับการรายงานทุก
ด้าน เนื่องจากการรายงานต่างๆ อาจมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน IAIS จึงเห็นว่าความแตกต่าง
ระหว่างการรายงานทางการเงินสาหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปและการรายงานทางการเงินที่ต้องรายงาน
ตามกฎหมายจะต้องได้รับการยอมรับและอธิบายอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ
14.0.2 IAIS พิจารณาแล้วเห็นว่าหากเงินสารองทางเทคนิคของการรายงานทางการเงิน
สาหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปกับเงินสารองทางเทคนิคของการรายงานทางการเงินต่อสาธารณะตามที่
กฎหมายกาหนดมีความแตกต่างกันจะต้องอธิบายความแตกต่างอย่างเปิดเผยและได้รับการยอมรับ
จากสาธารณะในกรณีที่ข้อมูล อัตราคิดลด (discount rate) วิธีการ และสมมติฐานมีความแตกต่าง
กัน โดยใช้เหตุผลอธิบายว่าทาไมวิธีการที่แตกต่างที่นามาใช้นั้นถึงเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินความความมั่นคงทางการเงิน
14.0.3 หากขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งรวมถึงมาตรฐาน IFRS มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับนี้ การประเมินมูลค่าที่ใช้ในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ให้จัดทาตามมาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับนี้
14.0.4 เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ หรือ หนี้สินของบริษัท
ประกันภัยเป็นปัจจัยสาคัญในการกาหนดมูลค่าที่ควรจะเป็น มาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย
ฉบับนี้จะพิจารณาถึงกฎระเบียบข้อบังคับในการประเมินมูลค่า ซึ่งควรมีความเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของการประเมินความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยภายใต้บริบทของ
กฎระเบียบข้อบังคับความมั่นคงทางการเงินตามความเสี่ยงของสมาคมผู้กากับดูแลธุรกิจประกันภัย
นานาชาติ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการจัดทางบดุลทั้งหมด (total balance sheet approach) โดย
วิธีการทางเศรษฐศาสตร์6 และการคาดการณ์อนาคตและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างมีเหตุมีผล
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วิธกี ารทางเศรษฐศาสตร์อาจหมายรวมถึงการประเมินมูลค่าแบบต้นทุนตัดจาหน่าย (amortised cost) และการประเมินมูลค่าแบบ
market-consistent valuation ตามมาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับนี้
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14.0.5 มาตรฐานข้อ 17.1 กล่าวไว้ว่า หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องกาหนดให้ใช้วิธีการ
จัดทางบดุลทั้งหมดในการประเมินความมั่นคงทางการเงินซึ่งต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
สินทรัพย์ หนี้สิน เงินทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายและทรัพยากรทุน และจะต้องกาหนดให้ความเสี่ยง
ได้รับการยอมรับอย่างเหมาะสม7 วิธีการจัดทางบดุลดังกล่าวจะทาให้มั่นใจได้ว่า การคานวณ
เงินกองทุนที่สามารถนาไปใช้ได้และเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกฎหมายสอดคล้องกับสมมติฐานที่
ได้รับการยอมรับและการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินเพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมิน
ความมั่นคงทางการเงิน
14.0.6 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันของวิธีการในการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ใน
บริบทของแนวทางการจัดทางบดุลทั้งหมด เงินกองทุนจะถือว่าเป็นส่วนต่างระหว่างสินทรัพย์กับ
หนี้สิน โดยอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับและการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินความ
มั่นคงทางการเงิน
วัตถุประสงค์ของความมั่นคงทางการเงิน
14.0.7 การประเมินสาหรับวัตถุประสงค์ของความมั่นคงทางการเงินที่กล่าวถึงในมาตรฐาน
การกากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับนี้ เป็นการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่ใช้ภายใต้
แนวคิดเรื่องการประเมินความมั่นคงทางการเงินตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
14.0.8 การประเมินความมั่นคงทางการเงินเป็นผลมาจากการพิจารณาแนวทางการกากับ
ดูแลตามมาตรการต่างๆ และการประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทประกันภัยในปัจจุบันและฐานะ
ทางการเงินในอนาคต ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชาระหนี้ของบริษัทประกันภัยที่มีต่อผู้
เอาประกันภัยเมื่อครบกาหนดชาระ ประโยชน์ของการประเมินความมั่นคงฯ นี้ก็คืองบแสดงฐานะทาง
การเงินที่มีความแตกต่างจากรายงานทางการเงินสาหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป โดยในมาตรฐานการ
กากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับนี้ รายงานทางการเงินที่ใช้ประเมินความมั่นคงทางการเงินคือ รายงาน
ทางการเงินที่ต้องรายงานตามกฎหมาย (regulatory financial statement) ซึ่งรายงานทางการเงินนี้
จะรวมถึงงบแสดงฐานะทางการเงินที่ต้องรายงานตามกฎหมายและการดารงเงินกองทุนตามกฎหมาย
โดยวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับนี้คือ “การประเมินสาหรับ
วัตถุประสงค์ของการประเมินความมั่นคงทางการเงิน” (valuation for solvency purpose) จะ
หมายถึงเป็นการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินในรายงานการเงินที่ต้องรายงานตามกฎหมาย
ซึ่งการประเมินความมั่นคงทางการเงินทั้งหมดอาจจะต้องใช้ข้อมูลอื่นเพิ่มเติมในรายงานทางการเงินที่
ต้องรายงานตามกฎหมาย เช่น




การทดสอบภาวะวิกฤตและการสร้างเหตุการณ์จาลอง;
ความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยและการประเมินความมั่นคงทางการเงิน; และ
การเปิดเผยข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

14.0.9 เงินสารองทางเทคนิคเป็นองค์ประกอบที่มีนัยสาคัญต่อการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์
ของมั่นคงทางการเงิน เงินสารองทางเทคนิคนี้จะรวมถึงขอบเขตความเหมาะสมของความเสี่ยงเพื่อ
7

วิธกี ารจัดทางบดุลทั้งหมดเป็นแนวคิดซึ่งแทนที่แนวคิดที่ใช้วิธีการเฉพาะ เช่น วิธีการคานวณต้นทุนของเงินทุน (cost of capital
method) หรือ วิธีการคานวณเปอร์เซ็นไทล์ (percentile method)
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วัตถุประสงค์ของความมั่นคงทางการเงิน การดารงเงินกองทุนตามกฎหมายก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบ
ของการประเมินเพื่อความมั่นคงทางการเงินและเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกฎหมายจะรวมค่าเผื่อ
สาหรับความเสี่ยงไว้ ซึ่งเมื่อนาการประเมินความมั่นคงทางการเงินและการกาหนดเงินสารองทาง
เทคนิคมาเชื่อมโยงกันจะทาให้เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกฎหมายมีเพียงพอต่อภาระหนี้สินที่เกิด
จากสัญญาประกันภัยตามที่หน่วยงานที่กากับดูแลกาหนด
14.0.10 ในสถานการณ์ที่เลวร้าย สินทรัพย์บางอย่างอาจจะด้อยค่าลงหรือไม่มีมูลค่าเลย ซึ่ง
ผลที่ตามมาคือ ในการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน สินทรัพย์ประเภทนั้นอาจจะถูกนาออก
หรือถูกลดมูลค่าลงจากเงินกองทุน และในอีกทางหนึ่งคือจะต้องกาหนดให้เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้
ครอบคลุมมูลค่าสินทรัพย์ที่ลดลงด้วย การปรับปรุงรายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
คานวณเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้และ/หรือทรัพยากรเงินทุนและการปรับปรุงรายการนี้จะอยู่ใน
ICP 17 Capital Adequacy การปรับปรุงรายการจะแสดงไว้แยกจากมูลค่าสินทรัพย์ในรายงาน
ทางการเงินที่ต้องรายงานตามกฎหมาย และการปรับปรุงรายการนี้จะทาให้เกิดความโปร่งใส
สอดคล้องและสามารถเปรียบเทียบได้
14.1 การประเมินมูลค่าจะต้องทาการรับรู้รายการ การตัดรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงิน
14.1.1 จะต้องรับรู้รายการและตัดรายการในสินทรัพย์และหนี้สินเพื่อให้รู้ถึงความเสี่ยงได้
อย่างเหมาะสม ในแต่ละประเทศวิธีการรับรู้รายการและการตัดรายการดังกล่าวอาจจะแตกต่างจาก
วิธีการรับรู้รายการและการตัดรายการที่ใช้ในรายงานทางการเงินสาหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป
14.1.2 การรับรู้รายการของสัญญาประกันภัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินมูลค่าของเงิน
สารองทางเทคนิคเป็นประเด็นที่มีนัยสาคัญต่อบริษัทประกันภัยและหน่วยงานที่กากับดูแล การรับรู้
รายการมี 2 จุดที่สาคัญคือ วันที่สัญญามีผลบังคับใช้ (bound date) และวันที่เริ่มคุ้มครองของสัญญา
(inception date) โดยหลักการแล้ววันที่สัญญามีผลบังคับใช้จะเป็นวันที่ภาระผูกพันทาง
เศรษฐศาสตร์ได้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้ววันที่สัญญามีผลบังคับใช้ดังกล่าวอาจแตกต่าง
ไปตามประเภทของการประกันวินาศภัย
14.1.3 สัญญาการประกันภัยต่อจะต้องรับรู้และประเมินมูลค่าเพื่อให้สอดคล้องกับการรับรู้
ความเสี่ยง ซึ่งการทาประกันภัยต่อจะช่วยลดความเสี่ยงได้ แม้กรมธรรม์ประกันภัยต่อปัจจุบันเป็นการ
ทาสัญญาคุ้มครองกรมธรรม์ตรงในอนาคต แต่มูลค่าของกรมธรรม์ประกันภัยต่อจะไม่รวมมูลค่าของ
กรมธรรม์ตรงในอนาคตซึ่งยังไม่ได้รับรู้
14.1.4 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (หรือ หนี้สินส่วนหนึ่งจากสัญญาประกันภัย) ที่อยู่ในเงิน
สารองทางเทคนิคจะต้องถูกตัดออกเมื่อหนี้สินหมดแล้ว เช่น หากภาระผูกพันที่ระบุในสัญญา
ประกันภัยได้มีการชาระ หรือยกเลิกหรือหมดอายุ
14.1.5 การซื้อการประกันภัยต่อจะต้องไม่ส่งผลให้เกิดการตัดรายการในเงินสารองทาง
เทคนิค นอกจากการซื้อการประกันภัยต่อดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการระงับหรือการทาสัญญา
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ประกันภัยแบบใหม่
14.2 การประเมินมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินจะต้องประเมินให้มีความสอดคล้องกัน
14.2.1 การประเมินความมั่นคงทางการเงินตามพื้นฐานการประเมินที่มีความสอดคล้องกัน
ของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินเป็นพื้นฐานของการรับรู้ถึงฐานะของทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท
ประกันภัยและฐานะทางการเงินของบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทประกันภัยอื่น เนื่องจาก
การประเมินความมั่นคงดังกล่าวจะทาให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับฐานะทางการเงินซึ่งบริษัท
ประกันภัยและหน่วยงานที่กากับดูแลสามารถนาข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาประกอบการดาเนินการได้
14.2.2 ฐานะทางการเงินของบริษัทประกันภัยทั้งหมดควรอยู่บนพื้นฐานการประเมินที่มี
ความสอดคล้องกันของมูลค่าสินทรัพย์หนี้สิน และความเสี่ยงที่ระบุชัดเจนรวมถึงผลกระทบของความ
เสี่ยงต่างๆ ต่องบดุล การประเมินความสอดคล้องกันนี้ควรจะนามาใช้กับสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมด
รวมถึงสินทรัพย์ส่วนที่เกินจากหนี้สินและควรนามาใช้กับบริษัทประกันภัยทั้งหมดและตลอดช่วง
ระยะเวลาเพื่อที่จะสามารถนามาเปรียบเทียบได้
14.2.3 การประเมินที่มีความสอดคล้องกัน หมายความว่าความแตกต่างของมูลค่าของ
สินทรัพย์และหนี้สินจะสามารถอธิบายได้ว่าเป็นความแตกต่างของกระแสเงินสด เวลา ปริมาณ และ
ความไม่แน่นอนไม่ใช่จากความแตกต่างของวิธีการหรือสมมติฐาน ความสอดคล้องดังกล่าวอาจจะ
นามาใช้ในระดับที่แตกต่างกัน เช่น แต่ละส่วนภายในบริษัท บริษัทหรือกลุ่มบริษัท
14.2.4 การประเมินมูลค่าตลาด หรือ การประเมินมูลค่าแบบต้นทุนตัดจาหน่ายสามารถ
นามาใช้กับสินทรัพย์และหนี้สินบางประเภทได้ ขณะที่วิธีการประเมินต่างๆ เช่น วิธีการประเมินแบบ
คิดลดกระแสเงินสด สามารถนามาใช้กับสินทรัพย์และหนี้สินอื่น โดยการกาหนดค่าพารามิเตอร์
(Calibration) ของวิธีคิดลดกระแสเงินสดต่อการประเมินมูลค่าตลาด หรือ ต้นทุนตัดจาหน่ายของ
สินทรัพย์และหนี้สินอื่นสามารถช่วยให้เกิดความสอดคล้องได้
14.2.5 ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันภัย เครื่องมือทางการเงิน และข้อมูลที่มีอยู่อาจจะมี
ความแตกต่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ ความสอดคล้องกันในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์
และหนี้สินหมายความว่าความแตกต่างข้างต้นสามารถอธิบายได้ว่ามาจากความแตกต่างของกระแส
เงินสดที่แต่ละประเทศได้ประเมิน
14.2.6 เกณฑ์การดารงเงินกองทุนตามกฎหมายกาหนดให้ใช้วิธีการประเมินความสอดคล้อง
กันของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน ความสอดคล้องกันของการประเมินมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินเพื่อ
วัตถุประสงค์ของการประเมินความมั่นคงทางการเงินไม่จาเป็นจะต้องใช้วิธีการประเมินแบบเดียวกัน
ในการประเมินสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมด หากนางบแสดงฐานะทางการเงินมาเชื่อมโยงกับ
เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้จะทาให้เกิดการยอมรับความเสี่ยงที่เหมาะสม
14.3 การประเมินมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินจะต้องดาเนินการด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือ วิธีการที่ให้
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ และวิธีการที่โปร่งใส
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ความน่าเชื่อถือ
14.3.1 มูลค่าที่ควรจะเป็นของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทประกันภัยเพื่อวัตถุประสงค์
ความมั่นคงทางการเงินควรจะใช้วิธีการประเมินมูลค่าที่น่าเชื่อถือ ณ วันที่มีการประเมินความมั่นคง
ทางการเงิน
14.3.2 ความเป็นกลางเป็นสิ่งที่สาคัญต่อการประเมินมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินด้วยวิธีการที่
น่าเชื่อถือ เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทประกันภัยไม่มีอิทธิพลต่อการประเมินอย่างไม่เหมาะสม
การประเมินมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินโดยทั่วไปแล้วจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เช่น การตัดสินใจ
อย่างเชี่ยวชาญในการประเมินความสัมพันธ์กันของข้อมูลและสมมติฐานที่ได้มา ความสอดคล้องกันใน
ความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์จะต้องลดความรู้สึกนึกคิดในการประเมินให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทา
ได้ โดยอาจจะใช้ข้อมูลที่มีอยู่จากกระบวนการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินมูลค่า
ตลาด และข้อมูลปัจจุบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆ และใช้มาตรฐานทาง
วิชาชีพและการประเมินเป้าหมายเพื่อการตรวจสอบอย่างอิสระ หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนด
วิธีการประเมินที่ใช้ข้อมูลจากตลาดการเงินและข้อมูลทั่วไปที่มีอยู่เกี่ยวกับความเสี่ยงทางเทคนิคของ
บริษัทประกันภัย ข้อมูลเฉพาะของบริษัทก็อาจจะเหมาะสมที่จะนามาใช้ ยกตัวอย่างเช่น หากลักษณะ
ธุรกิจและการดาเนินงานของบริษัทประกันภัยได้รับการพิสูจน์อย่างเพียงพอว่ามีการนารายการทาง
บัญชีและข้อมูลที่คล้ายคลึงกันมาใช้ในการประเมินมูลค่าตลาด
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ (Decision usefulness)
14.3.3 ภายใต้บริบทของมาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับนี้ “ประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจ” หมายถึง ประโยชน์ที่ได้จากการตัดสินใจเพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินความมั่นคง
ทางการเงิน โดยจะต้องยอมรับว่าในการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือ
และการลดความรู้สึกนึกคิดในการประเมินอาจจะไม่เพียงพอที่จะตัดความรู้สึกนึกคิดออกไปได้อย่าง
สมบูรณ์ วิธีการที่ให้ค่าแบบเดียวโดยไม่ต้องใช้การประเมินอาจจะให้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจที่น้อย
กว่าวิธีการที่ให้มูลค่าที่สมเหตุสมผลซึ่งเป็นมูลค่าที่ได้มาจากใช้การประเมิน วิธีการที่ให้ผลลัพธ์ที่มี
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจควรจะนามาใช้ก่อนวิธีการที่ไม่ได้ให้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
14.3.4 มาตรการบังคับใช้ในบางประเทศสามารถดาเนินการบังคับใช้ได้ โดยต้องอยู่บน
พื้นฐานของการคานวณตามวัตถุประสงค์เท่านั้น โดยประเทศเหล่านั้นจะให้ความสาคัญกับการ
คานวณตามวัตถุประสงค์ก่อนการคานวณตามสมมติฐานของความรู้สึกนึกคิดและวิธีการ หน่วยงานที่
กากับดูแลอาจจะต้องตั้งสมมติฐานที่มีความเฉพาะมากขึ้น (เช่น อัตราการตายและอัตราดอกเบี้ย)
และกาหนดวิธีการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์ของการกากับดูแล วิธีการประเมินที่เฉพาะจะต้องรวม
ขอบเขตของความเสี่ยงที่เหมาะสมสาหรับการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินความมั่นคง
ทางการเงินด้วย
14.3.5 มูลค่าที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจอาจจะมาจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แห่งซึ่งรวมถึง
การประเมินมูลค่าแบบสอดคล้องกับตลาด (Market-consistent valuation) การประเมินมูลค่าแบบ
ต้นทุนตัดจาหน่าย และรูปแบบการประเมินอื่นๆ เช่น วิธีการการคิดลดกระแสเงินสด
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14.3.6 หากมีตลาดสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งมีการแสดงราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
และสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าได้อยู่แล้ว ราคานั้นๆ สามารถคิดเป็นมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่
เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจสาหรับเหตุการณ์ที่มีขนาดใหญ่ได้ แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีราคาตลาด
สาหรับสินค้าที่เหมือนกันหลายๆ ราคาอยู่ซึ่งการคานวณมูลค่าสุดท้ายจะต้องใช้การประเมินมาช่วยใน
การตัดสินใจ
14.3.7 ในบางเหตุการณ์ ราคาตลาดอาจจะไม่ได้ให้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจที่สาคัญสาหรับ
การประเมินมูลค่า หากตลาดที่อ้างถึงมีการดาเนินงานที่ผิดปกติหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิธีการคานวณมูลค่าที่น่าเชื่อถือตามเงื่อนไขปกติอาจจะเหมาะสมมากกว่าที่จะนามาใช้ เหตุการณ์
ดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น หากต้นทุนการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงสูงทาให้มูลค่าการซื้อขายเบาบาง
แหล่งที่มาของราคาที่เป็นอิสระไม่มีหรือถูกจากัดหรือตลาดถูกบิดเบือน หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้อง
ประเมินสถานการณ์และสรุปว่ามีการประเมินที่เหมาะสม
14.3.8 ต้นทุนตัดจาหน่ายสามารถคิดเป็นมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่มีประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจได้ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงจานวนเงินที่บริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายและจะได้รับเมื่อเวลาผ่านไป
และความผันผวนของมูลค่าตลาดไม่ได้บ่งชี้ถึงความสามารถในการชาระหนี้ของบริษัทประกันภัย
ตันทุนตัดจาหน่ายอาจจะให้มูลค่าที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและการปฏิบัติ เมื่อแนวทางการ
ประเมินอื่นไม่มีประโยชน์และไม่น่าเชื่อถือ การประเมินด้วยการทดสอบความเพียงพอและความ
อ่อนไหวก็จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
14.3.9 รูปแบบของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทประกันภัยเองอาจจะให้มูลค่าที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ความน่าเชื่อถือของรูปแบบนี้จะเป็นผลมาจากการใช้แนวปฏิบัติที่ดีของ
หลักธรรมภิบาล การควบคุมและการตรวจสอบอย่างมีอิสระของบริษัทประกันภัยและหน่วยงานที่
กากับดูแล การเปรียบเทียบการกากับดูแล เกณฑ์มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดีจะสามารถเพิ่มความ
น่าเชื่อถือของผลลัพธ์ได้ วิธีการนี้สามารถนามาใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดค่าความเสี่ยงทั้งหมดได้
(เช่น วิธีการที่เหมือนกัน ระยะเวลา การวัดค่าความเสี่ยง ระดับความเชื่อมั่น เป็นต้น)
14.3.10 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องประเมินมูลค่าของเวลาและปรับค่าความเสี่ยงเพิ่มเข้า
ไปในข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ และอาจจะต้องพิจารณาถึงข้อกาหนดในการเปิดเผย
ข้อมูล สาหรับหนี้สินจะขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนของการดาเนินคดีที่มีนัยสาคัญจึงอาจจะไม่เหมาะสม
ที่จะนามาประเมินมูลค่าตามเวลาและความเสี่ยงมารวมอยู่ในหนี้สินที่ต้องรายงาน เนื่องจากจะเกิด
ความไม่น่าเชื่อถือของการปรับมูลค่าดังกล่าว
ความโปร่งใส
14.3.11 กรอบความมั่นคงทางการเงินจะต้องได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะอย่างเหมาะสมและการรายงานข้อมูลที่เป็นความลับเพิ่มเติมต่อหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับ
ดูแล เช่น การเปิดเผยองค์ประกอบของเงินสารองทางเทคนิคจะช่วยสนับสนุนเป้าหมายเรื่องความ
โปร่งใสและความสามารถที่จะนาข้อมูลมาเปรียบเทียบได้และช่วยให้เกิดความสอดคล้องกันของข้อมูล
มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะรวมถึงการประเมินมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินเพื่อ
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วัตถุประสงค์ของการประเมินความมั่นคงทางการเงินสามารถศึกษาได้ใน ICP 20 Public Disclosure
14.3.12 บริษัทประกันภัยจะต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทประกันภัยใช้ใน
การประเมินมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะต้องอธิบายถึงหลักการของความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจและความสอดคล้องกันของการประเมินสินทรัพย์และหนี้สิน ความโปร่งใส
จะช่วยให้สามารถเข้าใจและสามารถนาข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกันระหว่างบริษัทประกันภัย
ภายในประเทศและต่างประเทศ
14.4 การประเมินมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินเป็นการประเมินทางเศรษฐศาสตร์
14.4.1 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์เป็นการประเมินที่ผลการประเมินฐานะทางการเงิน
บริษัทประกันภัยจะไม่ชัดเจนซึ่งการประเมินฯ ดังกล่าวจะซ่อนหรือมีลักษณะเชิงอนุรักษ์นิยมหรือเป็น
เชิงบวก การประเมินด้วยวิธีนี้จึงเหมาะสมกับเกณฑ์การประเมินความมั่นคงทางการเงินตามระดับ
ความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับ ICP เหล่านั้นและมาตรฐานต่างๆ และจะถ่ายทอดเป้าหมายของความ
โปร่งใสและความสามารถในการเปรียบเทียบได้
14.5 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินจะแสดงให้เห็นถึงมูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดที่ปรับด้วยค่าความเสี่ยง
14.5.1 มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จะสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินแบบมองไปข้างหน้าของ
กระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์หรือหนี้สินโดยใช้ความเสี่ยงของกระแสเงินสดและมูลค่าของเงิน
ตามเวลา สินทรัพย์หรือหนี้สินอาจจะมีทั้งกระแสเงินไหลเข้าและกระแสเงินไหลออก ซึ่งผลกระทบ
สุทธิจะมีมูลค่าเป็นบวกหรือลบได้ การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ไม่จาเป็นต้องคานวณโดยใช้
การคิดลดกระแสเงินสดโดยตรง ราคาตลาดปัจจุบันหรือราคาขายปัจจุบันหรือราคาซื้อปัจจุบันก็
อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินแบบมองไปข้างหน้าของกระแสเงินสดได้
14.5.2 หน่วยงานที่กากับดูแลควรจะพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ทั้งหมดเกี่ยวกับการ
ประเมินมูลค่าตลาดในปัจจุบันของราคา ความเสี่ยงและหลักเกณฑ์ รวมถึงวิธีการและพารามิเตอร์ใน
แต่ละตลาดสาหรับการประเมินมูลค่าสินทรัพย์หรือหนี้สิน
14.5.3 ต้นทุนของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินในอดีตอาจจะไม่สะท้อนการประเมินแบบมองไป
ข้างหน้าของกระแสเงินสดในอนาคตและอาจจะไม่สอดคล้องกับการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของ
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่นในปัจจุบัน โดยทั่วไปแล้วต้นทุนในอดีตจะไม่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่าเมื่อเวลาผ่านไป อย่างไรก็ตาม ต้นทุนตัดจาหน่ายซึ่งได้ปรับต้นทุนในอดีตของมูลค่าสินทรัพย์
หรือหนี้สินเมื่อเวลาผ่านไป อาจจะสะท้อนมูลค่าของกระแสเงินสดในอนาคตที่เชื่อถือได้ เมื่อนามาใช้
ในการทดสอบการด้อยค่าหรือการทดสอบความเพียงพอของสินทรัพย์หรือหนี้สิน
14.5.4 บางประเทศใช้การประเมินทางเศรษฐศาสตร์บางส่วน ซึ่งเรียกว่า
market-consistent valuation ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมในแนวทางปฏิบัติ (Guidance) ข้อ 14.5.5
ถึง 14.5.11บางประเทศใช้การประเมินทางเศรษฐศาสตร์บางส่วน ซึ่งเรียกว่าการประเมินต้นทุนตัด
จาหน่าย (amortised cost valuation) ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมในแนวทางปฏิบัติ (Guidance)
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ข้อ 14.5.12 ถึง 14.5.15
การประเมินแบบสอดคล้องกับตลาด (Market-consistent valuation)
14.5.5 การประเมินสินทรัพย์และหนี้สินทางเศรษฐศาสตร์อาจจะเหมาะสมที่จะใช้ marketconsistent values ในการประเมิน การประเมินนี้จะประเมินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
พารามิเตอร์ที่ตลาดการเงินคาดว่าจะนามาใช้ ทั้งนี้จะเรียกการประเมินว่าเป็น market-consistent
valuation หากขอบเขตของการประเมินและแนวปฏิบัติมาจากตลาดการเงินอย่างชัดเจน
14.5.6 อาจจะเป็นที่รู้กันดีในตลาดการเงินว่าหลักปฏิบัติที่ใช้ในการประเมินมูลค่าตลาดของ
สินทรัพย์และหนี้สินบางประเภทของบริษัทประกันภัยหรือองค์ประกอบของการประเมินจะใช้วิธีการ
ที่มาจากการตั้งสมมติฐาน เทคนิคและข้อมูลเฉพาะในรายการ รวมถึงข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไปเกี่ยวกับความ
เสี่ยงทางเทคนิคของการประกันภัย การคานวณที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัตินี้คือ market-consistent
14.5.7 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติอาจจะต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมในการ
ประเมินมูลค่าตลาดมาพิจารณา เช่น ตลาดมีความผิดปกติไม่สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล
หรือถูกแทรกแซงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น วิธีการแทรกแซงส่วนใหญ่ของรัฐบาล/
หน่วยงานที่กากับดูแล เช่น การอัดฉีดเงินหรือเข้าควบคุมกิจการ การดาเนินการนี้อาจจะถูกตอบโต้
หรือบิดเบือนอุปสงค์และอุปทานในตลาดที่เกี่ยวข้องจนทาให้มูลค่าที่คานวณด้วยวิธี market
consistent ก็อาจถูกบิดเบือนชั่วคราว
14.5.8 market consistent value อาจจะไม่เหมาะสมและมีมูลค่าแตกต่างกันซึ่งอาจจะ
เป็น market consistent ภายใต้สภาพตลาดปกติ และอาจจะต้องคานวณการประเมินทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินความมั่นคง และ market consistent value น่าจะมี
ความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในแต่ละประเทศ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น หน่วยงานที่
กากับดูแลจะต้องให้แนวทางปฏิบัติแก่บริษัทประกันภัยเพื่อที่จะประเมินมูลค่าหรือปรับค่าได้อย่าง
เหมาะสม บริษัทประกันภัยจะต้องใช้แนวทางปฏิบัติสาหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินความมั่นคง
ทางการเงินเพื่อที่จะแสดงมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่มีการปรับค่าความเสี่ยงและรักษาความ
สอดคล้อง ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ความสัมพันธ์กันและความโปร่งใส
14.5.9 ตลาดที่มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งสามารถวัดมูลค่า
ของตัวมันเองได้ ซึ่งจะเรียกว่า market consistent สาหรับสินทรัพย์และหนี้สินอื่นหรือเมื่อตลาดไม่มี
สภาพคล่องอาจจะไม่มีการวัดมูลค่าโดยตรง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การประเมินองค์ประกอบของสิทธิ ภาระผูกพันหรือความเสี่ยงของสินทรัพย์หรือหนี้สินอาจจะมีอยู่
เช่น หากองค์ประกอบของภาระผูกพันของหนี้สินของบริษัทประกันภัยสามารถถูกนามาคานวณซ้า
โดยใช้เครื่องมือทางการเงินซึ่งเป็นเครื่องมือสาหรับการวัดมูลค่าตลาดที่น่าเชื่อถือ การวัดมูลค่านั้นจะ
เป็นตัวบ่งชี้มูลค่าขององค์ประกอบที่น่าเชื่อถือ
14.5.10 market-consistent value ของสินทรัพย์และหนี้สินอาจจะคานวณโดยใช้เทคนิคที่
แตกต่างกันหรือหลายเทคนิครวมกัน ตัวอย่างการประเมินเงินสารองทางเทคนิค:
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หากภาระหนี้สินจากการประกันภัยถูกนามาซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
และซับซ้อนที่เพียงพอ observed price อาจจะถูกนามาใช้ใน market
consistent value และจะต้องพิจารณาถึงการหามาได้ (availability)
ประโยชน์ของการตัดสินใจ และความน่าเชื่อถือของราคา เมื่อได้มูลค่ามาจาก
market-consistent value;
หากกระแสเงินสดทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาระหนี้สินจากการรับ
ประกันภัยสามารถนามาคานวณซ้าโดยใช้เครื่องมือทางการเงิน มูลค่าตลาดจาก
เครื่องมือทางการเงินที่ใช้คานวณซ้าอาจจะนามาใช้เป็นมูลค่าของกระแสเงินสด;
หากกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับภาระหนี้สินจากการประกันภัยไม่สามารถ
คานวณซ้าได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น กระแสเงินสดคงเหลืออาจจะถูกประเมินมูลค่า
โดยใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสด และเพื่อให้เกิดความสอดคล้องทางการตลาด
วิธีการที่ใช้จะต้องแสดงการประเมินมูลค่าตลาดตามหลักเกณฑ์การประเมิน
market consistent และจะต้องแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนหรือไม่มีข้อมูล
ทางการตลาด

14.5.11 วิธีการประเมินนี้บางครั้งจะเรียกว่า “components approach” องค์ประกอบ
ของความเสี่ยงจะถูกประเมิน ณ ราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่านี้จะสามารถตรวจสอบได้ มี
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจและน่าเชื่อถือ องค์ประกอบอื่นๆ อาจจะต้องประเมินโดยใช้วิธี marked-tomodel ยกตัวอย่างเช่น สัญญาประกันภัย ซึ่งมีองค์ประกอบของการลงทุนหรือการฝากเงินและ
องค์ประกอบของความเสี่ยงจากการประกันภัย การใช้ components approach จะช่วยปรับปรุงให้
เกิด market consistency และลดความผิดพลาดของวิธีการประเมิน ทั้งนี้ จะต้องจาไว้ว่าไม่มีตลาด
ใดที่มีสภาพคล่องที่ซับซ้อนเพียงพอที่จะกาหนด market consistent value ขององค์ประกอบความ
เสี่ยง และจะต้องพิจารณาความเสี่ยงสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นมาด้วย
การประเมินต้นทุนตัดจาหน่าย
14.5.12 วิธีการประเมินต้นทุนตัดจาหน่ายสาหรับการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของ
สินทรัพย์และหนี้สินอาจจะเหมาะสมที่จะนาใช้ในการประเมิน วิธีประเมินต้นทุนตัดจาหน่ายจะ
คานวณมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ณ ช่วงเวลาหนึ่งตามมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คิดลด
ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและปรับค่าความเสี่ยง
14.5.13 อัตราคิดลดที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ด้วยวิธีการประเมินต้นทุนตัด
จาหน่ายเทียบเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามจานวนเงินที่
จ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์นั้น โดยปกติแล้วราคาที่ซื้อสินทรัพย์จะเท่ากับราคาตลาด ณ วันที่ซื้อ ราคาที่ซอ้ื
จะสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของสินทรัพย์เมื่อเวลาที่ซื้อ การปรับค่าความเสี่ยงซึ่งได้มีการประเมิน
ณ เวลานั้นจะรวมอัตราคิดลดแล้วโดยอัตโนมัติ
14.5.14 เมื่อประเมินมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินตามการประเมินต้นทุนตัดจาหน่ายจะ
เห็นความสัมพันธ์ระหว่างอัตราคิดลดและเงินสารองความเสี่ยง อัตราคิดลดที่ใช้อาจจะอ้างอิงจาก
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของรายการสินทรัพย์ภายหลังจากปรับค่าเผื่อการผิดสัญญา การรวมเอา
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วิธีการอื่นๆ ของอัตราการคิดลดและการปรับค่าความเสี่ยงมาใช้สามารถทาได้
14.5.15 เมื่อใช้การประเมินต้นทุนตัดจาหน่าย มูลค่าที่ได้จะต้องถูกประเมินความเพียงพอ
อย่างน้อย ปีละครั้ง สาหรับสินทรัพย์ เมื่อสินทรัพย์ด้อยค่าในระดับที่มีนัยสาคัญ มูลค่าของสินทรัพย์
นั้นจะถูกปรับเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของสินทรัพย์ สาหรับหนี้สิน มูลค่าของหนี้สินจะถูก
ตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง หากมูลค่าของหนี้สินไม่เหมาะสมก็จะต้องทาให้มูลค่าของหนี้สิน
แข็งแกร่งขึ้น และจะต้องดาเนินการปรับลดค่าที่มีนัยสาคัญ การทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน
(adequacy test) จะบ่งชี้ให้เห็นถึงความอนุรักษ์นิยมที่มีมากเกินไป
14.6 มูลค่าของเงินสารองทางเทคนิคและหนี้สินอื่นไม่ได้สะท้อนความน่าเชื่อถือของบริษัท
ประกันภัย
14.6.1 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและความน่าเชื่อถือในมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของบัญชี
รายการด้านการประกันภัยเพื่อวัตถุประสงค์ความมั่นคงทางการเงิน มูลค่าของเงินสารองทางเทคนิค
จะต้องไม่สะท้อนความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัย ภาระหนี้สินจากการประกันภัยจะต้องอยู่ใน
ระดับเดียวกับระดับความเชื่อมั่นของบริษัทประกันภัยทั้งหมดในประเทศ และมูลค่าของบัญชีรายการ
แบบเดียวกันแต่ดาเนินการโดยบริษัทประกันภัยที่แตกต่างกันจะต้องไม่ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของ
บริษัทประกันภัย หลักการนี้สามารถนามาใช้กับเงินสารองทางเทคนิคของบริษัทประกันภัยต่อ
14.6.2 อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการพิจารณาเรื่องความมั่นคงของบริษัทประกันภัย
(บริษัทประกันภัยต่อ) ที่เอาประกันภัยต่อ จะต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัยต่อ
แม้ว่ากระแสเงินสดตามสัญญาจะเหมือนเดิม เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกฎหมายหรือการปรับการ
ประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ในการคานวณเงินกองทุนจะไปใช้คุ้มครองความเสี่ยงของการผิดสัญญา
ของบริษัทประกันภัยต่อ อีกทางเลือกหนึ่งคือ ค่าเผื่อของความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้บางอย่าง
สามารถนามาใช้ในการประเมินสินทรัพย์ของบริษัทประกันภัยต่อได้โดยตรง
14.6.3 การประเมินหนี้สินซึ่งไม่ใช่เงินสารองทางเทคนิคจะไม่สะท้อนความน่าเชื่อถือของ
บริษัทประกันภัย
14.6.4 หนี้สินอยู่ในภาระผูกพันของบริษัทประกันภัยในแง่ของสัญญาประกันภัย มูลค่าของ
หนี้สินอาจจะแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่ต่าลงของการชาระเงินคืนภายใต้หนี้ด้อยสิทธิและเงินกองทุนที่
ต่าลงซึ่งใช้ครอบคลุมความเสี่ยงของเงินที่ยังไม่ได้ชาระคืน
14.7 การประเมินมูลค่าของเงินสารองที่เกินกว่าค่าประมาณที่คานวณได้ (Margin over the
current Estimate or MOCE)
14.7.1 เงินสารองทางเทคนิคเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของบริษัทประกันภัยที่จะสามารถดาเนินการตามภาระผูกพันของบริษัทประกันภัยที่มี
ต่อผู้ถือประกันภัยและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาในบัญชีรายการของกรมธรรม์
ประกันภัยของบริษัทประกันภัย และรวมถึง MOCE ทีจ่ ะครอบคลุมถึงความไม่แน่นอนของภาระ
หนี้สินจากการประกันภัย
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14.7.2 กระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการต่อภาระหนี้สินจากการประกันภัยของ
บริษัทประกันภัยจะรวมถึงเบี้ยประกันภัยรับ การจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ กระแสเงินสด
จากกรมธรรม์อื่นๆ (เช่น ช่องทางการจัดจาหน่ายในอนาคตตามสัญญาประกันภัยร่วม) และค่าใช้จ่าย
ในอนาคตของการบริหารจัดการกรมธรรม์
14.7.3 ต้นทุนที่ได้สินค้ามา (acquisition cost) เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของกระแสเงินสด
ของบริษัทประกันภัย ภายหลังจากต้นทุนที่ได้สินค้ามาถูกจ่ายไปแล้ว กระแสเงินสดที่ไหลเข้าใน
อนาคตอาจจะมีมากกว่ากระแสเงินสดที่ไหลออกในอนาคต
14.7.4 เนื่องจากภาระผูกพันของบริษัทประกันภัยที่มีต่อกรมธรรม์ประกันภัยจะมีความไม่
แน่นอนในเรื่องของเวลาและ/หรือจานวนเงิน มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการต่อภาระหนี้สินจะมีค่าความเป็นไปได้ด้วยความน่าจะเป็นที่หลากหลาย ค่าเฉลี่ยน้าหนัก
ความน่าจะเป็นของมูลค่าปัจจุบันคือมูลค่าปัจจุบันที่คาดหวังไว้ (สามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าค่าเฉลี่ย
ทางสถิติ (statistical mean)) และเรียกว่า “ค่าประมาณปัจจุบันของต้นทุนภาระผูกพันของการ
ประกันภัย (current estimate of the cost of meeting the insurance obligations: Current
Estimate)” เทคนิคทางสถิติและเทคนิคทางคณิตศาสตร์อาจถูกนามาใช้ในการคานวณค่าประมาณ
ปัจจุบัน (Current Estimate) รวมถึงการกาหนด (deterministic) เทคนิคการวิเคราะห์และการสร้าง
สถานการณ์จาลอง
14.7.5 นอกจากบริษัทประกันภัยจะต้องเผชิญกับกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
ที่มีต่อภาระหนี้สินจากการประกันภัยแล้ว บริษัทจะต้องเผชิญกับต้นทุนของความไม่แน่นอนในกระแส
เงินสดเหล่านั้น (เช่น กระแสเงินสดผ่านการถือหุ้นในบริษัทอื่นหรือลงทุนใน hedge fund การ
ประกันภัยต่อหรือรูปแบบการลดความเสี่ยงอื่น) บริษัทประกันภัยจะต้องดารงเงินไว้เพื่อที่จะสามารถ
จ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทนหรือผลประโยชน์ตามภาระผูกพันที่อยู่ในกรมธรรม์ประกันภัย ดังนั้น โดย
หลักการแล้วมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของเงินสารองทางเทคนิคจะต้องมากกว่าค่าประมาณปัจจุบัน
ของต้นทุนภาระหนี้สินจากการประกันภัย โดยมูลค่านี้ได้คิดรวมค่าความไม่แน่นอนแล้ว และมูลค่า
ส่วนเกินนี้จะเรียกว่า MOCE
14.7.6 ยกตัวอย่างเช่น เงินกองทุนจะต้องอยู่ในระดับความเชื่อมั่นที่กาหนดตามกรอบความ
มั่นคงทางการเงินที่กาหนดไว้ เงินสารองทางเทคนิคอย่างน้อยจะครอบคลุมต้นทุนของเงินทุนที่มีอยู่
ในสถานการณ์เหล่านี้ MOCE มองว่าอาจเป็นเงินสารองสาหรับเงินทุนที่ผูกพันอยู่ในการดาเนินธุรกิจ
ตลอดช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ของกรมธรรม์ เนื่องจากความไม่แน่นอนจะลดลงตามเวลาที่ผ่านไป
ดังนั้น MOCE ก็จะลดลงตามด้วยและ MOCE จะค่อยๆ ถูกนาออกจากเงินสารองทางเทคนิค ใน
ทานองเดียวกัน ความไม่แน่นอนที่ลดลงก็ทาให้เงินทุนที่ต้องดารงลดลงตามรายการความเสี่ยงที่ได้มี
การปรับปรุงใหม่
14.7.7 ในทางปฏิบัติ อาจจะไม่จาเป็นที่จะคานวณค่าประมาณปัจจุบันและ MOCE แยกกัน
กรอบความมั่นคงทางการเงินจะกาหนดให้ใช้เงินสารองทางเทคนิคมาประเมินเป็นมูลค่าซึ่งมูลค่าที่ได้
จะรวมมูลค่าส่วนเกินที่ชัดแจ้งหรือมูลค่าส่วนเกินแฝงไว้ในค่าประมาณปัจจุบันแล้ว ยกตัวอย่างเช่น
การประเมินมูลค่าตลาดที่น่าเชื่อถือโดยอ้างอิงจากตลาดที่มีสภาพคล่องและมีความซับซ้อนเพียงพอจะ
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รวม MOCE แล้วอัตโนมัติ
14.7.8 วิธีการที่รวมการคานวณค่าเผื่อความไม่แน่นอนจนถึงระดับความเชื่อมั่นซึ่งกาหนดไว้
ในกรอบความมั่นคงทางการเงินจะสามารถคานวณเงินสารองทางเทคนิคได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม
ค่าประมาณปัจจุบันและ MOCE จะต้องถูกรายงานแยกจากกันเพื่อช่วยทาให้มั่นใจได้ว่าเงินสารองทาง
เทคนิคที่ได้นั้นมีความสอดคล้องกันและมีความน่าเชื่อถือ
14.7.9 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สาคัญหรือสมมติฐานที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในการประเมิน
ปัจจุบันและ MOCE จะต้องถูกเปิดเผยและพิสูจน์เพื่อที่จะรักษาความสอดคล้องกัน ความน่าเชื่อถือ
และความสัมพันธ์กันไว้และจะหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีหลักเกณฑ์
14.8 ค่าประมาณปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นจากการดาเนินการเกีย่ วกับภาระผูกพันจากการประกันภัย
ค่าประมาณปัจจุบันจะคานวณโดยปราศจากอคติและใช้สมมติฐานที่เป็นปัจจุบัน
14.8.1 ค่าประมาณปัจจุบันจะสะท้อนให้เห็นถึงกระแสเงินสดในอนาคตทั้งหมดตามสัญญา
ประกันภัยที่มีอยู่ โดยจะรวมกระแสเงินสดทั้งหมด รวมถึงกระแสเงินสดที่ไม่ได้มีการรับประกันที่เลือก
ได้ (non-guaranteed optional) หรือกระแสเงินสดคงเหลือ (discretionary cash flows) ซึ่ง
เกิดขึ้นจากสัญญาระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ถือกรมธรรม์ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงเนื้อหาของ
สัญญาประกันภัยเชิงพาณิชย์และสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงเชิงเศรษฐศาสตร์
14.8.2 สัญญาประกันภัยทั้งหมดจะต้องนามาพิจารณา โดยเฉพาะสัญญาประกันภัยที่จะจ่าย
ค่าเบี้ยประกันภัยในอนาคต ซึ่งเบี้ยประกันภัยดังกล่าวจะเป็นส่วนที่สาคัญต่อการดาเนินการต่อภาระ
ผูกพันภายใต้สัญญาประกันภัย ทั้งบริษัทประกันภัยและผู้ถือกรมธรรม์ก็ไม่สามารถจัดการกับสิ่งหนึ่ง
ได้โดยไม่จัดการกับสิ่งอื่น หากจะยอมรับสิ่งใดก็จะต้องยอมรับสิ่งอื่นๆ ด้วย การประเมินหนี้สินของ
การประกันภัยจะต้องพิจารณากระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงสัญญาและกระแสเงินสดไหล
เข้าของเบี้ยประกันภัย ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดเหล่านั้นและกระแสเงินสดอื่นๆที่
เกี่ยวข้องนั้นจะแสดงให้เห็นถึงน้าหนักความเป็นไปได้ซึ่งจะนามาใช้ในการคานวณค่าประมาณปัจจุบัน
14.8.3 เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับองค์ประกอบของสัญญาประกันภัยเพื่อวัตถุประสงค์
ความมั่นคงทางการเงิน กรอบการกากับความมั่นคงทางการเงินจะต้องระบุขอบเขตของสัญญา
ประกันภัยที่จะกาหนดกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องให้นามารวมอยู่ในการคานวณค่าประมาณปัจจุบัน
สัญญาประกันภัยจะต้องมีขอบเขตเงื่อนไขดังนี้ หากมีอยู่8




การสิ้นสุดของสัญญาเป็นทางเลือกฝ่ายเดียวของผู้เอาประกันภัย หรือ
บริษัทประกันภัยมีสิทธิฝ่ายเดียวที่จะยกเลิกหรือต่อสัญญาประกันภัย หรือ
บริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัยมีสิทธิต่อสัญญาประกันภัยทั้งคู่
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สาหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตระยะยาวที่เงื่อนไขไม่มีสิ้นสุดบางประเภทจะถูกประเมินผ่านช่วงชีวิตของผู้ถือกรมธรรม์ ซึ่งจะอนุญาตให้
นาความน่าจะเป็นของการขาดอายุหรือการเวนคืนกรมธรรม์แนบไว้ในกระแสเงินสดแต่ละประเภท
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14.8.4 ขอบเขตของข้อจากัดแรก คือ กระแสเงินสดตามสัญญาประกันภัยที่เกิดขึ้นจาก
ทางเลือกการรับผลประโยชน์จากผู้เอาประกันภัยเพื่อยืดระยะเวลาการสิ้นสุดสัญญาประกันภัยจะต้อง
ได้รับการพิจารณา ยกเว้นธุรกิจเกิดใหม่ที่เกิดขึ้นจากการ rolling-over ของสัญญาประกันภัยซึ่งการ
ยกเว้น rolling-over ดังกล่าวเป็นการใช้ทางเลือกที่มีอยู่ของผู้เอากรมธรรม์ภายใต้สัญญาประกันภัย
ปัจจุบัน ค่าประมาณปัจจุบันที่ใช้ควรจะพิจารณาอัตราการใช้สิทธิทางเลือกที่คาดหวัง ขอบเขตของ
ข้อจากัดนี้ยกเว้นเบี้ยประกันภัยสมทบเพิ่มเติมโดยสมัครใจ สาหรับสัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัย
สามารถปรับเปลี่ยนการชาระเบี้ยประกันภัยได้ (เช่น กรมธรรม์ประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์)
กระแสเงินสดของกรมธรรม์ดังกล่าวควรจะพิจารณาส่วนสมทบเพิ่มเติมโดยสมัครใจที่สูงกว่าเงินขั้นต่า
ที่กาหนดไว้ภายใต้สัญญาประกันภัยปัจจุบัน เช่น ไม่มีการขาดอายุและการรับประกันอัตราเบี้ย
ประกันภัย ค่าประมาณปัจจุบันที่คานวณได้ควรสะท้อนระดับและอัตราการจ่ายเงินของส่วนสมบท
เพิ่มเติมที่คาดหวังไว้
14.8.5 ขอบเขตของข้อจากัดที่สองจะอธิบายถึงกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์ที่เกินกว่าจุดที่บริษัทประกันภัยจะสามารถยกเลิกสัญญาประกันภัยฝ่ายเดียวได้ เช่น การ
พิจารณารับประกันภัยใหม่ไม่ได้รวมอยู่ในการประเมินมูลค่า เป็นต้น เช่นกรณีของสัญญาประกัน
วินาศภัยจะรับประกันแค่หนึ่งปี ถึงแม้ว่าบริษัทประกันภัยมีเกณฑ์จะต่อสัญญาประกันภัยสูงแต่บริษัท
ประกันภัยจะไม่ทาสัญญาผูกพันระยะยาว กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในสัญญาประกันภัยที่กาลังจะ
หมดอายุหรือสัญญาประกันภัยที่มีผลบังคับใช้อยู่จะต้องได้รับประเมิน ขณะที่ผลกระทบของธุรกิจใหม่
อาจจะได้รับการพิจารณาในเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกฎหมายหรือแหล่งเงินทุนตามกรอบความ
มั่นคงทางการเงิน ในทางตรงข้าม กระแสเงินสดในอนาคตภายใต้สัญญาสัญญาประกันชีวิตหรือทุพพล
ภาพซึ่งบริษัทประกันภัยจะไม่สามารถยกเลิกได้เพียงฝ่ายเดียวจะต้องนามารวมในการประเมินด้วย
ถึงแม้ว่าเบี้ยประกันภัยในอนาคตภายใต้สัญญาประกันภัยจะเพิ่มขึ้น หรือบริษัทประกันภัยสามารถ
ปรับเบี้ยประกันภัยได้ตามประเภทของสัญญาประกันภัยทั้งหมดโดยไม่ต้องรับประกันภัยรายบุคคล
14.8.6 ขอบเขตของข้อจากัดที่สามจะอธิบายว่า แม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะมีทางเลือกที่จะให้
สัญญาประกันภัยดาเนินการต่อหรือทาสัญญาประกันภัยเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากบริษัท
ประกันภัย กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกินกว่าจุดนี้ไม่ควรรวมในการประเมินมูลค่า
ในขณะที่ผลกระทบของธุรกิจใหม่อาจจะได้รับการพิจารณาในเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกฎหมาย
หรือทรัพยากรเงินทุนตามกรอบความมั่นคงทางการเงิน
การจ่ายเงินด้วยความรอบคอบ (Discretionary payments)
14.8.7 สัญญาประกันภัยบางฉบับได้ให้การรับรองผลประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัย (เช่น เงิน
ขั้นต่าที่จะจ่ายให้ในกรณีเสียชีวิต และ/หรือ วันที่ครบกาหนด หรือ เหตุการณ์ต่างๆ) และยก
ตัวอย่างเช่น สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับที่เกี่ยวข้องกับประเภทของสัญญาประกันภัย สิทธิประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หรือทั้ง 2 อย่าง บริษัทประกันภัยจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจานวนเงิน
หรือระยะเวลาที่จะให้ผู้ถือกรมธรรม์ แต่บ่อยครั้งยังคงมีเงื่อนไขข้อจากัดในการพิจารณาอยู่
14.8.8 หากนากระแสเงินสดในอนาคตมาคานวณในเงินสารองทางเทคนิคเพื่อวัตถุประสงค์
ของความมั่นคงทางการเงิน จะต้องพิจารณารายการจ่ายทั้งหมดว่าการจ่ายนั้นๆ ได้รับรองการจ่าย
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ผลประโยชน์ไว้ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาประกันภัยนี้หรือไม่ เช่น เงินปันผลในอนาคตที่บริษัทคาดว่า
จะจ่ายจะต้องนามารวมในการคานวณด้วย
14.8.9 ความหลากหลายของสัญญาประกันภัยและกรอบทางด้านกฎหมายที่แตกต่างกันใน
แต่ละประเทศ หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องกาหนดเงื่อนไขสาหรับการตั้งค่าเผื่อของปัจจัยพื้นฐานใน
การพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการทาสัญญาประกันภัย ที่ใช้ในการประเมินเงินสารองทางเทคนิคให้
เหมาะสมกับประเทศของตนเอง ซึ่งจะต้องไม่กระทบต่อหลักเกณฑ์ของการประเมินความสอดคล้อง
(consistent) ความน่าเชื่อถือ และการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ (economic valuation) และ
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคานวณเงินสารองทางเทคนิคที่มีความเฉพาะมากขึ้นที่ได้อธิบายไว้แล้วใน
มาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับนี้
14.8.10 ในหลายประเทศ กาไรสะสมที่มาจากประเภทของผู้เอาประกันภัยจะถูกคานวณโดย
บริษัทประกันภัยและคานวณแยกจากกัน กาไรสะสมสามารถรองรับความเสียหายเพื่อคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยในกรณีเกิดเหตุการณ์คับขัน กาไรสะสมนี้อาจจะมีลักษณะเป็น
เงินทุนและอาจจะรับรู้ในการคานวณทรัพยากรเงินทุนเพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินความมั่นคง
ทางการเงิน ในกรณีนี้ สิ่งสาคัญคือจะต้องแน่ใจว่าเงื่อนไขที่ถูกกาหนดขึ้นตามกรอบความมั่นคง
ทางการเงินสาหรับการตั้งค่าเผื่อของผลประโยชน์ในอนาคตในการประเมินเงินสารองทางเทคนิคจะ
สอดคล้องกับเงื่อนไขการคานวณทรัพยากรเงินทุนเพื่อให้การประเมินความสอดคล้องทั้งหมดสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย
สมมติฐานปัจจุบันที่ปราศจากอคติ
14.8.11 สมมติฐานปัจจุบันที่ปราศจากอคติได้มาจากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ที่
น่าเชื่อถือ รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงการคาดการณ์ในอนาคต เช่น การปรับปรุงอัตรา
มรณะ การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายซึ่งเกินจริงหรือไม่เกินจริงจากผลลัพธ์ที่คาดหวัง การพิจารณาข้อมูล
และสมมติฐานใหม่ทุกครั้งควรทาเมื่อมีการประเมินมูลค่าของเงินสารองทางเทคนิค ซึ่งการปรับปรุง
แก้ไขใหม่นี้ทาให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลและสมมติฐานนั้นยังคงเหมาะสมที่จะนามาใช้ภายใต้เงื่อนไขใน
ปัจจุบัน
14.8.12 ข้อมูลที่น่าสังเกตติดตาม ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย ราคาตลาดเงิน และอัตราเงินเฟ้อ
เป็นข้อมูลที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้งที่มีการคานวณการประเมินมูลค่าปัจจุบัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสเงินสดจะมีความอ่อนไหวต่ออัตราเงินเฟ้อ สมมติฐานที่มาจากมูลค่าที่เกิดขึ้น
จริง (observed values) ในตลาดจะต้องวัดมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน ณ วันที่ประเมิน
14.8.13 การวิเคราะห์ประสบการณ์การรับประกันภัยอย่างสม่าเสมอโดยการพิจารณาบริษัท
และประสบการณ์ของอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม จะต้องดาเนินการไปเพื่อสนับสนุน
สมมติฐานที่ใช้สาหรับความเสี่ยงทางเทคนิคของประกันภัย เมื่อสมมติฐานขึ้นอยู่กับผลลัพธ์จากการ
วิเคราะห์ประสบการณ์การรับประกันภัยดังกล่าว การวิเคราะห์ประสบการณ์การรับประกันภัยล่าสุด
ในบัญชีรายการไม่จาเป็นที่จะต้องแสดงสมมติฐานปัจจุบันที่น่าเชื่อถือของรายการนั้น ความน่าเชื่อถือ
ที่ยิ่งใหญ่อาจจะได้มาจาการวิเคราะห์ประสบการณ์การรับประกันภัยหลายๆ ปี ความสาเร็จของ
ประสบการณ์ในแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัยและแนวโน้มของ
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ประสบการณ์การรับประกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม จะต้องระวังไว้ว่าประสบการณ์การรับ
ประกันภัยในอดีตจะยังคงเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในปัจจุบัน
14.8.14 หากความน่าเชื่อถือของประสบการณ์การรับประกันภัยของบริษัทประกันภัยต่า เช่น
มีรายการของสัญญาประกันภัยน้อยหรือใหม่ เป็นต้น สมมติฐานที่อ้างอิงจากประสบการณ์ของ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจมากกว่า เนื่องจากเป็นพื้นฐานการคานวณ
กระแสเงินสด
14.8.15 โดยหลักการแล้ว สมมติฐานที่ใช้ควรจะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของบัญชีรายการ
มากกว่าบัญชีรายการเฉพาะที่บริษัทถืออยู่ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติสิ่งที่สาคัญคือลักษณะของ
รายการการรับประกันภัยของบริษัทประกันภัยอาจจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองด้านการ
ดาเนินงานทางธุรกิจที่เฉพาะของบริษัทประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการรับประกันภัย การ
จัดการค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันภัย ข้อมูลเฉพาะของบริษัทอาจจะเหมาะสม
ที่จะนามาใช้ เช่น หากรูปแบบธุรกิจและวิธีปฏิบัติของบริษัทประกันภัยมีหลักฐานยืนยันอย่างเพียงพอ
ว่าตัวอย่างในรายการและข้อมูลที่ใกล้เคียงกันถูกนามาใช้ในการประเมินตลาด
14.8.16 ในเรื่องของค่าใช้จ่าย ประสบการณ์ด้านค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันภัยในการ
บริหารจัดการบัญชีรายการน่าจะเกี่ยวข้องกับการคานวณมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
14.8.17 ต้นทุนที่ได้มาถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักของค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันภัย สัญญา
ประกันภัยส่วนใหญ่ ต้นทุนที่ได้มาจะเกิดขึ้นแล้ว ดังนั้น กระแสเงินสดในอนาคตจะรวมแค่ต้นทุนค่า
บารุงรักษาและค่าสินไหมทดแทน การวิเคราะห์ที่เหมาะสมของประสบการณ์ด้านค่าใช้จ่ายของบริษัท
ประกันภัยจาเป็นจะต้องแยกต้นทุนที่ได้มาออกเพื่อจาลองเป็นค่าใช้จ่ายในอนาคต และจะต้องมีความ
รอบคอบในการจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่ผันแปรโดยตรงกับระดับของธุรกิจใหม่ ดังนั้น ค่าใช้จ่ายจะยังคง
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่ง หากมีการพิจารณาการสิ้นสุดของธุรกิจใหม่
14.9 MOCE จะสะท้อนให้เห็นถึงค่าความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับกระเงินสดในอนาคตที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งเป็นผลจากภาระผูกพันจากการประกันภัยตลอดระยะเวลาของสัญญา
ประกันภัย
14.9.1 การวัดค่าความเสี่ยงอาจจะใช้วิธีการที่แตกต่างกัน ความเสี่ยงบางอย่างอาจใช้ราคา
ตลาดที่มีอยู่ ในการเลือกวิธีการคานวณจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของความเสี่ยงที่จะวัด และ
สามารถใช้วิธีการคานวณอื่นๆ ที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกได้ ซึ่งรวมถึงควอนไทล์ (quantile), conditional
tail expectation, ต้นทุนของเงินทุน (cost of capital) และ explicit assumption method
หากใช้วิธีการคานวณโดยนาเอาวิธีการคานวณหลายๆ วิธีมาใช้ จะต้องตรวจสอบความเข้ากันได้ของ
วิธีการคานวณด้วย วิธีการกาหนดค่าพารามิเตอร์ที่นามาใช้จะต้องลดผลกระทบของความแตกต่าง
เกี่ยวกับวิธีการให้อยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะสามารถประเมินความมั่นคงทางการเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ
ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการหนึ่งวิธีการใดที่ใช้ได้ร่วมกัน และในทางปฏิบัติผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้วิธีการที่
แตกต่างกันจะไม่เหมือนกันและไม่เทียบเท่ากับมาตรฐาน และจะต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ความแตกต่างของการใช้วิธีการที่แตกต่างกันลดลงมาสู่ระดับที่ยอมรับได้ตามวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินความมั่นคงทางการเงิน เมื่อกาหนดวิธีการประเมินแล้วก็ไม่ควรที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการ
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ประเมินจากแบบหนึ่งไปอีกแบบหนึ่ง ยกเว้นจะมีเหตุผลที่เหมาะสมสาหรับการเปลี่ยนแปลง
14.9.2 MOCE จะแสดงให้เห็นถึงการวัดมูลค่าที่ประเมินได้สาหรับค่าความไม่แน่นอนของ
กระเงินสดที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันจากการประกันภัยของบริษัทประกันภัย เพื่อให้เกิดความ
สอดคล้อง ความน่าเชื่อถือและการประเมินที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ MOCE จะต้องคานึงถึงค่า
ความไม่แน่นอนทั้งหมดที่ผูกพันอยู่ในกรมธรรม์ตลอดอายุของสัญญาประกันภัย เช่น ความผันแปร
ของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ความไม่แน่นอนเกิดจากบริษัทประกันภัยไม่ใช่ผู้เอา
ประกันภัย
14.9.3 ความเสี่ยงที่มีต่อภาระผูกพันของกรมธรรม์เท่านั้นที่จะต้องสะท้อนอยู่ใน MOCE ส่วน
ความเสี่ยงอื่นๆ จะสะท้อนอยู่ในเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกฎหมาย หากความเสี่ยงต่างๆ สะท้อน
อยู่ทั้งใน MOCE และเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัย จะต้อง
หลีกเลี่ยงการคานวณซ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
14.9.4 ในบางประเทศอาจจะต้องพิจารณาอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับความไม่แน่นอนจากภาระ
ผูกพันของสัญญาประกันภัยและกาไร หากองค์ประกอบของเบี้ยประกันภัยไม่เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาดังกล่าวจะต้องรับรู้กาไร ณ วันที่กรมธรรม์เริ่มคุ้มครอง ค่าความไม่แน่นอนของประเทศ
เหล่านั้นจะแสดงให้เห็นจากความแตกต่างระหว่างเบี้ยประกันภัยรับและค่าประมาณที่คานวณได้
ประเทศอื่นๆ อาจะจะใช้วิธีการอื่นที่อธิบายอยู่ในมาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับนี้ที่ให้
การประมาณค่าประโยชน์ที่ได้จากการตัดสินใจของระดับความไม่แน่นอนในการคานวณ MOCE และ
อาจจะให้รับรู้ผลกาไร ณ วันที่ออกกรมธรรม์
14.9.5 ขอบเขตของปัจจัยเสี่ยงจะต้องสะท้อนออกมาเมื่อประเมินค่า MOCE และควรจะ
แยกความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงเฉพาะในบัญชีรายการของภาระผูกพันที่มีต่อสัญญาประกันภัย
กับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัทประกันภัย ความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงเฉพาะใน
บัญชีรายการจะอยู่ในภาระผูกพันที่มีต่อสัญญาประกันภัยและจะต้องนามาพิจารณาในการคานวณ
MOCE
14.9.6 วิธีการคานวณที่เหมาะสมสาหรับการคานวณค่า MOCE ตามกรอบความมั่นคง
ทางการเงิน หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องคานึงถึงขอบเขตของวิธีการประเมินที่จะสร้างความโปร่งใส
และสามารถเปรียบเทียบบริษัทประกันภัยกับตลาดประกันภัยได้
14.9.7 วิธีการที่เหมาะสมในการคานวณค่า MOCE จะต้องมีลักษณะ ดังนี้





ภาระผูกพันของสัญญาประกันภัยที่มีรายการความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกันจะมีค่า
MOCE ใกล้เคียงกัน
กระแสเงินสดน้อยจะทาให้ค่า MOCE สูงขึ้น;
ในระดับความน่าจะเป็นเดียวกัน ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงจะมีค่า MOCE สูง
กว่าความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่า;
ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดต่าแต่ความรุนแรงสูงจะมีค่า MOCE สูงกว่าความเสี่ยงที่
มีโอกาสเกิดสูงแต่ความรุนแรงต่า;
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ความเสี่ยงที่มีลักษณะคล้ายกันหรือเหมือนกัน สัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลา
ความคุ้มครองที่นานกว่าจะมีค่า MOCE สูงกว่าสัญญาที่มีระยะความคุ้มครองที่
สั้นกว่า;
ความเสี่ยงที่มีค่าการกระจายตัวที่กว้างจะมีค่า MOCE สูงกว่าความเสี่ยงที่มีค่า
กระจายตัวที่แคบ; และ
ประสบการณ์การรับประกันภัยที่มีจะช่วยลดความไม่แน่นอนและทาให้ค่า
MOCE ลดลง

14.9.8 การจัดทาเกณฑ์ หรือ วิธีการคานวณค่า MOCE ที่เหมาะสมนั้น หน่วยงานที่กากับ
ดูแลจะต้องพิจารณาถึงความหลายหลายของปัจจัยเสี่ยงซึ่งสะท้อนอยู่ใน MOCE
14.9.9 จะต้องพิจารณาการแบ่งกลุ่มของสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันภัยที่อยู่ในบัญชี
รายการที่แยกจากกันและผลกระทบที่มีต่อความหลายหลายของปัจจัยเสี่ยงที่นามาคานวณ การ
แบ่งกลุ่ม เช่น การแบ่งกลุ่มตามลักษณะของธุรกิจ เป็นต้น อาจจะนามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของการ
คานวณและจะต้องพิจารณาความหลายหลายในบัญชีรายการในการคานวณค่า MOCE แต่ไม่รวม
ความหลายหลายนอกบัญชีรายการ วิธีการคานวณนี้แสดงให้เห็นว่าความหลายหลายในบัญชีรายการ
เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่นามาพิจารณา ส่วนความหลากหลายในบัญชีรายการที่เหลืออยู่และความหลาย
หลายนอกบัญชีรายการทั้งหมดสามารถนามาใช้เป็นตัวอย่างการปรับมูลค่าในการดารงเงินกองทุน
ตามกฎหมายหากเหมาะสม ค่า MOCE สาหรับการดาเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยจะต้องเป็น
ผลรวมของค่า MOCE ของรายการบัญชีทั้งหมดของบริษัท
14.9.10 องค์ประกอบของหนี้สินประกันภัย เช่น ภาระผูกพันจากการรับประกันภัยหรือ
ความเสี่ยงทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง สามารถเพิ่มหรือจากัดได้โดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่มีการประเมิน
มูลค่าความน่าเชื่อถือ ซึ่งค่าความน่าเชื่อถือของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว จะให้ค่าความน่าเชื่อถือ
สาหรับองค์ประกอบของหนี้สินรวมถึง MOCE อย่างมีนัยยะ ในทางปฏิบัติแล้วการจากัดดังกล่าวไม่
สามารถนามาใช้ได้อย่างสมบูรณ์ในทุกเหตุการณ์จาลองที่สร้างขึ้น และมีความแตกต่างบางอย่าง
ระหว่างกระแสเงินสดจากการรับประกันภัยกับกระแสเงินสดจากการใช้เครื่องมือแบบเดียวกันซึ่งมี
ประเมินมูลค่าอย่างอิสระ วิธีการที่ใช้ในการประเมินมูลค่านี้ ค่าพารามิเตอร์ของวิธีการประเมินที่ใช้
การประเมินมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการจากัดองค์ประกอบของหนี้สินจะช่วยทาให้เกิด
ความสอดคล้องและความน่าเชื่อถือได้ และหน่วยงานกากับดูแลควรจะสนับสนุนการใช้วิธีการนี้
14.10 การประเมินเงินสารองทางเทคนิคจะต้องประเมินมูลค่าของเงินตามเวลา หน่วยงานที่
กากับดูแลจะต้องกาหนดเกณฑ์สาหรับการคานวณอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคิดลดเงินสารองทาง
เทคนิค
14.10.1 กรอบความมั่นคงทางการเงินจะกาหนดให้ใช้การประเมินมูลค่าเงินตามเวลาในการ
คานวณเงินสารองทางเทคนิคและจะกาหนดเกณฑ์สาหรับการคานวณอัตราอัตราดอกเบี้ยที่จะใช้ใน
การคิดลดเงินสารองทางเทคนิค (อัตราคิดลด) ซึ่งในการสร้างเกณฑ์การคานวณนี้ หน่วยงานที่กากับ
ดูแลจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้


หลักเศรษฐศาสตร์ของภาระผูกพันจากการรับประกันภัยในประเทศซึ่งรวมถึง
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ลักษณะ โครงสร้าง และเงื่อนไขของภาระผูกพัน; และ
ขอบเขตของผลประโยชน์ (หากมี) จะขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อ้างถึง
(underlying assets)

14.10.2 เกณฑ์ในการคานวณอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคิดลดเงินสารองทางเทคนิคจะต้อง
เข้าใจว่าอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมอาจจะไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยที่ปรากฏอยู่โดยตรงและอาจจะไม่ใช้การ
ปรับอัตราดอกเบี้ยตามข้อมูลทางเศรษฐกิจและข้อมูลตลาดที่มีอยู่หากเหมาะสม
14.10.3 ความเสี่ยงที่อยู่ในส่วนอื่นของงบแสดงฐานะทางการเงินที่ได้มาจากการคานวณด้วย
วิธีการต่างๆ ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อ (allowance) สาหรับความเสี่ยงนั้นในอัตราคิดลดที่นามาใช้
14.10.4 เนื่องจากอัตราคิดลดจะส่งผลต่อหลักเศรษฐศาสตร์ของภาระผูกพัน ดังนั้นจะต้อง
ปรับเส้นอัตราผลตอบแทนที่ปรากฏเพื่อคานวณค่าความแตกต่างของเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่
ปรากฏด้วยภาระผูกพัน
14.10.5 เกณฑ์การคานวณสาหรับข้อมูลตลาดและวันครบกาหนดที่ไม่ปรากฏจะต้องใช้การ
ประมาณค่าในช่วงและการประมาณค่านอกช่วง และเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง ความน่าเชื่อถือและมี
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จะต้องใช้อัตราส่วนลดซึ่งสามารถให้ประโยชน์กับผลตอบแทนแบบไร้ความ
เสี่ยง (interest rate term structure) ทั้งหมด
14.10.6 โดยหลักการแล้ว หากการลงทุนมีมูลค่าตลาดที่มีความน่าเชื่อถือและมีการเพิ่มหรือ
จากัดปัจจัยที่เป็นภาระผูกพันหรือความเสี่ยง ค่าที่ได้มานั้นอาจจะอนุมานได้ว่าเป็นค่าที่สะท้อนมูลค่า
เงินตามเวลาแล้ว
14.11 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องกาหนดให้มีการประเมินเงินสารองทางเทคนิคเพื่อตั้งค่าเผื่อที่
เหมาะสมสาหรับผลประโยชน์ที่ให้เป็นทางเลือก (options) และการรับรองผลตอบแทน
(guarantees) ที่อยู่ในสัญญาประกันภัย
14.11.1 การคานวณค่าประมาณปัจจุบันและ MOCE จะต้องตั้งค่าเผื่อที่ชัดเจนสาหรับ
ผลประโยชน์ที่ให้เป็นทางเลือกของผู้เอาประกันภัยหรือบริษัทประกันภัย และการรับรองผลตอบแทน
ที่อยู่ในสัญญาประกันภัย เช่น ผลประโยชน์ขั้นต่าที่จะได้รับและการรับรองอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับ
วิธีการที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของผลประโยชน์ที่ให้เป็นทางเลือกและการรับรองผลตอบแทนจะต้อง
เหมาะสมตามลักษณะ ขนาดและความซับซ้อนของความเสี่ยงและอาจจะใช้วิธีการจาลองสโตคาสติก
(stochastic simulation) หรือวิธีการง่ายๆ ได้หากเหมาะสม
14.11.2 ผลประโยชน์ที่ให้เป็นทางเลือกที่สาคัญของผู้เอาประกันภัยคือ ทางเลือกสิทธิการ
ขาดอายุสาหรับ กรมธรรม์ประกันชีวิตบางประเภทและการรับการจ่ายมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์
ประกันภัยจากบริษัทประกันภัย การตั้งค่าเผื่อของการขาดอายุและการเวนคืนกรมธรรม์ที่ชัดเจน
จะต้องพิจารณาร่วมกับแผนประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่ใช้ในการคานวณเงินสารองทาง
เทคนิค ความเสี่ยงของการขาดอายุและการเวนคืนกรมธรรม์จะต้องนามาพิจารณาตลอดอายุของ
สัญญาประกันภัย ประสบการณ์ในอดีตของการขาดอายุและการเวนคืนกรมธรรม์เป็นข้อมูลที่สาคัญใน
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การนามาตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ในอนาคตที่จะนามาใช้ในการคานวณค่าประมาณ
ปัจจุบันและ MOCE ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการขาดอายุและการเวนคืนกรมธรรม์อาจกระจาย
ได้สมบูรณ์มาก เนื่องจากระดับของการขาดอายุและการเวนคืนกรมธรรม์อาจจะขึ้นอยู่กับสภาพทาง
เศรษฐกิจหรือความเข้าใจของผู้เอาประกันภัยต่อผลการดาเนินงานของบริษัทประกันภัย การปรับลด
ค่าจะผันแปรตามการตอบสนองของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อสภาพทางเศรษฐกิจหรือการรับทราบถึงผล
การดาเนินงานของบริษัทและแรงจูงใจส่วนบุคคลต่อการขาดอายุและเวนคืนกรมธรรม์ ปัจจัยเหล่านี้
จะต้องนามาพิจารณาในการประเมินความเสี่ยงของการขาดอายุและการเวนคืนกรมธรรม์
14.11.3 เงินสารองทางเทคนิคไม่ได้กาหนดว่ามูลค่าเวนคืนกรมธรรม์จะต้องเท่ากับมูลค่า
เวนคืนกรมธรรม์ทั้งหมดที่จ่ายหากกรมธรรม์ทั้งหมดถูกเวนคืนทันที แนวทางฯ ดังกล่าวไม่ได้เป็นการ
ประเมินทางเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากมูลค่าการเวนคืนอยู่ในเงินสารองทางเทคนิคแล้วจากการ
ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของมูลค่าการเวนคืนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อย่างไร
ก็ตาม การคานวณด้วยเครื่องมือทางการเงินทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินความมั่นคง
ทางการเงิน มูลค่าการเวนคืนขั้นต่าจะต้องมีความเหมาะสมเพื่อสามารถป้องกันหากเกิดเหตุการณ์ที่มี
การเวนคืนกรมธรรม์เป็นจานวนมาก ซึ่งมูลค่าการเวนคืนขั้นต่าจะต้องสะท้อนอยู่ในเงินกองทุนที่ต้อง
ดารงไว้ตามกฎหมายอย่างเหมาะสม
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ICP 15: การลงทุน (Investment)
หน่วยงานที่กากับดูแลต้องกาหนดให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตามมาตรฐานในเรื่องกิจกรรม
ด้านการลงทุนของบริษัทประกันภัย เพื่อระบุความเสี่ยงที่บริษัทต้องเผชิญ
แนวทางปฏิบัติเบื้องต้น
15.0.1 มาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับนี้ไม่ได้ประยุกต์ใช้โดยตรงกับนิติบุคคล
ที่ไม่ใช่ธุรกิจประกันภัย (non-insurance entities) ทั้งที่อยู่ภายใต้การกากับดูแล และที่ไม่อยู่ภายใต้
การกากับดูแล (regulated or unregulated) แต่ประยุกต์ใช้กับนิติบุคคลด้านประกันภัยตาม
กฎหมาย (insurance legal entities) และกลุ่มธุรกิจประกันภัยที่ได้รับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จากนิติ
บุคคลภายในกลุ่มธุรกิจของตน
พืน้ ฐำนสำหรับกำรกำหนดระเบียบข้อบังคับในกำรกำกับดูแลด้ำนกำรลงทุน
15.1 หน่วยงานที่กากับดูแลควรมีข้อกาหนดด้านการดาเนินกิจกรรมการลงทุนของบริษัท
ประกันภัย
15.1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจประกันภัยทาให้มีความจาเป็นที่จะต้องกาหนดเงินสารอง
ทางเทคนิค (technical provisions) และเงินทุนที่จะรองรับความเสียหาย (loss-absorbing
capital) ซึ่งทาให้มีความจาเป็นสาหรับการลงทุน ในสินทรัพย์ที่เพียงพอต่อการครอบคลุมเงินสารอง
ทางเทคนิค และระดับเงินกองทุนตามที่กฎหมายกาหนด คุณภาพและลักษณะเฉพาะในพอร์ต
สินทรัพย์ของบริษัทประกันภัย (insurer’s asset portfolio) และการมีผลกระทบและความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน ระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทประกันภัย เป็นจุดศูนย์รวมการประเมินระดับ
ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย ดังนั้น การกาหนดหลักเกณฑ์โดยผู้กากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย และการบริหารจัดการของบริษัทประกันภัยจึงถือเป็นสิ่งสาคัญ
15.1.2 เหตุผลความจาเป็นหลากหลายในการลงทุนของบริษัทประกันภัย (อาทิ การเติบโต
ของมูลค่าการลงทุนตามระยะเวลา (capital appreciation) การป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความ
ผันผวนของราคา (hedging) หรือการประมาณการกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน (cash flow
expectation) และความหลากหลายของสินทรัพย์ทบี่ ริษัทประกันภัยจะทาการลงทุน ซึ่งมีความเสี่ยง
แตกต่างกันไปตามการลงทุน สินทรัพย์บางประเภท เช่น ตราสารทุนและทรัพย์สิน (equities and
property) มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาในระยะเวลาสั้นที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ในส่วน
สินทรัพย์อื่นๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาล (corporate and government bonds) มีการกาหนดรายได้ที่
แน่นอนแต่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวข้องกับราคาของสินทรัพย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าสินทรัพย์สามารถขายก่อน
สัญญาครบกาหนด (maturity) และคู่สัญญา (counterparty) สามารถให้ผลตอบแทนที่แน่นอน
อย่างไร ในส่วนของตราสารอนุพันธ์อาจใช้เพื่อจุดประสงค์ในการมุ่งทาผลกาไรที่สูงนอกจากมีการ
กาหนดหลักเกณฑ์เอาไว้
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15.1.3 ข้อกาหนดทางด้านการเงินนั้น ไม่เพียงพอที่จะทาให้บริษัทประกันภัย มีความมั่นคง
ทางการเงิน ซึ่งควรจะต้องส่งเสริมด้วยข้อกาหนดเชิงปริมาณ และ/หรือ ข้อกาหนดในเชิงคุณภาพที่
เหมาะสม เพื่อจากัดความเสี่ยงทางด้านการลงทุนของบริษัทประกันภัย ซึ่งจะป้องกันความเป็นไปได้ที่
จานวนเงินกองทุนขั้นต่าที่บริษัทควรดารงไว้ (regulatory capital requirements) และความเสี่ยง
ของบริษัทประกันภัย และการประเมินความมั่นคงทางการเงินจะไม่ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีอยู่ในแต่
ละกิจกรรม
15.1.4 การกาหนดข้อบังคับด้านการกากับการลงทุน ปัจจัยที่ต้องพิจารณาอาจรวมถึง










คุณภาพโดยรวมของการบริหารจัดการด้านความเสี่ยง และโครงสร้างหลัก
ธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจประกันภัยในประเทศ (jurisdiction)
วิธีการในการกาหนดคุณภาพแหล่งเงินทุนของผู้กากับดูแล รวมถึงข้อกาหนดเชิง
ปริมาณในการรวบรวมของแหล่งเงินทุน
ความเข้าใจอย่างทั่วถึง และความโปร่งใสของโครงสร้างเรื่องการเปิดเผยข้อมูลใน
ประเทศ และความสามารถของตลาดในการปฏิบัติอย่างละเอียดถี่ถ้วน และการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาด (market discipline)
การพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องทางด้านการลงทุนและตลาดทุนในประเทศและ
ระหว่างประเทศ และความหลากหลายของตราสารทางการเงินที่มีอยู่
ต้นทุนในการดาเนินการตามกฎหมาย ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและ
ผลกระทบของความมีประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม จะต้องคานึงถึงการ
คุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการกากับดูแล
ข้อบังคับด้านการลงทุนขององค์กรที่ให้บริการทางการเงินอื่นๆ รวมถึงธนาคาร
พาณิชย์ ซึ่งบริษัทประกันภัยทาการแข่งขันด้วย
ระดับความระมัดระวัง รอบคอบ และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงของข้อบังคับ
ด้านความมั่นคงทางการเงิน และความเสี่ยงที่ข้อบังคับครอบคลุม

15.1.5 การกากับดูแลด้านการลงทุนอาจกาหนดได้หลายรูปแบบ และอาจส่งผลต่อกลยุทธ์
ทางด้านการลงทุนของบริษัทประกันภัย โดยอาจเป็นการกากับดูแลโดยใช้กฎเกณฑ์
(rule-base) ซึ่งกาหนดเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ในกิจกรรมด้านการลงทุนของบริษัทประกันภัย
เช่น การจากัดจานวนประเภทของสินทรัพย์ในการลงทุน อีกทางหนึ่งข้อบังคับอาจอยู่บนพื้นฐานของ
หลักการ (principle - based) ซึ่งไม่มีการกาหนดกฎเกณฑ์เฉพาะเจาะจงทางด้านกลยุทธ์ในสินทรัพย์
โดยบริษัทประกันภัย หากเป็นไปตามหลักการที่กาหนด
15.1.6 ข้อบังคับในการกากับดูแลการลงทุนอาจประกอบไปด้วยข้อบังคับในรูปแบบ
rule-based และ principle-based ซึ่งกาหนดกฎเกณฑ์เฉพาะ หรือเงื่อนไข และหลักการสาคัญบาง
ประเภท ซึ่งกลยุทธ์ทางด้านการลงทุนของบริษัทประกันภัยควรดาเนินการตาม ข้อบังคับด้านการ
ลงทุนดังกล่าวควรสนับสนุนให้บริษัทประกันภัยมีการบริหารด้านความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
15.1.7 ข้อบังคับโดยกฎระเบียบ (rule-based requirement) อาจจะใช้ข้อห้าม หรือ
ข้อจากัดลักษณะเฉพาะของการลงทุนประเภทต่างๆ (limit specific classes) ยกตัวอย่างเช่น
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ประเภทการลงทุนที่มีความผันผวนสูง (volatile) เช่น สินค้า ตราสารอนุพันธ์ สินทรัพย์ประเภท
ต่างๆ ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่กาหนด เงินกู้ไม่มีหลักประกัน (unsecured loans)
หุ้นที่ไม่ได้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยกฎระเบียบอาจถูกกาหนดกับคู่สัญญา กลุ่มคู่สัญญา หรือ
กลุ่มที่มีความเสี่ยงลักษณะเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การกาหนดสัดส่วนของสินทรัพย์รวมหรือเงินทุน
กฎระเบียบหรือเงื่อนไขดังกล่าวอาจนามาใช้โดยตรงกับการลงทุน หรืออาจนาไปสู่การหักเงินทุนที่มี
อยู่ ซึ่งเปรียบเสมือนการไม่สนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง หรือการกระจุกตัว
สินทรัพย์บางชนิด
15.1.8 ข้อบังคับโดยกฎระเบียบ อาจค่อนข้างง่ายสาหรับหน่วยงานที่กากับดูแลในการบังคับ
ใช้เนื่องจากมีขอบเขตที่จากัดในความแตกต่างของการตีความกฎหมาย เช่นเดียวกันกฎระเบียบอาจ
ง่ายในชั้นศาลในการบังคับใช้ดาเนินการด้านกากับดูแล นอกเหนือจากนั้น ข้อดีของข้อบังคับโดย
กฎระเบียบ หน่วยงานกากับดูแลสามารถห้าม หรือขัดขวางบริษัทประกันภัยจากการลงทุนในประเภท
สินทรัพย์ที่เชื่อว่าไม่เหมาะสม
15.1.9 อย่างไรก็ตาม การกากับดูแลโดยใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบเป็นพื้นฐาน อาจเป็นการ
จากัดนวัตกรรมใหม่ๆ และอาจขัดขวางบริษัทประกันภัยในการถือครองสินทรัพย์ ที่เชื่อว่าเหมาะสม
ที่สุดตามวัตถุประสงค์ทางการเงิน เช่น บริษัทประกันภัยอาจต้องการถือตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกัน
การผันผวนของตลาด ซึ่งตราสารอนุพันธ์อาจอยู่ในบัญชีสินทรัพย์ที่ห้ามลงทุน ซึ่งอาจส่งผลทาให้
กระบวนการจัดการความเสี่ยงไม่มีประสิทธิภาพ หรือเป็นการขัดขวางบริษัทประกันภัยจากการพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ ของสัญญาให้ตรงตามความต้องการของผู้ถือกรมธรรม์ ลักษณะธุรกิจและโครงสร้าง
หนี้สินที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบริษัทประกันภัย นอกจากนั้นการกาหนดรูปแบบเดียวของ
กฎหมายและกฎระเบียบในการกากับดูแลทางด้านการลงทุนซึ่งบังคับใช้กับบริษัทประกันภัยทุกบริษัท
อาจเป็นการไม่สนับสนุนให้บริษัทมีการพัฒนาการจัดการด้านความเสี่ยงด้วยตนเอง
15.1.10 ประโยชน์ของข้อบังคับบทพื้นฐานของหลักการ (principle-based
requirements) คือ มีความยืดหยุ่นมากกว่าสาหรับบริษัทประกันภัย สาหรับทางเลือกในการลงทุน
เพื่อที่จะดาเนินการตามกลยุทธ์ด้านการลงทุนให้มีความเหมาะสมมากที่สุดต่อความเสี่ยงของบริษัท
ประกันภัย ลักษณะความเสี่ยง (risk profile) การประเมินความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย และ
วัตถุประสงค์ทางการเงิน บริษัทประกันภัยจะสามารถเลือกและดาเนินการตามกลยุทธ์ทางด้านการ
ลงทุนสาหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนที่ดีที่สุด ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ของข้อบังคับ
บนพื้นฐานของหลักการซึ่งอาจไม่จาเป็นที่จะต้องทบทวนบ่อยครั้งเพื่อตอบรับต่อนวัตกรรมใหม่ๆ ใน
ตลาดการลงทุน ในส่วนของข้อเสียที่อาจมีอยู่ของการใช้ข้อบังคับบนพื้นฐานของหลักการ คือ อาจ
ปล่อยให้มีการลงทุนใหม่ๆ ซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่าที่ประเมินไว้ และอาจเป็นปัญหาสาหรับหน่วยงาน
กากับดูแลที่จะบังคับใช้กฎระเบียบต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบทางด้านการลงทุน เนื่องจาก
ข้อบังคับบนพื้นฐานหลักการสามารถเกิดความแตกต่างของการตีความในบางส่วน
15.1.11 หน่วยงานกากับดูแลควรมีข้อกาหนดด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่น ที่ไม่ใช่
การประกันภัย และภาคการเงิน ซึ่งสาคัญอย่างยิ่งในการกาหนดระเบียบข้อบังคับเพื่อป้องกันกลุ่ม
ธุรกิจประกันภัยจากการโอนภาระผูกพันของสินทรัพย์ระหว่างนิติบุคคลภายในกลุ่มเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ ความสอดคล้องของการกากับดูแลระหว่างภาคธุรกิจจะช่วยรักษาความเท่าเทียมกันใน
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การแข่งขัน และเสริมสร้างความยุติธรรม อย่างไรก็ตาม ข้อกาหนดเหล่านี้ควรพิจารณาถึงความ
แตกต่างของสถานะความเสี่ยง (risk profile) และ การจัดการความเสี่ยงระหว่างภาคธุรกิจ
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมสาหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัย
15.1.12 สาหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัย หน่วยงานกากับดูแลควรกาหนดภาพรวมในการกากับ
ดูแลการลงทุนลงที่จะนามาใช้สาหรับกลุ่มบริษัท และพิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขสาหรับ
ธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจ (intra-group transactions) ตัวอย่างเช่น การจากัด contagion risk หรือ
reputational risk ซึ่งประเด็นที่ถูกพิจารณาอาจเกิดจากคู่สัญญาทางธุรกิจ และเกิดขึ้นจากการลงทุน
ของบริษัทลูก โดยในสถานการณ์ตึงเครียดอาจมีการเพิ่มข้อจากัดในการเคลื่อนย้ายและลงทุนภายใน
กลุ่มธุรกิจ ขอบเขตการกากับดูแลอาจรวมถึงการกาหนดให้มีหลักฐานทางข้อผูกพันตามสัญญาของ
ความสามารถในการเข้าถึงสินทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงทางการเงินก่อนที่จะอนุญาต
ให้มีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ
15.2 หน่วยงานที่กากับดูแลต้องเปิดเผย และมีความโปร่งใส ในการใช้ข้อบังคับในการกากับดูแล
การลงทุน และต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
15.2.1 การเปิดเผย และความโปร่งใส (openness and transparency) ของข้อบังคับด้าน
การลงทุนมีความจาเป็นเพื่อการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องมี
วัตถุประสงค์ในการกาหนดข้อบังคับด้านการกากับดูแลการลงทุนที่ชัดเจน ความสอดคล้องของ
ข้อบังคับดังกล่าวกับการประเมินความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยมีความสาคัญ เช่น
การประเมินสินทรัพย์และหนี้สิน การคานวณการดารงเงินกองทุนตามกฎหมาย และการกาหนดของ
แหล่งเงินทุนที่มี
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมสาหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัย
15.2.2 หน่วยงานที่กากับดูแลกลุ่มธุรกิจประกันภัยจะต้องมีความชัดเจนในระเบียบข้อบังคับ
ที่นามาใช้กับกลุ่มธุรกิจ (group-wide basis) และนิติบุคคลด้านประกันภัยที่อยู่ในกลุ่ม และควรระบุ
ประเด็นเฉพาะด้านต่อกลุ่มธุรกิจ เช่น ข้อกาหนดด้านสภาพคล่อง (liquidity) ข้อกาหนดด้านการถ่าย
โอนสินทรัพย์ (transferability of assets) และข้อกาหนดด้านการแลกเปลี่ยนเงินทุนภายในกลุ่ม
ธุรกิจ (fungibility of capital within the group)
15.2.3 ในเรื่องของความมั่นคงทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ ความโปร่งใสทาให้เกิดการ
เปรียบเทียบที่เหมาะสมกับข้อบังคับเรื่องความมั่นคงทางการเงินอื่นๆ การเปิดเผยและความโปร่งใส
ของข้อบังคับในการกากับดูแลด้านการลงทุนในประเทศต่างๆ ซึ่งกลุ่มธุรกิจประกันภัยดาเนินการ
ส่งผลให้เกิดการประเมินความมั่นคงทางการเงินรายบริษัทประกันภัยซึ่งเป็นสมาชิกภายในกลุ่มธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพและการประเมินความมั่นคงทางการเงินแบบรวมกลุ่มทั้งธุรกิจ (group-wide
solvency assessment)
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ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลทำงด้ำนกำรลงทุนในพอร์ตสินทรัพย์ (Asset portfolio)
15.3 ข้อกาหนดเกี่ยวกับการกากับดูแลการลงทุน ควรมีการกล่าวถึงเรื่องต่างๆ อย่างน้อยในเรื่อง
ของ




ความปลอดภัย/มั่นคงด้านการลงทุน (security)
สภาพคล่อง (liquidity)
การกระจายความเสี่ยง (Diversification)

ของพอร์ตการลงทุนของบริษัทประกันภัย (insurer’s portfolio of investments) ซึ่งรวมถึง
15.3.1 หน่วยงานกากับดูแลควรกาหนดให้บริษัทประกันภัยมีการลงทุนในสินทรัพย์ตาม
กฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด ควรกาหนดให้บริษัทประกันภัยลงทุนในสินทรัพย์ในลักษณะที่กาหนด เพื่อให้
แน่ใจว่าเป็นการกากับดูแลการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างทั่วถึง





การมีสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงอย่างเพียงพอ
ความสามารถในการชาระเงินให้ผู้ถือกรมธรรม์ หรือเจ้าหนี้เมื่อครบกาหนดชาระ
(สภาพคล่อง)
สินทรัพย์ต้องถูกเก็บรักษาไว้ในที่ที่เหมาะสม พร้อมที่จะนามาใช้
สินทรัพย์จะต้องมีการกระจายอย่างเพียงพอ

15.3.2 นิติบุคคลด้านประกันภัยตามกฎหมายควรแสดงให้เห็นว่าสามารถดาเนินการตาม
ข้อกาหนดด้านการลงทุนและข้อกาหนดในการบริหารความเสี่ยง
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมสาหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัย
15.3.3 นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านการลงทุนในเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณสาหรับนิติบุคคลด้านประกันภัยแล้ว กลุ่มธุรกิจประกันภัยควรตรวจสอบความเสี่ยงที่เกิดจาก
การลงทุนโดยรวมสาหรับทั้งกลุ่มธุรกิจ
15.3.4 ข้อกาหนดเกี่ยวกับการลงทุนควรพิจารณาในกรณีที่ความเสียหายจากการลงทุนที่
เกิดจากนิติบุคคลภายในกลุ่มธุรกิจประกันภัย ซึ่งสามารถส่งผลให้นิติบุคคลอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทั้งหมด
เกิดความไม่มั่นคง โดยการลงทุนที่เกี่ยวโยงภายในกลุ่มธุรกิจ (intra-group investments)
15.3.5 สาหรับสินทรัพย์ของนิติบุคคลใดๆ ภายในกลุ่มธุรกิจประกันภัย อาจรวมถึงการมี
ส่วนร่วมในการลงทุน หรือการลงทุนในนิติบุคคลอื่นภายในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ข้อกาหนดด้านการ
ลงทุนที่เหมาะสมควรที่จะนามาใช้กับการลงทุนหรือการมีส่วนร่วมในการลงทุนดังกล่าว ซึ่งมีการ
เกี่ยวเนื่องเฉพาะกับการขาดสภาพคล่อง (lack of liquidity) ในส่วนของการถือหุ้นค่อนข้างน้อยใน
กลุ่มธุรกิจประกันภัยอื่นซึ่งทาให้ไม่สามารถควบคุมผู้รับการลงทุนได้ อาจจะปฏิบัติตามข้อกาหนด
เดียวกันที่ใช้กับการลงทุนนิติบุคคลนอกกลุ่มธุรกิจ ในทางกลับกัน การถือหุ้นที่มากกว่าที่ทาให้
นักลงทุนสามารถควบคุม และมีอิทธิพลเหนือผู้รับการลงทุน (investee) ควรมีการพิจารณาภาพรวม
สินทรัพย์ของทั้งผู้ลงทุนและผู้รับการลงทุน เพื่อจุดประสงค์ในการใช้ข้อบังคับด้านการลงทุน
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สิ่งเหล่านี้ ถูกดาเนินการเพื่อรักษาความมั่นคง/ปลอดภัย สภาพคล่อง และรักษาระดับการกระจาย
การลงทุนให้เพียงพอ และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ลงทุนจะควบคุมผู้รับการลงทุนให้ดาเนินกิจกรรมด้าน
ลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของตน
ความปลอดภัย/มั่นคงด้านการลงทุน (Security)
15.3.6 หน่วยงานกากับดูแลควรกาหนดให้การลงทุนของบริษัทประกันภัยจะต้องปลอดภัย
เพียงพอ ทั้งรายประเภทและทั้งพอร์ตการลงทุน ระดับความปลอดภัยที่เพียงพอของการลงทุนเป็นสิ่ง
ที่จาเป็นที่ทาให้บริษัทสามารถรักษาพันธะที่มีกับผู้ถือกรมธรรม์ ความปลอดภัยในการลงทุนเกี่ยวข้อง
กับการรักษามูลค่าของบริษัท และการรักษาสภาพทางเศรษฐกิจ ดังนั้น อาจมีความจาเป็นที่จะต้อง
กาหนดข้อบังคับในการกากับดูแลการลงทุนเพื่อจากัดทางเลือกของบริษัทในการลงทุนที่มีความ
ปลอดภัยต่า หรือการลงทุนที่ยากในการประเมินด้านความปลอดภัยได้อย่างชัดเจน
15.3.7 ความปลอดภัย/มั่นคงได้รับอิทธิพลจากความเสี่ยงที่เกิดจากคู่ธุรกิจที่ทาการลงทุน
รวมถึงความเสี่ยงที่ส่งผลต่อมูลค่าของบริษัทประกันภัย (รวมทั้ง ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน
: currency risk ซึ่งอธิบายในแนวทางข้อ 15.4.1) ความปลอดภัยในการลงทุนยังสามารถได้รับ
ผลกระทบที่เกิดโดยการรักษาทรัพย์สิน (safekeeping) การรับฝากหลักทรัพย์ (custodianship)
หรือการทาหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ให้แก่นักลงทุน (trusteeship) โดยบริษัทประกันภัยควรทาให้
แน่ใจว่าภาพรวมพอร์ตการลงทุนมีความปลอดภัย/มั่นคงที่เพียงพอ
15.3.8 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านการลงทุนที่มีอยู่จากหน่วยงานภายนอก อาจช่วย
บริษัทประกันภัยในการกาหนดความปลอดภัย/มั่นคงของคู่สัญญาทางธุรกิจ และความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันภัยควรตระหนักถึงข้อจากัดของการใช้การจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือด้านการลงทุน โดยหากเห็นว่าเหมาะสมบริษัทสามารถประเมินความเสี่ยงทางด้านเครดิต
ของคู่สัญญาทางธุรกิจด้วยตนเอง หน่วยงานกากับดูแลอาจมีข้อกาหนดในเรื่องของความเหมาะสมใน
การใช้การประเมินความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัยเพื่อทาให้แน่ใจว่าการลงทุนมีระดับความ
ปลอดภัย/มั่นคงที่เพียงพอ
15.3.9 สาหรับการประเมินความปลอดภัยในการลงทุนของบริษัทประกันภัย สิ่งที่สาคัญ
คือ บริษัทประกันภัยสามารถประเมินลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ต่อบริษัทประกันภัย สิ่งนี้อาจจะทาได้ยากในกรณีของการขาดความโปร่งใสสาหรับความเสี่ยงด้าน
การลงทุนที่ซ่อนอยู่ โดยอาจเป็นกรณีของการลงทุนทางอ้อมผ่านทางกองทุนรวม (collective
investment fund) หรือการลงทุนในเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากต่อการเปิดเผย
ข้อมูล (เช่น structured asset products) นอกเหนือจากนี้เมื่อบริษัทประกันภัยมีการลงทุนในบาง
ตลาดอาจขาดความโปร่งใส หรือความชัดเจนในเรื่องของการกากับดูแลและระบบกฎหมาย และ
ระดับของความคุ้มครองในตลาดนั้นๆ
15.3.10 สาหรับสินทรัพย์ที่ขาดความโปร่งใส บริษัทประกันภัยควรจะทาการวิเคราะห์
ความเสี่ยงอย่างระมัดระวังและละเอียดที่สุด รวมทั้งพิจารณาความเสี่ยงอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจาก
โครงสร้างการลงทุน เช่น ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายที่อาจเกิดจากการลงทุนในพื้นที่นอกประเทศที่
บริษัทประกันภัยดาเนินการ นอกเหนือจากนี้ พันธะการชาระเงินในอนาคตซึ่งอาจมีอยู่ภายใต้
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สินทรัพย์ควรมีการระบุ และครอบคลุมอย่างเพียงพอ
15.3.11 ความปลอดภัยของตราสารอนุพันธ์ ควรถูกประเมินโดยการพิจารณาสินทรัพย์ที่
อยู่ภายใต้ตราสารอนุพันธ์ และคู่สัญญาที่ออกตราสารอนุพันธ์และความคุ้มครอง เช่น หลักประกัน
(collateral) ที่บริษัทประกันภัยมีภายใต้สัญญาตราสารอนุพันธ์
15.3.12 การลงทุนบางประเภทอาจไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์โดยตัวของมันเอง แต่อาจ
เชื่อมโยงกับตราสารอนุพันธ์ ดังนั้น จึงมีผลกระทบต่อบริษัทประกันภัยในลักษณะที่คล้ายกับ
ผลกระทบจากตราสารอนุพันธ์ ข้อผูกพันบางอย่างอาจถูกดาเนินการผ่าน Special Purpose Entities
(SPEs) ซึ่งอาจเป็นธุรกรรมนอกงบดุล (off-balance sheet) ในบางประเทศ ข้อผูกพันบางอย่างซึ่ง
ลักษณะคล้ายกับตราสารอนุพันธ์มีประเด็นด้านความปลอดภัยคล้ายกัน ซึ่งข้อบังคับด้านการลงทุน
ควรระบุถึงข้อผูกพันเหล่านี้
15.3.13 เมื่อบริษัทประกันภัยให้กู้ยืมหลักทรัพย์ จะต้องพิจารณาทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ของคู่สัญญาที่ให้กู้ยืม และความเสี่ยงของหลักทรัพย์ด้วย บริษัทประกันภัยควรทาให้แน่ใจว่าการให้
กู้ยืมหลักทรัพย์ได้รับการค้าประกันอย่างเหมาะสม และควรตระหนักว่าการให้กู้ยืมหลักทรัพย์ไม่ได้ทา
ให้ความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยเผชิญลดลง แม้ว่าจะเป็นการนาเอาหลักทรัพย์ออกจากบัญชีงบดุล
เมื่อลงทุนบริษัทประกันภัยควรเอาใจใส่ในหลักทรัพย์ค้าประกันที่ถืออยู่ว่ายังคุ้มครองการให้กู้ยืมหาก
สภาวะตลาดเป็นไปในทางตรงกันข้าม และสามารถนากลับคืนได้ในรูปแบบที่ต้องการเมื่อถึงกาหนด
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในหลักทรัพย์สาหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัย
15.3.14 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดความคลาดเคลื่อนที่เหมาะสม สาหรับความ
เป็นไปได้ของสถานะความเสี่ยงรวมในกลุ่มธุรกิจประกันภัย ในประเด็นเรื่องความปลอดภัยซึ่งอาจ
ค่อนข้างมีความสาคัญน้อยเมื่อพิจารณาในระดับแยกแต่ละนิติบุคคล เช่นเดียวกัน หน่วยงานที่กากับ
ดูแลควรเฝ้าระวังสาหรับกลุ่มธุรกิจที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่ปลอดภัย และอาจมีการกระจายสินทรัพย์
ภายในกลุ่มเพื่อหลีกเลี่ยงเงื่อนไขด้านการลงทุน
สภาพคล่อง (Liquidity)
15.3.15 บริษัทประกันภัยต้องจ่ายผลประโยชน์แก่ผู้ถือกรมธรรม์เมื่อครบกาหนดระยะเวลา
ตามกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันภัยจาเป็นต้องมีสินทรัพย์ซึ่งสามารถที่จะแปลงเป็นเงินสดได้ ซึ่ง
รวมถึงการจาหน่ายสินทรัพย์ตามจานวน (ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้อง) เท่ากับมูลค่าประเมินของ
สินทรัพย์นั้นนอกเหนือจากเงินสดที่เป็นรายได้จากสินทรัพย์ที่บริษัทได้รับ
15.3.16 ความสามารถของบริษัทประกันภัยในการรักษาสภาพคล่อง อาจได้รับผลกระทบ
ในทางตรงกันข้าม ตัวอย่างเช่น ถ้าบริษัทประกันภัยมีการค้าประกัน (pledges) หรือ การจานอง
สินทรัพย์ (hypothecates) เมื่อเกิดกรณีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจานวนมากโดยที่ไม่สามารถ
คาดเดาได้ อาจส่งผลกระทบทางด้านสภาพคล่องของบริษัทประกันภัยในการชาระเงินให้แก่
ผู้ถือกรมธรรม์
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15.3.17 ความสามารถในการสร้างสภาพคล่องในการลงทุน หรือ ความสามารถ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นเงินสดของบริษัทประกันภัยในเวลาที่ต้องการเป็นสิ่งสาคัญ ตัวอย่างเช่น
ลงทุนในกองทุนปิดโดยทั่วไปจะไม่สามารถขายคืนได้ ซึ่งอาจจะเป็นการขัดขวางความปลอดภัยในการ
ลงทุนในส่วนของความสามารถในการสร้างพันธะต่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย เช่นเดียวกันควรมีการ
พิจารณาทรัพย์สินที่บริษัทประกันภัยใช้ ซึ่งอาจยากต่อการชาระหนี้
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพคล่องสาหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัย
15.3.18 กฎหมายและอุปสรรคในทางปฏิบัติสาหรับการถ่ายโอนสินทรัพย์ข้ามพรมแดน
(cross-border movement) ควรนามาพิจารณา มีความเป็นไปได้ที่เงินทุนที่มีอยู่ซึ่งอาจมีสภาพ
คล่องในประเทศหนึ่งอาจไม่สามารถถ่ายโอนข้ามพรมแดนได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ ดังนั้น
หน่วยงานกากับดูแลในประเทศผู้ลงทุน และในประเทศผู้รับการลงทุน (home and host
supervisors) ควรมีการพิจารณาลักษณะของอุปสรรคทางกฎหมายและทางปฏิบัติในการโอน
สินทรัพย์ข้ามพรมแดน (cross-border transfer of asset) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลิกกิจการ
(winding up)
15.3.19 ประเด็นเรื่องกลุ่มธุรกิจยังเกี่ยวข้อง เมื่อการจัดการความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง
ทั้งในส่วนของสภาพคล่องที่มีอยู่และการสนับสนุนสภาพคล่องให้แก่ส่วนอื่นๆ ของกลุ่มธุรกิจ 15.3.20
ในการดาเนินธุรกิจทางการเงิน บ่อยครั้งที่นิติบุคคลภายในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรม
ภายในกลุ่มธุรกิจ (intra-group transactions) เช่น swap, inter-company loans เพื่อที่จะถ่วงดุล
ความเสี่ยง (offset risks) ที่อยู่ในส่วนต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจ หรือสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจภายใน
กลุ่มธุรกิจ การดาเนินธุรกิจดังกล่าวควรอยู่บนพื้นฐานของราคาซื้อ-ขาย ที่เหมาะสม ณ สภาพตลาด
ปัจจุบัน
15.3.21 สภาพคล่องของสินทรัพย์ และความสามารถในการหมุนเวียนเงินทุนมีความสาคัญ
ยิ่งขึ้น เมื่อมีการกระจายสินทรัพย์ระหว่างนิติบุคคลภายในกลุ่ม
การกระจายความเสี่ยง (Diversification)
15.3.22 การกระจายและการรวมความเสี่ยง (diversification and pooling of risks) คือ
หน้าที่ที่สาคัญของธุรกิจประกันภัย เพื่อลดความเสี่ยงของสถานการณ์ทางการเงินที่ไม่เป็นไปตาม
ต้องการ สาคัญอย่างยิ่งที่บริษัทประกันภัยจะต้องทาให้แน่ใจว่าพอร์ตการลงทุนทั้งหมดมีการกระจาย
ความเสี่ยงที่เพียงพอ และจะต้องการรักษาระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมในสินทรัพย์ และคู่สัญญา
15.3.23 ควรมีการแยกความแตกต่างระหว่างการกระจายความเสี่ยงในความเสี่ยงประเภท
เดียวกันและการกระจายระหว่างประเภทความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยงในความเสี่ยงประเภทใดๆ
เกิดขึ้นเมื่อความเสี่ยงชนิดเดียวกันถูกรวบรวม ซึ่งเกี่ยวข้องทางด้านสถิติของความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ในส่วนของการกระจายความเสี่ยงระหว่างประเภทความเสี่ยงนั้น เกิดขึ้นเมื่อมีการรวบรวมความเสี่ยง
ชนิดต่างกัน เช่น บริษัทประกันภัยรวมเอาพอร์ตสินทรัพย์สองพอร์ตซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ด้านผลการ
ดาเนินการจะได้ผลรวมของสถานะความเสี่ยงต่ากว่า สถานะความเสี่ยงในแต่ละพอร์ต
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15.3.24 ในเรื่องของพอร์ตลงทุน บริษัทประกันภัยควรทาให้แน่ใจว่ามีการกระจายความ
เสี่ยงทั้งในประเภทเดียวกันและระหว่างประเภท ตัวอย่างเช่น การกระจายความเสี่ยงระหว่างประเภท
ความเสี่ยงด้านการลงทุน สามารถทาได้โดยอาศัยการแผ่กระจายการลงทุนข้ามประเภทสินทรัพย์และ
ตลาดที่ต่างกัน ในส่วนของการกระจายความเสี่ยงภายในความเสี่ยงประเภทเดียวกัน บริษัทประกันภัย
จาเป็นต้องให้แน่ใจว่าชนิดความเสี่ยงด้านการลงทุนนั้นไม่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อทาการรวมสินทรัพย์
ต่างๆ เข้าด้วยกันจะทาให้มีระดับที่เพียงพอของการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน
15.3.25 เพื่อให้แน่ใจว่าพอร์ตการลงทุนมีการกระจายความเสี่ยงที่เพียงพอ
บริษัทประกันภัยควรหลีกเลี่ยงการให้ความเชื่อมั่นจนเกินไปในสินทรัพย์ ผู้ออกสินทรัพย์ (issuer)
คู่สัญญากลุ่มธุรกิจหรือตลาด กล่าวโดยง่าย คือ การกระจุกตัว (concentration) ของความเสี่ยงใน
พอร์ตที่มากจนเกินไป ตัวอย่างเช่น บริษัทประกันภัยควรพิจารณาการกระจุกตัวของทรัพย์สินบริษัท
โดยชนิดของผลิตภัณฑ์ลงทุนและโดยการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ (geographical dispersion)
หรือโดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระจายความเสี่ยงสาหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัย
15.3.26 การตรวจสอบด้านการลงทุนแบบรวมกลุ่ม (group-wide basis) ควรตระหนักถึง
ประเด็นซึ่งอาจถูกมองข้ามถ้ามีการตรวจสอบเพียงนิติบุคคลเดียว กลุ่มธุรกิจที่ไม่ตระหนักถึงสถานะ
ความเสี่ยงของตนจะต้องประสบปัญหาในเรื่องระดับความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสม และจะนามาซึ่งปัญหา
ทางด้านการเงินภายในกลุ่มธุรกิจถ้าหากมูลค่าหรือสภาพคล่องของการลงทุนเหล่านั้นลดลง
ข้อบังคับด้ำนกำรกำกับกำรลงทุนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของหนี้สิน
15.4 หน่วยงานกากับดูแลควรกาหนดให้บริษัทประกันภัยมีการลงทุนในลักษณะที่เหมาะสมตาม
ลักษณะหนี้สิน
15.4.1 สินทรัพย์ซึ่งถือครองไว้สาหรับหนี้สินต่อผู้ถือกรมธรรม์และครอบคลุมเงินกองทุนที่
ต้องดารงไว้ตามกฎหมาย ควรมีการลงทุนในลักษณะที่เหมาะสมตามลักษณะหนี้สินของ
บริษทั ประกันภัย เนื่องจากบริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายเงินแก่ผู้ถือกรมธรรม์และเจ้าหนี้เมื่อถึง
ระยะเวลาครบกาหนด กลยุทธ์ด้านการลงทุนของบริษัทประกันภัยควรมีการประเมินกระแสเงินสด
จากการลงทุนเหมาะสม (match) กับกระแสเงินสดด้านหนี้สิน ทั้งในเรื่อง เวลา จานวน และ
การเปลี่ยนแปลงในสภาพต่างๆ โดยบริษัทประกันภัยควรพิจารณาหลักประกันการลงทุน และ
ทางเลือกที่กาหนดอยู่ในนโยบายของบริษัท นอกจากนี้ ควรพิจารณาด้านอัตราแลกเปลี่ยนและสกุล
เงินของหนี้สินว่ามีความสัมพันธ์กับสกุลเงินของสินทรัพย์อย่างไร ถ้าหากสินทรัพย์และหนี้สินไม่มีการ
จับคู่อย่างสัมพันธ์กัน การเปลี่ยนแปลงทางการเงิน (เช่น อัตราดอกเบี้ย มูลค่าตลาด และอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา) สามารถส่งผลต่อมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินแตกต่างกันออกไปและส่งผลไป
ในทางลบต่อภาวะทางเศรษฐกิจของบริษัทประกันภัย
15.4.2 ข้อกาหนดที่พิจารณาถึงลักษณะของหนี้สินไม่จาเป็นที่จะต้องมีข้อกาหนดต่อกล
ยุทธ์ทางด้านการลงทุนของบริษัทให้มีการจับคู่ระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน (matches the assets
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and the liabilities) มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
15.4.3 การไหลเวียนเงินสดด้านหนี้สินและสินทรัพย์ที่มักมีความไม่แน่นอนทาบริษัท
ประกันภัยมักไม่สามารถนาสถานการณ์จับคู่ที่สมบูรณ์มาใช้ได้ บริษัทประกันภัยอาจต้องการที่จะนา
การจับคู่ที่ไม่เหมาะสม (mismatch) มาใช้อย่างรอบคอบเพื่อเพิ่มรายรับของธุรกิจ ในสถานะดังกล่าว
หน่วยงานกากับดูแลอาจบังคับให้บริษัทมีเงินสารองทางเทคนิค และเงินทุนเพื่อให้ครอบคลุมกับความ
เสี่ยงที่เกิดจากการ mismatching ซึ่งข้อกาหนดด้านการลงทุนอาจจากัดความสามารถของบริษัทใน
การจับคู่ที่ไม่เหมาะสมระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ถือกรมธรรม์
15.4.4 อย่างไรก็ตาม การจับคู่ระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินอย่างใกล้เคียงนั้นเป็นไปได้ และ
ควรพิจารณาให้เป็นข้อกาหนดสาหรับกรณีของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (unit-linked)
หรือ ประกันชีวิตแบบที่ผู้ซื้อประกันสามารถกาหนดการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยและการลงทุนได้เอง
(universal life policies) ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างผลประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ และกองทุน
เพื่อการลงทุน (investment fund) หรือดัชนีอื่นๆ (indices) อาจเป็นไปไม่ได้สาหรับการครอบคลุม
ความเสี่ยงจากการจับคู่ที่ไม่เหมาะสมโดยเงินกองทุนซึ่งข้อจากัดด้านการลงทุนอื่นๆ อาจเหมาะสม
เพื่อยับยั้งความเสี่ยงของกองทุนเพื่อการลงทุนที่จะเกิดโดยตรงกับผู้ถือกรมธรรม์
15.4.5 บริษัทประกันภัยควรจัดการกับผลประโยชน์ที่ทับซ้อน (conflicts of interest)
เช่น ระหว่างวัตถุประสงค์ของบริษัทประกันภัย และวัตถุประสงค์ของนโยบายการเปิดเผยของบริษัท
ประกันภัย เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทประกันภัยมีการลงทุนในสินทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมสาหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัย
15.4.6 การลงทุนเพื่อค้าจุนหนี้สิน สาหรับครอบคลุมการดารงเงินทุนตามที่กฎหมาย
กาหนดของนิติบุคคลหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ ควรถูกปรับให้เหมาะสมกับลักษณะของหนี้สิน และ
ความต้องการของนิติบุคคลนั้น และไม่ให้มีผลกระทบที่ไม่สมควรที่มาจากวัตถุประสงค์ของกลุ่มธุรกิจ
โดยรวม
ข้อบังคับในกำรกำกับดูแลด้ำนกำรลงทุนเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรประเมินควำม
เสี่ยง
15.5 หน่วยงานกากับดูแลควรกาหนดให้บริษัทประกันภัยลงทุนในสินทรัพย์ โดยสามารถประเมิน
ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและจัดการกับความเสี่ยงได้
15.5.1 บริษัทประกันภัยควรแน่ใจว่า การลงทุนรวมทั้งการลงทุนในกองทุนรวมต้องมีความ
โปร่งใส และควบคุมการลงทุนให้สามารถจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม โดยบริษัท
สามารถระบุ ประเมิน ตรวจสอบ ควบคุมและรายงานความเสี่ยงเหล่านั้น และพิจารณาอย่าง
เหมาะสมในการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงด้วยตนเอง
15.5.2 บริษัทประกันภัยควรเข้าใจในความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ก่อนที่จะทาการ
ลงทุนเพื่อที่จะประเมินความสาคัญของความเสี่ยงจากการลงทุนที่มีต่อบริษัท การประเมินความเสี่ยง
ควรคานวณความเป็นไปได้สาหรับความเสียหายสูงสุด รวมถึงความเสียหายเกิดขึ้นในสถานการณ์เมื่อ
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สินทรัพย์ หรือตราสารอนุพันธ์ก่อให้เกิดเป็นหนี้สินสาหรับบริษัทประกันภัย
15.5.3 เมื่อบริษัทประกันภัยสามารถพิจารณาผ่านโครงสร้างการลงทุนลงไปสู่ในสินทรัพย์ที่
ลงทุน บริษัทควรพิจารณาลักษณะความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนโดยตัวเอง
อย่างไรก็ตาม หากการพิจารณาข้างต้นไม่สามารถทาได้ เทคนิคที่เหมาะสมสาหรับพัฒนาการประเมิน
ความเสี่ยงจากการลงทุน ควรถูกพัฒนาขึ้น เช่น การประเมินผู้จัดการลงทุนของกองทุนเพื่อการลงทุน
เป็นต้น
15.5.4 การลงทุนที่ไม่อนุญาตให้มีการซื้อ-ขายในตลาดทางการเงินควรจะรักษาระดับความ
รอบคอบ ระมัดระวังในการประเมินความเสี่ยง โดยเฉพาะเมื่อข้อบังคับทางด้านเงินทุนถูกใช้ในแบบ
standardized approaches ซึ่งมักจะกาหนดไม่ให้มีความซับซ้อนมากเกินไป และมีความยืดหยุ่น
สาหรับบริษัทประกันภัยในการปฏิบัติ นอกเหนือจากนั้น standardized approaches อาจไม่
สามารถสะท้อนให้เห็นความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนได้อย่างสมบูรณ์ เพียงพอในแต่ละรายบริษัท
แนวทางเพิ่มเติมสาหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัย
15.5.5 การลงทุนของบริษัทประกันภัยในกลุ่มธุรกิจบางครั้งถูกจัดการแบบศูนย์รวม
โดยผู้เชี่ยวชาญจากสานักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทประกันภัยหรือหน่วยงานที่มีความรู้และทักษะ
เฉพาะด้านในการบริหารด้านการลงทุน (investment management unit) ซึ่งรูปแบบนี้สามารถ
ยอมรับได้หาก investment management unit มีความรู้และความชานาญในการบริหารความเสี่ยง
ด้านการลงทุน และสามารถจัดการการลงทุนสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละนิติบุคคล และกลุ่ม
ธุรกิจโดยรวม
ข้อบังคับด้ำนกำรกำกับดูแลด้ำนกำรลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินชนิด
พิเศษ
15.6 หน่วยงานกากับดูแลควรมีข้อกาหนดทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณความเหมาะสมสาหรับ
การใช้สินทรัพย์ที่ซับซ้อน และไม่โปร่งใส และการลงทุนในตลาด หรือเครื่องมือที่ขาดหลักธรรมาภิ
บาล หรือการกากับดูแล
15.6.1 การลงทุนที่มีความซับซ้อนอาจเพิ่มความเสี่ยงให้มีขนาดใหญ่ และ/หรือความ
เสียหายฉับพลันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ตัวอย่างเช่น ธุรกรรมนอกงบดุล (off-balance sheet)
นาไปสู่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก implicit obligation of support, structured credit product
สูญเสียมูลค่าเมื่อความสัมพันธ์กันระหว่างสินทรัพย์เพิ่มขึ้นในสภาพแวดล้อมที่คับขัน และ
unhedged derivatives สร้างหนี้สินมาก เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ความน่าจะเป็นที่ต่าที่สุดของตลาด
15.6.2 ควรให้การพิจารณาเพิ่มเติมต่อสินทรัพย์ที่ได้รับการอนุญาตให้ลงทุนตามกฎเกณฑ์
ว่าสินทรัพย์ใดมีความโปร่งใสน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนอื่นๆ สินทรัพย์อื่นๆ สามารถถูกกากับ
ดูแลอย่างไม่ดีเท่าที่ควรด้านระบบและการควบคุมที่มีหรือการกากับดูแลตลาดที่ใช้ซึ่งสินทรัพย์
ดังกล่าวอาจแสดงให้เห็นความเสี่ยงด้านปฏิบัติการซึ่งอาจเกิดขึ้นในสภาพที่ไม่เป็นไปตามต้องการ ใน
ส่วนของการกากับดูแลตลาดการลงทุนในตลาดที่ไม่มีการกากับดูแลหรือมีน้อยจาเป็นจะต้องมีการ
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พิจารณาเป็นพิเศษ
15.6.3 หน่วยงานกากับดูแลควรกาหนดข้อบังคับทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ หรือกาหนด
เงื่อนไขสาหรับการลงทุน ตัวอย่างเช่น ความเหมาะสมของข้อบังคับในการกากับดูแลการลงทุน
จะต้องรวมถึง การอนุมัติก่อนล่วงหน้า (pre-approval) ของแผนการลงทุนในตราสารอนุพันธ์
ซึง่ กระบวนการอนุมัติล่วงหน้าก่อนดาเนินการลงทุนสามารถกาหนดให้บริษัทประกันภัยมีการรายงาน
ก่อนทาการลงทุน
15.6.4 การลงทุนที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ยังไม่ครบถ้วนทั้งหมด และข้อกาหนดทางด้านการ
ลงทุนควรยืดหยุ่นปรับตามสภาพสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม สถานะความมั่นคงทางการเงิน
และความซับซ้อนของบริษัทประกันภัยควรได้รับการพิจารณาที่มีอยู่ของบริษัทประกันภัย สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้สาหรับผู้กากับดูแลในบางกรณี
ธุรกรรมนอกงบดุล (Off-balance sheet structures)
15.6.5 หน่วยงานกากับดูแลควรพิจารณาสภาพการลงทุนในธุรกรรมนอกงบดุล ว่าควรจะ
อนุญาตให้ลงทุนภายใต้กฎเกณฑ์ตามข้อกาหนดการลงทุนของผู้กากับดูแล หรือเป็นการลงทุนเพื่อ
หลีกเลี่ยงกฎระเบียบในการกากับดูแลด้านการลงทุน
15.6.6 นิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Entities: SPEs) โดยทั่วไปจัดตั้งขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะกิจเพื่อทาการจ่ายให้ผู้ลงทุนที่ยอมรับในความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้ SPEs การทา
ธุรกรรมทางการเงิน กลยุทธ์การลงทุนสาหรับ SPEs อาจต้องมีความเข้มงวดมากกว่าบริษัทประกันภัย
เพราะอาจทาการลงทุนที่ทาให้เกิดความเสี่ยงมากกว่า
15.6.7 กลยุทธ์ของการลงทุนรูปแบบนี้อาจจะมีข้อแตกต่างกันจากกลยุทธ์ด้านการลงทุน
สาหรับบริษัทประกันภัย เนื่องจากระดับที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงที่แตกต่างกันจากการลงทุนที่
ต่างกัน อย่างไรก็ตาม การกาหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนทางด้านธุรกรรมนอกงบดุล (off-balance
sheet) อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษัทประกันภัยในการชาระเงินให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์
โดยเฉพาะในช่วงเวลาคับขัน
การลงทุนในตราสารทางการเงินที่มีสินเชื่อหนุนหลัง (structured credit
products)
15.6.8 อาจเป็นบางกรณีที่บริษัทประกันภัยลงทุนในหลักทรัพย์ หรือเครื่องมือทางการเงิน
ชนิดอื่น ซึ่งได้รับการปรับเปลี่ยนโดย SPEs และอาจออกมาจากสถาบันการเงินอื่น (รวมถึงธนาคาร
หรือบริษัทประกันภัย) ตัวอย่างเครื่องมือดังกล่าว เช่น หลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยมี
สินทรัพย์ผูกอยู่อีกทอดหนึ่ง (asset backed securities: ABS) หุ้นกู้อนุพันธ์ที่อ้างอิงกับเหตุการณ์ที่มี
ผลต่อความสามารถในการชาระหนี้ (credit linked notes: CLN) หรือการประกันภัยควบการลงทุน
(insurance linked securities: ILS) ในกรณีนี้ อาจเป็นเรื่องยากสาหรับบริษัทประกันภัยในการ
ประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่จากการลงทุน กรณีผู้ออกหลักทรัพย์ลงทุน คือ บริษัทประกันภัยอีกบริษัท
การลงทุนในหลักทรัพย์นั้นอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย ซึ่งอาจไม่โปร่งใสหรือยากต่อ
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การประเมิน
15.6.9 เพื่อป้องกันกรณีในการมีสถานะความเสี่ยงในระดับที่ไม่เหมาะสม หน่วยกากับดูแล
อาจพิจารณาข้อกาหนดในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อให้สอดคล้องโดยตรงกับการลงทุนใน
สินทรัพย์ที่บริษัททาการลงทุน
15.6.10 ข้อกาหนดอาจพบว่า structure credit products มีความเสี่ยงมากกว่า
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และควรพิจารณาในด้านอื่นๆ เช่น






การกากับดูแลการลงทุนรูปแบบนี้ในภาคการเงินอื่นๆ
ขอบเขตของสัดส่วนที่ผู้เริ่มการลงทุน (originator) เก็บผลประโยชน์ไว้ต่อความ
เสี่ยงที่กระจายไปสู่ ตลาด
คาจากัดความและความถูกต้องเหมาะสมของรูปแบบ/ประเภทที่ใช้โดยผู้เริ่มการ
ลงทุน เสนอออกไป และการกระจายในพอร์ตของตน
ความโปร่งใสของเครื่องมือทางการเงินในการลงทุนนี้
กระบวนการที่บริษัทประกันภัยนามาใช้เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงต่อ
securitisations ซึง่ รวมทั้งการพิจารณา securitisation tranches และการ
รายงานต่อคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและผู้กากับดูแล

ข้อจากัดและข้อห้ามอาจจะปรับใช้กับการลงทุนใน structure products เมื่อเห็นว่ามี
ความเหมาะสม
การใช้ตราสารอนุพันธ์และสัญญาที่มีลักษณะคล้ายกัน
15.6.11 ตราสารอนุพันธ์ คือ สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สิน ซึ่งมีมูลค่าขึ้นอยู่กับหรือแปลง
สภาพมาจากสินทรัพย์ หนี้สิน หรือดัชนีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อื่นๆ ตราสารอนุพันธ์ คือ สัญญาทาง
การเงิน และเครื่องมือทางการเงินที่มีการแบ่งประเภท เช่น forwards, future, options, warrants
และ swaps สัญญาที่มีลักษณะคล้ายกันแต่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ (เช่น พันธบัตรที่ผูกกับดัชนีหุ้น) นี้
สามารถถูกฝังอยู่ใน hybrid instruments ซึ่งบริษัทประกันภัยที่จะเกี่ยวข้องในกิจกรรมของตราสาร
อนุพันธ์ควรกาหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับข้อจากัดทางกฎหมาย
15.6.12 หากมีการใช้อย่างเหมาะสม ตราสารอนุพันธ์เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในพอร์ตของบริษัทประกันภัย ในการตรวจสอบกิจกรรมของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับตราสาร
อนุพันธ์ หน่วยงานกากับดูแลจะต้องเห็นว่าบริษัทประกันภัยต้องตระหนัก ประเมิน และจัดการความ
เสี่ยงที่มาพร้อมกับกิจกรรมเหล่านั้น นอกจากนั้นหน่วยงานที่กากับดูแลควรได้รับข้อมูล เรื่องนโยบาย
และกระบวนการของบริษัทในการใช้ตราสารอนุพันธ์อย่างเพียงพอและอาจร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม
สาหรับการใช้ตราสารอนุพันธ์ใดๆ ได้
15.6.13 โดยลักษณะของการดาเนินการด้านประกันภัย ตราสารอนุพันธ์ถูกนามาใช้เพื่อเป็น
เครื่องมือสาหรับจัดการความเสี่ยงมากกว่าเพื่อหาความเสี่ยงในการลงทุน ผู้กากับดูแลธุรกิจประกันภัย
อาจจะต้องมีความเข้มงวดในการใช้ตราสารอนุพันธ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน หรือเพื่อการ
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จัดการพอร์ตการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงและต้นทุน การเพิ่ม
เงินกองทุน หรือการเพิ่มรายรับ โดยข้อกาหนดอาจนามาปรับใช้เพื่อกาหนดคู่สัญญาตราสารอนุพันธ์ที่
มีความเหมาะสม และให้สามารถกาหนดมูลค่า และปิดตราสารอนุพันธ์ตามมูลค่าที่ต้องการได้
ตราสารอนุพันธ์ควรถูกพิจารณาในลักษณะของกลยุทธ์บริหารจัดการสินทรัพย์/หนี้สินอย่างรอบคอบ
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ICP 16: การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมเพื่อความมั่นคงทางการเงิน
(Enterprise Risk Management for Solvency Purpose)
หน่วยงานกากับควรกาหนดกฎระเบียบข้อบังคับเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวม
(Enterprise Risk Management: ERM) เพื่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัท ซึ่งกาหนดให้
บริษัทประกันภัยต้องจัดการกับความเสี่ยงที่สาคัญในทุกๆ ด้าน
แนวทางปฏิบัติเบื้องต้น
16.0.1 มาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principle: ICP) ฉบับนี้
ให้ใช้กับนิติบุคคลทางการประกันภัยและกลุ่มการประกันภัย
การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวม
16.0.2 กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวม ได้แก่
การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การวัดค่าความเสี่ยง การติดตามความเสี่ยง การควบคุม
ความเสี่ยง และการลดความเสี่ยง
16.0.3 มาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับนี้ให้ความสาคัญต่อกรอบการบริหาร
จัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมเป็นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นการกากับแบบมองไปข้างหน้าในการประเมิน
ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและกลุ่มบริษัทต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
16.0.4 การเข้าใจประเภทของความเสี่ยง ลักษณะของความเสี่ยง แหล่งที่มาของความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทถือเป็นเรื่องที่มีความสาคัญ บริษัท
ประกันภัยควรมีความเข้าใจถึงประเด็นความเสี่ยงต่างๆ และแสดงถึงความตั้งใจและความสามารถใน
การจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ เหล่านั้น นอกจากนี้ หน่วยงานกากับควรมีข้อกาหนดให้บริษัท
ประกันภัยต้องมีความเข้าใจต่อความเสี่ยงของบริษัทอย่างเพียงพอ และควรจัดทาวิธีปฏิบัติในเรื่อง
ของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี (Sound Risk Management Practices) เป้าหมายที่สาคัญของ
บริษัทประกันภัยคือเพื่อสร้างมูลค่าของผู้เอาประกันภัยด้วยการใช้ทรัพยากรของเงินทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม จุดประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารจัดการ
เงินทุนคือคุ้มครองผู้เอาประกันภัยและปกป้องผู้จัดหาเงินทุนจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น
บริษัทประกันภัยจะต้องรวมแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารจัดการเงินทุนไว้
ด้วยกัน
16.0.5 การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมเกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงที่
บริษัทอาจเผชิญในอนาคต หนึ่งในผลลัพธ์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมของบริษัทคือ
การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเงินทุน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทางการเงินและต้องมั่นใจได้ว่าสามารถคุ้มครองผู้เอาประกันภัยได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยัง
ต้องพิจารณาถึงมุมมองในด้านของการกากับด้วย มุมมองในเบื้องต้นของการบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบองค์รวมคือการให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเฉพาะเจาะจง
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เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงเหล่านั้นอยู่ในระดับที่บริษัทสามารถรองรับได้ (Risk Tolerance)
นอกจากนี้ บริษัทควรดาเนินการในเรื่องของมาตรฐานความเสี่ยง (Risk Standards) นโยบายความ
เสี่ยง (Risk Policies) และข้อจากัดความเสี่ยง (Risk Limits) อย่างเคร่งครัด
16.0.6 การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมเป็นระเบียบวิธีปฏิบัติที่ดีในการดาเนิน
ธุรกิจ การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมได้เริ่มการพัฒนาโดยบริษัทประกันภัย ซึ่งใช้ตัวแบบ
ภายใน (internal model) ของบริษัทและเมตริกความเสี่ยงที่มีความซับซ้อนเพื่อจัดการกับความเสี่ยง
ที่ระบุไว้ไปสู่กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและเงินทุนที่บริษัทต้องการตัวแบบภายในเป็นเครื่องมือที่
นามาใช้ในการทาให้การบริหารจัดการของบริษัทดีขึ้นและสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้ดีมากยิ่งขึ้น
อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถนาไปใช้ในการจัดการกับความเสี่ยงในทุกๆ ด้านโดยการวิธีการวัดค่า
ต่างๆ เช่น การกาหนดขอบเขตเวลา การวัดค่าความเสี่ยงโดยระบุระดับนัยสาคัญ เป็นต้น และยังช่วย
ส่งเสริมการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินทุน และการกาหนดราคา เป็นต้น
วิธีการดังกล่าวจะปรับใช้ด้วยวิธี total balance sheet approach โดยผลกระทบของความเสี่ยงที่
สาคัญจะถูกประเมินด้วยวิธี economic basis (วิธี total balance sheet approach เป็นวิธีที่
สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ หนี้สิน เงินกองทุนที่บริษัทต้องดารงไว้ และทรัพยากร
เงินทุน) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ระบุถึงการจัดสรรเงินทุนเพื่อปกป้องบริษัทและคุ้มครองผู้เอาประกันภัยโดย
บริษัทได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
16.0.7 การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมเป็นวิธีการเชื่อมต่อระหว่างการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท แต่ละบริษัทจะต้องมี
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัท มาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับนี้มุ่งเน้นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารจัดการเงินกองทุนให้มีความมั่นคงทางการเงินและเพียงพอ
ในการกาหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวม บริษัทประกันภัยควรพิจารณาถึงหลัก
ธรรมาภิบาลของบริษัท ซึ่งได้อธิบายไว้ในมาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจประกันภัยหมวดที่ 8 เรื่อง
การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
16.0.8 วัตถุประสงค์ของการบริการจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมไม่ใช่การขจัดความเสี่ยง
แต่เพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในกรอบและข้อจากัดต่างๆ ของความเสี่ยง บริษัท
ประกันภัยควรพิจารณาถึงสถานะความมั่นคงทางการเงินของบริษัทและระดับความเสี่ยงที่บริษัท
สามารถรองรับได้ในการกาหนดข้อจากัดของความเสี่ยง ข้อจากัดนี้ความได้รับการพิจารณาอย่าง
ระมัดระวังในเรื่องของวัตถุประสงค์ของบริษัทและสภาวะแวดล้อมของบริษัท นอกจากนี้ยังควร
พิจารณาถึงผลลัพธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ ที่กาหนดจากขอบเขตของสมมุติฐานของบริษัท ซึ่งได้มีการ
สะท้อนถึงเหตุการณ์ที่อาจเลวร้ายได้อย่างเพียงพอ
16.0.9 สมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติตระหนักถึงระดับความซับซ้อนของ
หน่วยงานกากับและตลาดประกันภัยในแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้ควบคุม
ธุรกิจประกันภัยนานาชาติเชื่อว่ากระบวนการและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมีความ
จาเป็นต่อข้อกาหนดในเรื่องของความมั่นคงทางการเงินของบริษัท การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบ
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องค์รวมตามมาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับนี้ คาดหวังถึงความเชื่อมั่นในการประเมิน
ความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท สมาคมฯ คาดการณ์ว่าข้อกาหนดในเรื่องความมั่นคงทางการ
เงินของบริษัทจะได้รับการพัฒนาจากมาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย อย่างไรก็ตาม สมาคม
ผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติทีความมุ่งหวังที่จะเน้นว่ามาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย
ฉบับนี้ไม่ได้กาหนดมุมมองที่เฉพาะเจาะจงสาหรับข้อกาหนดในเรื่องของความมั่นคงทางการเงินของ
บริษัท ซึ่งบังคับใช้โดยสมาชิกของสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวม – การระบุความเสี่ยง และการวัดค่า
ความเสี่ยง
16.1 หน่วยงานกากับกาหนดให้กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมของบริษัท
ประกันภัยต้องมีการระบุถึงปริมาณความเสี่ยงภายใต้ขอบเขตของผลลัพธ์โดยใช้เทคนิคและ
สมมติฐานที่เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญอยู่ และ
เพียงพอสาหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารจัดการเงินทุนเพื่อความมั่นคงทางการ
เงิน
การระบุความเสี่ยง
16.1.1 กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมควรระบุถึงความเสี่ยงที่สาคัญทั้งที่
บริษัทกาลังเผชิญอยู่และการคาดการณ์ในอนาคต ความเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ ความเสี่ยงจากการ
พิจารณารับประกันภัย (underwriting risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (market risk) ความเสี่ยงด้าน
เครดิต (credit risk) ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ (operational risk) และความเสี่ยงสภาพคล่อง
(liquidity risk) นอกจากนี้ บริษัทควรพิจารณาถึงความเสี่ยงอื่นๆ ด้วย เช่น ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
(legal risk) และความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของบริษัท (reputation risk) เป็นต้น
16.1.2 หลังจากที่บริษัทได้ระบุความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว บริษัทควรมุ่งเน้นถึงความเสี่ยงที่มี
นัยสาคัญต่อบริษัทและกาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (key leading indicators) เช่น ตัวชี้วดั ตลาด
หลักทรัพย์ เป็นต้นข้อมูลเหล่านี้ควรรวมอยู่ในข้อมูลการบริหารจัดการของบริษัทด้วย
สาเหตุของความเสี่ยงและความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยง
16.1.3 บริษัทควรพิจารณาสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละด้านและพิจารณาถึงผลกระทบ
รวมถึงวัดค่าความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงภัย (risk exposures) ในการพิจารณาความเสี่ยง บริษัท
ควรระบุจุดอ่อนและจุดแข็งในการดาเนินธุรกิจของบริษัท วิธีการดาเนินธุรกิจและการควบคุมการ
ดาเนินงาน รวมถึงควรกาหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง วิธีปฏิบัติ และพิจารณาถึงการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของบริษัทด้วย นอกจากนี้ บริษัทควรประเมินปัจจัยความเสี่ยงภายนอก
(external risk factors) ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจ บริษัทควรพิจารณาถึงข้อจากัดของ
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง ผลกระทบที่มีต่อข้อจากัดดังกล่าว และปรับใช้การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
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16.1.4 ในการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงภัย บริษัทควรพิจารณาค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างหางของลักษณะความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงที่มิได้มีอิทธิพลมากในภาวะเศรษฐกิจปกติ
(เช่น ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ (catastrophe risk) และความเสี่ยงด้านตลาด เป็นต้น) ควรได้รับ
การพิจารณาในการทดสอบภาวะวิกฤติ
16.1.5 บริษัทประกันภัยควรพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหวัง เช่น การเกิดมหันตภัย
การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท และเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท เป็น
ต้น ซึ่งอาจเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระดับสูง หรือการยกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัยในวงกว้าง กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวม
ควรระบุถึงทางเลือกในการรองรับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
การวัดค่า การวิเคราะห์ และการสร้างตัวแบบความเสี่ยง
16.1.6 ระดับความเสี่ยง (level of risk) คือ การผสมผสานระหว่างผลกระทบ (impact) ของความ
เสี่ยงและโอกาส (probability) ของความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่กาหนดโดยบริษัทประกันภัยนั้นควร
ได้รับการประเมินด้วยวิธีการเชิงปริมาณแบบคาดการณ์เหตุการณ์ไปข้างหน้า วิธีการดังกล่าว เช่น
การทาตัวแบบความเสี่ยง (risk modeling) การทดสอบภาวะวิกฤติ (stress testing) และวิธีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ทางเลือก (scenario analysis) ขอบเขตของเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ควร
ได้รับการพิจารณา โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะการเงินของบริษัท และควรระบุ
กิจกรรมในการบริหารจัดการโดยกาหนดระยะเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ วิธีการวัดค่าความเสี่ยง
ควรนาไปใช้ในการพัฒนาการดาเนินธุรกิจระยะยาวและแผนฉุกเฉิน ซึ่งต้องเหมาะสมกับลักษณะ
ขนาด และความซับซ้อนของการดาเนินธุรกิจ
16.1.7 วิธีการแต่ละวิธีอาจจะเหมาะสมกับบางบริษัท ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะ ขนาด และความ
ซับซ้อนของความเสี่ยง และแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ต้วอย่างเช่น ความเสี่ยงที่มี
โอกาสการเกิดขึ้นน้อยแต่มีความรุนแรงค่อนข้างมาก (เช่น ความเสี่ยงจากมหันตภัย เป็นต้น) อาจใช้
วิธีการที่ต่างกันกับความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากแต่ความรุนแรงน้อย ตัวแบบความเสี่ยงที่มีความ
ซับซ้อนอาจจะมีความเหมาะสมกับการวัดค่าของความเสี่ยงจากมหันตภัย ในขณะที่ความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นโดยปกติอาจใช้วิธีการวัดค่าแบบปกติได้
16.1.8 การวัดค่าความเสี่ยงควรอ้างอิงกับการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ตามวิธีการ
Total balance sheet approach นอกจากนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมควร
พิจารณาระดับความเสี่ยงโดยคานึงถึงกระแสเงินสดในอนาคต รวมถึงข้อจากัดของกระแสเงินสดด้วย
16.1.9 การประเมินค่าความเสี่ยงเชิงคุณภาพอาจใช้วิธีการดูแลติดตามความเสี่ยงภัย โดย
การประเมินค่าเชิงคุณภาพควรมีความสอดคล้องกันและสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์กันได้ ซึ่งจะ
ทาให้บริษัทสามารถจัดลาดับความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น
16.1.10 บริษัทควรมีความเข้าใจในการสร้างตัวแบบที่มีความซับซ้อน ซึ่งจะต้องมีการกาหนด
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ขึ้นมาใช้ในการออกแบบความเสี่ยง
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16.1.11 ตัวแบบของบริษัทอาจเป็นได้ทั้งตัวแบบภายนอก (external models) หรือตัวแบบ
ภายใน (internal model) ตัวแบบภายนอกอาจใช้การประเมินความเสี่ยงด้านการประกันภัยหรือ
ความเสี่ยงด้านตลาดแบบภายนอก ในขณะที่ตัวแบบภายในจะได้รับการพัฒนาโดยบริษัทประกันภัย
เพื่อประเมินความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงหรือประเมินความเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งตัวแบบภายนอกไม่สามารถ
ทาได้ทั้งหมด
16.1.12 ตัวแบบภายในมีบทบาทที่สาคัญในเรื่องของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดังนั้นหน่วยงานกากับส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีตัวแบบภายในและเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนิน
ธุรกิจ ซึ่งต้องเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของการดาเนินธุรกิจของบริษัท สาหรับ
แนวทางปฏิบัติในการใช้ตัวแบบภายในมีอธิบายอยู่ในหัวข้อ 16.14.11 ถึง 16.14.19
16.1.13 สาหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ไม่สามารถวัดค่าเชิงปริมาณได้ บริษัทประกันภัย
ควรทาการประเมินค่าเชิงคุณภาพที่เหมาะสมและมีรายละเอียดที่เพียงพอสาหรับการนาไปใช้ในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทควรกาหนดนโยบายการควบคุมที่จาเป็นในการจัดการกับความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินค่าความเสี่ยงมีความน่าเชื่อถือและได้พิจารณาถึงเหตุการณ์ที่ทาให้
การดาเนินงานล้มเหลวหรือทาให้ต้นทุนการดาเนินงานของบริษัทสูงขึ้น
16.1.14 การทดสอบภาวะวิกฤติเป็นการวัดค่าผลกระทบทางการเงินจากหนึ่งหรือหลาย
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อบริษัทการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเลือกมีการพิจารณา
ผลกระทบของเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ ซึ่งอาจจะสะท้อนถึงสถานการณ์สุดโต่งในอดีต การวิเคราะห์
สถานการณ์ทางเลือกควรใช้ตัวแบบที่จาลองสถานการณ์ทางเลือกที่เป็นไปได้เพื่อแสดงถึงการกระจาย
ตัวของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้
16.1.15 บริษัทประกันภัยควรจัดทาการทดสอบภาวะวิกฤติและการวิเคราะห์สถานการณ์
ทางเลือกโดยมีความเข้าใจถึงข้อจากัดของโมเดลการทดสอบภาวะวิกฤติและการวิเคราะห์สถานการณ์
ทางเลือกจะช่วยส่งเสริมประโยชน์ของโมเดลของความเสี่ยงที่มีความซับซ้อน หรือในกรณีที่โมเดลไม่มี
ความเหมาะสมกับการใช้วิธี cost-benefit ตัวอย่างเช่น ขอบเขตของการคานวณควรมีมุมมองที่
เฉพาะและพิจารณามากกว่าค่าพารามิเตอร์ที่ใช้อยู่เพื่อตรวจสอบผลกระทบของการดาเนินการบริหาร
จัดการที่เสนอขึ้นมา
16.1.16 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางเลือกจะเป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์กันระหว่าง
คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงและส่วนงานอื่นๆ ของบริษัท และเป็นการผนวกรวมกรอบ
การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมกับการดาเนินงานและวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท
16.1.17 การทดสอบภาวะวิกฤติแบบย้อนกลับ (reverse stress testing) เป็นวิธีการ
ทดสอบภาวะวิกฤติโดยกาหนดสถานการณ์ที่เป็นไปได้ที่จะทาให้บริษัทล้มละลาย ซึ่งช่วยให้การ
บริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น วิธีการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทให้ความสาคัญที่
จะจัดการหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะทาให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทประสบกับความล้มเหลว ใน
การทาการทดสอบภาวะวิกฤติแบบย้อนกลับ ควรมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
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เหมาะสมมากกว่าที่จะประเมินค่าความเพียงพอทางการเงิน
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมสาหรับกลุ่มการประกันภัยและนิติบุคคลทางการประกันภัยที่
เป็นสมาชิกของกลุ่ม
16.1.18 ความเสี่ยงจากกลุ่มบริษัท (group risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากนิติบุคคลทางการ
ประกันภัย ความเสี่ยงจากกลุ่มบริษัทอาจเกิดจากกลุ่มการประกันภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ widest
group กลุ่มความเสี่ยงรวมถึงความเสี่ยงที่นิติบุคคลทางการประกันภัยอาจได้รับผลกระทบจากสิ่งที่
เกิดขึ้นในหน่วยงานอื่นของกลุ่ม ความเสียหายในหน่วยงานของกลุ่มเพียงหนึ่งหน่วยงานอาจทาให้
หน่วยงานอื่นในกลุ่มได้รับผลกระทบต่อทรัพยากรทางการเงิน ความเสี่ยงจากกลุ่มบริษัทรวมถึงความ
เสี่ยงที่สถานะทางการเงินของกลุ่มหรือนิติบุคคลทางการประกันภัยภายในกลุ่มอาจได้รับผลกระทบ
จากข้อกาหนดทางกฎหมาย สิ่งที่เกิดขึ้นในระดับกลุ่มหรือเหตุการณ์ภายนอกกลุ่มก็ได้ ตัวอย่างเช่น
มุมมองเชิงบวกต่อการเป็นสมาชิกของกลุ่มอาจลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่
16.1.19 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสมาชิกรวมถึงการควบคุม ความมีอิทธิพลต่อกัน และ
การพึ่งพาอาศัยกัน ควรได้รับการพิจารณาในการจัดการความเสี่ยงของนิติบุคคลทางการประกันภัยที่
เป็นสมาชิกของกลุ่มการประกันภัย และในการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มการประกันภัยทั้งหมด การ
บริหารจัดการความเสี่ยงจากกลุ่มบริษัทจาเป็นต้องพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากทุกภาคส่วนของกลุ่ม
การประกันภัยทั้งที่ได้รับควบคุมและไม่ได้รับการควบคุม
16.1.20 ความเสี่ยงที่ระบุ วิธีการที่เพียงพอและเหมาะสมสาหรับการวัดค่า การทดสอบภาวะ
วิกฤติ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางเลือก การสร้างตัวแบบความเสี่ยง และการทดสอบภาวะวิกฤติ
แบบย้อนกลับอาจแตกต่างกันไปตามระดับของกลุ่มการประกันภัยและนิติบุคคลทางการประกันภัย
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมของนิติบุคคลทางการประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมของกลุ่มบริษัท วิธีการที่ใช้ในการวัดค่าความเสี่ยงใน
ระดับนิติบุคคลทางการประกันภัยควรพิจารณาถึงข้อกาหนดตามกฎหมายของกรอบการบริหารความ
เสี่ยงแบบองค์รวมของนิติบุคคลประกันภัยด้วย
16.1.21 กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมของกลุ่มบริษัทควรระบุถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในกลุ่มทั้งทางตรงและทางอ้อม ยิ่งมีการระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานในกลุ่มมาก ยิ่งทาให้การประเมินค่าความมั่นคงทางการเงินในระดับกลุ่มมีความถูกต้อง
แม่นยามากยิ่งขึ้น เช่น ควรมีการพิจารณาถึงเงินกองทุนตามกฎหมายและเครื่องมือที่ใช้ในการโอน
ความเสี่ยงระหว่างกลุ่มการประกันภัย และความมีประสิทธิภาพของกรอบการบริหารจัดการความ
เสี่ยงแบบองค์รวมสาหรับวัตถุประสงค์ในการประเมินค่าความมั่นคงทางการเงินในระดับกลุ่ม เป็นต้น
16.1.22 สมมติฐานในการประเมินค่าความมั่นคงทางการเงินของนิติบุคคลทางการประกันภัย
อาจไม่ใช้กับระดับกลุ่มบริษัทเนื่องจากการแบ่งแยกของสมาชิกกลุ่มการประกันภัยตามกฎหมาย เช่น
ข้อจากัดของเงินกองทุนและการโอนย้ายสินทรัพย์ภายในนิติบุคคลทางการประกันภัย เป็นต้น อย่างไร
ก็ตาม สมมติฐานและข้อจากัดเหล่านี้อาจทาให้เกิดข้อจากัดสาหรับผลประโยชน์จากการกระจายความ
เสี่ยงภายในกลุ่มการประกันภัย ดังนั้น สมมติฐานและข้อจากัดเหล่านี้ควรได้รับการพิจารณาในกรอบ
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การบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมทั้งกลุ่มการประกันภัยและนิติบุคคลทางการประกันภัย
16.1.23 รูปภาพ 16.1 แสดงให้เห็นถึงกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมตาม
มาตรฐานของสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ซึ่งแสดงถึงกระบวนการที่สาคัญของกรอบฯ
ตามที่ได้อธิบายไว้ในมาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับนี้
รูปภาพที่ 16.1 กรอบการบริหารจัดการความเสีย่ งแบบองค์รวมตามมาตรฐานของ
สมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวม – เอกสารอ้างอิง
16.2 หน่วยงานกากับกาหนดให้การวัดค่าความเสี่ยงของบริษัทต้องมีเอกสารอ้างอิงที่ถูกต้อง โดย
ต้องมีรายละเอียดของคาอธิบายความเสี่ยง วิธีการวัดค่าความเสี่ยงและสมมติฐานที่สาคัญอย่าง
ครอบคลุม
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กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวม –นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
16.3 หน่วยงานกากับกาหนดให้บริษัทต้องมีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งมี
รายละเอียดของประเภทของความเสี่ยงที่สาคัญทั้งในส่วนของกลยุทธ์การดาเนินงานของบริษัท
และการดาเนินธุรกิจตามปกติในแต่ละวัน
16.3.1 ตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวม บริษัทต้องอธิบายนโยบายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนการและวิธีการในการดูแลติดตามความเสี่ยง
(monitoring risk) คาอธิบายที่เกี่ยวกับการรับประกันภัยต่อ (reinsurance) นโยบายการรับเสี่ยงภัย
ไว้เอง (risk retention) การใช้ตราสารอนุพันธ์ (derivatives) การกระจายความเสี่ยง
(diversification) และการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน (asset-liability management: ALM)
16.3.2 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงควรแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความ
สอดคล้องกันระหว่างนโยบายการตั้งราคา นโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนโยบายการลงทุน
ในทางปฏิบัติ บริษัทควรกาหนดวัตถุประสงค์ทางการเงินโดยอาจมีการตั้งค่ากลางของผลิตภัณฑ์และ
การลงทุนเพื่อให้การดาเนินงานต่างๆ ของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้วางแผนไว้
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมสาหรับกลุ่มการประกันภัยและนิติบุคคลทางการประกันภัยที่
เป็นสมาชิกของกลุ่ม
16.3.3 กลุ่มการประกันภัยควรมีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงที่แสดงถึงวิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่สาคัญทั้งหมดในระดับกลุ่มการประกันภัยทั้งในด้านของกลยุทธ์การดาเนิน
ธุรกิจและการดาเนินงานในแต่ละวัน และควรรวมถึงความเสี่ยงจากกลุ่มบริษัทที่เกิดจากกลุ่มการ
ประกันภัยด้วย
16.3.4 ประเภทของความเสี่ยงจากนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิติบุคคล
ทางการประกันภัยควรรวมความเสี่ยงจากกลุ่มการประกันภัยเพิ่มเติมเผชิญจากสมาชิกของกลุ่มด้วย
ความเสี่ยงนี้อาจเกิดจาก widest group ที่ซึ่งนิติบุคคลทางการประกันภัยเป็นสมาชิกอยู่
16.3.5 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิติบุคคลทางการประกันภัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มการประกันภัย และเป็นหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงของนิติบุคคลทางการประกันภัยที่จะทาให้มั่นใจว่านโยบายการ
บริหารจัดการความเสี่ยงได้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สาคัญและเกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งต้องอธิบายและมี
ความเข้าใจในนโยบายดังกล่าวอย่างชัดเจน
16.4 หน่วยงานกากับกาหนดให้บริษัทประกันภัยต้องมีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งมี
การอธิบายรายละเอียดของความสัมพันธ์ระหว่างขีดจากัดความเสี่ยงที่บริษัทสามารถรองรับได้
(tolerance limits) การดารงเงินกองทุนตามกฎหมาย เงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์
(economic capital) และกระบวนการในการดูแลติดตามความเสี่ยง
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16.4.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทควรให้คาอธิบายว่าการบริหารจัดการความ
เสี่ยงจะมีส่วนเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการเงินกองทุนของบริษัทได้อย่างไร
16.4.2 บริษัทควรให้คาอธิบายว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงจะมีส่วนเชื่อมโยงกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กร กลยุทธ์องค์กร และสถานการณ์ของบริษัทในปัจจุบันอย่างไร บริษัทควร
พิจารณาถึงความสอดคล้องกันของกรอบระยะเวลาในแผนบริการความเสี่ยงและกรอบระยะเวลาใน
แผนธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถทาได้โดยการใช้ตัวแบบ
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางเลือก ที่จะทาการทดสอบผลลัพธ์จากสมมติฐานต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับ
การดาเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งต้องสะท้อนถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัท
ประกันภัยควรทาการดูแลติดตามความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงได้
ทราบถึงลักษณะของความเสี่ยงที่บริษัทกาลังเผชิญอยู่ อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันภัยควรทาการ
ทดสอบ back-testing เพื่อเป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลและความถูกต้องแม่นยาของตัวแบบ
ที่บริษัทนามาใช้อย่างต่อเนื่อง
16.4.3 สาหรับกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยง บริษัทประกันภัยอาจใช้วิธีการโอนความเสี่ยงจาก
รายการในงบการเงิน (own balance sheet) ไปเป็นรายการนอกงบการเงิน (off-balance sheet)
ตัวอย่างเช่น การใช้ special purpose entity (SPE) เป็นต้น SPE เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะจัดการกับการจ่ายเงินของนักลงทุน ซึ่งยอมรับลักษณะความเสี่ยงของการลงทุนโดย
อ้างอิงจากกระแสเงินสดที่ได้รับการจัดทาโดยหน่วยงาน SPE ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่กับบริษัทเนื่องจาก
โครงสร้างงบการเงินแบบรายการนอกงบการเงินควรได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเกิด
จาก






บริษัทประกันภัยอาจเผชิญกับความกดดันในเรื่องการสนับสนุนการจ่ายเงินของ
SPE ในขณะที่เกิดภาวะวิกฤติ และเกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงจากการที่ไม่
สามารถจ่ายเงินให้กับนักลงทุนได้
การผิดชาระหนี้ของ SPE อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงของ
บริษัทประกันภัยส่งผลกระทบต่อความสามารถทางด้านการเงินและอาจทาให้
เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของ
บริษัทประกันภัยนั้นด้วย
นโยบายการลงทุนของ SPE รวมถึงการโอนสินทรัพย์จากบริษัทประกันภัยอาจ
ต่างจากนโยบายการลงทุนของบริษัทประกันภัยเนื่องจากความแตกต่างของ
เงินทุนและความเสี่ยงที่สามารถรองรับได้ อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การลงทุนของ
SPE อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถการจ่ายเงินให้กับผู้ถือกรมธรรม์ของ
บริษัทประกันภัย โดยเฉพาะเมื่อ SPE อยู่ในสถานะวิกฤติ

16.5 หน่วยงานกากับกาหนดให้บริษัทประกันภัยต้องมีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มี
การอธิบายถึงนโยบายการบริหารจัดการสิทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมีการระบุถึงลักษณะ บทบาท และ
ขอบเขตของกิจกรรมการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สินอย่างชัดเจน รวมถึงอธิบายการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การกาหนดราคาเบี้ยประกันภัย และการบริหารจัดการการลงทุนของบริษัท
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16.5.1 การบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สินเป็นวิธีการบริหารธุรกิจในการตัดสินใจที่จะ
จัดการกับสินทรัพย์และหนี้สินที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อที่จะจัดการกับความสัมพันธ์กันระหว่าง
สินทรัพย์และหนี้สิน บริษัทประกันภัยควรอธิบายถึงนโยบายการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สินที่
เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของความเสี่ยงเพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการลงทุน โดย
พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทางเศรษฐกิจ (economic value) ของสินทรัพย์และหนี้สิน
ตามขอบเขตของสถานการณ์ทางเลือกที่กาหนดขึ้น วัตถุประสงค์ที่สาคัญของการบริหารจัดการ
สินทรัพย์และหนี้สินไม่ใช่การบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สินให้มีความสอดคล้องกันมากที่สุด แต่
คือการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สินในคู่ที่ยังไม่สอดคล้องกันให้มีความสอดคล้องกัน อย่างไรก็
ตาม การบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สินอาจไม่จาเป็นต้องใช้วิธีการที่มีความซับซ้อนก็ได้ เช่น
ความเสี่ยงระดับต่าในระยะสั้นอาจใช้วิธีการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ซับซ้อน เป็นต้น
16.5.2 นโยบายการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สินควรพิจารณาถึงความสัมพันธ์กัน
ระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน และพิจารณาถึงความสัมพันธ์กันของความเสี่ยงระหว่างประเภทของ
สินทรัพย์ รวมทั้งความสัมพันธ์กันระหว่างประเภทของการประกันภัย ซึ่งอาจไม่ใช่ความสัมพันธ์กันใน
เชิงเส้นตรงก็ได้ กรอบการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สินควรพิจารณาถึงความเสี่ยงภัยของ
รายการนอกงบการเงิน (off-balance sheet exposures) ที่บริษทั มีอยู่ และควรระมัดระวังถึง
เหตุการณ์ที่อาจทาให้ความเสี่ยงที่โอนไปอาจกลับมาเป็นความเสี่ยงของบริษัทเอง
16.5.3 บริษัทควรมีวิธีการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการกับประเภทของสินทรัพย์และ
หนี้สินที่แตกต่างกัน วิธีการหนึ่งที่เป็นไปได้ในการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สินคือการระบุส่วนที่
เหมือนกันของภาระผูกพันและการลงทุนในแต่ละส่วนอย่างเหมาะสม อีกวิธีการที่เป็นไปได้คือการ
บริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สินร่วมกันในภาพรวม วิธีการนี้จะให้โอกาสในการทากาไรและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงมากกว่าวิธีแรก หากใช้การบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สินแยกกันตามแต่
ละส่วนจะทาให้ได้รับประโยชน์จากขนาด การป้องกันความเสี่ยง (hedging) การกระจายความเสี่ยง
และการประกันภัยต่อน้อยลงหรืออาจถูกละเลยไปก็ได้
16.5.4 บริษัทควรมีนโยบายการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สินสาหรับพอร์ตโฟลิโอที่ยัง
ไม่ครอบคลุมถึงภาระผูกพันของบริษัท อย่างไรก็ตาม บางประเภทการประกันภัยอาจไม่เหมาะสมใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการรวมส่วนของภาระผูกพันเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย
16.5.5 บริษัทควรทาให้สินทรัพย์และหนี้สินมีมูลค่าเพื่อคุ้มครองผู้เอาประกันภัย ในแง่ของการบริหาร
จัดการความเสี่ยง สินทรัพย์บางชนิดจะมีความเหมาะสมกับหนี้สินบางชนิด เช่น ผลประโยชน์การ
จ่ายเงินแบบบานาญจะเหมาะกับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนแบบคงที่ เป็นต้น
16.5.6 ภาระผูกพันบางประเภทอาจมีดูเรชั่นระยะยาว เช่นการประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
และการประกันชีวิตแบบบานาญ เป็นต้น สินทรัพย์ที่มีดูเรชั่นยาวอาจไม่เหมาะสมกับภาระผูกพัน
จากการที่มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันในอนาคตมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย ในความเป็นจริง ตลาดการเงินทั่วโลกอาจไม่มีสินทรัพย์ลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่ระยะยาว
จึงทาให้เกิดช่องว่างระหว่างดูเรชั่นของสินทรัพย์และหนี้สิน บริษัทควรให้ความสาคัญต่อความเสี่ยงที่
เกิดจากความไม่สัมพันธ์กันระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน และควรอธิบายนโยบายการบริหารจัดการ
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สินทรัพย์และหนี้สินในแง่ของความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่สัมพันธ์กันระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินหรือ
กรณีที่ดูเรชั่นของภาระผูกพันมากกว่าดูเรชั่นของสินทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีเงินกองทุนที่
เพียงพอหรือมีการลดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
16.6 หน่วยงานกากับกาหนดให้บริษัทประกันภัยต้องมีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มี
การอธิบายถึงนโยบายการลงทุน ซึ่ง:



ระบุลักษณะ บทบาท และขอบเขตของกิจกรรมการลงทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบข้อบังคับในเรื่องของการลงลงทุนที่กาหนดโดยหน่วยงานกากับ
กาหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุน โดยเฉพาะประเภทของ
สินทรัพย์ในตลาดการเงินที่มีความซับซ้อนและมีความโปร่งใสน้อย และเครื่องมือทางการ
เงินทีไ่ ม่ค่อยได้รับการควบคุมจากหน่วยงานกากับ

16.6.1 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงควรมีการอธิบายถึงนโยบายการลงทุนอย่าง
ชัดเจน เช่น การกาหนดกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับผลตอบแทน การกาหนดกลยุทธ์การจัดสรร
สินทรัพย์และอานาจในการตัดสินใจการลงทุน เป็นต้น นโยบายการลงทุนควรพิจารณาถึงกฎระเบียบ
ข้อบังคับตามกฎหมายการลงทุน (รายละเอียดเพิ่มเติมอธิบายไว้ในมาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยหมวดที่ 15: การลงทุน)
16.6.2 นโยบายการลงทุนของบริษัทควรมีการสรุปส่วนสาคัญของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องมือทางการเงินที่มีความเสี่ยง เช่น ตราสารอนุพันธ์ เครื่องมือทางการเงินที่มีตราสารอนุพันธ์แฝง
อยู่ เงินลงทุนส่วนบุคคล (private equity) กองทุนทางเลือก (เช่น กองทุนที่มีจุดประสงค์ในการ
ป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น) เครื่องมือทางการเงินแบบ insurance-linked และการลงทุนที่มี SPE
เป็นคนกลาง เป็นต้น นอกจากนี้ นโยบายการลงทุนควรพิจารณาถึงความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา
ที่เกี่ยวข้อง และควรกาหนดนโยบายการเกี่ยวกับผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลสินทรัพย์ด้วย
16.6.3 บริษัทต้องอธิบายถึงการลงทุนในตลาดการเงินที่ไม่มีการควบคุมหรือตลาดการเงินที่มี
การควบคุมที่ไม่เข้มงวด เช่นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดอย่างเป็นทางการ เป็นต้น ซึ่งการ
ลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเกิดขึ้น
16.6.4 สาหรับความเสี่ยงด้านการลงทุน เป็นเรื่องสาคัญที่บริษัทประกันภัยต้องเข้าใจถึง
แหล่งที่มา ประเภท และขนาดของความเสี่ยงในแต่ละประเภทการประกันภัย ตัวอย่างเช่น บริษัทควร
มีความเข้าใจทางด้านระบบและกฎหมายในการลงทุนที่มีเส้นทางของการทาธุรกรรมที่ซับซ้อน
16.6.5 ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวจากการลงทุนภายในประเทศที่มีอยู่อย่างจากัดเป็น
ประเด็นที่ควรพิจารณา ในความเป็นจริง กลยุทธ์การลงทุนของบริษัทประกันภัยในต่างประเทศจะมี
ความซับซ้อนเนื่องจากความจาเป็นในการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สินหลากหลายสกุลเงินใน
ตลาดการเงินที่มีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ ความจาเป็นในการจ่ายเงินจานวนมากย่อมทาให้กล
ยุทธ์การลงทุนมีความซับซ้อนเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
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16.6.6 บริษทั ควรมีความรู้ความสามารถที่จาเป็นในการบริหารจัดการกับเครื่องมือทางการ
เงินที่บริษัทใช้ กิจกรรมการลงทุนที่มีความซับซ้อนอาจจาเป็นต้องมีตัวแบบของความเสี่ยงที่พิจารณา
ถึงตัวแปรต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง บริษัทต้องมั่นใจได้ว่าบุคลากรภายในบริษัทมีทักษะความรู้ความ
เชี่ยวชาญและความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงความสามารถในการใช้ตัว
แบบความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทควรมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างซับซ้อน โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวที่อาจไม่ชัดเจน
16.6.7 กลยุทธ์การลงทุนที่มีความซับซ้อนต้องมีมุมมองในการพิจารณาถึงการตอบสนองต่อ
ความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินอย่างฉับพลัน ดังนั้น การทดสอบภาวะวิกฤติรวมถึงแผนฉุกเฉินใน
การรองรับภาวะวิกฤติจึงมีความสาคัญยิ่ง
16.6.8 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงควรอธิบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ใน
การใช้ตราสารอนุพันธ์และระบุถึงข้อกาหนดต่างๆ ในการใช้ตราสารอนุพันธ์บางชนิด เช่น






ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือในการวัดค่าหน่วยเสี่ยงภัย
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความไม่มีสภาพคล่องของตลาด
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการซื้อขายกันโดยตรงของตราสารอนุพันธ์
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความถูกต้องของการตั้งราคา
คู่สัญญาอาจไม่มีความน่าเชื่อถือ

ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีความสาคัญสาหรับตราสารอนุพันธ์ที่มีการซื้อขายกันโดยตรง ซึ่งไม่ได้
อยู่ภายใต้กฎระเบียบของตลาดที่มีการควบคุม
16.7 หน่วยงานกากับกาหนดให้บริษัทประกันภัยต้องมีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มี
การอธิบายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณารับประกันภัย
16.7.1 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงควรอธิบายถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณารับประกันภัย บริษัทควรอธิบายถึงกระบวนการพิจารณารับประกันภัย
การกาหนดราคาเบี้ยประกันภัย การจัดการค่าสินไหมทดแทน และนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายใน
มุมมองของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัยที่บริษัทรับประกันภัย นโยบาย
ดังกล่าวควรรวมถึงแบบและข้อความของสัญญาประกันภัย ข้อยกเว้นของสัญญาประกันภัย
กระบวนการจัดการและข้อกาหนดต่างๆ ของความเสี่ยงภัยที่บริษัทรับประกันภัย การกาหนดเบี้ย
ประกันภัยเพิ่มเติมกรณีความเสี่ยงภัยที่เกินมาตรฐาน และกระบวนการจัดการและข้อกาหนดต่างๆ ใน
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
16.7.2 การบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สินควรมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงด้านการ
พิจารณารับประกันภัย การประกันวินาศภัยระยะยาวความไม่แน่นอนของเวลาและขนาดในการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนในอนาคต ดังนั้น บริษัทจึงควรมีความระมัดระวังในการบริหารจัดการสินทรัพย์
ภายใต้นโยบายการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน
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16.7.3 บริษัทประกันภัยควรมั่นใจว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีการพิจารณา
ถึงการรับเสี่ยงภัยไว้เองของบริษัทและการโอนความเสี่ยงไปยังบริษัทประกันภัยต่อ รวมถึงรูปแบบการ
โอนความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงภัยและปริมาณเงินทุนของบริษัท บริษัทควรพิจารณา
ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ในอนาคต นโยบายเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพในการโอนความเสี่ยงได้มากน้อย
เพียงใด
16.7.4 การควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นส่วนสาคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะ
สภาวการณ์ที่อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น จานวนค่าสินไหมทดแทนในบางประเภทการประกันภัยที่
เกี่ยวข้องก็จะมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย บริษัทจึงควรมีระบบในการควบคุมค่าใช้จ่าย การควบคุม
ค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของบริษัท บริษัทควรใช้วิธีการดาเนินการและการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง
16.7.5 บริษัทควรมีการเตรียมการด้านการประกันภัยต่ออย่างเพียงพอและเมื่อภัยเกิดขึ้น
บริษัทสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันภัยต่อได้ รวมถึงบริษัทต้องมั่นใจได้ว่า:






การทาประกันภัยต่อของบริษัทได้ได้มีการพิจารณาอย่างเหมาะสมถึงระดับ
เงินกองทุนของบริษัท ลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทรับประกันภัยเข้ามา กลยุทธ์
การดาเนินธุรกิจ และขีดจากัดความเสี่ยงที่บริษัทสามารถรองรับได้
บริษัทประกันภัยต่อที่บริษัททาธุรกรรมด้วยมีความแข็งแกร่งทางการเงินอย่าง
เพียงพอและมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดสัญญาในระดับต่า บริษัทควรทาการประเมิน
ความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทประกันภัยต่อและพิจารณาอันดับความ
เสี่ยงของบริษัทประกันภัยต่อด้วย
บริษัทควรประเมินความมีประสิทธิภาพในการโอนความเสี่ยงและมั่นใจได้ว่า
ความเสี่ยงภัยจะไม่ย้อนกลับมาที่บริษัทเมื่อเหตุการณ์ในอนาคตเกิดขึ้น ทั้งนี้
บริษัทควรมีการทบทวนการทาประกันภัยต่อของบริษัทอย่างสม่าเสมอ

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวม – ขีดจากัดความเสี่ยงที่บริษัทสามารถ
รองรับได้
16.8 หน่วยงานกากับกาหนดให้บริษัทประกันภัยต้อง





กาหนดขีดจากัดความเสี่ยงที่บริษัทสามารถรองรับได้ ซึ่งระบุถึงระดับความเสี่ยงที่บริษัท
สามารถรองรับได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงกาหนดขอบเขตความเสี่ยงที่บริษัท
สามารถรองรับได้ ซึ่งได้มีการพิจารณาถึงประเภทของความเสี่ยงและความสัมพันธ์กันใน
แต่ละประเภทของความเสี่ยง
ใช้ขีดจากัดความเสี่ยงที่บริษัทสามารถรองรับได้ในการกาหนดกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ
นาขอบเขตความเสี่ยงที่บริษัทสามารถรองรับได้ไปใช้ในการดาเนินธุรกิจรายวันผ่านทาง
นโยบายและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท
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16.8.1 ในการพัฒนานโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และในการใช้เครื่องมือในการระบุ
วิเคราะห์ ประเมินค่า และการดูแลติดตามความเสี่ยงที่เหมาะสมนั้น บริษัทประกันภัยควรกาหนดให้มี
ขอบเขตความเสี่ยงที่บริษัทสามารถรองรับได้ ซึ่งควรระบุถึงระดับความเสี่ยงที่บริษัทสามารถเผชิญได้
โดยพิจารณาจากความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท รวมถึงลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของ
ความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
16.8.2 บริษัทควรกาหนดขีดจากัดความเสี่ยงที่บริษัทสามารถรองรับได้และกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติที่มีความชัดเจนในการบริหารจัดการกับระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทรวมถึงกาหนด
ขีดจากัดความเสี่ยงในการดาเนินงานของบริษัท บริษัทควรรวมขีดจากัดความเสี่ยงที่บริษัทสามารถ
รองรับได้ในกระบวนการดาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง การทดสอบภาวะวิกฤติจะช่วยทดสอบให้
บริษัททราบว่าขีดจากัดความเสี่ยงที่บริษัทสามารถรองรับได้นั้นมีความเหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทมากน้อยเพียงใด
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมสาหรับกลุ่มการประกันภัยและนิติบุคคลทางการประกันภัยที่
เป็นสมาชิกของกลุ่ม
16.8.3 กลุ่มการประกันภัยควรกาหนดขีดจากัดความเสี่ยงที่สามารถรองรับได้โดยอ้างอิงจาก
กลยุทธ์ ซึ่งมีการกาหนดระดับที่สามารถรองรับได้เชิงปริมาณและคุณภาพและระบุขีดจากัดที่สามารถ
รองรับได้ที่พิจารณาจากประเภทของความเสี่ยงที่สาคัญในกลุ่มการประกันภัยและความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่ม ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกลุ่มการประกันภัยควรนาไปใช้กับกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงแบบองค์รวมและนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
16.8.4 สาหรับขีดจากัดความเสี่ยงของกลุ่มการประกันภัย เป็นหน้าความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงของนิติบุคคลทางการประกันภัยที่จะทาให้แน่ใจว่าได้มี
การอธิบายสภาพแวดล้อมของกลุ่มการประกันภัยไว้อย่างชัดเจน
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวม – การตอบสนองความเสี่ยง และ
กระบวนการผลย้อนกลับ (feedback loop)
16.9 หน่วยงานกากับกาหนดให้กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมของบริษัทต้องมี
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะความเสี่ยงของบริษัท
16.9.1 กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมและนโยบายการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของบริษัทควรตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงจากทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในและภายนอก
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงควรมีกลไกในการรวมข้อมูลและความเสี่ยงเก่าและใหม่เข้าไว้
ด้วยกัน เช่น ความเสี่ยงใหม่ที่บริษัทระบุขึ้นอาจจะต้องใช้แนวทางในการดาเนินธุรกิจแบบใหม่หรือ
อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนของบริษัท เป็นต้น ข้อมูลใหม่อาจได้มาจากแหล่งข้อมูล
ภายนอก ดังนั้น บริษัทต้องประเมินค่าปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อลักษณะและขนาดของ
ความเสี่ยง กฎระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง มหันตภัย และความผันผวนของตลาดอาจทาให้บริษัทเกิดการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็นขึ้นได้
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กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมและนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงควร
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์และความคาดหวังของผู้เอาประกันภัยและผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง
16.10 หน่วยงานกากับกาหนดให้กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมของบริษัทต้อง
รวมกระบวนการผลย้อนกลับและกระบวนการบริหารจัดการของบริษัทเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะทาให้
บริษัททราบถึงการบริหารงานที่จาเป็นในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของลักษณะความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น
16.10.1 กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมควรมีการทากระบวนการผล
ย้อนกลับ การตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวควรกระทาโดยคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง ซึ่ง
ควรมีการนาไปใช้ ติดตามถึงผลกระทบ และมีการรายงานข้อมูลการบริหารงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการผลย้อนกลับ คือ กระบวนการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงที่
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ขีดจากัดความเสี่ยงที่บริษัทสามารถ
รองรับได้และนโยบายการลด/บรรเทาความเสี่ยง หากไม่มีการทากระบวนการผลย้อนกลับ กรอบการ
บริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมของบริษัทอาจไม่บรรลุตามกลยุทธ์และเป้าหมายการบริหาร
จัดการความเสี่ยงนั้นได้
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมสาหรับกลุ่มการประกันภัยและนิติบุคคลทางการประกันภัยที่
เป็นสมาชิกของกลุ่ม
16.10.2 กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมของกลุ่มการประกันภัยควรมีการ
ทา กระบวนการผลย้อนกลับ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีความเหมาะสมและมีคุณภาพที่ดี กระบวนการ
การบริหารจัดการ และการประเมินค่าตามวัตถุประสงค์ ซึ่งทาให้มีการดาเนินการที่จาเป็นเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะของความเสี่ยง
16.10.3 ความเสี่ยงจากกลุ่มการประกันภัยควรจัดทากระบวนการผลย้อนกลับในกรอบการ
บริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมของนิติบุคคลทางการประกันภัย นั่นหมายความว่านิติบุคคล
ทางการประกันภัยควรได้รับข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มบริษัทที่มีผลกระทบต่อ
ลักษณะความเสี่ยง นิติบุคคลทางการประกันภัยควรให้ข้อมูลการบริหารจัดการกับกลุ่มการประกันภัย
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทากระบวนการผลย้อนกลับของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์
รวมของกลุ่มการประกันภัย
การประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (Own Risk and
Solvency Assessment: ORSA)
16.11 หน่วยงานกากับกาหนดให้บริษัทต้องทาการประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคงทางการ
เงินของบริษัทเพื่อประเมินถึงความเพียงพอของการบริหารจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันและใน
อนาคตต่อสถานะความมั่งคงทางการเงินของบริษัท

149 จ ก 350

16.11.1 บริษัทประกันภัยควรทาการประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของ
บริษัทและควรจัดทาการชี้แจงเหตุผลและแผนการดาเนินงานของบริษัทในการประเมินค่าในครั้งนี้
ความสามารถของบริษัทที่จะสะท้อนความเสี่ยงในลักษณะของการประเมินค่าความเสี่ยงและความ
มั่นคงทางการเงินของบริษัทควรได้รับการสนับสนุนโดยกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์
รวมและนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดาเนินงานของบริษัท การประเมินค่าดังกล่าว
ควรมีความเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของความเสี่ยงของบริษัท
16.12 หน่วยงานกากับกาหนดให้คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต้องมี
หน้าที่ความรับผิดชอบต่อการประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
16.12.1 จุดประสงค์ที่สาคัญของการประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของ
บริษัท คือ การประเมินว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงและสถานะความมั่นคงทางการเงินของบริษัทมี
ความเพียงพอในปัจจุบันและอนาคตมากน้อยเพียงใด การประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคง
ทางการเงินของบริษัทเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้
บริษัทควรทาการทบทวนการประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินจากผู้ที่มีประสบการณ์
ความรู้ความเชี่ยวชาญ เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ซึ่ง
จะต้องเป็นผู้รายงานผลโดยตรงต่อสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของบริษัท
16.13 หน่วยงานกากับกาหนดให้การประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
ต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงที่สาคัญทั้งหมด ทั้งนี้ ให้รวมถึงความเสี่ยงด้านการพิจารณารับ
ประกันภัย ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยง
สภาพคล่อง และความเสี่ยงที่เกิดจากกลุ่มบริษัทเป็นอย่างน้อย การประเมินค่าความเสี่ยงและ
ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทจะต้องระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการความ
เสี่ยงและระดับและคุณสมบัติของทรัพยากรเงินทุนที่บริษัทมีอยู่และที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม
16.13.1 ในการประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท บริษัทควร
พิจารณาความเสี่ยงที่สาคัญทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการจัดการกับภาระผูกพันของ
บริษัทที่มีต่อผู้เอาประกันภัย รวมถึงให้มีการพิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยภายนอกต่างๆ ด้วย
บริษัทควรจัดทาการประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทอย่างสม่าเสมอเพื่อ
ว่าบริษัทจะได้ทราบถึงข้อมูลต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานและกระบวนการตัดสินใจของ
บริษัท โดยประเมินสาเหตุของความเสี่ยงและขอบเขตของผลกระทบที่สาคัญของความเสี่ยงนั้นๆ
บริษัทควรจัดทาการประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทครั้งใหม่เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะที่สาคัญของความเสี่ยง การประเมินค่าความเสี่ยงควรได้รับการจัดทาเพื่อเป็น
การพิจารณาความมีประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยงและการทาให้ความเสี่ยงของบริษัทลดลง
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมสาหรับกลุ่มการประกันภัยและนิติบุคคลทางการประกันภัยที่
เป็นสมาชิกของกลุ่ม
16.13.2 การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอควรมีอยู่ในกลุ่มการประกันภัยและควรได้รับ
การประเมินตามวิธีการประกันภัยในระดับกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้มีการประเมินค่าของนิติบุคคลทางการ
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ประกันภัย ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มการประกันภัย
16.13.3 กลุ่มการประกันภัยควรทาการประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินเพื่อ
ประเมินความเพียงพอของการบริหารจัดการความเสี่ยง และสถานะความมั่นคงทางการเงินของกลุ่ม
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต การประเมินค่าดังกล่าวควรมีความเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความ
ซับซ้อนของความเสี่ยงในระดับกลุ่มการประกันภัย ความเสี่ยงควรรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากแต่ละ
สมาชิกในกลุ่มการประกันภัย และจาก widest group ด้วย การประเมินค่าความเสี่ยงและความ
มั่นคงทางการเงินควรทาให้แน่ใจว่าไม่มีความเสี่ยงที่สาคัญที่ไม่ได้ถูกพิจารณา และในเรื่องการถ่ายโอน
สินทรัพย์ภายในกลุ่มจะต้องไม่มีการนับซ้า ทั้งนี้ จะต้องเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความ
ซับซ้อนของความเสี่ยง
16.13.4 เช่นเดียวกับการประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของกลุ่มการ
ประกันภัย การประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของนิติบุคคลทางการประกันภัยควร
รวมความเสี่ยงเพิ่มเติมทั้งหมดที่เกิดจากสมาชิกของ widest group ทั้งนี้ การประเมินค่าความเสี่ยง
และความมั่นคงทางการเงินจะต้องเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของความเสี่ยง
16.13.5 ทั้งการประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของกลุ่มการประกันภัย
และนิติบุคคลทางการประกันภัย ควรมีการพิจารณาสถานการณ์กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของกลุ่ม การประเมินค่าความเพียงพอของเงินกองทุนและการวิเคราะห์ความต่อเนื่องกันควรรวมถึง
การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มที่เป็นไปได้ เหตุการณ์กรณีที่เกิดการควบรวมกันในกลุ่ม
การออกจากกลุ่ม รวมถึงการให้ความช่วยเหลือกันในกลุ่มด้วย
16.13.6 ด้วยระดับของความซับซ้อนในระดับกลุ่มการประกันภัยเมื่อเทียบกับนิติบุคคล
ทางการประกันภัย จึงควรมีข้อมูลและการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อระบุความเสี่ยงในระดับกลุ่มการ
ประกันภัย และควรมีการทาการทดสอบผลกระทบที่มีจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง
(contagion risk) เช่น การทดสอบภาวะวิกฤติเพื่อประเมินผลกระทบของแต่ละนิติบุคคลที่เป็น
สมาชิกในกลุ่มการประกันภัยต่อนิติบุคคลประกันภัยอื่นภายในกลุ่ม
การประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท – เงินกองทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ (economic capital) และเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย (regulatory
capital)
16.14 หน่วยงานกากับกาหนดให้บริษัทต้อง:





ระบุถึงทรัพยากรทางการเงินที่บริษัทต้องใช้ในการดาเนินธุรกิจตามแผนการดาเนินงาน
ของบริษัทภายใต้ขีดจากัดความเสี่ยงที่บริษัทสามารถรองรับได้ และแสดงให้เห็นว่าได้
จัดทาตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกากับ
พิจารณาเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์ เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย ทรัพยากร
เงินทุน และการประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
ประเมินคุณสมบัติและความเพียงพอของทรัพยากรเงินทุนที่จะทาให้เพียงพอต่อ
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เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย และเงินทุนที่บริษัทต้องการเพิ่มเติม
16.14.1 ในเนื้อหาของกรอบการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม บริษัทควรทาการประเมินค่า
ความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทและมีกระบวนการบริหารจัดการเงินกองทุนและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในการดูแลติดตามระดับทรัพยากรเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ และเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายที่กาหนดโดยหน่วยงานกากับ
16.14.2 ในเนื้อหาของการประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน บริษัทควรทา
การแยกแยะระหว่างเงินทุนที่บริษัทต้องการในปัจจุบันและสถานะทางการเงินที่บริษัทคาดการณ์ไว้ใน
อนาคต โดยพิจารณาถึงกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจระยะยาวและแผนการดาเนินธุรกิจของบริษัท
16.14.3 บริษัทควรพิจารณาว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารจัดการเงินทุน
ของบริษัทมีความสัมพันธ์กันอย่างไร บริษัทควรระบุทรัพยากรเงินทุนที่บริษัทต้องการ โดยพิจารณาถึง
ขีดจากัดความเสี่ยงที่บริษัทสามารถรองรับได้และแผนการดาเนินธุรกิจของบริษัท การพิจารณาถึง
เงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์จะช่วยให้บริษัทประเมินว่าเงินกองทุนของบริษัทมีความเหมาะสมมาก
น้อยเพียงใด ทาให้บริษทั ทราบว่าควรรับความเสี่ยงไว้เองหรือโอนความเสี่ยงออกไป รวมทั้งทาให้
หน่วยงานกากับมั่นใจว่าบริษัทได้ทาการบริหารจัดการความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี
16.14.4 บริษัทควรมีความระมัดระวังและต้องสามารถวิเคราะห์ อธิบาย และแยกความ
แตกต่างระหว่างเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์และเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย การวิเคราะห์
จะช่วยฝังกฎระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายลงในการประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคงทางการ
เงิน การบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารจัดการเงินทุนของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะ
สามารถจัดการกับภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัยได้
16.14.5 บริษัทควรทาการประเมินคุณสมบัติและความเพียงพอของเงินทุนทั้งในส่วนของ
เงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์และเงินกองทุนที่บริษัทต้องดารงตามกฎหมาย ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ขอบเขตที่หน่วยงานกากับกาหนดขึ้นและปัจจัยต่างๆ ที่บริษัทใช้ในการพิจารณาด้วย ขอบเขตของการ
ประเมินค่าควรเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของความเสี่ยงของบริษัท นอกจากนี้
บริษัทควรประเมินความเหมาะสมของทรัพยากรเงินทุนสาหรับใช้ในกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจและการ
ดาเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาถึงกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจระยะยาวและแผนการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทด้วย
การจัดหาเงินลงทุนใหม่ (Re-capitalization)
16.14.6 หากบริษัทต้องเผชิญกับความสูญเสียหรือความเสียหายที่ทาให้ทรัพยากรเงินทุนที่มี
อยู่ของบริษัทลดลง บริษัทอาจต้องจัดหาหรือเพิ่มเงินทุนใหม่เพื่อที่จะดารงเงินกองทุนขั้นต่าตามที่
กฎหมายกาหนดไว้ และยังคงสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทควรพิจารณาถึงคุณสมบัติ
และโครงสร้างของเงินทุนในประเด็นของการจัดหาเงินลงทุนใหม่ โดยเฉพาะความสามารถของ
เงินกองทุนในการรองรับความสูญเสีย/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น หากบริษัทต้อง
จัดเตรียมเงินทุนซึ่งทาให้สูญเสียกาไรในอนาคต การสูญเสียกาไรดังกล่าวอาจทาให้ยากต่อการเพิ่ม
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ทรัพยากรเงินทุนในอนาคตได้
16.14.7 บริษัทจะต้องสร้างความเชื่อมั่นในการจัดหาเงินลงทุนใหม่ในเรื่องของสถานะความ
มั่นคงทางการเงินของบริษัท การบริหารจัดการเงินทุน ความสัมพันธ์กันของนักลงทุน/ผู้ถือหุ้น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระเบียบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น บริษัทที่ออกหุ้นบุริมสิทธิ์ที่ไม่มีสิทธิ
ในการออกเสียง อาจมีผลกระทบต่อความเข้มแข็งของโครงสร้างและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท
16.14.8 ในสภาวะปกติ บริษัทประกันภัยควรมีความพร้อมและมีความเพียงพอของปริมาณ
และคุณสมบัติของเงินกองทุนในระดับที่เหมาะสม หน่วยงานกากับควรมั่นใจว่าบริษัทมีการบริหาร
จัดการเงินกองทุนแบบมองไปข้างหน้าทั้งในด้านของปริมาณและคุณสมบัติของเงินกองทุน บริษัทควร
มีเครื่องมือทางการเงินและเงินทุนที่มีคุณภาพ (เช่น หุ้นสามัญ เป็นต้น) ซึ่งทาให้มั่นใจได้ว่าบริษทั จะ
ยังคงอยู่ได้แม้เกิดสถานการณ์วิกฤติ ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการเงินทุนจะช่วยให้บริษัทกาหนดการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบข้อบังคับความมั่นคงทางการเงินตามระดับความเสี่ยงได้
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมสาหรับกลุ่มการประกันภัยและนิติบุคคลทางการประกันภัยที่
เป็นสมาชิกของกลุ่ม
16.14.9 กลุ่มการประกันภัยควรพิจารณาทรัพยากรทางการเงินที่ต้องการในการดาเนินธุรกิจ
โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงที่สามารถรองรับได้และแผนธุรกิจ และแสดงให้เห็นว่าได้ทาปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับตามกฎหมาย การดาเนินการการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มการ
ประกันภัยควรมีการพิจารณาเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายและ
ทรัพยากรทางการเงินด้วย ทั้งนี้ เงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์ควรได้รับการพิจารณาโดยกลุ่มการ
ประกันภัยและนิติบุคคลทางการประกันภัย โดยทาการระบุขีดจากัดความเสี่ยงที่สามารถรองรับได้
และการดาเนินการบริหารจัดการของทั้งกลุ่มการประกันภัยและนิติบุคคลทางการประกันภัย
16.14.10 ปัจจัยในระดับกลุ่มที่สาคัญควรระบุอยู่ในการประเมินค่าทรัพยากรเงินทุนในระดับ
กลุ่ม การเปลี่ยนแปลงหรือการสร้างเงินทุนและการเงินซึ่งกันและกัน และการให้ผลทางการเงินของ
การโอนย้ายเงินทุนหรือสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงานในกลุ่ม
การประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท – การใช้ตัวแบบ
ภายใน
16.14.11 ตัวแบบภายในของบริษัทควรมีการพิจารณาถึงการประเมินค่าทรัพยากรทาง
การเงินและการคานวณเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย
16.14.12 บริษทั ต้องให้ความสาคัญกับเครื่องมือการตัดสินใจทางกลยุทธ์และการดาเนินงาน
ของบริษัทและรวมกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารจัดการเงินทุนเข้าไว้
ด้วยกัน โดยมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญอยู่
16.14.13 กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมควรระบุความเสี่ยงที่สาคัญที่
บริษัทเผชิญอยู่รวมทั้งมีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ตัวแบบภายในที่ใช้สาหรับ
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การประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทควรมีการระบุความเสี่ยงและทาการ
ประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ความเสี่ยงที่บริษัทควรพิจารณาประกอบด้วย
ความเสี่ยงด้านการพิจารณารับประกันภัย ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติการ และความเสี่ยงสภาพคล่อง (รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ ที่สาคัญ) โดยบริษัทต้องแยก
ประเภทของความเสี่ยงที่พิจารณาอย่างชัดเจน สาหรับวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ บริษัทอาจกาหนดการ
ทดสอบภาวะวิกฤติอย่างง่ายหรือตัวแบบที่มีความซับซ้อนก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะ ขนาด และ
ความซับซ้อนของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
16.14.14 ตัวแบบภายในจะต้องมีการกาหนดขอบเขตที่เหมาะสมและทาให้บริษัทสามารถใช้
ในการกาหนดระดับเงินกองทุนที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อแผนการดาเนินงานและเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ของบริษัท ขอบเขตดังกล่าวนี้ให้รวมถึงวิธีการประเมินค่าสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท
ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ การวัดค่าความเสี่ยงและกรอบระยะเวลา รวมถึงการพิจารณาในเรื่องของ
ขีดจากัดความเสี่ยงที่บริษัทสามารถรองรับได้และแผนการดาเนินงานของบริษัทด้วย บริษัทอาจต้อง
พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องเป็นจานวนมากเพื่อที่จะใช้ในการกาหนดขอบเขตของตัวแบบ เช่น การ
เลือกอันดับความน่าเชื่อถือในการลงทุนหรือเลือกการลงทุนที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจ
เป็นต้น
16.14.15 ในการสร้างตัวแบบภายในสาหรับการประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคง
ทางการเงิน บริษัทอาจทาการปรับวิธีการของตัวแบบความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด
และความซับซ้อนของความเสี่ยง บริษัทอาจพิจารณาข้อมูลและกระบวนการที่ใช้ เช่น การพิจารณา
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ หรือพอร์ตโฟลิโอของสินทรัพย์และหนี้สินจากเหตุการณ์ในอดีต เป็นต้น
การสร้างข้อมูลและขอบเขตของตัวแบบจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานการดาเนินธุรกิจของบริษัทอย่าง
ต่อเนื่อง
16.14.16 ตัวแบบภายในสาหรับการประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินต้อง
พิจารณาถึงเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์และการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินได้อย่างเพียงพอ เพื่อให้
บริษัทมั่นใจว่าสามารถชาระหนี้สิน/ภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัยได้ ณ ระดับความเชื่อมั่นทาง
สถิติที่เหมาะสม เพื่อเป็นการประเมินค่าภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัยอย่างเต็มรูปแบบ บริษัท
ต้องพิจารณาภาระผูกพันทั้งหมดรวมถึงการผิดนัดชาระหนี้ของคู่สัญญาด้วย
16.14.17 ตัวแบบภายในที่จัดทาโดยบริษัทอาจไม่จาเป็นต้องได้รับการอนุญาตโดยหน่วยงาน
กากับ อย่างไรก็ตาม บริษัทควรทาการทบทวนตัวแบบภายในและมั่นใจว่าตัวแบบที่ใช้มีความ
เหมาะสมต่อกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารจัดการเงินทุนทั้งนี้ บริษัท
อาจใช้การทบทวนจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อทาให้บริษัทมั่นใจว่าตัวแบบมีความถูกต้องและ
เหมาะสม
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมสาหรับกลุ่มการประกันภัยและนิติบุคคลทางการประกันภัยที่
เป็นสมาชิกของกลุ่ม
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16.14.18 กลุ่มการประกันภัยอาจพิจารณาว่าการใช้ตัวแบบภายในที่กาหนดขอบเขตความ
เสี่ยงตามขนาดและความซับซ้อนของความเสี่ยงจะทาให้การประเมินค่าทรัพยากรทางการเงินและการ
คานวณเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
มากขึ้น
16.14.19 นิติบุคคลทางการประกันภัยและกลุ่มการประกันภัยควรทาการประเมินค่าความ
เสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน ในการทาการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน กลุ่ม
การประกันภัยควรใช้วิธีการที่มีความเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของลักษณะความ
เสี่ยงและการดาเนินธุรกิจ แม้ว่าอาจไม่มีความจาเป็นในการใช้ตัวแบบภายใน ลักษณะของความเสี่ยง
ก็ควรมีความหลากหลาย และขนาดและความซับซ้อนของความเสี่ยงและธุรกิจในกลุ่มการประกันภัย
อาจมากกว่าสมาชิกนิติบุคคล หากใช้ตัวแบบภายในในการประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคง
ทางการเงินของกลุ่มบริษัท จะต้องมั่นใจว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความ
ซับซ้อนของสมาชิกในกลุ่ม
การประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท – การวิเคราะห์ความ
ต่อเนื่องกัน (Continuity Analysis)
16.15 หน่วยงานกากับกาหนดให้:




บริษัทต้องวิเคราะห์ความสามารถในการดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และทรัพยากรทางการเงินของบริษัท ภายใต้กรอบระยะเวลาระยะยาวเพื่อใช้
ในการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย
การวิเคราะห์ความต่อเนื่องกันต้องรวมการผสมผสานองค์ประกอบทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพในกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจในระยะกลางและระยะยาว รวมถึงการคาดการณ์
สถานะทางการเงินของบริษัทในอนาคต และการวิเคราะห์ความสามารถของบริษัทในการ
ดารงเงินกองทุนขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนดไว้

16.15.1 บริษัทควรสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการความเสี่ยงในระยะ
ยาว ภายใต้ขอบเขตของสถานการณ์ที่เป็นไปได้ แผนการบริหารจัดการเงินทุนและการคาดการณ์
เงินทุนเป็นกุญแจสาคัญในการกาหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทควรพิจารณาถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด สภาวะเศรษฐกิจ นวัตกรรมใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม และปัจจัยอื่นๆ เช่น
การเปลี่ยนแปลงของประชากร กฎระเบียบข้อบังคับ และพัฒนาการทางสังคมและการแพทย์
16.15.2 หน่วยงานกากับควรกาหนดให้บริษัทต้องทาการวิเคราะห์แบบมองไปข้างหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และคาดการณ์สถานะทางการเงินของบริษัทในอนาคตรวมทั้งความสามารถในการดารง
เงินกองทุนขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนดได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ต่างๆ การคาดการณ์
เงินทุนและกระแสเงินสด (ทั้งก่อนและหลังการทดสอบภาวะวิกฤติ) และการดาเนินการบริหารจัดการ
จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
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16.15.3 ในการทาการวิเคราะห์ความต่อเนื่องกัน บริษัทควรใช้การทดสอบภาวะวิกฤติแบบ
ย้อนกลับ เพื่อระบุสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุให้บริษัทดาเนินงานล้มเหลว เช่น เหตุการณ์ที่ทาให้บริษัท
ขาดความเชื่อมั่น เป็นต้น และการดาเนินการที่จาเป็นสาหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง (ดูแนวทาง
ปฏิบัติในหัวข้อ 16.1.17)
16.15.4 หน่วยงานกากับควรมีบทบาทในการส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีแผนฉุกเฉินในการ
รองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น แผนดังกล่าวควรระบุมาตรการชดเชยและการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับความเพียงพอของเงินกองทุนและกระแสเงินสดหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งทาการประเมินผล
การดาเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง
16.15.5 บริษัทควรแยกแยะระหว่างการประเมินค่าสถานะทางการเงินในปัจจุบันและการ
คาดการณ์ในอนาคต และการทดสอบภาวะวิกฤติและการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเลือก ซึ่งใช้ในการ
ประเมินสถานะการเงินของบริษัท การวิเคราะห์ความต่อเนื่องกันจะมีส่วนช่วยให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมี
ระบบ กลยุทธ์ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์
ความต่อเนื่องกันจะช่วยช่วยประเมินทรัพยากรทางการเงินที่บริษัทต้องการเพื่อรองรับความเสี่ยงที่
บริษัทมีอยู่หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และช่วยให้บริษัทจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ ได้
อย่างเหมาะสม บริษัทจะต้องประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ในกลยุทธ์ความเสี่ยง
และกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจในแง่ของเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์และเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมาย
16.15.6 การวิเคราะห์ความต่อเนื่องกันควรพิจารณาถึงกรอบระยะเวลาที่ต้องใช้สาหรับ
แผนการดาเนินธุรกิจ (เช่น 3 ถึง 5 ปี เป็นต้น) ซึ่งใช้ในการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมาย การวิเคราะห์ความต่อเนื่องกันควรแสดงให้เห็นถึงแผนการดาเนินธุรกิจ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การกาหนดราคาเบี้ยประกันภัย ผลประโยชน์ที่บริษัทรับประกัน ทางเลือกของ
ผู้เอาประกันภัย และสมมติฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ระดับเบี้ยประกันภัยในปัจจุบันและกลยุทธ์สาหรับ
ระดับเบี้ยประกันภัยในอนาคตเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการทาการวิเคราะห์ความต่อเนื่องกัน
บริษัทควรพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกด้วย เช่น เหตุการณ์ในอนาคตที่อาจเป็นไป
ได้ และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
16.15.7 การใช้การวิเคราะห์ความต่อเนื่องกันจะทาให้บริษัทสามารถเชื่อมโยงสถานะทาง
การเงินในปัจจุบันกับการคาดการณ์แผนธุรกิจในอนาคต และทาให้มั่นใจถึงความสามารถในการรักษา
สถานะทางการเงินในอนาคตได้ บริษัทควรฝังการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมในการ
ดาเนินงานของบริษัท
16.15.8 ตัวแบบภายในอาจใช้สาหรับการวิเคราะห์ความต่อเนื่องกันเพื่อให้บริษัททาการ
ประเมินผลลัพธ์ของการตัดสินใจทางธุรกิจในเชิงกลยุทธ์โดยพิจารณาถึงลักษณะความเสี่ยง
ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจตัดสินใจที่จะลดความเสี่ยงภัยในการพิจารณารับประกันภัย เพื่อเป็นการลด
จานวนเงินกองทุนที่ใช้สาหรับรองรับความเสี่ยงนั้นๆ เป็นต้น กระบวนการบริหารจัดการเงินทุนนี้
สามารถทาให้บริษัทเปลี่ยนแปลงจานวนเงินกองทุนจากการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในระยะยาวได้
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16.15.9 ลักษณะความเสี่ยงของบริษัทปรับเปลี่ยนได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ บริษัท
ต้องทาการประเมินค่าความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปในตัวแบบภายในของบริษัทด้วย ตัวแบบภายในอาจเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการบริหารจัดการเงินทุน และเป็นการ
ดาเนินการที่เชื่อมกระบวนการทั้งสองอย่างไว้ด้วยกัน
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมสาหรับกลุ่มการประกันภัยและนิติบุคคลทางการประกันภัยที่
เป็นสมาชิกของกลุ่ม
16.15.10 กลุ่มการประกันภัยควรทาการวิเคราะห์ความสามารถในการดาเนินธุรกิจ การ
บริหารจัดการความเสี่ยง และทรัพยากรทางการเงินที่มีอยู่รวมทั้งที่ต้องการในอนาคต การวิเคราะห์
ดังกล่าวควรพิจารณาความสามารถในการดาเนินการอย่างต่อเนื่องของกลุ่มการประกันภัยที่ดาเนินอยู่
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่ม และความสามารถในการดาเนินธุรกิจของแต่ละสมาชิกในกลุ่ม
การวิเคราะห์ความต่อเนื่องกันของนิติบุคคลทางการประกันภัยควรทาการวิเคราะห์การสนับสนุนการ
ดาเนินการและการสนับสนุนทางการเงินจากกลุ่มในเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่เกิดจากกลุ่มและมีผลกระทบต่อนิติบุคคลทางการประกันภัยด้วย ทั้งนิติบุคคลทางการ
ประกันภัยและกลุ่มการประกันภัยควรพิจารณาความเสี่ยงการดาเนินธุรกิจที่เผชิญอยู่ รวมถึง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดล้อมต่างๆ ด้วย เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง
และการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น
16.15.11 ในการทาการวิเคราะห์ความต่อเนื่องกัน กลุ่มการประกันภัยควรให้ความสาคัญต่อ
กระแสเงินสดภายในกลุ่ม ตัวอย่างเช่น กลุ่มการประกันภัยจะมีกระแสเงินสดที่เกิดจากส่วนเกินของ
เงินทุนระยะยาวหรือจากเงินปันผลของบริษัทสาขาอื่นๆ หรือไม่ เป็นต้น กลุ่มการประกันภัยควรมี
ผลสรุปเกี่ยวกับการดาเนินการในการจัดการกระแสเงินสดในการทดสอบภาวะวิกฤติ (เช่น การลดลง
ของธุรกิจใหม่ นโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น)
16.15.12 การวิเคราะห์ความต่อเนื่องกันของกลุ่มการประกันภัยควรพิจารณาการกระจายตัว
ของเงินทุนในกลุ่มการประกันภัยหลังจากทดสอบภาวะวิกฤติ ความเป็นไปได้ที่บริษัทสาขาภายในกลุ่ม
การประกันภัยอาจมีความต้องการเงินทุนเพิ่มขึ้น และการที่เงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์ลดลงอย่าง
ฉับพลัน การประเมินค่าควรพิจารณาว่ามีทรัพยากรทางการเงินที่เพียงพอสาหรับการโอนย้ายเงินทุน
หรือไม่ และมีการดาเนินการจัดการอย่างไร (เช่น การโอนย้ายทรัพยากรทางการเงิน การทาธุรกรรม
ภายในกลุ่ม และการเปลี่ยนโครงสร้างภายในกลุ่ม เป็นต้น)
16.15.13 กลุ่มการประกันภัยควรมีการทาการทดสอบภาวะวิกฤตแบบย้อนกลับเพื่อระบุ
สถานการณ์ที่เป็นสาเหตุให้เกิดความล้มเหลวในการดาเนินธุรกิจภายในกลุ่มการประกันภัย และ
กาหนดการดาเนินการที่จาเป็นในการบริหารจัดการความเสี่ยง (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในหัวข้อ
16.1.17)
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บทบาทของหน่วยงานกากับในการบริหารจัดการความเสี่ยง
16.16 หน่วยงานกากับมีหน้าที่ในการทบทวนและตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง สถานะทางการเงิน รวมถึงการประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
หน่วยงานกากับต้องมีส่วนที่ช่วยให้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารจัดการ
เงินทุน และการประเมินค่าความมั่นคงทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น
16.16.1 ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทจะ
เป็นเครื่องมือที่สาคัญในกระบวนการทบทวน/ตรวจสอบ และช่วยให้หน่วยงานกากับมีความเข้าใจถึง
ความเสี่ยงภัยและสถานะทางการเงินของบริษัท
16.16.2 กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมความเสี่ยงและกระบวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง รวมถึงการควบคุมภายใน เป็นเรื่องที่มีความสาคัญต่อการประเมินความมั่นคง
ทางการเงินของบริษัท ดังนั้นหน่วยงานกากับควรประเมินความเพียงพอและความถูกต้องสมบูรณ์ของ
กรอบและกระบวนการต่างๆ ของบริษัท โดยพิจารณาว่าข้อมูลและการประเมินค่าความเสี่ยงและ
ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทให้มีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การดาเนินการของบริษัทเป็น
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะต้องสามารถกาหนดทิศทาง
และการตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
16.16.3 หน่วยงานกากับควรทบทวนและตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัทและติดตาม
ความเพียงพอของเงินกองทุน และควรทาให้บริษัทแข็งแกร่งขึ้น เมื่อมีการใช้ตัวแบบภายในในการ
คานวณเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย การสื่อสารระหว่างกันระหว่างหน่วยงานกากับและบริษัท
เป็นเรื่องที่สาคัญ ดังนั้น หน่วยงานกากับอาจต้องพิจารณาข้อมูลที่ใช้และผลลัพธ์ที่ได้จากตัวแบบ
ภายในและพิจารณากระบวนการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในมาตรฐาน
การกากับดูแลธุรกิจประกันภัยหมวดที่ 8: การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน)
16.16.4 หน่วยงานกากับควรดูแลติดตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
การประเมินเพียงพอของเงินกองทุน และทาการแทรกแซงพบข้อบกพร่อง หน่วยงานกากับไม่ควรใช้
นโยบายเดียวกันทุกบริษัท (one-size-fit-all) สาหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท แต่ควร
พิจารณาจากลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของความเสี่ยงและการดาเนินธุรกิจของบริษัท ในกรณี
นี้ บริษัทควรมีความสามารถและทรัพยากรขององค์กรที่มีความเพียงพอและความเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกากับควรกาหนดประเด็นขั้นต่าที่กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์
รวมควรมี
16.16.5 หน่วยงานกากับควรมีข้อมูลที่เหมาะสมกับการบริหารความเสี่ยงและการประเมินค่า
ความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของแต่ละบริษัท รายงานฐานะความมั่นคงทางการเงินของ
บริษัทควรมีการอธิบายถึงประเภทของความเสี่ยงที่สาคัญที่บริษัทเผชิญอยู่ ความต้องการทรัพยากร
ทางการเงิน รวมถึงเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์และเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย รวมทั้ง
เงินกองทุนที่บริษัทมีอยู่ และการประมาณการปัจจัยต่างๆ ในอนาคต หน่วยงานกากับควรมีการ
แทรกแซงรวมถึงการลงโทษที่เหมาะสมในกรณีที่บริษัทนาส่งรายงานที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ ทั้งนี้ บริษัท
158 จ ก 350

มีหน้าที่ในการรายงานการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานกากับทราบโดยเร็ว
ที่สุด
16.16.6 หน่วยงานกากับควรกาหนดให้บริษัทแสดงผลลัพธ์ของตัวแบบความเสี่ยงที่สาคัญ
การทดสอบภาวะวิกฤติ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางเลือก และสมมติฐานต่างๆ ที่รายงานตามความ
เหมาะสมของลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของความเสี่ยง หน่วยงานกากับต้องพิจารณาว่าการ
คานวณที่ทาขึ้นโดยบริษัทควรมีส่วนเพิ่มเติมหรือไม่ หากมี หน่วยงานกากับควรกาหนดให้บริษัท
คานวณส่วนเพิ่มเติมนั้นด้วย หากหน่วยงานกากับพิจารณาแล้วว่าการตอบสนองของบริษัทต่อผลลัพธ์
ของตัวแบบความเสี่ยงที่สาคัญ การทดสอบภาวะวิกฤติ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางเลือกมีความไม่
เพียงพอหรือไม่เหมาะสม หน่วยงานกากับควรทาให้บริษัทพัฒนาการตอบสนองดังกล่าวให้มีความ
เหมาะสมขึน้ นอกจากนี้ หน่วยงานกากับควรทดสอบภาวะวิกฤติแบบย้อนกลับของบริษัทและ
พิจารณาความเหมาะสมของการดาเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงของความล้มเหลวทาง
ธุรกิจของบริษัทด้วย(รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏอยู่ในหัวข้อ 16.1.17)
16.16.7 ในขณะที่บริษัทต้องจัดทาการทดสอบภาวะวิกฤติการวิเคราะห์สถานการณ์
ทางเลือก และตัวแบบความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท หน่วยงานกากับควรทาการ
พัฒนาการทดสอบที่เป็นมาตรฐานและกาหนดให้บริษัทจัดทาการทดสอบตามที่หน่วยงานกากับ
กาหนดขึ้น จุดประสงค์ประการหนึ่งของการทดสอบดังกล่าวข้างต้นคือเพื่อพัฒนาความสอดคล้องกัน
ของการทดสอบในกลุ่มบริษัทประกันภัยที่มีความคล้ายคลึงกัน และเพื่อประเมินเสถียรภาพทาง
การเงินของธุรกิจประกันภัยที่มีผลต่อการทดสอบภาวะตลาดและเศรษฐกิจ ซึ่งใช้กับบริษัทประกันภัย
ทั้งหมด เช่น การเกิดมหันตภัยที่มีผลกระทบในวงกว้าง เป็นต้น ทั้งนี้ การทดสอบดังกล่าวข้างต้นอาจ
ทาการทดสอบกับบริษัททั้งหมดในอุตสาหกรรมหรือบางบริษัทก็ได้ ขอบเขตของสถานการณ์ที่เป็นไป
ได้ในการทดสอบมาตรฐานควรมีความเหมาะสมกับสภาวะความเสี่ยงของบริษัทและเป็นไปตาม
ขอบเขตอานาจตามกฎหมาย
16.16.8 การทดสอบภาวะวิกฤติ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางเลือก และการสร้างตัวแบบ
ความเสี่ยงแบบมองไปข้างหน้าของสถานะเงินกองทุนและกระแสเงินสดในอนาคตที่จัดทาขึ้น โดยการ
ทาการวิเคราะห์ความต่อเนื่องกันในการตอบสนองข้อกาหนดของหน่วยงานกากับเป็นเครื่องมือที่
สาคัญของหน่วยงานกากับในการประเมินสถานะทางการเงินของบริษัท การทดสอบดังกล่าวจะทาให้
ทราบถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างหน่วยงานกากับและบริษัทในเรื่องของแผนการ
ดาเนินงาน การประเมินค่าความเสี่ยงภายใต้สภาวะวิกฤติ การบริหารจัดการความเสี่ยงและการ
ดาเนินการการบริหารจัดการต่างๆ ซึ่งทาให้หน่วยงานกากับได้พิจารณาถึงรูปแบบการประเมินค่า
ความเพียงพอของเงินกองทุนตามขอบเขตของการทดสอบภาวะวิกฤติมาตรฐานและเข้าใจ
สถานการณ์ของบริษัทได้เป็นอย่างดี
16.16.9 หน่วยงานกากับควรพิจารณาการวิเคราะห์ความต่อเนื่องกันในการเพิ่มความ
แข็งแกร่งทางการเงิน และพิจารณาข้อมูลที่ใช้ในการทาแผนฉุกเฉิน ข้อมูลเหล่านี้ทาให้หน่วยงาน
กากับสามารถประเมินได้ว่าบริษัทควรพัฒนากรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมเพิ่มเติม
หรือไม่ รวมถึงควรพัฒนาความสามารถของกระแสเงินสดและเงินกองทุนในการรองรับภาวะวิกฤติ
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หรือไม่
16.16.10 ในขณะที่บริษัทอาจตัดสินใจที่จะถือเงินกองทุนเพิ่มขึ้นหรือลดความเสี่ยงลงที่เกิด
จากผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ความต่อเนื่องกันรวมถึงการดาเนินการการบริหารจัดการ แต่การ
วิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นไม่ควรใช้สาหรับการเพิ่มระดับการควบคุมความมั่นคงทางการเงินในปัจจุบัน
16.16.11 ข้อมูลที่เปิดเผยโดยสาธารณะเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงควรเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ สมาคมผู้
กากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors:
IAIS) สนับสนุนให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือ
ผลประโยชน์ร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนั้นสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ
ตระหนักดีว่าข้อกาหนดสาหรับการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
องค์ประกอบต่างๆ ในรายงานสถานะการเงินและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทควรได้รับการ
พิจารณาอย่างถี่ถ้วนจากหน่วยงานกากับว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเพียงพอแล้วหรือไม่
16.16.12 กระบวนการและวิธีปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทควรได้รับการ
พิจารณาอย่างเพียงพอจากหน่วยงานกากับ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกากับอาจใช้อานาจหน้าที่ในการ
สั่งการให้บริษัทดาเนินการอย่างเหมาะสมที่เกิดจากการประเมินค่าของหน่วยงานกากับ นอกจากนี้
หน่วยงานกากับควรพิจารณาข้อมูลในเชิงปริมาณด้วยเพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมของสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
16.16.13 หน่วยงานกากับควรมีการปรับระดับการกากับด้วยวิธีการกากับตามระดับความ
เสี่ยง (risk-based supervisory approach) ซึ่งมิได้หมายความให้ลดระดับการกากับลง แต่มีความ
มุ่งหมายให้การกากับอยู่ในระดับที่เหมาะสมตามความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
บริษัท อย่างไรก็ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพของบริษัทไม่ได้หมายความว่าจะต้อง
มีการใช้ตัวแบบภายในที่มีความซับซ้อน แต่หมายถึงบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
กับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนตามความเสี่ยงของบริษัท
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมสาหรับกลุ่มการประกันภัยและนิติบุคคลทางการประกันภัยที่
เป็นสมาชิกของกลุ่ม
16.16.14 หน่วยงานกากับในระดับรวมกลุ่มมีหน้าที่ทบทวนกระบวนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงและสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท หากจาเป็น หน่วยงานกากับในระดับรวมกลุ่มอาจใช้
อานาจหน้าที่ในการส่งเสริมให้กระบวนการจัดการความเสี่ยง การประเมินค่าความมั่นคงทางการเงิน
กระบวนการบริหารจัดการเงินกองทุนของกลุ่มบริษัทมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น และมีความ
เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของความเสี่ยงในระดับกลุ่ม อย่างไรก็ตาม หน่วยงาน
กากับในระดับรวมกลุ่มควรแจ้งการดาเนินการต่างๆ ให้หน่วยงานกากับทราบด้วย
16.16.15 การทบทวนกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและสถานะทางการเงินของนิติ
บุคคลทางการประกันภัยควรรวมความเสี่ยงระดับกลุ่มด้วย หน่วยงานกากับควรมีความเข้าใจและ
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ประเมินแหล่งที่มาของความเสี่ยงรวมถึงความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น กับกลุ่มการประกันภัยและนิติ
บุคคลทางการประกันภัยจากหน่วยงานที่ไม่ได้ถูกควบคุมในกลุ่มนั้นๆ
16.16.16 หน่วยงานกากับในระดับกลุ่มควรพิจารณากรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบ
องค์รวมของกลุ่มการประกันภัยว่ามีความเหมาะสมสมบูรณ์หรือไม่ มีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร รวมถึง
ควรตั้งคาถามถึงข้อพิจารณาดังต่อไปนี้:










กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมในระดับกลุ่มมีการปรับให้
เหมาะสมกับกลุ่มอย่างไรบ้าง
ผลลัพธ์ที่ได้จากกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมในระดับกลุ่มมี
ความเหมาะสมหรือไม่
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมในระดับกลุ่มมีการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละธุรกิจและโครงสร้างกลุ่มอย่างไร
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมในระดับกลุ่มได้นาไปสู่การทา
ธุรกรรมในระดับกลุ่มอย่างไร กรอบฯ ช่วยลดความเสี่ยงและมีการพิจารณาถึง
ข้อจากัดความสามารถในการถ่ายโอนสินทรัพย์สภาพคล่องอย่างไร
การจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวม
ภายในกลุ่มเป็นอย่างไร มีความผิดพลาดจากการจัดจ้างหน่วยงานภายนอก
หรือไม่ อย่างไร
อะไรคือระบบการควบคุมภายในและเอกสารกาทบทวน/ตรวจสอบ
อะไรคือตัวแบบและการทดสอบภาวะวิกฤติ รวมถึงการทดสอบภาวะวิกฤติแบบ
ย้อนกลับ และตัวแบบความเสี่ยงมีการบริหารจัดการอย่างไร

16.16.17 การทบทวนและการประเมินค่าของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่ม
การประกันภัยควรมีการพิจารณาความเหมาะสมและความสมบูรณ์ และมีการระบุจุดแข็งและจุดอ่อน
รวมถึงมีการพิจารณาความเหมาะสมของวิธีการประเมินค่าความมั่นคงทางการเงินในระดับกลุ่ม
การเตรียมการสาหรับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มการประกันภัยควรมีอยู่ใน
การทบทวนและการประเมินค่าของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมของกลุ่ม
การประกันภัย
16.16.18 ความถูกต้องสมบูรณ์ของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมในระดับ
กลุ่มการประกันภัยควรเป็นปัจจัยในการประเมินค่าความเสี่ยงในระดับกลุ่มการประกันภัยและนิติ
บุคคลทางการประกันภัยปัจจัยดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อระดับเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตาม
กฎหมาย ตัวอย่างเช่น ในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงระหว่างกลุ่มการประกันภัย ส่วนลดจากการ
กระจายความเสี่ยงได้มาจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและการจัดสรรเงินทุนภายในกลุ่มการ
ประกันภัย เป็นต้น
16.16.19 ถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อกาหนดให้นิติบุคคลทางการประกันภัยหรือกลุ่มการประกันภัย
ในการใช้ตัวแบบภายในในการจัดทาการประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
แต่หน่วยงานกากับก็อาจพิจารณาแล้วว่าในการทาการประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคงทางการ
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เงินควรใช้ตัวแบบภายในเพื่อที่จะทาให้ได้กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวม ความมี
ประสิทธิภาพของการประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของกลุ่มการประกันภัยอาจมี
ผลกระทบต่อระดับการองค์รวมตัวแบบภายใน มีผลกระทบต่อขอบเขตที่ใช้ในการพิจารณาข้อจากัด
ของเงินกองทุน และความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การถ่ายโอนความเสี่ยงระหว่างกลุ่ม
การประกันภัยและการลดความเสี่ยงของกลุ่มการประกันภัย ปัจจัยดังกล่าวนี้ควรได้รับการพิจารณา
โดยหน่วยงานกากับในระดับกลุ่มในการทบทวนการประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน
ของกลุ่มการประกันภัย
16.16.20 ในการพิจารณาสถานะทางการเงินของกลุ่มการประกันภัย หน่วยงานกากับใน
ระดับรวมกลุ่มควรทบทวนและตรวจสอบการประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของ
กลุ่มการประกันภัย รวมถึงการวิเคราะห์ความต่อเนื่องกันด้วย นอกจากนี้หน่วยงานกากับอาจมี
กาหนดให้ระบุขอบเขตและการวิเคราะห์ที่มาจากส่วนหนึ่งของการประเมินค่าความเสี่ยงเพื่อที่จะทา
ให้การกากับมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกันระหว่างกลุ่มการประกันภัย ตัวอย่างเช่น
การทดสอบภาวะวิกฤติที่กาหนดโดยหน่วยงานกากับ ซึ่งนาไปใช้กับกลุ่มการประกันภัยจะต้องมีการ
พิจารณาถึงความสอดคล้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการกากับด้วย เป็นต้น
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ICP 17: ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy)
หน่วยงานกากับมีหน้าที่กาหนดกฎระเบียบข้อบังคับในเรื่องความเพียงพอของเงินกองทุน เพื่อ
วัตถุประสงค์ความมั่นคงทางการเงิน เพื่อใช้สาหรับรองรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญ และเพื่อกาหนดระดับการเข้าแทรกแซงของหน่วยงานกากับ
แนวทางปฏิบัติเบื้องต้น
17.0.1 มาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับนี้มิได้มีข้อกาหนดโดยตรงกับบริษัทที่
ไม่ได้ดาเนินธุรกิจประกันภัยทั้งที่ได้รับการควบคุมและไม่ได้รับการควบคุม แต่จะมีความเกี่ยวข้องโดย
อ้อมในกรณีที่ความเสี่ยงจากบริษัทที่ไม่ได้ดาเนินธุรกิจประกันภัยดังกล่าวมีผลกระทบต่อนิติบุคคล
ทางการประกันภัยและกลุ่มการประกันภัย
ความเพียงพอของเงินกองทุนตามหลักการงบแสดงฐานะทางการเงิน (total balance
sheet approach)
17.1 หน่วยงานกากับกาหนดให้หลักการงบแสดงฐานะทางการเงินสามารถใช้ในการประเมิน
ความมั่นคงทางการเงินของธุรกิจ โดยมีการพิจารณาแยกกันระหว่างสินทรัพย์ หนี้สิน เงินกองทุน
ที่ต้องดารงตามกฎหมายและเงินกองทุนที่บริษัทมีอยู่ ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาให้เหมาะสมกับ
ความเสี่ยงที่มีอยู่
17.1.1 สถานะทางการเงินโดยรวมของบริษัทประกันภัยควรอยู่บนพื้นฐานของการวัดค่า
สินทรัพย์และหนี้สินที่เหมาะสมกับความเสี่ยง ในการนี้ สมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ
(International Association of Insurance Supervisors: IAIS) ได้ใช้หลักการงบแสดงฐานะทาง
การเงินในการพิจารณาสินทรัพย์ หนี้สิน เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกฎหมาย และเงินกองทุนที่
บริษัทมีอยู่ นอกจากนี้ ยังใช้ในการพิจารณาผลกระทบจากความเสี่ยงหลักต่อสถานะทางการเงินว่ามี
ความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่
17.1.2 การประเมินค่าสถานะทางการเงินของบริษัทประกันภัยเพื่อวัตถุประสงค์ในการกากับ
ควรมีการพิจารณาถึงค่าเผื่อทางเทคนิค เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกฎหมายและเงินกองทุนที่บริษัท
มีอยู่ หน่วยงานกากับไม่ควรพิจารณาการประเมินค่าความมั่นคงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับค่าเผื่อทาง
เทคนิคและเงินกองทุนแยกออกจากกัน (isolation)
17.1.3 ค่าเผื่อทางเทคนิคและเงินกองทุนมีบทบาทสาคัญเป็นอย่างมาก จึงจาเป็นต้องมีการ
ให้คานิยามที่ชัดเจนและสอดคล้องกันระหว่างองค์ประกอบทั้งสองอย่าง ค่าเผื่อทางเทคนิคแสดงให้
เห็นถึงจานวนค่าเผื่อที่ทาให้บริษัทสามารถดาเนินการตอบสนองภาระผูกพันด้านการประกันภัยอย่าง
เหมาะสมและจัดการกับความรับผิดที่มีต่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยหรือผลประโยชน์อื่นตาม
ระยะเวลาของพอร์ตโฟลิโอ สาหรับเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายให้หมายความถึงข้อกาหนด
ทางการเงินที่กาหนดโดยหน่วยงานกากับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกาหนดปริมาณเงินกองทุนที่บริษัทต้องมี
เพิ่มเติมจากค่าเผื่อทางเทคนิคที่คานวณได้
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17.1.4 ค่าเผื่อทางเทคนิคและเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายควรครอบคลุมโดย
สินทรัพย์ที่เพียงพอและเหมาะสมโดยพิจารณาถึงลักษณะและคุณภาพของสินทรัพย์นั้นๆ หน่วยงาน
กากับควรพิจารณาถึงการใช้ขอบเขตของข้อจากัดหรือการปรับค่า เช่น ข้อจากัดเชิงปริมาณ ขอบเขต
คุณสมบัติของสินทรัพย์ หรือตัวกรองละเอียด (prudential filters) เป็นต้น โดยพิจารณาว่าความ
เสี่ยงที่มีอยู่ในแต่ละประเภทของสินทรัพย์อาจไม่ครอบคลุมเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายอย่าง
เพียงพอ
17.1.5 เงินกองทุนที่มีอยู่ (capital resources) คือปริมาณของสินทรัพย์ที่เกินกว่าหนี้สิน ซึ่ง
หนี้สินดังกล่าวนี้ให้รวมถึงค่าเผื่อทางเทคนิคและภาระผูกพันอื่นๆ (อธิบายเพิ่มเติมไว้ในหัวข้อ 17.10.8
ถึง 17.10.11) สินทรัพย์และหนี้สินในที่นี้ให้รวมถึงสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (contingent assets) และ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (contingent liabilities) ด้วย
17.1.6 ในการพิจารณาคุณภาพของเงินกองทุน หน่วยงานกากับควรพิจารณาคุณลักษณะ
และความสามารถในการรองรับความเสียหาย (ให้รวมถึงการพิจารณาการด้อยสิทธิ (subordination)
และการมีสิทธิก่อน (priority) ด้วย) รวมถึงขอบเขตของต้นทุนการบริการ (servicing costs) ที่
เกี่ยวข้องกับเงินกองทุน
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมสาหรับกลุ่มการประกันภัยและนิติบุคคลทางการประกันภัยที่
เป็นสมาชิกของกลุ่ม
17.1.7 การประเมินค่าความเพียงพอของเงินกองทุนของนิติบุคคลทางการประกันภัยที่เป็น
สมาชิกของกลุ่มการประกันภัยจาเป็นต้องได้รับการพิจารณามูลค่าของนิติบุคคลทางการประกันภัยที่
ถือหุ้นใหญ่ (holdings the insurance legal entity) ที่มีอยู่กับบริษัทในเครือ การพิจารณาควร
กาหนดให้ความเสี่ยงต้องมีความสัมพันธ์กับมูลค่าดังกล่าวทั้งระดับของนิติบุคคลทางการประกันภัย
และกลุ่มการประกันภัย
17.1.8 หากมูลค่าของนิติบุคคลทางการประกันภัยที่ถือหุ้นใหญ่กับบริษัทในเครือได้รวมไว้ใน
การประเมินค่าความเพียงพอของเงินกองทุนและนิติบุคคลทางการประกันภัยเป็นบริษัทแม่ (parent)
ของกลุ่ม การประเมินค่าความเพียงพอของเงินกองทุนในระดับรวมกลุ่มและในระดับนิติบุคคลของ
บริษัทแม่อาจได้ผลลัพธ์ที่คล้ายกันถึงแม้ว่าจะใช้วิธีการที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น การประเมินค่าใน
ระดับรวมกลุ่มอาจรวมการดาเนินธุรกิจของบริษัทแม่และบริษัทสาขาเข้าไว้ด้วยกัน และอาจประเมิน
ความเพียงพอของเงินกองทุนสาหรับธุรกิจที่รวมกัน ในขณะที่การประเมินมูลค่าของนิติบุคคลของ
บริษัทแม่อาจพิจารณาการดาเนินธุรกิจ การลงทุนและบริษัทสาขาของบริษัท
17.1.9 มีวิธีการต่างๆ มากมายสาหรับการกากับในระดับรวมกลุ่ม การประเมินค่าความ
เพียงพอของเงินกองทุนของกลุ่มการประกันภัยมีวิธีการอยู่ 2 วิธี ได้แก่



การประเมินค่าความเพียงพอของเงินกองทุนในระดับกลุ่ม (group level focus)
การประเมินค่าความเพียงพอของเงินกองทุนในระดับนิติบุคคล (legal entity
focus)
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ทั้งนี้ วิธีผสม (hybrid approach) และวิธีกึ่งกลาง (intermediate approach) ซึ่งเป็นวิธีที่
รวมองค์ประกอบของวิธีการประเมินมูลค่าความเพียงพอของเงินกองทุนในระดับกลุ่มและระดับนิติ
บุคคลก็สามารถนามาใช้ได้
17.1.10 ทางเลือกของวิธีการอาจขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามขอบเขตอานาจตามกฎหมาย ซึง่
หน่วยงานกากับจะต้องกาหนดปัจจัยแวดล้อมด้านกฎหมายที่ระบุถึงระดับเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้
ตามกฎหมายในระดับรวมกลุ่ม รวมถึงมีโครงสร้างของข้อตกลงในการกากับระหว่างหน่วยงานกากับ
17.1.11 การประเมินค่าความเพียงพอของเงินกองทุนในระดับรวมกลุ่มควรมีการพิจารณา
องค์ประกอบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ มุมมองด้านองค์กร (organisational perspective) คือ
การพิจารณากลุ่มนิติบุคคลที่พึ่งพาอาศัยกัน (interdependent entities) หรือนิติบุคคลที่รวมตัวกัน
(single integrated entity) และมุมมองด้านการกากับ (supervisory perspective) คือ การ
พิจารณาถ่วงน้าหนักระหว่างการกากับในระดับนิติบุคคลทางการประกันภัยและการกากับในระดับ
รวมกลุ่ม หน่วยงานกากับทั่วโลกได้ทาการปรับใช้วิธีการทั้งสองวิธีตามความเหมาะสม องค์ประกอบ
ต่างๆ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ตามแผนภาพ 17.1

มุ ม ม อ ง ด้ า น ก า ร กา กั บ ( s u p e r v i s o r y
perspective)

แผนภาพ 17.1
การประเมินค่าความเพียงพอของ
เงินกองทุนในระดับนิติบุคคล
การถ่วงน้าหนักการกากับในระดับ ความเพียงพอของเงินกองทุนของนิติ
กลุ่มที่สมั พันธ์กับการกากับในระดับ บุคคลทางการประกันภัยประเมินค่า
ท้องถิ่นในระดับมาก
สาหรับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
โดยพิจารณาผลกระทบที่มตี ่อกลุม่
ผลลัพธ์ที่ได้มผี ลใช้ต่อหน่วยงาน
กากับในระดับท้องถิ่นรวมถึง
หน่วยงานกากับในระดับกลุ่ม

การประเมินค่าความเพียงพอของ
เงินกองทุนในระดับกลุ่ม
ความเพียงพอของเงินกองทุนของนิติ
บุคคลทางการประกันภัยประเมินค่า
ภายใต้สมมติฐานว่ากลุม่ เกิดจากนิติ
บุคคลรวมตัวกัน (single
integrated entity) หน่วยงาน
กากับในระดับท้องถิ่นและระดับกลุ่ม
จะกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้
ในแต่ละนิติบคุ คล
การถ่วงน้าหนักการกากับในระดับ ความเพียงพอของเงินกองทุนของนิติ ความเพียงพอของเงินกองทุนของนิติ
กลุ่มที่สมั พันธ์กับการกากับในระดับ บุคคลทางการประกันภัยประเมินค่า บุคคลทางการประกันภัยประเมินค่า
ท้องถิ่นในระดับน้อย
สาหรับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ภายใต้สมมติฐานว่ากลุม่ เกิดจากนิติ
โดยพิจารณาผลกระทบที่มตี ่อกลุม่
บุคคลรวมตัวกัน (single
ผลลัพธ์ที่ได้ไม่มผี ลผูกพัน หน่วยงาน integrated entity) ผลลัพธ์ที่ได้ไม่มี
กากับในระดับท้องถิ่นสามารถใช้
ผลผูกพัน หน่วยงานกากับในระดับ
ข้อกาหนดความเพียงพอของ
ท้องถิ่นสามารถใช้ข้อกาหนดความ
เงินกองทุนของนิติบุคคลทางการ
เพียงพอของเงินกองทุนของนิติ
ประกันภัย
บุคคลทางการประกันภัย
มุ ม ม อ ง ด้ า น อ ง ค์ ก ร ( o r g a n i s a t i o n a l p e r s p e c t i v e )
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แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมสาหรับกลุ่มการประกันภัยและนิติบุคคลทางการประกันภัยที่
เป็นสมาชิกของกลุ่ม – ระดับกลุ่ม
17.1.12 ภายใต้การประเมินค่าความเพียงพอของเงินกองทุนในระดับรวมกลุ่มที่ใช้มุมมองใน
ระดับกลุ่มจะต้องมีการพิจารณากลุ่มการประกันภัยจากนิติบุคคลที่รวมตัวกัน การประเมินค่าควร
ตั้งอยู่บนวิธีที่สอดคล้องกัน รวมถึงการปรับค่าให้สะท้อนข้อจากัดของเงินกองทุนและความสามารถใน
การถ่ายโอนสินทรัพย์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม หลักการงบแสดงฐานะทางการเงินในการประเมินค่า
ความมั่นคงทางการเงินเป็นวิธีที่ใช้งบการเงินของกลุ่มการประกันภัย อย่างไรก็ตาม การปรับค่าควร
พิจารณาความเสี่ยงจากสมาชิกที่ไม่ได้ดาเนินธุรกิจประกันภัย (non-insurance members) ภายใน
กลุ่มการประกันภัยรวมถึงนิติบุคคลต่างอุตสาหกรรม ทั้งที่ได้รับการควบคุมและไม่ควบคุม
17.1.13 วิธีที่ใช้สาหรับวิธีการในระดับกลุ่มอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเงินกองทุนที่ต้องดารง
ตามกฎหมายของกลุ่ม กลุ่มอาจใช้งบการเงินรวมของกลุ่ม (consolidated accounted) หรืออาจใช้
วิธีการรวม (aggregation method) วิธีงบการเงินรวมจะได้รับการปรับจากบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่และมี
การปรับค่าเพิ่มเติมให้สะท้อนกับข้อเท็จจริงว่ากลุ่มไม่ใช่สถานะของหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียว
ส่วนวิธีการรวมอาจรวมส่วนเกิน (surpluses) หรือส่วนขาด (deficits) ของแต่ละนิติบุคคลทางการ
ประกันภัยในกลุ่ม (เช่น ความแตกต่างระหว่างเงินกองทุนที่บริษัทมีอยู่และเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมาย) ด้วยการปรับค่าสาหรับบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อที่จะสะท้อนค่าส่วนเกินหรือส่วนขาด
ทั้งหมดในระดับกลุ่ม หรืออาจใช้วิธีการรวมเงินกองทุนที่บริษัทมีอยู่และเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมายของแต่ละนิติบุคคลทางการประกันภัยเพื่อวัดค่าเงินกองทุนที่บริษัทมีอยู่และเงินกองทุนที่
ต้องดารงตามกฎหมายของแต่ละนิติบุคคลทางการประกันภัยในระดับกลุ่ม ทั้งนี้ การใช้วิธีการรวม
สาหรับกลุ่มการประกันภัยข้ามขอบเขตของกฎหมายจะต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องของวิธีการ
ประเมินมูลค่า ข้อกาหนดความเพียงพอของเงินกองทุน และการปฏิบัติเกี่ยวกับการทาธุรกรรมภายใน
กลุ่มด้วย
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมสาหรับกลุ่มการประกันภัยและนิติบุคคลทางการประกันภัยที่
เป็นสมาชิกของกลุ่ม – ระดับนิติบุคคล
17.1.14 ภายใต้การประเมินค่าความเพียงพอของเงินกองทุนในระดับรวมกลุ่มจะมีการ
มุ่งเน้นที่ความเพียงพอของเงินกองทุนในแต่ละบริษัทแม่และในแต่ละนิติบุคคลทางการประกันภัยของ
กลุ่มการประกันภัย โดยพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ภายในกลุ่มรวมถึงสมาชิกที่ไม่ได้
ดาเนินธุรกิจประกันภัยของกลุ่มด้วย เงินกองทุนที่มีอยู่และเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายของนิติ
บุคคลทางการประกันภัยจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย ซึ่งควรมีความสอดคล้องกับหลักการ
งบแสดงฐานะทางการเงิน (total balance sheet approach) มากกว่าวิธีการ single balance
sheet วิธีการที่มุ่งเน้นไปที่นิติบุคคลทางการประกันภัยอาจแตกต่างไปตามขอบเขตของการประเมิน
ค่าความมั่นคงทางการเงินสาหรับสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารและ
การร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานกากับต่างๆ
17.1.15 สาหรับนิติบุคคลทางการประกันภัยที่เป็นสมาชิกของกลุ่มและกลุ่มย่อยที่เป็นส่วน
หนึ่งของ wider insurance หรือกลุ่มอื่นๆ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มควรได้รับ
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การพิจารณาในการประเมินค่าความเพียงพอของเงินกองทุนด้วย
การกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย
17.2 หน่วยงานกากับมีหน้าที่กาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายในระดับที่เพียงพอ
เพื่อให้ภาระผูกพันของบริษัทที่มีต่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยได้รับการบริหารจัดการอย่าง
เหมาะสม และควรกาหนดให้บริษัทต้องดารงเงินกองทุนที่เพียงพอต่อเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมาย
วัตถุประสงค์และบทบาทของเงินกองทุนที่มีอยู่และเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมาย
17.2.1 คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีหน้าที่ทาให้มั่นใจว่าบริษัทมี
เงินกองทุนเพียงพอและเหมาะสมเพื่อรองรับความเสี่ยง เงินกองทุนมีประโยชน์ในการลดความเป็นไป
ได้ของความผิดพลาดที่ทาให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมถึงการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์และ/
หรือการเพิ่มขึ้นของภาระผูกพัน และมีประโยชน์ในการลดขนาดของความเสียหายที่มีต่อผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันภัยในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการดาเนินงานของบริษัท
17.2.2 วัตถุประสงค์ของเงินกองทุนในแง่ของการกากับคือ เพื่อทาให้มั่นใจว่าภาระผูกพันที่มี
ต่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม หน่วยงานกากับควรกาหนด
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายตามระดับความจาเป็นที่ใช้ในการรองรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว
17.2.3 ตามบริบทของการประเมินค่าความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน (Own Risk
and Solvency Assessment: ORSA) บริษัทประกันภัยควรพิจารณาถึงสถานะทางการเงินจาก
มุมมองการดาเนินธุรกิจต่อเนื่อง (going concern perspective) ซึ่งเป็นการมองภาพการดาเนิน
ธุรกิจที่มีการรับประกันภัยรายใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง และควรพิจารณาถึงมุมมองการไม่รับประกัน
ภัยรายใหม่หรือการเลิกกิจการ (“run-off” or “winding up” perspective) เช่น ในกรณีที่บริษัท
ประสบปัญหาภาวะทางการเงิน เป็นต้น การกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายอาจใช้การ
พิจารณามุมมองทั้งกรณีในข้างต้นก็ได้ ทั้งนี้ หน่วยงานกากับควรพิจารณาสถานะการเงินภายใต้
สถานการณ์ทางเลือกต่างๆ ด้วย
17.2.4 ตามมุมมองเศรษฐศาสตร์มหภาค การกาหนดให้บริษัทต้องดารงเงินกองทุนอย่าง
เพียงพอและเหมาะสมจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสมบูรณ์ในภาคการประกันภัยและระบบการเงิน
โดยรวม ขณะที่จะไม่เป็นการเพิ่มต้นทุนการประกันภัยในระดับที่เหนือกว่ามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
และทาให้เกิดความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
17.2.5 ระดับของเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้จะถูกกาหนดจากข้อกาหนดการดารงเงินกองทุนที่
ต้องดารงตามกฎหมายโดยหน่วยงานกากับ จานวนเงินกองทุนที่ขาดคือจานวนเงินกองทุนที่บริษัทต้อง
ดารงเพิ่มเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย
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17.2.6 เงินกองทุนที่มีอยู่ของบริษัทจะช่วยคุ้มครองผลประโยชน์ที่มีต่อผู้ถือกรมธรรม์
ประกันภัยโดยจะต้องตอบสนองวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้



เงินกองทุนที่มีอยู่ช่วยลดโอกาสการล้มละลายของบริษัทโดยการรองรับความ
เสียหายจากการดาเนินธุรกิจต่อเนื่องหรือการไม่รับประกันภัยรายใหม่
เงินกองทุนที่มีอยู่ช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยใน
กรณีที่บริษัทล้มละลายหรือเลิกกิจการ

17.2.7 ขอบเขตขององค์ประกอบของเงินกองทุนจะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะหรือคุณภาพ
ตัวอย่างเช่น เงินกองทุนอาจมีไว้เพื่อลดโอกาสการล้มละลายและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันภัย ในขณะที่หุ้นกู้ด้อยสิทธิอาจมีไว้เพื่อคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
เงินกองทุนที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (going-concern capital) ให้หมายถึงเงินกองทุนที่มี
คุณสมบัติครบตามหัวข้อ 17.2.6 สาหรับเงินกองทุนเพื่อใช้ในการเลิกกิจการ (wind-up capital หรือ
gone concern capital) ให้หมายถึงเงินกองทุนที่ใช้เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันภัย
17.2.8 การบริหารจัดการและการจัดสรรเงินกองทุนเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการ
ดาเนินงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจ บริษัทควรพิจารณาเงินกองทุนที่มีอยู่ของบริษัทตามขอบเขตของ
วัตถุประสงค์ตามหัวข้อ 17.2.6 ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจใช้เงินกองทุนส่วนที่เกินกว่าเงินกองทุนที่ต้อง
ดารงตามกฎหมายเพื่อรองรับการเติบโตหรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับ
เครดิต
17.2.9 การบริหารจัดการเงินกองทุนของบริษัททั้งที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนตามข้อกาหนด
ทางกฎหมายและเงินกองทุนตามความต้องการของบริษัทควรจัดทาขึ้นภายใต้กรอบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงแบบองค์รวม บริษัทควรจัดให้มีนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และกระบวนการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและเงินกองทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร การมี
เงินกองทุนที่เพียงพออาจไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจากการขาดกระบวนการ
และนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏอยู่ใน
มาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจประกันภัยหมวดที่ 16: การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมเพื่อ
ความมั่นคงทางการเงิน)
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมสาหรับกลุ่มการประกันภัยและนิติบุคคลทางการประกันภัยที่
เป็นสมาชิกของกลุ่ม
17.2.10 หน่วยงานกากับควรกาหนดให้กลุ่มการประกันภัยต้องดารงเงินกองทุนตาม
กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย ข้อบังคับดังกล่าวควรพิจารณา
ถึงกิจกรรมของสมาชิกที่ไม่ได้ดาเนินธุรกิจประกันภัยของกลุ่มการประกันภัย หน่วยงานกากับที่มี
หน้าที่ประเมินค่าความเพียงพอของเงินกองทุนแบบรวมกลุ่มในระดับกลุ่มต้องดาเนินการติดตามการ
ดารงเงินกองทุนของกลุ่มการประกันภัยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับการดารงเงินกองทุนของ
กลุ่มการประกันภัยในระดับกลุ่ม ส่วนหน่วยงานกากับที่มีหน้าที่ประเมินค่าความเพียงพอของ
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เงินกองทุนแบบรวมกลุ่มในระดับนิติบุคคลจะต้องดาเนินการติดตามการดารงเงินกองทุนของแต่ละ
นิติบุคคลทางการประกันภัยจากเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายที่เชื่อมโยงกันสาหรับกลุ่มของนิติ
บุคคลทางการประกันภัย
17.2.11 ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการประเมินค่าความเพียงพอของเงินกองทุนในระดับรวมกลุ่ม
ที่จะใช้ในการแทนที่การประเมินค่าความเพียงพอของเงินกองทุนของนิติบุคคลทางการประกันภัยที่อยู่
ในกลุ่มการประกันภัย การประเมินค่าดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการพิจารณาความเสี่ยงกลุ่ม
(group risks) ซึ่งอาจทาให้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของนิติบุคคลทางการประกันภัยไม่
สูงเกินความเป็นจริง เช่น ผลกระทบจากการทาธุรกรรมภายในกลุ่มควรได้รับการประเมินอย่าง
เหมาะสม เป็นต้น
17.2.12 การประเมินค่าความเพียงพอของเงินกองทุนในระดับรวมกลุ่มให้พิจารณาว่า
คุณภาพและปริมาณของเงินกองทุนที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายมีความเพียงพอ
เหมาะสมและพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกิดจากสมาชิกในกลุ่ม การประเมินค่าดังกล่าวควรตอบสนอง
ต่อกฎระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย
ในระดับรวมกลุ่มและคุณสมบัติของเงินกองทุน และพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนของการประเมินค่าความ
เพียงพอของเงินกองทุนของแต่ละนิติบุคคลทางการประกันภัยในกลุ่ม ทั้งนี้ ควรแสดงให้เห็นว่ากลุ่มมี
เงินกองทุนที่เพียงพอต่อภาระผูกพันที่มีต่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หากประเมินค่าแล้วเห็นว่า
มีเงินกองทุนไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม กลุ่มและนิติบุคคลทางการประกันภัยจะต้องมีมาตรการใน
การดาเนินการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว
17.2.13 การประเมินค่าความเพียงพอของเงินกองทุนในระดับรวมกลุ่มเป็นเครื่องมือหนึ่งที่
ใช้ในการติดตามของหน่วยงานกากับในระดับรวมกลุ่ม การประเมินค่าความเพียงพอของเงินกองทุน
ในระดับรวมกลุ่มควรใช้ร่วมกับเครื่องมือในการกากับอื่นๆ ด้วย เช่น การประเมินค่าความเพียงพอ
ของเงินกองทุนของแต่ละนิติบุคคลทางการประกันภัยภายในกลุ่ม เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ทาการแยกแยะ
ระหว่างนิติบุคคลที่ได้รับการควบคุมกับนิติบุคคลที่ไม่ได้รับการควบคุมด้วย ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องทา
ความเข้าใจสถานะการเงินของนิติบุคคลทั้งสองกลุ่มและความเกี่ยวข้องกันของความเพียงพอของ
เงินกองทุนภายในกลุ่มการประกันภัย แต่ไม่จาเป็นต้องทาการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมายของนิติบุคคลที่ไม่ได้รับการควบคุม หน่วยงานกากับควรพิจารณาความซับซ้อนของ
ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม (ระหว่างนิติบุคคลที่ได้รับการควบคุมและนิติบุคคลที่ไม่ได้รับการควบคุม)
สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และคุณภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวม
17.2.14 สาหรับนิติบุคคลทางการประกันภัยที่เป็นสมาชิกของกลุ่มและสาหรับกลุ่มย่อยที่
เป็นส่วนหนึ่งของ winder insurance หรือกลุ่มภาคส่วนอื่นๆ เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย
และเงินกองทุนที่บริษัทมีอยู่ควรพิจารณาความเสี่ยงที่สาคัญและเกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกิดจากการเข้าไป
อยู่ในกลุ่มใดๆ ก็ตาม
โครงสร้างของข้อกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย – ระดับการควบคุมความ
มั่นคงทางการเงิน
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17.3 เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายให้รวมถึงระดับการควบคุมความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งมี
ระดับขั้นของการเข้าแทรกแซงของหน่วยงานกากับที่เหมาะสม ทั้งนี้จะต้องกาหนดให้มี
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการควบคุมความมั่นคงทางการเงินและแผนการแก้ไขสถานการณ์ที่มี
ความสอดคล้องกัน
การกาหนดระดับการควบคุมความมั่นคงทางการเงิน
17.3.1 หน่วยงานกากับควรกาหนดระดับการควบคุมในการเข้าแทรกแซงการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทเมื่อเงินกองทุนลดลงต่ากว่าระดับการควบคุมที่กาหนดไว้ การกาหนดระดับการควบคุมมี
วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจากความเสียหายที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติ
ตามภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยได้
17.3.2 ระดับการควบคุมความมั่นคงทางการเงินจะต้องมีการแบ่งระดับในการดาเนินการต่อ
บริษัทประกันภัย หน่วยงานกากับควรกาหนดระดับในการเข้าแทรกแซงตามระดับขั้นอย่างเพียงพอ
เพื่อให้เกิดการคาดการณ์ตามสภาวการณ์จริงและสามารถดาเนินการได้เหมาะสมอย่างทันท่วงที
ความสมเหตุสมผลของระดับการควบคุมควรได้รับการตรวจสอบตามลักษณะของมาตรการแก้ไข
ความเสี่ยงที่สามารถรองรับได้ของหน่วยงานกากับจะมีอิทธิพลต่อระดับการควบคุมความมั่นคง
ทางการเงินและเป็นตัวกาหนดการดาเนินการเข้าแทรกแซงของหน่วยงานกากับ
17.3.3 การกาหนดระดับการควบคุมความมั่นคงทางการเงินควรพิจารณาว่ามุมมองเกี่ยวกับ
ระดับทีย่ อมรับได้อาจแตกต่างกันตามขอบเขตของกฎหมายและตามประเภทของธุรกิจ รวมถึง
ขอบเขตของการกากับอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความเสี่ยงที่ยอบรับได้ของหน่วยงานกากับ ทั้งนี้
สมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (IAIS) ตระหนักว่าขอบเขตของกฎหมายจะต้องแสดงถึง
ระดับของการขาดสภาพคล่องทางการเงินและมีการกาหนดระดับขั้นที่ยอมรับได้
17.3.4 ขอบเขตที่ใช้ในการกาหนดระดับการควบคุมความมั่นคงทางการเงินควรมีความ
โปร่งใส การดาเนินการตามกฎหมายเป็นสิ่งสาคัญในการตอบสนองต่อบริษัทประกันภัยที่ฝ่าฝืน
กฎระเบียบ ในกรณีนี้ จะต้องสามารถอธิบายระดับการควบคุมในการมีผลบังคับใช้ของการดาเนินการ
ของหน่วยงานกากับ
17.3.5 หน่วยงานกากับจาเป็นต้องทาการพิจารณาระดับการควบคุมความมั่นคงทางการเงิน
ที่แตกต่างกันตามแต่ละหมวดการดาเนินงานของบริษัท เช่น บริษัทที่ดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หรือ
บริษัทที่ดาเนินธุรกิจโดยไม่มีการรับประกันภัยรายใหม่ เป็นต้น การพิจารณาสาหรับสถานการณ์
ทางเลือกอื่นๆ ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 17.6.3 ถึง 17.6.5
17.3.6 หน่วยงานกากับควรพิจารณาการใช้ดุลยพินิจในการบริหารจัดการและการดาเนินการ
ในอนาคตในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหน่วยงานกากับควร
พิจารณาดาเนินการตามสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
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17.3.7 การพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดระบบการควบคุมความมั่นคงทางการ
เงินมีดังต่อไปนี้














คุณภาพของเงินกองทุนที่กาหนดโดยหน่วยงานกากับ
ขอบเขตของความเสี่ยงในการกาหนดค่าเผื่อทางเทคนิคและเงินกองทุนที่ต้อง
ดารงตามกฎหมาย รวมถึงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวและการทดสอบภาวะ
วิกฤตภายใต้ข้อกาหนดต่างๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับที่แตกต่างกัน (เช่น ขอบเขตขั้นต่าในการกาหนด
ระดับอนุรักษ์นิยม (conservative level))
อานาจของหน่วยงานกากับในการกาหนดหรือปรับค่าระดับการควบคุมความ
มั่นคงทางการเงินภายใต้กรอบการกากับตามกฎหมาย
กรอบด้านการบัญชีและกรอบด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ตามขอบเขต
อานาจตามกฎหมาย (ในส่วนของสมมติฐานและวิธีในการประเมินมูลค่าที่ใช้ใน
การคานวณมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้จากข้อกาหนดการดารงเงินกองทุนที่
ต้องดารงตามกฎหมาย)
ความโปร่งใสของมาตรฐานขั้นต่าในการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย และการ
ตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการตลาดของบริษัท
ลาดับความสาคัญและสถานะของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยภายใต้กรอบที่
เกี่ยวข้องกับผู้เป็นเจ้าหนี้ตามกฎหมาย
ระดับของการจัดหาเงินทุน (capitalisation) ของภาคการประกันภัยตาม
กฎหมาย
คุณภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยงและกรอบธรรมาภิบาลของภาคการ
ประกันภัยตามกฎหมาย
พัฒนาการของตลาดเงินทุนตามขอบเขตของกฎหมาย และผลกระทบที่เกิดจาก
ความสามารถของบริษัทในการเพิ่มเงินกองทุน
ความสมดุลระหว่างการคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและผลกระทบที่มีต่อ
การดาเนินการของภาคการประกันภัย และการพิจารณาเกี่ยวกับระดับการมี
ภาระผูกพันมากเกินควร (unduly onerous levels) รวมถึงต้นทุนของ
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมสาหรับกลุ่มการประกันภัยและนิติบุคคลทางการประกันภัยที่
เป็นสมาชิกของกลุ่ม
17.3.8 สาหรับการพิจารณาในหัวข้อ 17.3.1 ถึง 17.3.7 เกี่ยวกับการกาหนดระดับการ
ควบคุมความมั่นคงทางการเงินที่ใช้ในระดับนิติบุคคลและระดับรวมกลุ่ม หน่วยงานกากับจะ
ดาเนินการกากับในระดับกลุ่มแตกต่างจากการกากับในระดับนิติบุคคล ขอบข่ายของการดาเนินการ
การกากับโดยตรง (direct supervisory) ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจะมีข้อจากัดมากกว่า และอาจ
จาเป็นต้องมีการดาเนินการร่วมในระดับนิติบุคคลทางการประกันภัย
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17.3.9 ระดับการควบคุมความมั่นคงทางการเงินในระดับกลุ่มเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์
ในการระบุข้อบกพร่องของสถานะทางการเงินของกลุ่มหรือบางส่วนของกลุ่ม ซึ่งอาจทาการเพิ่มความ
เสี่ยงหรือผลกระทบด้านชื่อเสียงที่หน่วยงานกากับนิติบุคคลทางการประกันภัยมิได้ทาการประเมิน
17.3.10 ระดับการควบคุมความมั่นคงทางการเงินในระดับรวมกลุ่มอาจแบ่งขอบเขตของ
กระบวนการของการประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงานกากับของกลุ่ม ซึ่งจะทาให้เกิดการแก้ปัญหา
ผลกระทบของสภาวะวิกฤตในระดับรวมกลุ่มให้กับนิติบุคคลทางการประกันภัยภายในกลุ่ม ระดับการ
ควบคุมในระดับรวมกลุ่มอาจมีขอบเขตของคาอธิบายด้านการกากับอยู่ในการบริหารจัดการของกลุ่ม
โครงสร้างของข้อกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย – ขอบเขตสาหรับการเข้า
แทรกแซงเกี่ยวกับการประเมินค่าความเพียงพอของเงินกองทุนในระดับนิติบุคคล
17.4 ในการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนของนิติบุคคลทางการประกันภัย เงินกองทุนที่
ต้องดารงตามกฎหมายควรกาหนด




ระดับการควบคุมความมั่นคงทางการเงินที่หน่วยงานกากับไม่ได้ทาการเข้าแทรกแซงตาม
ความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นพื้นฐาน ในที่นี้ให้หมายถึงเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามที่
หน่วยงานกากับประกาศกาหนด (Prescribed Capital Requirement: PCR) ซึ่งก็คือ
สินทรัพย์ที่มากกว่าหนี้สินและค่าเผื่อทางเทคนิคในระดับที่ปลอดภัยตามขอบเขตของ
ระยะเวลา
ระดับการควบคุมความมั่นคงทางการเงินที่หน่วยงานกากับจะใช้ดาเนินการหากนิติบุคคล
ทางการประกันภัยดาเนินการแก้ไขไม่เหมาะสม ในที่นี้ให้หมายถึงเงินกองทุนที่ต้องดารง
ตามกฎหมายขั้นต่า (Minimum Capital Requirement: MCR) ซึ่งเป็นขอบเขตขั้นต่า
ที่ทาให้บริษัทไม่สามารถดาเนินการได้อย่างอิสระ

17.4.1 หน่วยงานกากับควรกาหนดขอบเขตการดาเนินการเข้าแทรกแซงโดยมีการแบ่งระดับ
การเข้าแทรกแซง ซึ่งอาจใช้ระดับของเงินกองทุนที่บริษัทมีอยู่และเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย
เป็นเครื่องมือในการกากับ
17.4.2 เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามที่หน่วยงานกากับประกาศกาหนดควรอยู่ในระดับที่
หน่วยงานกากับจะไม่กาหนดให้บริษัทต้องดาเนินการเพิ่มทุนหรือลดความเสี่ยงที่บริษัทมีอยู่ หาก
เงินกองทุนของบริษัทลดลงต่ากว่าระดับเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามที่หน่วยงานกากับประกาศ
กาหนด หน่วยงานกากับจะต้องกาหนดให้บริษัทลดความเสี่ยงลงหรือดาเนินการเพิ่มทุนให้อยู่ในระดับ
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายตามที่หน่วยงานกากับประกาศกาหนดเป็นอย่างน้อย
17.4.3 วัตถุประสงค์ตามกฎหมายคือภาระผูกพันที่มีต่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องได้รับ
การตอบสนองอย่างเหมาะสม ซึ่งค่าเผื่อทางเทคนิคและหนี้สินอื่นจะต้องมีสินทรัพย์รองรับตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ระดับเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามที่หน่วยงานกากับ
ประกาศกาหนดควรสะท้อนถึงการรองรับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นตามระยะเวลา
ดังกล่าว
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17.4.4 เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายขั้นต่าแสดงให้เห็นถึงจุดที่หน่วยงานกากับต้อง
ดาเนินการเข้าแทรกแซงอย่างเข้มงวด (strongest actions) วัตถุประสงค์ของเงินกองทุนที่ต้องดารง
ตามกฎหมายขั้นต่าคือการให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ทั้งหมดที่บริษัทมีต่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
17.4.5 การดาเนินการดังกล่าวอาจรวมถึงการหยุดกิจกรรมการดาเนินงานของบริษัท การ
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ การกาหนดให้บริษัทหยุดรับประกันภัยรายใหม่ การถ่ายโอน
พอร์ตโฟลิโอของบริษัท การจัดการเกี่ยวกับการประกันภัยต่อเพิ่มเติม รวมถึงการดาเนินการ
เฉพาะเจาะจงอื่นๆ ด้วย เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามที่หน่วยงานกากับประกาศกาหนดไม่สามารถมี
ค่าน้อยกว่าเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายขั้นต่า ดังนั้นเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายขั้นต่า
จะเป็นขอบเขตขั้นต่าของเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามที่หน่วยงานกากับประกาศกาหนด
17.4.6 ในการกาหนดขอบเขตขั้นต่าของเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย หน่วยงาน
กากับอาจจะใช้การกากับแบบ market-wide normal floor ซึ่งเป็นการกากับที่พิจารณาถึงการดารง
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายขั้นต่าและการปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่าของการควบคุมและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง การกากับแบบนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามประเภทของธุรกิจหรือประเภทของ
บริษัทประกันภัย
17.4.7 ข้อกาหนดของเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายอาจรวมถึงระดับการควบคุมความ
มั่นคงทางการเงินเพิ่มเติมระหว่างระดับที่หน่วยงานกากับไม่ต้องดาเนินการเข้าแทรกแซงและระดับที่
ต้องดาเนินการเข้าแทรกแซงอย่างเข้มงวด (ซึ่งก็คือระดับที่อยู่ระหว่างเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามที่
หน่วยงานกากับประกาศกาหนดและเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายขั้นต่า) ระดับการควบคุม
ดังกล่าวนี้จะต้องมีการกาหนดขอบเขตการดาเนินการเข้าแทรกแซงโดยพิจารณาความเพียงพอของ
เงินกองทุนของบริษัท และมีการกาหนดการดาเนินการเข้าแทรกแซงที่ชัดเจนและมีขอบเขตการ
ดาเนินการเข้าแทรกแซงที่เป็นไปได้ตามเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ หน่วยงานกากับควร
เปิดเผยการดาเนินการเข้าแทรกแซงอย่างเหมาะสม
17.4.8 การดาเนินการเข้าแทรกแซงที่เป็นไปได้มีดังต่อไปนี้






มาตรการที่จะทาให้หน่วยงานกากับสามารถประเมินและควบคุมสถานการณ์ให้ดี
ยิ่งขึ้นทั้งมาตรการที่เป็นทางการและมาตรการที่ไม่เป็นทางการ เช่น การเพิ่ม
กิจกรรมการควบคุม การรายงาน การกาหนดให้มีผู้สอบบัญชีหรือนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยทบทวนรายงานฯ อย่างอิสระ รวมถึงการเพิ่มขอบข่ายใน
การตรวจสอบรายงานดังกล่าว เป็นต้น
มาตรการที่ใช้ในการดาเนินการเกี่ยวกับระดับเงินกองทุน เช่น กาหนดให้มีแผน
ธุรกิจและแผนการจัดการเงินกองทุนสาหรับฟื้นฟูทรัพยากรเงินทุนให้กลับเข้าสู่
ระดับที่ยอมรับได้ ข้อจากัดเกี่ยวกับการไถ่ถอนหรือการซื้อคืนของหุ้นทุนหรือ
เครื่องมือทางการเงินที่มีการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
มาตรการในการทาให้การคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทมีความ
แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดการหรือการเตรียมการที่เกี่ยวข้องกับข้อจากัด
ใบอนุญาต ปริมาณเบี้ยประกันภัย การลงทุน ประเภทการประกันภัย และการ
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ประกันภัยต่อ เป็นต้น
มาตรการที่ทาให้บริษัทมีธรรมาภิบาลและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
แข็งแกร่งมากขึ้น
มาตรการที่ทาให้ความเสี่ยงของบริษัทลดลง เช่น การประกันภัยต่อ และการ
ป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น
การปฏิเสธหรือการลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตตามกฎหมาย

17.4.9 การกาหนดระดับการควบคุมควรพิจารณาถึงขอบข่ายความเป็นไปได้ในการเพิ่มเงินกองทุน
หรือการใช้เครื่องมือในการลดความเสี่ยง
แผนภาพที่ 17.2 แสดงถึงแนวความคิดของระดับการควบคุมความมัน่ คงทางการเงินและ
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย

เงินกองทุน
(Capital
Resources)

เงินกองทุนที่ต้อง
ดารงตามกฎหมาย

(Required
Capital)

เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามที่หน่วยงานกากับ
ประกาศกาหนด (Prescribed Capital
Requirement: PCR)
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายขั้นต่า
(Minimum Capital Requirement: MCR)

ค่าเผื่อความเสี่ยง
(Risk Margin)

ค่าเผื่อทาง
เทคนิคและ
หนี้สินอื่น
(Technical
Provisions
and other
Liabilities)

ค่าประมาณการที่
คานวณได้
(Current

Estimate)

หนี้สินอื่น
(other
Liabilities)
สถานะทางการเงินของบริษัท
ประกันภัย (Insurer’s
Financial Position)

ข้อกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารง
ตามกฎหมาย (Regulatory
Capital Requirements)

โครงสร้างของข้อกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย – ระดับขั้นของการเข้า
แทรกแซงที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าความเพียงพอของเงินกองทุนในระดับรวมกลุ่ม
17.5 ในบริบทของการประเมินค่าความเพียงพอของเงินกองทุนในระดับรวมกลุ่ม เงินกองทุนที่
ต้องดารงตามกฎหมายจะกาหนดระดับการควบคุมความมั่นคงทางการเงินที่เหมาะสมในแง่ของ
วิธีการที่ใช้วัดค่าความเพียงพอของเงินกองทุนในระดับรวมกลุ่ม
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17.5.1 หน่วยงานกากับควรกาหนดระดับการควบคุมความมั่นคงทางการเงินที่เหมาะสมใน
แง่ของวิธีการที่ใช้ในการประเมินค่าความเพียงพอของเงินกองทุนในระดับรวมกลุ่ม นอกจากนี้
หน่วยงานกากับควรกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างระดับการควบคุมความมั่นคงทางการเงินในระดับ
รวมกลุ่มและในระดับนิติบุคคลสาหรับบริษัทประกันภัยที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม รูปแบบของระดับการ
ควบคุมความมั่นคงทางการเงินจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงมุมมองในแง่ของการกากับ เช่น
น้าหนักที่ใช้ในการกากับในระดับรวมกลุ่มและการกากับในระดับนิติบุคคลทางการประกันภัย เป็นต้น
และมุมมองในแง่ขององค์กร เช่น กลุ่มได้รับการพิจารณาในรูปแบบของนิติบุคคลที่พึ่งพาอาศัยกัน
(interdependent entities) หรือนิติบุคคลที่รวมตัวกัน (single integrated entity) เป็นต้น ทั้งนี้
ระดับการควบคุมความมั่นคงทางการเงินอาจแตกต่างกันไปตามกลุ่มและหน่วยงานกากับที่เกี่ยวข้อง
17.5.2 การมีระดับการควบคุมความมั่นคงทางการเงินในระดับรวมกลุ่มไม่ได้หมายความถึง
การกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายในระดับกลุ่ม การพิจารณาเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมายในระดับนิติบุคคลอาจสามารถใช้การกาหนดที่เกี่ยวกับการเข้าแทรกแซงตามวิธีแบบรวมกลุ่ม
อย่างไรก็ตาม อาจจาเป็นต้องใช้วิธีการที่สอดคล้องและมีการพิจารณาความเสี่ยงกลุ่มในการประเมิน
ค่าความเพียงพอของเงินกองทุนของนิติบุคคลทางการประกันภัยของกลุ่ม ซึ่งอาจจาเป็นต้องปรับค่า
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายที่ใช้สาหรับนิติบุคคลทางการประกันภัยเพื่อให้เหมาะสมกับการ
ประเมินค่าในระดับรวมกลุ่มด้วย
17.5.3 วิธีการที่ใช้ในการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามที่หน่วยงานกากับประกาศ
กาหนดในระดับรวมกลุ่มหรือวิธีการใช้ในการกาหนดความสอดคล้องของเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้
ตามที่หน่วยงานกากับประกาศกาหนดสาหรับนิติบุคคลทางการประกันภัยที่เป็นสมาชิกของกลุ่มควรมี
การเข้าแทรกแซงในระดับกลุ่มตามความจาเป็นและความเหมาะสม การกาหนดเงินกองทุนที่ต้อง
ดารงไว้ตามที่หน่วยงานกากับประกาศกาหนดในระดับรวมกลุ่มอาจแตกต่างจากเงินกองทุนที่ต้อง
ดารงไว้ตามที่หน่วยงานกากับประกาศกาหนดสาหรับนิติบุคคลทางการประกันภัยเนื่องจากผลกระทบ
ของปัจจัยกลุ่ม (group factors) ผลกระทบจากการกระจายความเสี่ยงของกลุ่ม ความเสี่ยงด้านการ
กระจุกตัวของกลุ่ม และการทาธุรกรรมภายในกลุ่ม ทั้งนี้ จะต้องมีการพิจารณาถึงความแตกต่างของ
ขอบเขตตามกฎหมายในการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ในระดับรวมกลุ่มตามที่หน่วยงานกากับ
ประกาศกาหนด
17.5.4 การกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายขั้นต่าในระดับรวมกลุ่มควรพิจารณา
ถึงการเข้าแทรกแซงหรือการควบคุมระดับเงินกองทุนของกลุ่ม ข้อดีของวิธีนี้คือเมื่อบริษัทประกันภัยที่
อยู่ในกลุ่มประสบปัญหาทางการเงิน กลุ่มจะสามารถถ่ายโอนสินทรัพย์และเงินทุนภายในกลุ่มได้
ซึ่งจะทาให้เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายของบริษัทอยู่ในระดับที่เพียงพอ
17.5.5 ระดับการควบคุมความมั่นคงทางการเงินที่ใช้ในการประเมินค่าความเพียงพอของ
เงินกองทุนในระดับรวมกลุ่มควรมีความสอดคล้องกับระดับการควบคุมความมั่นคงทางการเงินใน
ระดับนิติบุคคลทางการประกันภัย ซึ่งมีการพิจารณาถึงระดับขั้นของการเข้าแทรกแซงอย่างเหมาะสม
ตัวอย่างเช่น เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามที่หน่วยงานกากับประกาศกาหนดในระดับรวมกลุ่มควรมี
ระดับการเข้าแทรกแซงก่อนเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายขั้นต่าในระดับรวมกลุ่ม เนื่องจาก
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จะต้องมีการดาเนินการเป็นลาดับขั้น
17.5.6 การเข้าแทรกแซงตามระดับการควบคุมความมั่นคงทางการเงินในระดับกลุ่มควรใช้
รูปแบบการดาเนินการร่วมกันของหน่วยงานกากับในระดับกลุ่ม ซึ่งอาจหมายถึงการเพิ่มเงินกองทุน
ของบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ การลดความเสี่ยงภัย หรือการเพิ่มเงินกองทุนของนิติบุคคลทางการประกันภัย
ภายในกลุ่ม การดาเนินการในการกากับดังกล่าวนี้จะใช้กับนิติบุคคลทางการประกันภัยภายในกลุ่ม
และบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่
โครงสร้างของข้อกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย – วิธีในการกาหนด
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย
17.6 เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายควรกาหนดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมี
กระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งหน่วยงานกากับควรกาหนดให้มีวิธีการมาตรฐาน (standardized
approach) หรือการอนุญาตให้ใช้วิธีการปรับค่าอย่างเหมาะสม (tailored approach) เช่น
การใช้ตัวแบบภายในบางส่วนหรือทั้งหมด เป็นต้น
17.6.1 ข้อกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายจาเป็นต้องมีความโปร่งใสและต้องมี
การประเมินค่าความมั่นคงทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องเป็นวิธีที่ยอมรับในระดับสากล
17.6.2 หน่วยงานกากับควรให้ความสาคัญต่อการพัฒนาวิธีการในการกาหนดเงินกองทุนที่
ต้องดารงตามกฎหมายทั้งในส่วนของเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายขั้นต่าและเงินกองทุนที่ต้อง
ดารงไว้ตามที่หน่วยงานกากับประกาศกาหนด ซึ่งข้อกาหนดเงินกองทุนทั้งสองส่วนนี้อาจใช้วิธีการที่
เหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้ เช่น เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายขั้นต่าอาจเป็นสัดส่วนของ
เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามที่หน่วยงานกากับประกาศกาหนด เป็นต้น
17.6.3 เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามที่หน่วยงานกากับประกาศกาหนดควรพิจารณาจาก
การดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัท ซึ่งจะมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงใหม่และการเติบโตของ
พอร์ตโฟลิโอของบริษัทตามระยะเวลาที่กาหนด
17.6.4 เงินกองทุนควรสามารถคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปได้ในกรณีที่บริษัท
หยุดรับประกันภัยรายใหม่ การกาหนดเงินกองทุนควรพิจารณาถึงกรณีการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
และกรณีการหยุดรับประกันภัยรายใหม่ของบริษัท ในกรณีที่บริษัทต้องเลิกกิจการ หน่วยงานกากับ
ต้องพิจารณาสินทรัพย์บางชนิดที่อาจสูญเสียมูลค่าจากการถูกบังคับให้ขายทิ้งไป นอกจากนี้
ควรพิจารณาถึงหนี้สินบางชนิดที่จะเพิ่มขึ้นด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน เป็นต้น
17.6.5 หน่วยงานกากับควรพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมายและเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามที่หน่วยงานกากับประกาศกาหนดอย่างเหมาะสม ซึ่งควรมี
ความต่อเนื่องตามระดับการควบคุมความมั่นคงทางการเงิน รวมถึงมีการพิจารณาสถานการณ์ในการ
ดาเนินธุรกิจและข้อพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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17.6.6 หน่วยงานกากับจะต้องมั่นใจว่าข้อกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายจะ
ไม่ได้หมายความถึงการใส่เงินเข้าไปโดยไม่มีความจาเป็นภายใต้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
17.6.7 ข้อกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายอาจระบุถึงขอบเขตของวิธีการ เช่น
วิธีการมาตรฐาน หรือการอนุญาตให้ใช้วิธีการปรับค่าอย่างเหมาะสม เป็นต้น การพิจารณาวิธีการที่ใช้
ควรมีหลักการและแนวคิดตามวัตถุประสงค์ของข้อกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายใน
มาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับนี้ วิธีการที่ใช้สาหรับการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารง
ตามกฎหมายควรมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งจะต้องสะท้อนลักษณะ ขนาด และ
ความซับซ้อนของความเสี่ยง
17.6.8 วิธีการมาตรฐานควรมีการกาหนดให้เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายต้องสะท้อน
ความเสี่ยงที่บริษัทมีอยู่ทั้งหมด ซึ่งควรเป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อนมากเกินไป วิธีการมาตรฐานอาจแตกต่างกัน
ไปตามระดับความซับซ้อนของความเสี่ยงที่ครอบคลุมและแตกต่างกันตามประเภทของการประกันภัย
เช่น การประกันชีวิต และการประกันวินาศภัย เป็นต้น วิธีการมาตรฐานควรมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญอยู่และควรเป็นวิธีที่เหมาะสมกับบริษัท
ประกันภัยทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงการพิจารณาความสามารถทางเทคนิคที่บริษัทจะใช้ใน
การบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
17.6.9 เนื่องจากวิธีการมาตรฐานจะไม่มีความเหมาะสมที่จะสะท้อนลักษณะความเสี่ยงของ
แต่ละบริษัทประกันภัยอย่างสมบูรณ์ หน่วยงานกากับควรให้บริษัทใช้วิธีการปรับค่าอย่างเหมาะสม
โดยต้องได้รับการอนุญาตก่อน หากบริษัทมีตัวแบบภายในที่สะท้อนความเสี่ยงอย่างเหมาะสมรวมถึงมี
การบูรณาการกับการรายงานและการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานกากับควรอนุญาตให้ใช้ตัว
แบบภายในในการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายตามความเหมาะสม การใช้ตัวแบบ
ภายในจะต้องอยู่ภายใต้การอนุญาตจากหน่วยงานกากับ ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใส ทั้งนี้ หน่วยงาน
กากับจะต้องมั่นใจว่าตัวแบบภายในของบริษัทมีความสอดคล้องกับขอบเขตที่กาหนดไว้ในหัวข้อ
17.12.1 ถึง 17.12.18
17.6.10 หน่วยงานกากับควรมีความชัดเจนว่าตัวแบบภายในสามารถใช้ในการกาหนด
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายขั้นต่าได้หรือไม่ ทั้งนี้ จะต้องมีการพิจารณาวัตถุประสงค์หลักของ
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายขั้นต่า เช่น เพื่อความคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมด
ของบริษัท เป็นต้น และความสามารถของเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายขั้นต่าในการบ่งบอกถึง
วัตถุประสงค์อย่างเพียงพอและมีลักษณะที่สามารถมีผลบังคับใช้ได้อย่างเหมาะสม (รายละเอียด
เพิ่มเติมปรากฏตามหัวข้อ 17.3.4)
17.7 หน่วยงานกากับมีหน้าที่กาหนดประเภทและชนิดของความเสี่ยง รวมถึงกาหนดค่าเผื่อทาง
เทคนิคและข้อกาหนดเงินกองทุนตามแต่ละประเภทและชนิดของความเสี่ยงนั้น ทั้งนี้ จะต้องมีการ
กาหนดผลรวมของความเสี่ยงที่จะสะท้อนเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย
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ประเภทของความเสี่ยง (type of risks to be addressed)
17.7.1 หน่วยงานกากับควรกาหนดประเภทและชนิดของความเสี่ยง ซึ่งให้รวมถึงความเสี่ยง
ในการพิจารณารับประกันภัย ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงสภาพคล่อง รวมถึงความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวด้วย
การพึ่งพาและความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยง (dependencies and
interrelations between risks)
17.7.2 การประเมินค่าความเสี่ยงควรมีการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของความ
เสี่ยง เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงในการพิจารณารับประกันภัยและความเสี่ยงด้านตลาด
เป็นต้น และควรมีการกาหนดความสัมพันธ์ภายในประเภทความเสี่ยงนั้นๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเสี่ยงจากตราสารทุนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น การประเมินค่าความเสี่ยงควร
พิจารณาว่าการพึ่งพาระหว่างความเสี่ยงอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของตลาดและอาจ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤต การกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย
จะต้องมีการพิจารณาผลกระทบจากการกระจายความเสี่ยงระหว่างประเภทของความเสี่ยง บริษัท
ประกันภัยควรสามารถอธิบายถึงผลกระทบจากการกระจายความเสี่ยงดังกล่าวและต้องมั่นใจว่าได้มี
การพิจารณาว่าการพึ่งพาระหว่างความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นภายใต้เหตุการณ์ภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต
การบรรเทาความเสี่ยง (allowance for risk mitigation)
17.7.3 ในการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย การประกันภัยต่อควรมีการ
พิจารณาความเป็นไปได้ของความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นจากการถ่ายโอนความเสี่ยง ความมั่นคงของ
บริษัทประกันภัยต่อ และมาตรการที่ใช้ในการลดความเสี่ยงภัยจากการประกันภัยต่อ ทั้งนี้ การ
บรรเทาความเสี่ยงด้วยวิธีอื่น (เช่น การใช้ตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น) ก็ควรพิจารณาตามหลักการ
ดังกล่าวข้างต้น
ความโปร่งใสของการพิจารณาความเสี่ยงตามข้อกาหนดของกฎหมาย
(transparency of recognition of risks in regulatory requirements)
17.7.4 หน่วยงานกากับควรกาหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงอย่างชัดเจน เช่น ค่าเผื่อ
ทางเทคนิค เป็นต้น ข้อกาหนดความมั่นคงทางการเงินควรมีความชัดเจนและสะท้อนความเสี่ยงตาม
ขอบเขตเป้าหมายที่กาหนดขึ้น (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหัวข้อ 17.8)
การดาเนินการเกี่ยวกับความเสี่ยงที่วัดค่าได้ยาก (treatment of risks which are
difficult to quantify)
17.7.5 สมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (IAIS) พิจารณาว่าความเสี่ยงบางประเภท
(เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ เป็นต้น) อาจวัดค่าได้ยากกว่าความเสี่ยงประเภทอื่น ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเป็นการ
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กระจายความเสี่ยงจากการจัดการองค์ประกอบ ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพของระบบและ
การควบคุมที่ใช้ในการดาเนินงาน การวัดค่าความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอาจทาได้ยากเนื่องจากการขาด
ข้อมูลและวิธีที่ใช้ในการประเมินมูลค่าที่ดี ขอบเขตที่อาจทาได้คือการใช้ตัวแทน (proxy) สาหรับความ
เสี่ยงภัย การทดสอบสถานการณ์ทางเลือกและการทดสอบภาวะวิกฤต สาหรับความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่อง การเพิ่มเงินกองทุนอาจไม่ใช่วิธีการบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสม หน่วยงานกากับควรมีการ
ควบคุมโดยกาหนดขีดจากัดความเสี่ยงภัย (exposure limits) หรือข้อกาหนดเชิงคุณภาพ เช่น
การกาหนดให้มีระบบและการควบคุมเพิ่มเติม เป็นต้น
17.7.6 อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกากับคาดการณ์ว่าความสามารถในการวัดค่าความเสี่ยงบาง
ประเภทจะดีขึ้นตามข้อมูลที่มากขึ้นหรือตามวิธีการประเมินมูลค่าและวิธีการในการสร้างตัวแบบที่
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
17.8 หน่วยงานกากับกาหนดขอบเขตเป้าหมายสาหรับการคานวณเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมายภายใต้การเทียบมาตรฐานตามวิธีการมาตรฐาน ซึ่งหน่วยงานกากับอาจอนุญาตให้ใช้วิธี
ปรับให้เหมาะสม เช่น การใช้ตัวแบบภายใน เป็นต้น ทั้งนี้ ขอบเขตเป้าหมายของวิธีการมาตรฐาน
จะต้องมีความสอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับตามกฎหมาย
17.8.1 ระดับเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายที่กาหนดจะสะท้อนความเสี่ยงที่สามารถ
รองรับได้ของหน่วยงานกากับ มาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับนี้ไม่ได้กาหนดวิธีการที่
เฉพาะเจาะจงสาหรับการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้ควบคุม
ธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (IAIS) เห็นว่าเป็นเรื่องสาคัญที่ขอบเขตเป้าหมาย (เช่น การวัดค่าความเสี่ยง
ระดับความเชื่อมั่น และระยะเวลา เป็นต้น) ต้องมีลักษณะตามข้อกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมายอย่างเหมาะสม ขอบเขตตามกฎหมายควรมีการสรุปหลักการและแนวคิดในการกาหนด
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายอย่างชัดเจน และมีการพิจารณาปัจจัยที่หน่วยงานกากับใช้ใน
การกาหนดค่าพารามิเตอร์ตามมาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับนี้
17.8.2 หน่วยงานกากับอาจอนุญาตให้บริษัทใช้วิธีการปรับค่าอย่างเหมาะสมในการกาหนด
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย ซึ่งขอบเขตเป้าหมายที่กาหนดขึ้นควรนาไปใช้อย่างสอดคล้องกับ
วิธีการ หากหน่วยงานกากับอนุญาตให้ใช้ตัวแบบภายในสาหรับการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมาย หน่วยงานกากับควรนาขอบเขตเป้าหมายไปใช้ในการอนุญาตให้ใช้ตัวแบบภายในของบริษัท
ประกันภัย ทั้งนี้ จะต้องมีความสอดคล้องกันในเรื่องของระดับความคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
ในแต่ละบริษัท
17.8.3 การวัดค่าความเสี่ยงและระดับความเชื่อมั่นในการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมายควรได้รับการเทียบมาตรฐาน หน่วยงานกากับบางแห่งใช้ระดับความเชื่อมั่นจากระดับชั้น
ของการลงทุน (investment grade level) หรืออาจใช้การวัดมูลค่าความเสี่ยง ณ ระดับความเชื่อมั่น
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 99.5 ในระยะเวลาหนึ่งปี หรือมูลค่าความเสี่ยงส่วนหาง ณ ระดับความเชื่อมั่น
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 99 หรือ 95 ตามขอบเขตของภาระผูกพันของกรมธรรม์ประกันภัย
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17.8.4 สาหรับการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของระยะเวลา การเทียบมาตรฐานและ
การกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายจาเป็นต้องมีการวิเคราะห์ที่แม่นยาและมีการ
เปรียบเทียบระหว่าง
ช่วงที่มีการปรับค่า (shock) ความเสี่ยง เรียกว่า “shock period”
 ช่วงที่บริษัทได้รับผลกระทบจากการปรับค่าความเสี่ยง เรียกว่า “effect
horizon”
17.8.5 ตัวอย่างเช่น การเลื่อน (shift) โครงสร้างอัตราดอกเบี้ยตามช่วงที่มีการปรับค่า
(shock period) ในระยะเวลาหนึ่งปีจะส่งผลต่อการคิดลดของกระแสเงินสดตามภาระผูกพันของ
กรมธรรม์ประกันภัย (effect horizon) ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่า
ของสินไหมทดแทนและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดคาดการณ์ตามภาระผูกพันของ
กรมธรรม์ประกันภัย


17.8.6 ผลกระทบที่มีต่อกระแสเงินสดในแต่ละภาวะวิกฤตที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นตามช่วงที่
มีการปรับค่า (shock period) จาเป็นต้องทาการคานวณตามช่วงที่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสด
ซึ่งควรพิจารณาระยะเวลาทั้งหมดที่บริษัทมีภาระผูกพันด้านการประกันภัย ณ จุดเวลาสุดท้ายของ
ช่วงที่มีการปรับค่า (shock period) บริษัทต้องมั่นใจว่ามีเงินกองทุนที่เพียงพอ (มีสินทรัพย์ที่
ครอบคลุมหนี้สินและค่าเผื่อทางเทคนิค) ทั้งนี้ บริษัทควรทาการคานวณค่าเผื่อทางเทคนิคใหม่สาหรับ
ผลกระทบที่เกิดจากการปรับค่าดังกล่าว
17.8.7 แผนภาพที่ 17.3 สรุปแนวคิดที่สาคัญในการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมาย
แผนภาพที่ 17.3 แสดงถึงรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย
วันที่ประเมินมูลค่า
(Valuation date)
เงินกองทุน
(Capital
Resources)

เงินกองทุนที่ต้องดารง
ตามกฎหมาย
(Capital
requirement)
ค่าเผื่อความเสี่ยง
ใหม่
(New Risk

ค่าเผื่อความเสี่ยง
(Risk Margin)

ค่าเผื่อทาง
เทคนิคและ
หนี้สินอื่น
(Technical
Provisions
and other
Liabilities)

Margin)
ค่าประมาณการ
ใหม่ที่คานวณได้
(New Current

ค่าประมาณการที่
คานวณได้
(Current

Estimate)

Estimate)

หนี้สินอื่น
(other
Liabilities)
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สถานะทางการเงิน
(Financial Position)

ผลกระทบจากความเสีย่ ง
(Risk impact)

17.8.8 ในการกาหนดค่าเผื่อทางเทคนิค บริษัทต้องพิจารณาความไม่แน่นอนที่มีอยู่ในภาระ
ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งก็คือความผันผวนของการคาดการณ์ประสบการณ์ในอนาคตจาก
สมมติฐานที่ใช้ในการคานวณค่าประมาณการ ทั้งนี้ เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายจะถูกกาหนด
จากขอบเขตของการปรับค่ามาตรฐานหรือการทดสอบสถานการณ์ทางเลือกตามช่วงที่มีการปรับค่า
ซึ่งจะครอบคลุมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ในการคานวณค่าเผื่อทางเทคนิค
ความผิดพลาดจากการวัดค่า (calibration and measurement error)
17.8.9 บริษัทควรพิจารณาความเสี่ยงของความผิดพลาดจากการวัดค่าที่มีอยู่ในวิธีการที่ใช้ใน
การกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย โดยเฉพาะในกรณีที่บริษัทขาดข้อมูลสถิติหรือข้อมูล
ตลาดที่ใช้ในการประเมินส่วนหางของการแจกแจงความเสี่ยง เพื่อเป็นการลดความผิดพลาดของตัว
แบบ การคานวณความเสี่ยงเชิงปริมาณควรมีการพิจารณาถึงการประเมินค่าเชิงคุณภาพและควรใช้
เครื่องมือวัดค่าความเสี่ยงแบบพหุคูณ (multiple risk measurement tools) เพื่อช่วยในการ
ประเมินความเหมาะสมของข้อกาหนด การดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ข้อมูลต่างๆ ควรมี
ที่มาจากลักษณะและระดับของความไม่แน่นอน ในการกาหนดเงินกองทุนที่เกี่ยวกับขอบเขตเป้าหมาย
ที่กาหนดขึ้น
17.8.10 ระดับของความผิดพลาดในการวัดค่าตามวิธีการมาตรฐานจะขึ้นอยู่กับระดับของ
ความซับซ้อนและของวิธีการที่ใช้ วิธีการที่มีความซับซ้อนอาจเป็นวิธีการที่ทาให้ได้การแจกแจงความ
เสี่ยงที่ใกล้เคียงกับสภาพที่เป็นจริงมากกว่า อย่างไรก็ตาม วิธีการที่ซับซ้อนอาจมีต้นทุนที่สูงกว่าและ
จาเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการกากับเพิ่มมากขึ้น เช่น การตรวจสอบที่เกี่ยวกับการคานวณ เป็นต้น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคการเงินและภาคเศรษฐกิจจริง (procyclicality)
17.8.11 การใช้ข้อกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามระดับความเสี่ยงอาจมีความเสี่ยงที่
เศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงขาลง ซึ่งจะส่งผลต่อสถานะการเงินของบริษัทและมาตรการการเข้าแทรกแซง
ของหน่วยงานกากับ เช่น การลดลงของหุ้นอย่างรุนแรงอาจส่งผลให้บริษัทขาดเงินกองทุน เป็นต้น
เมื่อเกิดภาวะถดถอยขึ้น บริษัทอาจจาเป็นต้องขายหุ้นเพื่อนาไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อย
กว่าเพื่อที่จะลดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย การขายหุ้นเป็นจานวนมากพร้อมๆ กันส่งผลให้
ตลาดหุ้นได้รับแรงกดดัน ซึ่งเป็นผลทาให้ราคาหุ้นลดลงมากกว่าภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
17.8.12 อย่างไรก็ตาม ระบบของระดับการควบคุมความมั่นคงทางการเงินจะทาให้
หน่วยงานกากับใช้การกากับแบบตามหลักปฏิบัติ (principles-based) การเข้าแทรกแซงของ
หน่วยงานกากับจะมีความยืดหยุ่นและสามารถกาหนดเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการวัดค่าของ
ผลกระทบที่เกิดจากเศรษฐกิจมหภาค
17.8.13 การวัดค่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคการเงินและภาคเศรษฐกิจจริงควรได้รับการจัดทา
ขึ้น ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายและมาตรการแก้ไขในระยะยาวที่จะ
สะท้อนการวัดค่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคการเงินและภาคเศรษฐกิจจริงดังกล่าว เมื่อมีการวัดค่า
ดังกล่าวแล้ว บริษัทจะต้องมีความเหมาะสมด้านการเงินที่มีความสอดคล้องกับความอ่อนไหวต่อความ
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เสี่ยงที่เกิดขึ้น
17.8.14 ผลกระทบของปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคการเงินและภาคเศรษฐกิจจริงควรมีการ
พิจารณาอิทธิพลของปัจจัยภายนอก เช่น อิทธิพลของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น ซึ่งจะเป็น
การส่งเสริมให้เกิดการกากับอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมสาหรับกลุ่มการประกันภัยและนิติบุคคลทางการประกันภัยที่
เป็นสมาชิกของกลุ่ม
17.8.15 วิธีในการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายในระดับรวมกลุ่มจะขึ้นอยู่กับ
วิธีการโดยรวมที่ใช้ประเมินค่าความเพียงพอของเงินกองทุนในระดับรวมกลุ่ม งบการเงินรวมของกลุ่ม
อาจใช้วิธีการคานวณเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายในระดับรวมกลุ่ม หรืออาจใช้การผสมผสาน
ของการรวมกันในแต่ละนิติบุคคลทางการประกันภัยก็ได้
17.8.16 เมื่อมีการใช้งบการเงินรวม จะต้องมีข้อกาหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแม่
ของกลุ่ม และจะต้องมีการพิจารณาขอบข่ายของงบการเงินรวมที่ใช้สาหรับวัตถุประสงค์ทางบัญชี
เปรียบเทียบกับงบการเงินรวมที่ใช้ตามวิธีการประเมินค่าความเพียงพอของเงินกองทุนในระดับ
รวมกลุ่ม เช่น การกาหนดและ การปฏิบัติของหน่วยงานที่ไม่ได้ดาเนินธุรกิจประกันภัย
17.8.17 เมื่อมีการใช้วิธีการรวมหรือวิธีการในระดับนิติบุคคล ควรมีการพิจารณาว่า
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายในระดับท้องถิ่นสามารถใช้สาหรับนิติบุคคลทางการประกันภัย
ภายในกลุ่มที่อยู่ต่างท้องถิ่นหรือไม่ หรือเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายควรได้รับการคานวณใหม่
ตามข้อกาหนดของขอบเขตตามกฎหมายของบริษัทแม่ของกลุ่มหรือไม่
ความเสี่ยงเฉพาะกลุ่ม (Group-specific risks)
17.8.18 ปัจจัยเฉพาะกลุ่มควรได้รับการพิจารณาในการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมาย ในระดับรวมกลุ่ม รวมถึงการกระจายความเสี่ยงในการทาธุรกรรมทั้งภายในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่ม ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากนิติบุคคลที่ไม่ได้ดาเนินธุรกิจประกันภัย การปฏิบัติของนิติบุคคล
ภายในกลุ่มตามขอบเขตของกฎระเบียบข้อบังคับ และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนน้อย
(minority interests) ความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจทางการเงินภายในกลุ่ม
17.8.19 ความเสี่ยงเฉพาะกลุ่มเป็นปัจจัยสาคัญในการประเมินค่าความเพียงพอของ
เงินกองทุนในระดับรวมกลุ่ม ความเสี่ยงดังกล่าวนี้ค่อนข้างมีความยากต่อการวัดค่า ทั้งนี้ ควรรวม
ความเสี่ยงของโครงสร้างองค์กร ความเสี่ยงที่เกิดจากความซับซ้อน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความ
เสี่ยงด้านการกระจุกตัว และ ความเสี่ยงอื่นที่มีผลกระทบต่อสมาชิก (เช่น ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
และความเสี่ยงด้านกฎหมาย เป็นต้น) จากการที่กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญจึงไม่
สามารถใช้วิธีการมาตรฐานในการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายได้ ดังนั้น การประเมิน
ค่าความเสี่ยงเฉพาะกลุ่มอาจจาเป็นต้องใช้วิธีการปรับค่าอย่างเหมาะสมและการใช้ตัวแบบภายใน
ในการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย
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17.8.20 ความเสี่ยงเฉพาะกลุ่มควรได้รับการดาเนินการจากมุมมองของนิติบุคคลทาง
การประกันภัยและมุมมองการรวมกลุ่มโดยต้องมั่นใจว่าได้รับการพิจารณาอย่างเพียงพอ ทั้งนี้
การพิจารณาจะต้องคานึงถึงช่องว่างระหว่างวิธีการของนิติบุคคลทางการประกันภัยและวิธีการแบบ
การรวมกลุ่ม
การกระจายความเสี่ยงระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานของกลุ่ม (diversification
of risks between group entities)
17.8.21 การประเมินค่าความมั่นคงทางการเงินในระดับรวมกลุ่มควรมีการพิจารณา
ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งผลกระทบจากการกระจายความเสี่ยงควร
ได้รับการพิจารณาเนื่องจาก






การกระจายความเสี่ยงอาจมีความยากในการวัดค่าตามช่วงระยะเวลาต่างๆ
โดยเฉพาะช่วงภาวะวิกฤต การรวมความเสี่ยงอย่างเหมาะสมจาเป็นต้องมีการ
ประเมินมูลค่าผลประโยชน์ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ความมั่นคงทางการเงิน
อาจมีข้อจากัดในการถ่ายโอนผลประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงระหว่าง
กลุ่มที่มีขอบเขตตามกฎหมายที่ต่างกัน เนื่องจากการขาดความสามารถในการ
ถ่ายโอนสินทรัพย์
การกระจายความเสี่ยงอาจได้รับการชดเชยจากผลกระทบจากการกระจุกตัว
(concentration effects) หรือผลกระทบจากการรวมกัน (aggregation
effects)

17.8.22 การประเมินค่าผลประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงของกลุ่มจะขึ้นอยู่กับวิธีที่ใช้
ในการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนในระดับรวมกลุ่ม ผลประโยชน์จากการกระจายความ
เสี่ยงภายใต้วิธีการของนิติบุคคลจะต้องมีการพิจารณาการกระจายความเสี่ยงจากการทาธุรกรรม
ระหว่างธุรกิจของนิติบุคคลทางการประกันภัยและนิติบุคคลอื่นภายในกลุ่ม ภายใต้วิธีการรวมกันเป็น
หนึ่งที่ใช้ในงบการเงินรวม ผลประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงก็ควรมีการพิจารณาในระดับกลุ่มที่
รวมกัน ในกรณีนี้ หน่วยงานกากับจาเป็นต้องพิจารณาว่าการพิจารณาผลประโยชน์ดังกล่าวได้ใช้ความ
ระมัดระวังอย่างเพียงพอหรือไม่ หรือได้ทาการปรับค่าให้เหมาะสมกับข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการถ่ายโอน (transferability) หรือความสามารถในการรักษาไว้ (sustainability)
ภายใต้วิกฤตที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรส่วนเกินหรือไม่
การทาธุรกรรมภายในกลุ่ม (intra-group transactions)
17.8.23 การทาธุรกรรมภายในกลุ่มอาจส่งผลให้ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มเกิดความซับซ้อน
และคลุมเครือ ซึ่งจะทาให้นิติบุคคลทางการประกันภัยและกลุ่มมีระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ในแง่ของ
การรวมกลุ่ม เครดิตสาหรับการลดความเสี่ยงควรได้รับการพิจารณาในข้อกาหนดเงินกองทุนที่ที่ต้อง
ดารงตามกฎหมาย เช่น การถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังบริษัทประกันภัยต่อหรือหน่วยงาน SPV ไม่ควร
เป็นผลให้เกิดการลดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายในระดับกลุ่ม เป็นต้น
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หน่วยงานของกลุ่มที่ไม่ได้ดาเนินธุรกิจประกันภัย (non-insurance group
entities)
17.8.24 กลุ่มการประกันภัยควรรวมขอบเขตตามประเภทของนิติบุคคลที่ไม่ได้ดาเนินธุรกิจ
ประกันภัยทั้งที่มีการควบคุมทางการเงินและไม่มีการควบคุมทางการเงิน ผลกระทบดังกล่าวควรได้รับ
การพิจารณาในการประเมินค่าความมั่นคงทางการเงินในระดับรวมกลุ่ม
17.8.25 ความเสี่ยงจากหน่วยงานที่ไม่ได้รับการควบคุมจะมีความยากต่อการวัดค่าความ
เสี่ยง หน่วยงานกากับอาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ได้รับการควบคุมดังกล่าว แต่
เป็นเรื่องที่สาคัญที่จะต้องประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากหน่วยงานดังกล่าว
17.8.26 มีวิธีต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากหน่วยงานที่ไม่ได้รับการควบคุม
เช่น การวัดค่าของเงินกองทุน การวัดค่าที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุน หรือใช้การวัดค่าทั้งสองวิธี
เป็นต้น
17.8.27 วิธีการหนึ่งที่ใช้คือการเพิ่มเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายเพื่อให้กลุ่มดารง
เงินกองทุนอย่างเพียงพอ หากหน่วยงานที่ไม่ได้รับการควบคุมมีกิจกรรมที่มีลักษณะความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการประกันภัยที่เหมือนกันก็อาจสามารถคานวณค่าความเสี่ยงเงินกองทุนที่เทียบเท่ากัน
ได้ (เช่น กลไกการเพิ่มประสิทธิภาพด้านเครดิตเมื่อเทียบกับการประกันภัยพันธบัตรแบบดั้งเดิม) วิธี
อื่นที่อาจใช้คือการลดมูลค่าของการถือครองในหน่วยงานที่ไม่ได้รับการควบคุม แต่อาจไม่เพียงพอที่จะ
ครอบคลุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
17.8.28 การวัดค่าที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนอาจรวมถึงขีดจากัดความเสี่ยงภัยและ
ข้อกาหนดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ใช้กับนิติบุคคลทางการประกันภัยจากหน่วยงานที่ไม่ได้รับ
การควบคุมภายในกลุ่ม
หน่วยงานข้ามขอบเขตของกฎหมาย (cross-jurisdictional entities)
17.8.29 การประเมินค่าความเพียงพอของเงินกองทุนในระดับรวมกลุ่มควรพิจารณาถึง
การข้ามขอบเขตอานาจตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องคานึงถึงความเพียงพอของเงินกองทุนและ
การถ่ายโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงานที่มีขอบเขตของกฎหมายที่แตกต่างกัน
ผลประโยชน์ของการเป็นเจ้าของบางส่วนและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (partial
ownership and minority interests)
17.8.30 การประเมินค่าความเพียงพอของเงินกองทุนในระดับกลุ่มควรรวมถึงการปฏิบัติของ
ผลประโยชน์ของการเป็นเจ้าของบางส่วนหรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การปฏิบัติดังกล่าวควรพิจารณา
ลักษณะของความสัมพันธ์ของการเป็นเจ้าของบางส่วนภายในกลุ่มและพิจารณาถึงโอกาสในการนา
ความเสี่ยงเข้ามาในกลุ่ม การพิจารณาดังกล่าวควรคานึงถึงการมีอยู่ของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยที่เกินกว่าเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายของหน่วยงานที่มีลักษณะการเป็นเจ้าของบางส่วน
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การเปลี่ยนแปลงของการกาหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับเงินกองทุน
17.9 การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับเงินกองทุนที่กาหนดขึ้นโดยหน่วยงานกากับ
ควรจัดทาในกรอบที่มีความโปร่งใส เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของบรรทัด
ฐานเป้าหมาย และควรจัดทาในภาวะแวดล้อมที่จากัด
17.9.1 บางกรณีวิธีการมาตรฐานอาจไม่สามารถสะท้อนระดับความเสี่ยงของบริษัทประกัน
แต่ละแห่งได้อย่างสมบูรณ์ หน่วยงานกากับจึงควรมีความยืดหยุ่นโดยสามารถเพิ่มเงินกองทุนที่
ต้องการตามกฎหมายขึ้น ตัวอย่างเช่น บางบริษัทประกันภัยที่ใช้วิธีมาตรฐานในการคานวณแต่มีการ
รับประกันผลประโยชน์ที่สูง และ/หรือ ในกรณีมีเงินกองทุนแบบรวมกลุ่มบริษัทที่มีความเสี่ยงสูง
แต่มเี งินกองทุนไม่ครอบคลุมความเสี่ยงดังกล่าว
17.9.2 บางกรณีที่มีการปรับแนวทางของวัตถุประสงค์เงินกองทุน ซึ่งหน่วยงานกากับ
สามารถเพิ่มการกาหนดระดับเงินกองทุนได้ เช่น กรณีที่มีการใช้ตัวแบบภายใน (internal model)
หรือตัวแบบภายในบางส่วน(partial internal model) และหน่วยงานกากับได้ทาการประเมินแล้วว่า
เงินกองทุนไม่เพียงพอต่อความเสี่ยง หน่วยงานกากับสามารถเพิ่มระดับเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมายให้เพียงพอได้ ซึ่งรวมถึงกรณีที่บริษัทเพิ่งเปลี่ยนลักษณะธุรกิจและมีระยะเวลายังไม่ยาวนาน
ทาให้การเปลี่ยนแปลงนั้นยังไม่สะท้อนอยู่ในตัวแบบ
17.9.3 ข้อกาหนดในการกากับสามารถออกแบบให้หน่วยงานกากับลดเงินกองทุนที่ต้องดารง
ตามกฎหมายได้ ในกรณีที่คานวณตามวิธีมาตรฐานแล้วบริษัทประกันภัยต้องดารงเงินกองทุนตาม
กฎหมายมากกว่าที่ควรจะเป็น ทั้งนี้ IAIS ไม่ได้คาดหวังให้ทุกหน่วยงานกากับมีทางเลือกดังกล่าวใน
การกาหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับเงินกองทุน การจะใช้ทางเลือกนั้นต้องพิจารณาถึงภาวะแวดล้อมที่
จากัด
17.9.4 การเปลี่ยนแปลงใดๆโดยหน่วยงานกากับในการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องการตาม
กฎหมายที่บริษัทประกันต้องคานวณนั้น ควรอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส เหมาะสมกับธรรมชาติ
ขนาด และความซับซ้อน ในแง่ของมาตรการที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยหน่วยงานกากับอาจพัฒนา
มาตรการที่ประยุกต์ใช้โดยหารือร่วมกับภาคเอกชน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของการกาหนดกฎระเบียบ
เกี่ยวกับเงินกองทุนไม่ว่าจะเป็นแบบมาตรฐานหรือแบบเฉพาะของแต่ละบริษัทประกันควรจะต้อง
พิจารณาถึงภาวะแวดล้อมที่จากัด
17.9.5 บริษัทประกันภัยควรพิจารณาที่ขยายขอบเขตเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายให้
เพียงพอและสะท้อนความเสี่ยงที่มี การประเมินความเสี่ยง (ORSA) ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์
ที่หน่วยงานกากับจะใช้ในการตรวจสอบความเพียงพอของเงินกองทุนรวมถึงประเมินความต้องการ
เงินกองทุนที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
การระบุเงินกองทุนสาหรับวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคง
17.10 หน่วยงานกากับควรระบุแนวทางในการพิจารณาเงินกองทุนที่ถูกต้องตามกฎระเบียบและ
สอดคล้องกับแนวทางการประเมินความมั่นคงแบบ Total balance sheet approach โดย
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คานึงถึงคุณภาพและความเหมาะสมของส่วนประกองเงินกองทุน
17.10.1 โครงสร้างเนื้อหาที่จะกล่าวถึงเป็นวิธีที่หน่วยงานกากับควรใช้ในการพิจารณา
เงินกองทุนให้เป็นไปในทางเดียวกับกฎระเบียบข้อบังคับ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้




ให้ระบุจานวนเงินทุนที่มีไว้เพื่อความมั่นคง (รายละเอียดตามข้อ 17.10.3 17.10.21)
การประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของส่วนประกอบเงินกองทุน
(รายละเอียดตามข้อ 17.11.1 - 17.11.29)
หลักการประเมินจะต้องพิจารณามูลค่าของเงินกองทุนและความเหมาะสมกับ
กฎระเบียบข้อบังคับ(รายละเอียดตามข้อ 17.11.30 - 17.11.44)

17.10.2 บริษัทประกันภัยต้องทาการประเมินเงินของตนเองตามกฎระเบียบข้อบังคับ รวมถึง
เงินกองทุนส่วนที่เพิ่มเติม (รายละเอียดตามมาตรฐาน 16.14)
เงินกองทุนตามหลัก Total Balance sheet approach
17.10.3 IAIS สนับสนุนให้ใช้ Total Balance sheet approach ในการประเมินความมั่นคง
ทางการเงิน โดยพิจารณาความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ หนี้สิน กฎระเบียบเรื่องเงินกองทุน และ
ทรัพยากรเงินทุน เพื่อการพิจารณาความเสี่ยงที่เหมาะสม
17.10.4 แนวทางนี้ระบุให้การพิจารณาเงินกองทุนที่ต้องการตามกฎหมายและเงินกองทุนที่มี
อยู่ของบริษัทบนสมมติฐานในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและหนี้เพื่อความมั่นคงทางการเงิน
17.10.5 ตามมุมมองของการกากับ วัตถุประสงค์ในการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมายเพื่อให้บริษัทประกันยังคงมีความสามารถในการจ่ายคืนผู้ถือกรมธรรม์เมื่อถึงกาหนด ซึ่งจะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์นี้โดยการให้มีสินทรัพย์ที่ครอบคลุมสารองประกันภัยและหนี้สินอื่นใน
ระดับที่ปลอดภัย
17.10.6 การที่จะทาให้เกิดความสม่าเสมอในการใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อกาหนด
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายในรูปแบบ Total Balance Sheet approach นั้น เงินกองทุน
ควรต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินในแง่ของการรับรู้มูลค่าและการประเมิน
มูลค่าตามหลักความมั่นคง
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แผนภาพ 17.4: หลักการงบแสดงฐานะทางการเงินในการประเมินค่าความมั่นคงทางการเงิน

การประเมินค่าความมั่นคงทางการเงิน

เงินกองทุนที่บริษัททีอยู่
 ส่วนเกินของสินทรัพย์หักออกด้วยหนี้สิน
 มุมมองความสามารถในการแลกเปลี่ยน
และการถ่ายโอน
 คุณภาพของเงินกองทุน

เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย
 สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงลบจากส่วนเกินของ
สินทรัพย์หักออกด้วยหนี้สิน

การประเมินมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน
เพื่อวัตถุประสงค์ความมั่นคงทางการเงิน
17.10.7 การพิจารณาทรัพยากรเงินทุนในเรื่องความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน มี
ประเด็นที่ควรพิจารณาดังต่อไปนี้





พิจารณาหนี้สินอื่นนอกจากสารองประกันภัยในการกากับเงินกองทุนเพื่อความ
มั่นคงทางการเงิน (รายละเอียดตามข้อ 17.10.8 - 17.10.10)
พิจารณาการรวมสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (Contingent asset) เป็นเงินกองทุน
(รายละเอียดตามข้อ 17.10.11)
การปฏิบัติต่อสินทรัพย์ที่อาจไม่ได้มีมูลค่าเต็มในกรณีธุรกิจดาเนินตามปกติหรือ
ในกรณีเลิกกิจการ (รายละเอียดตามข้อ 17.10.12 - 17.10.19)
ทาการกระทบยอดวิธีบนลงล่าง (Top down) โดยวิธีล่างขึน้ บน (Bottom up)
ซึ่งเป็นการรวมรายการเงินกองทุนแต่ละรายการเป็นยอดรวมของเงินกองทุน
(รายละเอียดตามข้อ 17.10.20)

การปฏิบัติต่อหนี้สิน
17.10.8 หนี้สินในที่นี้ หมายถึง สารองประกันภัยและหนี้สินอื่น โดยแต่ละรายการในงบดุล
ควรปฏิบัติในมุมเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคง
17.10.9 ยกตัวอย่างเช่น หนี้ด้อยสิทธิ์ชนิดไม่กาหนดอายุไถ่ถอน ที่ทางบัญชีกาหนดให้เป็น
หนี้สิน แต่ถือเป็นเงินทุนตามวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคง เนื่องจากหนี้ด้อยสิทธิ์นี้สามารถเป็นตัว
รองรับความเสียหายให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์หรือเจ้าหนี้อื่น ซึ่งหนี้ด้อยสิทธิ์ใดๆก็สามารถเป็นทรัพยากร
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เงินกองทุนได้ถ้ามีคุณสมบัติที่กาหนดโดยหน่วยงานกากับ หนี้สินอื่นที่ไม่สามารถเป็นทรัพยากร
เงินกองทุนแม้ไม่ด้อยสิทธิ์ ได้แก่ หนี้สินภาษีเงินได้ (Deferred tax Liability) และ Pension
Liabilities
17.10.10 หนี้สินบางรายการควรรวม หรือ ไม่ควรรวมในเงินกองทุนนั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติใน
การคุ้มครองผู้ถอื กรมธรรม์หนึ่ง หรือ สองคุณสมบัติตามข้อ 17.2.6
การปฏิบัติต่อสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (Contingent asset)
17.10.11 รายการที่อาจเกิดขึ้นที่ไม่ได้พิจารณาเป็นสินทรัพย์ทางบัญชี แต่มีความน่าจะเป็น
ในการจ่ายเมื่อบริษัทต้องการตามที่หน่วยงานกากับกาหนด ควรนับให้เป็นกองทุนได้ ตัวอย่างเช่น
Letters of credit ซึ่งควรได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกากับก่อน
การปฏิบัติต่อสินทรัพย์ที่อาจไม่ได้มีมูลค่าเต็มในกรณีธุรกิจดาเนินตามปกติหรือใน
กรณีเลิกกิจการ
17.10.12 หน่วยงานกากับควรพิจารณาสินทรัพย์แต่ละชนิดในงบดุล โดยในกรณีที่เลิก
กิจการจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจน้อยกว่าในกรณีที่บริษัทยังคงดาเนินกิจการต่อ เช่นเดียวกับในกรณีที่
บริษัทดาเนินธุรกิจตามปกติ สินทรัพย์บางรายการไม่ได้มีมูลค่าเต็มจานวนในเวลาที่บริษัทต้องการ
ซึ่งไม่เหมาะที่จะกาหนดให้มูลค่าเต็มจานวนของสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมาย
17.10.13 ตัวอย่างของแต่ละสินทรัพย์ ประกอบด้วย








หุ้นที่ถือโดยบริษัทประกันเอง เพื่อที่จะใช้ลดเงินกองทุน ในกรณีเลิกกิจการ หรือ
ดาเนินกิจการต่อ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทนี้ไม่มีความแน่นอนในการ
ดาเนินธุรกิจตามปกติ และจะไม่มีมูลค่าตลาดในกรณีที่เลิกกิจการ
เครดิตภาษีเงินได้ ซึ่งจะมีมูลค่าเมื่อมีกาไรที่ต้องเสียภาษีในอนาคต ซึ่งจะไม่มี
มูลค่าในเวลาเลิกกิจการ
สินทรัพย์ทางบัญชีบางประเภทที่คานึงถึงรายรับในอนาคต ซึ่งในกรณีที่เลิก
กิจการรายรับในอนาคตดังกล่าวอาจมีมูลค่าลดลง
การลงทุนในบริษัทประกันภัยอื่นหรือสถาบันการเงิน มูลค่าเงินลงทุนนั้นอาจไม่
แน่นอนจากความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกันของบริษัทดังกล่าว (Contagion risk)
ในทางตรงข้ามก็เป็นความเสี่ยงในการนับจานวนเงินดังกล่าวให้เป็นเงินกองทุน
ซ้าๆ กันของสถาบันการเงินต่างๆ
สินทรัพย์ของบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกัน อาจจะมีมูลค่าลดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ต้อง
เลิกกิจการ
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17.10.14 การปฏิบัติต่อสินทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ด้านความเพียงพอของเงินกองทุน อาจ
ต้องมีการปรับปรุงมูลค่าให้เป็นไปตามมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยทั่วไปจะมีการปรับปรุงดังนี้



วิธีทางตรง คือ การไม่ยอมรับมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสินทรัพย์ (Deduction
approach)
วิธีทางอ้อม คือ การเพิ่มเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย (Capital charge
approach)

การไม่ยอมรับมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสินทรัพย์ (Deduction approach)
17.10.15 มูลค่าทางเศรษฐกิจของสินทรัพย์ลดลงตามวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคง ซึ่งทาให้
เงินกองทุนของบริษัทลดลงในจานวนเท่ากัน ซึ่งการไม่นับสินทรัพย์เกิดขึ้นจากหลายเหตุผล เช่น
การที่สินทรัพย์มีมูลค่าจากัดในกรณีเลิกกิจการ
การเพิ่มเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย ( Capital charge approach)
17.10.16 พิจารณามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสินทรัพย์เป็นเงินกองทุนของบริษัท โดยมีการ
กล่าวถึงความเสี่ยงที่จะทาให้มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสินทรัพย์ลดลงจากเหตุการณ์บางอย่าง ซึ่ง
สะท้อนโดยการดารงเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การพิจารณาความไม่แน่นอน
ควรความอยู่ในการพิจารณามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
ทางเลือกและการผสมทางเลือกของสองวิธี
17.10.17 การนาวิธีไม่ยอมรับมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสินทรัพย์มาใช้จะทาให้เงินกองทุน
ของบริษัทลดลง ขณะที่วิธีพิจารณามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสินทรัพย์เป็นเงินกองทุนของบริษัท
จะทาให้เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายเพิ่มขึ้น ถ้าวิธีทั้งสองอยู่บนพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่
เหมือนกัน จะทาให้ผลลัพธ์ในการประเมินฐานะทางการเงินเพื่อความมั่นคงได้ผลเหมือนกัน
17.10.18 การพิจารณามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์หรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในบางประเภทของ
สินทรัพย์สามารถทาได้ยาก ซึ่งความยากนี้รวมถึงสถานะที่มีการกระจุกตัวสูง การกระจุกตัวของ
ประเภทสินทรัพย์ หรือการกระจุกตัวของคู่สัญญาตรงข้าม
17.10.19 หน่วยงานกากับควรเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดกับตนเองและธุรกิจประกันภัย
เหมาะสมกับธรรมชาติของประเภทสินทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีให้วิธีที่ต่างกันกับประเภทสินทรัพย์ที่ต่างกัน
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเลือกใช้วิธีการใด ควรจะกระทาด้วยความโปร่งใสและสม่าเสมอ โดยเรื่องที่ควร
ระวัง คือ การนับซ้า และการละเลยบางความเสี่ยง ในการคานวณหาเงินกองทุนของบริษัทและ
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย
การกระทบยอดของเงินกองทุน
17.10.20 วิธีการพิจารณาเงินกองกองทุนโดยใช้จานวนสินทรัพย์ที่เกินกว่าหนี้สิน เรียกว่า
วิธีบนลงล่าง (Top-down approach) โดยเริ่มต้นจากพิจารณาเงินกองทุนที่มีอยู่และปรับให้เป็นไป
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ตามระดับความมั่นคงที่กาหนด สาหรับอีกวิธีการคือการรวมแต่ละรายการย่อยเป็นเงินกองทุน
เรียกว่าวิธีล่างขึ้นบน (Bottom-up approach) ซึ่งวิธีนี้สามารถใช้กระทบยอดของวิธีบนลงล่าง โดย
ให้รายการเงินกองทุนบางรายการตามวิธีล่างขึ้นบนที่รวมถึงกรณีจานวนสินทรัพย์ที่เกินกว่าหนี้สินใน
งบดุลนามาปรับเพิ่มลด (ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 17.10.8-17.10.19)
ข้อควรพิจารณาอื่นๆ
17.10.21 จานวนตัวแปรที่จะพิจารณาโดยหน่วยงานกากับที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนเพื่อ
ความมั่นคง มีดังต่อไปนี้











คุณภาพของเงินกองทุนไม่ว่าจะรวมหรือไม่ในข้อกาหนดทางด้านปริมาณ
การครอบคลุมความเสี่ยงที่มี ของสารองประกันภัยและเงินกองทุนที่ต้องดารง
ตามกฎหมาย
สมมติฐานในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน และการพิจารณาเงินกองทุน
ที่ต้องดารงตามกฎหมาย เช่น แนวทางการประกอบธุรกิจแบบต่อเนื่อง หรือแนว
พิจารณากรณีบริษัทเลิกกิจการ หรือแนวทางก่อนภาษี หรือแนวทางหลังภาษี
ลาดับความสาคัญและสถานะของผู้ถือกรมธรรม์ภายใต้กรอบของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกันเจ้าหนี้อื่น ภายใต้เขตการปกครองเดียวกัน
คุณภาพในการบริหารความเสี่ยงและกรอบการทาบรรษัทภิบาลของธุรกิจ
ประกันภัยที่อยู่ภายใต้การกากับ
กรอบการเปิดเผยที่โปร่งใส และความสามารถของตลาดที่สามารถสร้างให้เกิด
การตรวจสอบและกาหนดโทษได้
การพัฒนาของตลาดทุน ซึ่งจะกระทบต่อบริษัทประกันในการระดมทุน
สร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์และการดาเนินงานของบริษัท
ประกัน ต้นทุนของเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย
ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงที่บริษัทประกันและหน่วยงานทางการเงินอื่นต้อง
เผชิญ

แนวปฏิบัติเพิ่มเติมสาหรับกลุ่มบริษัทประกันภัยและนิติบุคคลทางการประกันภัยที่
เป็นสมาชิกของกลุ่ม
17.10.22 ข้อพิจารณาที่กาหนดไว้ในข้อ 17.10.3-17.10.21 ข้างต้น สามารถนามาปรับใช้กับ
การกากับแบบรวมกลุ่มได้ โดยการนาไปประยุกต์ใช้นั้นจะแตกต่างกันตามจุดเน้นของแต่ละกลุ่ม
ซึ่งประเด็นที่ควรระวังคือเรื่องความโปร่งใส เพราะหน่วยประกันมีทั้งที่อยู่ภายใต้การกากับและ
นอกการกากับ
แนวทางในการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของเงินกองทุน
17.11 หน่วยงานกากับกาหนดแนวทางในการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของเงินกองทุน
โดยคานึงถึงคุณสมบัติในการช่วยรองรับความเสียหายทั้งในกรณีเลิกกิจการและดาเนินกิจการต่อ
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17.11.1 ตามสองวัตถุประสงค์หลักที่ได้กล่าวไปแล้วในข้อ 17.2.6 คาถามที่ตามเมื่อมีการ
กาหนดแนวทางในการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของเงินกองทุน คือ



สามารถใช้รองรับความเสียหายทั้งในกรณีเลิกกิจการและดาเนินกิจการต่อได้
หรือไม่
สามารถลดความเสียหายต่อผู้ถือกรมธรรม์ในเหตุการณ์ที่บริษัทเลิกกิจการหรือ
ล้มละลายได้หรือไม่

17.11.2 บางรายการของเงินกองทุนสามารถรองรับความเสียหายได้ทุกสถานการณ์ เช่น หุ้น
ทุน ที่สามารถรองรับความเสียหายได้ในกรณีเลิกกิจการ และดาเนินกิจการต่อ ซึ่งเป็นรายการที่มีคง
อยู่ตลอดและได้รับสิทธิ์คืนเงินหลังสุดกรณีเลิกกิจการ นอกจากนี้ยังช่วยบริษัทในภาวะวิกฤตที่ต้องการ
เงินทุนภายในเวลาจากัด โดยหุ้นทุนนี้ถือเป็นรายการหลักของเงินกองทุน
17.11.3 ขอบเขตของรายการอื่นๆสาหรับกองทุนมีความแตกตางกันอย่างมาก ซึ่งหน่วยงาน
กากับควรใช้แนวทางแบบภาพรวมในการประเมินความสามารถในการรองรับความเสี่ยงและควรจัดให้
มีแนวทางที่จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ โดยพิจารณาใข้เหตุการณ์จริงที่รายการเงินกองทุนสามารถรับ
ความเสี่ยงได้
17.11.4 โครงสร้างของเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย หน่วยงานกากับควรเลือก
รายการที่หลากหลายและเหมาะสมกับระดับที่ใช้ควบคุม โดยแนวทางที่เลือกนั้นควรประกอบด้วย
การแทรกแซงที่จะช่วยไม่ให้เงินกองทุนลดลงและช่วยคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์
17.11.5 ตัวอย่าง การพิจารณาเงินกองทุนขั้นต่า (MCR) ในการให้ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ หน่วยงานกากับควรกาหนดแนวทางที่เข้มงวดสาหรับเงินกองทุนที่ใช้
เป็นเงินกองทุนขั้นต่า (เปรียบเสมือนด่านสุดท้ายของบริษัทประกันทั้งในเวลาปกติและเลิกกิจการ)
17.11.6 แนวทางการกากับเงินกองทุนควรสามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับการควบคุม และ
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายต้องสะท้อนธรรมชาติที่แตกต่างกันของระดับการควบคุม
17.11.7 ในการประเมินความสามารถของรายการเงินกองทุนในการรองรับความเสียหาย
ควรพิจารณาลักษณะดังต่อไปนี้





สิทธิ์ที่จะได้รับเงินภายหลังจากผู้ถือกรมธรรม์ ในกรณีที่เลิกกิจการหรือล้มละลาย
ขอบเขตที่รายการเงินกองทุนจะชาระเงินเต็มจานวนและสามารถรองรับความ
เสียหายได้
ระยะเวลาที่รายการเงินกองทุนยังคงอยู่
รายการเงินกองทุนต้องไม่มีภาระผูกพันในการจ่าย

17.11.8 ลักษณะแรกในหัวข้อ 17.11.7 เป็นการกล่าวถึงความสามารถในการรองรับความ
เสียหายจากกรณีเลิกกิจการหรือล้มละลาย และอีกสองลักษณะถัดมาเป็นการบอกถึงการเหมาะที่จะ
รองรับความเสี่ยงและการคงอยู่ของรายการเงินกองทุนดังกล่าว และลักษณะสุดท้ายกล่าวถึงระดับ
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เงินกองทุนที่รักษาไว้กระทั่งบริษัทต้องการ ในกรณีของการดาเนินธุรกิจต่อเนื่องไปตลอด
17.11.9 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะข้างต้นแสดงตามแผนภาพด้านล่าง
แผนภาพ 17.5

คุณภาพของเงินกองทุน
(Quality of capital)
การรองรับความเสียหาย
(Loss absorbency)

การรองรับความเสียหายภายใต้
การดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

การรองรับความเสียหายภายใต้
การเลิกกิจการ
การด้อยสิทธิ์ (Subordination)
การมีอยู่ (Availability)
ความคงอยู่ (Permanence)
Absence of
encumbrances/mandatory
servicing costs

17.11.10 ในหัวข้อที่จะกล่าวต่อไป เป็นกล่าวถึงลักษณะของรายการเงินกองทุนตามที่อธิบาย
ไว้ข้างต้นซึ่งสามารถนามากาหนดแนวทางในการประเมินคุณภาพของรายการเงินกองทุนตาม
วัตถุประสงค์ด้านความมั่นคง โดยลักษณะเฉพาะที่บางเขตการกากับยอมรับอาจจะแตกต่างกันได้
ขึ้นกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานกากับ
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การด้อยสิทธิ์ (Subordination)
17.11.11 ในการกาหนดให้สิทธิ์ที่จะได้รับเงินภายหลังจากผู้ถือกรมธรรม์หรือเจ้าหนี้หลัก ใน
กรณีที่เลิกกิจการหรือล้มละลาย ไม่ได้หมายความว่าผู้ถือรายการเงินกองทุนดังกล่าวจะไม่ได้รับเงินคืน
ปันผล หรือดอกเบี้ย เมื่อบริษัทเลิกกิจการหรือล้มละลาย แต่หมายความว่าจะได้รับผลประโยชน์
ดังกล่าวภายหลังผู้ถือกรมธรรม์
17.11.12 ไม่ควรมีสิ่งใดมาทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของการด้อยสิทธิ์ ตัวอย่างเช่น การให้
มีการหักลบกลบหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และบริษัทประกันภัยในรายการของเงินกองทุน นอกจากนี้ตราสาร
ไม่ควรมีการรับประกัน ยกเว้นว่าการรับประกันยังให้สิทธิ์ของผู้ถือกรมธรรม์ก่อน
17.11.13 บางเขตการกากับกาหนดให้หุ้นสามัญมีสิทธิ์รับชาระเงินจากการขายทอดตลาด
สินทรัพย์เป็นหน่วยสุดท้ายรองจากหุ้นบุริมสิทธิ์ หรือบางเขตการกากับกาหนดให้บริษัทประกัน
สามารถออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่คุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ในกรณีล้มละลายได้โดยให้สิทธิ์รับชาระเงินก่อนผู้
ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธ์ หรือบางเขตการกากับกาหนดให้รัฐบาลและพนักงานมีสิทธิ์เหนือผู้ถือกรมธรรม์และ
เจ้าหนี้อื่น ซึ่งการพิจารณาความเหมาะสมของรายการเงินกองทุนเพื่อความมั่นคงนั้นขึ้นกับกฎหมาย
ของแต่ละเขตการกากับ
17.11.14 หน่วยงานกากับควรประเมินรายการเงินกองทุนในด้านมูลค่าและความเหมาะสม
ดังนั้นสถานะความมั่นคงจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากในกรณีเลิกกิจการหรือล้มละลาย ซึ่งเขตการกากับ
ส่วนมากจะมีการกาหนดสิทธิ์การชาระหนี้อย่างขัดเจนในกฎหมายกรณีเลิกกิจการหรือล้มละลาย
การมีอยู่ (Availability)
17.11.15 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดเบื้องต้น เงินกองทุนควรมีอยู่เพื่อรองรับความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญที่เงินกองทุนจะต้องได้รับการจ่ายเต็มจานวน
17.11.16 ในบางครั้งรายการเงินกองทุนจะจ่ายในรูปที่ไม่ใช่เงินสด หน่วยงานกากับจะ
กาหนดว่าสินทรัพย์ประเภทไหนที่สามารถใช้แทนเงินสดได้โดยขออนุญาตหรือไม่ต้องขออนุญาตก่อน
เช่น อาจมีประเด็นในการประเมินค่ารายการที่ไม่ได้เป็นเงินสด หรือผลประโยชน์ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทประกัน
17.11.17 หน่วยงานกากับสามารถกาหนดให้รายการที่อาจเกิดขึ้นสามารถนับเป็นเงินกองทุน
ได้ ถ้ารายการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในการจ่ายเงินสูง (ตัวอย่างเช่น หุ้นที่ยังไม่ได้รับชาระเงิน หรือ
เงินที่ได้รับจากสมาชิกบริษัทประกัน หรือหนังสือค้าประกัน ตามข้อ 17.10.11)
17.11.18 หน่วยงานกากับอนุญาตให้รายการที่อาจเกิดขึ้นเป็นเงินกองทุนได้นั้นจะต้อง
เป็นไปตามข้อกาหนดหรือต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกากับก่อน ซึ่งในการประเมินความ
เหมาะสมนั้นมีประเด็นดังต่อไปนี้


ความสามารถในการชาระและความตั้งใจในการชาระเงินของคู่สัญญา
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ความสามารถในการเรียกคืนเงินทุน ในสถานการณ์ต่างๆว่าจะสามารถชาระได้
ครบตามที่ต้องการ
ข้อมูลใดๆในการเรียกคืนเงินทุนในอดีตที่สามารถเทียบเคียงกับบริษัทประกันอื่น
ได้ สามารถใช้เป็นตัววัดการมีอยู่ในอนาคตได้

17.11.19 เงินกองทุนที่ดารงคงอยู่นั้นอาจจะมีการเสื่อมค่าลงได้เมื่อไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
แล้วมีมูลค่าเพียงพอรองรับความเสียหายอาจเกิดขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินกองทุนหรือ
การโอนถ่านสินทรัพย์เป็นประเด็นสาคัญในการประเมินความมั่นคงของกลุ่ม โดยเกี่ยวข้องกับการ
กากับบริษัทประกันเป็นหน่วยหนึ่งทางกฎหมาย
17.11.20 ตัวอย่าง บริษัทประกันชีวิตที่ดาเนินธุรกิจแบบมีส่วนร่วมในกาไร (with-profit)
ส่วนของสินทรัพย์และส่วนที่สินทรัพย์เกินกว่าหนี้สิน (Surplus) ที่แยกจากส่วนที่เหลือของการ
ดาเนินงาน สินทรัพย์ของเงินทุนดังกล่าวจะสามารถใช้พอดีกับภาระผูกพันของผู้ถือกรมธรรม์ ซึ่ง
เงินกองทุนที่มีอยู่ของบริษัทจะใช้รองรับความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเงินทุน และ
ไม่สามารถโอนถ่ายให้พอดีกับภาระผูกพันที่บริษัทมี
ความคงอยู่ (Permanence)
17.11.21 เพื่อให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองตามวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคง
รายการเงินกองทุนจะต้องมีอยู่เพื่อป้องกันความเสียหายในระยะยาวและให้มั่นใจได้ว่าจะมีอยู่ในเวลา
ที่บริษัทต้องการ หน่วยงานกากับจะต้องพิจารณาระยะเวลาที่น้อยที่สุดที่เงินกองทุนควรจะคงอยู่ตาม
วัตถุประสงค์ด้านความมั่นคง
17.11.22 ในการประเมินความคงอยู่ของรายการเงินกองทุนนั้น มีข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้





ระยะเวลาของภาระผูกพันที่มีต่อผู้ถือกรมธรรม์
ลักษณะของสัญญาของตราสารที่นับเป็นเงินกองทุนที่จะกระทบต่อระยะเวลาที่
คงอยู่ของเงินกองทุน เช่น คอลออบชั่น
อานาจในการกากับที่จะจากัดการไถ่ถอนเงินกองทุน
ระยะเวลาที่ใช้ในการแทนที่รายการเงินกองทุนที่มีระยะเวลาเหมาะสม

17.11.23 ถ้ารายการเงินกองทุนไม่ได้กาหนดวันครบกาหนดตายตัว ข้อกาหนดให้การจ่ายคืน
ก็ควรพิจารณาในหลักการเดียวกัน
17.11.24 สิ่งจูงใจในการไถ่ถอนรายการเงินกองทุนก่อนกาหนด จะทาให้ระยะเวลาการคงอยู่
ของเงินกองทุนลดลง เช่น ตราสารที่กาหนดดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นหลังวันหนึ่งที่กาหนดไว้ จะจูงใจให้
ตราสารได้รับการไถ่ถอน ณ วันที่กาหนดไว้ดังกล่าว
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การไม่มีภาระผูกพันในการจ่าย
17.11.25 ขอบเขตของผลตอบแทนในรูปการจ่ายดอกเบี้ย การจ่ายปันผล และการจ่ายคืน
เงินต้น ทั้งหมดนี้จะกระทบต่อความสามารถในการรองรับความเสียหายกรณีดาเนินธุรกิจต่อไป
17.11.26 รายการเงินกองทุนที่มีวันครบกาหนดตายตัวจะกาหนดต้นทุนการให้บริการที่ไม่
สามารถยกเลิกหรือให้ล่วงหน้าวันครบกาหนดได้ ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะกระทบต่อความสามารถใน
การรองรับความเสี่ยงในกรณีบริษัทดาเนินกิจการต่อ และจะเร่งให้เกิดการล้มละลายได้หากการจ่าย
ทาให้เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายบางลง
17.11.27 ข้อพิจารณาเพิ่มเติม คือ ในการจ่ายเงินคืนของรายการเงินกองทุนควรต้องจากัด
หรือต้องผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานกากับ ตัวอย่างเช่น หน่วยงานกากับสามารถจากัดการจ่าย
ปันผลหรือดอกเบี้ย หรือการไถ่ถอนเงินกองทุนใดๆที่เกี่ยวข้องกับฐานะความมั่นคงของบริษัทประกัน
บริษัทจะออกตราสารที่การจ่ายผลประโยชน์ต้องมีความระมัดระวังอย่างเต็มที่ หรือต้องได้รับการ
อนุมัติจากหน่วยงานกากับ
17.11.28 เครื่องมือที่ใช้ในการระดมทุนจะต้องมีข้อจากัดด้านการจ่ายปันผล ดอกเบี้ย และ
การจ่ายคืนต่างๆที่จะทาให้เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายบางลง หรือทาให้เกิดความเสียหาย
การจ่ายรายการต่างๆ ข้างต้นจะต้องกระทาหลังจากที่ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับการจ่ายในกรณีเลิกกิจการ
หรือล้มละลาย
17.11.29 ควรพิจารณาว่ารายการเงินกองทุนนั้นประกอบด้วยสิ่งที่จากัดความสามารถในการ
รองรับความเสียหาย เช่น การรับประกันการจ่าย ถ้ารายการเงินกองทุนประกอบด้วยการรับประกัน
การจ่ายให้กับผู้ให้เงินกองทุน หรือบุคคลที่สาม ลาดับความสาคัญในการรับประกันการจ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือกรมธรรม์ต้องได้รับการประเมิน ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นอุปสรรคในการทาให้เงินกองทุนลด
ความสามารถในการดารงคงอยู่ได้
การพิจารณาเงินกองทุนของบริษัทให้เป็นเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย
17.11.30 ตามหลักในการประเมินคุณภาพของรายการเงินกองทุน เงินกองทุนของบริษัทที่
จะถือเป็นเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายควรได้รับการพิจารณา
17.11.31 รายการเงินกองทุนที่สามารถรองรับความเสียหายได้ในกรณีกิจการดาเนินต่อและ
กรณีเลิกกิจการจะสามารถถือเป็นเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายได้ในระดับต่างๆกัน ซึ่ง
หน่วยงานกากับควรมีการกาหนดระดับการควบคุมที่เข้มแข็งขึ้น (เช่น ระดับการควบคุมที่จะมีการ
แทรกแซงอย่างรุนแรง) หากมีรายการเงินกองทุนที่มีคุณภาพไม่สูง หรือกาหนดให้ระดับเงินกองทุน
ขึ้นต่าจะต้องประกอบด้วยรายการเงินกองทุนที่มีคุณภาพสูง โดยสามารถนามาประยุกต์ใช้กับรายการ
เงินกองทุนที่นับเป็นเงินกองทุนขั้นต่าที่ต้องดารงตามกฎหมาย (MCR)
17.11.32 การพิจารณาเงินกองทุนที่บริษัทประกันมี หน่วยงานกากับสามารถพิจารณาได้
หลายวิธี ดังนี้
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การแบ่งประเภทเงินกองทุนเป็นชั้น และมีข้อกาหนดของแต่ละชั้น (Tiering
approaches)
การจัดลาดับรายการเงินกองทุนตามคุณภาพของรายการ (Continuum-based
approaches)
การพิจารณาเกณฑ์ตามแต่ละรายการไป โดยไม่พยายามแบ่งประเภท หรือ
จัดลาดับรายการเงินกองทุน

แนวทางผสมของทั้งสามวิธีข้างต้น ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายเขตการกากับตาม
วัตถุประสงค์เพื่อความมั่นคงของบริษัทประกันและสถาบันการเงิน
การพิจารณาเงินกองทุนให้เป็นเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย ตามแนวทาง
การแบ่งประเภทเงินกองทุนเป็นชั้น
17.11.33 การพิจารณาคุณภาพของเงินกองทุนตามวิธีแบ่งเงินกองทุนเป็นชั้นๆ ใช้กันอย่าง
แพร่หลายในหลายเขตการกากับ ซึ่งวิธีนี้ลักษณะของคุณภาพเงินกองทุนจะกาหนดโดยหน่วยงาน
กากับ
17.11.34 ในหลายเขตการกากับ รายการเงินกองทุนจะแบ่งเป็น 2 หรือ 3 ชั้น โดยพิจารณา
ถึงลักษณะและข้อจากัดของรายการเงินกองทุน ซึ่งการแบ่งอย่างกว้างเป็นไปดังต่อไปนี้





เงินกองทุนคุณภาพสูง : เป็นเงินกองทุนถาวรที่สามารถรองรับความเสียหายได้
อย่างเต็มที่ และตลอดเวลา ทั้งในกรณีเลิกกิจการและดาเนินกิจการต่อ
เงินกองทุนคุณภาพระดับกลาง: เป็นเงินกองทุนที่ขาดคุณสมบัติบางประการใน
การเป็นเงินกองทุนคุณภาพสูง โดยยังสามารถรองรับความเสียหายได้ระดับหนึ่ง
ในกรณีดาเนินกิจการต่อ และต้องมีความด้อยสิทธิ์กว่าผู้ถือกรมธรรม์
เงินกองทุนคุณภาพต่า : เป็นเงินกองทุนถาวรที่สามารถรองรับความเสียหายได้
ในกรณีเลิกกิจการเท่านั้น

17.11.35 ตามวิธีการแบ่งประเภทเงินกองทุนเป็นชั้น หน่วยงานกากับควรกาหนดขอบเขต
ขั้นต่าและขั้นสูงของเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยรายการเงินกองทุนหลาย
รายการ หรือหลายระดับ โดยอาจกาหนดเป็นร้อยละของเงินกองทุนที่ต้องการ เช่น กาหนดให้
เงินกองทุนคุณภาพสูงต้องมีไม่น้อยกว่า 50% ของเงินกองทุนที่ต้องการ หรือกาหนดให้เงินกองทุน
คุณภาพต่าต้องมีไม่เกินกว่า 25% ของเงินกองทุนที่ต้องการ หรืออาจจากัดตามประเภทของรายการ
เงินกองทุน เช่น ให้ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ์ หรือหุ้นบุริมสิทธิ์มีจานวนไม่เกิน 50% ของเงินกองทุนที่
ต้องการ
17.11.36 การกาหนดขอบเขตขั้นต่าและขั้นสูงขึ้นอยู่กับธรรมชาติของธุรกิจประกัน และการ
ตอบสนองตามข้อกาหนดในแต่ละระดับการควบคุม โดยการแบ่งประเภทเงินกองทุนเป็นชั้นมีข้อ
สมมติฐานให้แต่ละรายการจะต้องสามารถแยกได้อย่างเด่นชัดในแต่ละชั้น ซึ่งรายการเงินกองทุนในแต่
ละชั้นจะมีคุณสมบัติเหมือนกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นการยากที่จะแบ่งรายการเงินกองทุนอย่าง
196 จ ก 350

เด็ดขาดตามคุณสมบัติของแต่ละรายการ
17.11.37 ในการตอบข้อเท็จจริงแล้วมีสองนโยบายที่สามารถใช้ได้ นโยบายแรก คือ การ
กาหนดคุณภาพขั้นต่าของคุณลักษณะรายการเงินกองทุนที่จะมารวมอยู่ในแต่ละชั้นของเงินกองทุน
โดยหากรายการเงินกองทุนผ่านเกณฑ์ที่กาหนดก็สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้อย่างไม่มีจากัด
นโยบายที่สอง คือ ในการกาหนดคุณภาพขั้นต่าที่จากัดในแต่ละชั้น แต่มีการกาหนดคุณสมบัติที่
สูงขึ้นเพิ่มเติมสาหรับรายการที่จะให้เป็นเงินกองทุนโดยไม่จากัด ซึ่งนโยบายนี้จะเป็นการแบ่งชั้นย่อย
และพิจารณาให้รายการที่เหมาะสมกว่าในแต่ละชั้น
17.11.38 การประยุกต์ใช้วิธีการแบ่งประเภทเงินกองทุนเป็นชั้น ควรแบ่งเป็นกรณีดาเนิน
กิจการต่อหรือกรณีการเลิกกิจการ ซึ่งสามารถนาไปใช้กับเงินกองทุนธุรกิจธนาคารได้
การพิจารณาเงินกองทุนให้เป็นเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย ตามแนวทาง
การจัดลาดับรายการเงินกองทุนตามคุณภาพของรายการ
17.11.39 แนวทางการจัดลาดับรายการเงินกองทุนตามคุณภาพของรายการ พิจารณาความ
แตกต่างโดยการจัดลาดับตามลักษณะที่กาหนดโดยหน่วยงานกากับ หน่วยงานกากับให้คานิยามระดับ
คุณภาพขั้นต่าที่ยอมรับได้โดยอาจมีหลายระดับการควบคุม โดยรายการเงินกองทุนจะจัดรายการ
ตั้งแต่คุณภาพสูงสุดถึงต่าสุด และรายการเงินกองทุนที่เกินกว่าระดับขั้นต่าจะนับให้เป็นเงินกองทุน
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายการดังกล่าวเหมาะเป็นเงินกองทุนทั้งในกรณีเลิกกิจการและกรณีกิจการดาเนิน
ต่อ
การพิจารณาเงินกองทุนให้เป็นเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย โดยใช้แนวทาง
อื่นๆ (เกณฑ์ตามแต่ละรายการไป) - การพิจารณาเกณฑ์ตามแต่ละรายการไป โดยไม่พยายามแบ่ง
ประเภท หรือจัดลาดับรายการเงินกองทุน
17.11.40 หน่วยงานกากับจะประยุกต์ใช้แนวทางที่ประเมินคุณภาพและลักษณะเฉพาะของ
แต่ละรายการเงินกองทุน ตัวอย่างเช่น ลักษณะของตราสารหนี้กึ่งทุน (Hybrid capital instrument)
ที่อาจจะไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยแบบสม่าเสมอ หรือเลื่อนการจ่ายไปในตอนที่บริษัทเกิดภาวะวิกฤต ซึ่งใน
กรณีนี้แนวทางการกากับแบบอื่นอาจจะไม่ให้ตราสารประเภทดังกล่าวสามารถเป็นเงินกองทุนที่ต้อง
ดารงตามกฎหมายได้ การพิจารณาเงินกองทุนให้เป็นเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย โดยใช้
แนวทางต่างๆผสมกัน
17.11.41 แต่ละแนวทางข้างต้นต่างมีข้อดีและข้อเสียต่างๆกันไป เขตการกากับแต่ละที่ควร
พิจารณาถึงโครงสร้างองค์กรและความซับซ้อนของธุรกิจประกันภัย และควรเลือกแนวทางที่เหมาะสม
ที่สุดตามภาวะแวดล้อม ซึ่งไม่ว่าจะเลือกใช้แนวทางใดควรกระทาด้วยความโปร่งใสและสม่าเสมอ
เพื่อให้เงินกองทุนมีคุณภาพเหมาะสมเพียงพอทั้งในกรณีเลิกกิจการ และดาเนินกิจการต่อ
17.11.42 ในตลาดทางการเงินบางแห่งมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะกับเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้
ค่อนข้างจากัด หน่วยงานกากับอาจจากัดขอบเขตของเครื่องที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนตาม
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วัตถุประสงค์เพื่อความมั่นคงได้ หรืออาจจะใช้การอนุมัติเป็นกรณีตามความเหมาะสม
17.11.43 แนวการพิจารณาเงินกองทุนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงนั้นจะต้องสอดคล้อง
กับหลักการในเรื่องเกี่ยวกับเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย ซึ่งไม่เพียงแต่หมายถึงระดับการ
ควบคุมด้านความมั่นคง แต่ยังเกี่ยวข้องกับเกณฑ์เป้าหมายของข้อกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมาย ซึ่งข้อกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายควรสอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงาน
กากับกาหนดวัตถุประสงค์ด้านการกากับไว้ตามที่อธิบายใน 17.2.6
17.11.44 เพื่ออธิบายเพิ่มเติม ในข้อกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย หน่วยงาน
กากับจะพิจารณาความน่าจะเป็นสูงสุดในระยะเวลาที่กาหนดที่ความเสียหายซึ่งไม่คาดทาให้บริษัท
ล้มละลาย ซึ่งบริษัทจะต้องการเงินกองทุนที่เพียงพอในการรองรับความเสียหายก่อนจะล้มละลาย
ดังนั้น การพิจารณาเงินกองทุนจะต้องเน้นวัตถุประสงค์ข้อแรกที่กล่าวในข้อ 17.2.6 (รองรับความ
เสียหายกรณีกิจการดาเนินต่อ) และบางส่วนตามวัตถุประสงค์ข้อสอง (รองรับความเสียหายกรณีเลิก
กิจการ)
แนวทางเพิ่มเติมสาหรับกลุ่มบริษัทประกัน และนิติบุคคลประกันภัยที่เป็นสมาชิก
ของกลุ่ม
17.11.45 การพิจารณาที่กาหนดในข้อ 17.111-17.11.44 สามารถนามาประยุกต์ใช้กับการ
กากับแบบรวมกลุ่มได้ โดยในข้อ 17.10.22 เป็นแนวทางเพิ่มเติมในการประเมินคุณภาพและความ
เหมาะสมของเงินกองทุนของกลุ่มบริษัทประกัน และนิติบุคคลประกันภัยที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม
การนับหลายๆครั้งและการสร้างเงินกองทุนระหว่างบริษัทในกลุ่ม
17.11.46 การนับซ้า (Double gearing) เกิดขึ้นเมื่อบริษัทประกันลงทุนในเครื่องมือทาง
การเงินที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายของบริษัทลูก บริษัทแม่ หรือบริษัทใน
กลุ่ม ซึ่งการนับหลายๆครั้ง (Multiple gearing) จะเกิดขึ้นเมื่อมีการนับซ้าเกิดขึ้นหลายครั้ง
17.11.47 การสร้างเงินกองทุนระหว่างกลุ่มจะเกิดขึ้นเมื่อมีการจัดหาเงินทุนระหว่างกัน และ
นิติบุคคลทางการประกันภัยถือหุ้นหรือให้กู้แก่นิติบุคคลรายอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งการถือ
เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะนับเป็นเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายของนิติบุคคลทางการ
ประกันรายแรก
17.11.48 กรณีประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนแบบกลุ่ม ตามปกติวิธีงบการเงินรวมจะ
ไม่รวมรายการระหว่างกัน การนับซ้า และการสร้างเงินกองทุนระหว่างกลุ่มโดยที่ไม่ได้มีการปรับปรุง
ให้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกากับจะทาการปฏิบัติที่เหมาะสมกับการนับซ้าและการสร้าง
เงินกองทุนระหว่างกลุ่ม โดยจะป้องกันไม่ให้เกิดการใช้เงินกองทุนซ้า
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การใช้ตัวแบบภายในในการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย
17.12 ในกรณีทหี่ น่วยงานกากับอนุมัติใช้ตัวแบบภายในในการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมาย หน่วยงานกากับต้อง




กาหนดขอบเขตการสร้างแบบจาลองที่เหมาะสมในการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมาย ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกันระหว่างผู้รับประกันภัยทั้งหมดภายในขอบเขต
อานาจตามกฎหมาย
จาแนกระดับความแตกต่างของเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายเมื่อการใช้ตัวแบบ
ภายในได้รับการอนุมัติ
17.12.1 ตัวแบบภายในสามารถพิจารณาได้จากสองบริบท คือ



ระเบียบวิธีที่ผู้รับประกันภัยใช้กาหนดความจาเป็นของเงินกองทุนทาง
เศรษฐศาสตร์9
เครื่องมือที่ใช้กาหนดเงินกองทุนที่บริษัทมีอยู่และเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมายของผู้รับประกันภัยอย่างเหมาะสม

ในขณะเดียวกัน คุณภาพในการจัดการและกากับดูแลความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยนั้นเป็น
สิ่งสาคัญในการใช้ตัวแบบภายในให้มีประสิทธิผล หากผู้รับประกันภัยได้รับอนุมัติการจัดการ ก็จะ
สามารถใช้ตัวแบบภายในเพื่อการตัดสินใจในปริมาณเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายได้ อย่างไรก็
ตาม ผู้รับประกันภัยไม่จาเป็นว่าจะต้องได้รับอนุมัติการจัดการ ในการใช้ตัวแบบภายในเพื่อตัดสินใจ
เรื่องการจัดการหรือเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์ทั้งในขั้นต้นหรือแบบต่อเนื่อง
17.12.2 จุดประสงค์หลักประการหนึ่งของตัวแบบภายในก็เพื่อให้ผู้รับประกันภัยผสมผสาน
กระบวนการการจัดการเงินกองทุนและความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น ในการใช้งานรูปแบบอื่น ผู้รับประกันภัย
สามารถใช้ตัวแบบภายในเพื่อกาหนดเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์ และหากผู้รับประกันภัยได้รับ
อนุมัติการจัดการแล้ว ก็จะสามารถใช้ตัวแบบภายในกาหนดปริมาณเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมายได้ ตามหลักพื้นฐาน ตัวแบบภายในที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการจัดการเงินกองทุนที่ต้องดารง
ตามกฎหมายนั้น จะต้องเป็นที่ยอมรับในการใช้ในการกาหนดเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์เสียก่อน
สมมติฐานและวิธีวิทยาการสาหรับจุดประสงค์ในการจัดการเงินกองทุนทั้งสองประเภทจะต้อง
สอดคล้องกัน ความต่างใดๆจะได้รับการชี้แจงภายใต้เงื่อนไขความแตกต่างในวัตถุประสงค์
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เงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึงเงินทุนที่เป็นผลได้จากการประเมินผลทางเศรษฐกิจ ด้านความเสี่ยงของผู้รับประกันภัย
ก่อให้เกิดความทนทานต่อความเสี่ยง และแผนการดาเนินธุรกิจ
199 จ ก 350

17.12.3 หน่วยงานกากับพิจารณาช่วงของมาตรฐานและการปรับแต่งวัตถุประสงค์
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย รวมถึงตัวแบบภายใน ผู้รับประกันภัยควรมีตัวเลือกสาหรับวิธีการ
นามาใช้10 ขึ้นอยู่กับปัจจัยเงื่อนบางประการซึ่งสนองความพอใจ บัญญัติโดยหน่วยงานกากับที่ใช้งาน
ตัวแบบภายในเพื่อวัตถุประสงค์เรื่องเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย
17.12.4 สาหรับตัวเลือกวิธีการใช้งานต่างๆ11 ที่หน่วยงานกากับยอมรับนั้น ไม่เหมาะสมที่
ผู้รับประกันภัยจะเลือกใช้กระบวนการ “cherry-picking” (“หยิบเฉพาะเชอร์รี่” หมายถึง การเลือก
เฉพาะกลุ่มที่ชานาญและต้องการ ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก) ตัวอย่างเช่น จะเลือกใช้แบบจาลองเพื่อ
วัตถุประสงค์ในเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย เมื่อผลลัพธ์ในแบบจาลองแสดงความต้องการ
เงินกองทุนต่ากว่าวิธีการมาตรฐานเท่านั้น IAIS สนับสนุนให้ใช้ตัวแบบภายในอย่างเหมาะสม เช่นที่
สามารถเป็นแนวทางตอบสนองความเสี่ยงในการคานวณเงินกองทุนได้อย่างสมจริงมากขึ้น แต่ไม่
สนับสนุนให้ผู้รับประกันภัยปฏิบัติการ “cherry-picking” ใดๆ ทั้งสิ้น
17.12.5 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยที่ใช้วิธีการมาตรฐานในการ
คานวณเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายซึ่งเป็นสมมติฐานรากฐานของวิธีการนั้นไม่เหมาะสม
หน่วยงานกากับอาจใช้อานาจนั้นขยายเงินกองทุนของผู้รับประกันภัย หรือเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัย
ตัดทอนความเสี่ยงลง อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ที่หน่วยงานกากับควรจะต้องพิจารณาสนับสนุนให้
ผู้รับประกันภัยพัฒนาตัวแบบภายในแบบเต็มส่วนหรือบางส่วน ก็อาจจะทาให้ข้อมูลความเสี่ยงนั้น
สามารถสะท้อนเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายได้ดียิ่งขึ้น
17.12.6 หน่วยงานกากับตระหนักว่าผู้รับประกันภัยมีตัวแบบภายในอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ขอ
อนุมัติใช้เพื่อคานวณเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย หน่วยงานกากับควรอภิปรายตกลงกันกับ
ผู้รับประกันภัย
17.12.7 การที่ผู้รับประกันภัยใช้ตัวแบบภายในเพื่อวัตถุประสงค์เรื่องเงินกองทุนที่ต้องดารง
ตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิผล ควรจะก่อให้เกิดแนวร่วมที่ดียิ่งขึ้นระหว่างการจัดการความเสี่ยง
และการจัดการเงินทุน โดยการจัดเตรียมสิ่งจูงใจไว้ให้ผู้รับประกันภัยเลือกใช้กระบวนการจัดการความ
เสี่ยงที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งสามารถ



สร้างข้อกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายซึ่งไวต่อความเสี่ยงมากขึ้น
และสามารถสะท้อนเกณฑ์การกาหนดเป้าหมายของหน่วยงานกากับได้ดียิ่งขึ้น
ช่วยบูรณาการตัวแบบภายในอย่างสมบูรณ์ลงภายในขั้นตอน ระบบ และผู้
ควบคุมที่เป็นยุทธศาสตร์ สามารถใช้งานและกากับดูแลได้ของผู้รับประกันภัย
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ผู้รับประกันภัยจะต้องพิจารณาหลายสิง่ ด้วยกันก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในการคิดค้นตัวแบบภายใน หนึ่งในนั้นก็คือ ต้นทุน
สมาคมผูก้ ากับธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (The International Association of Insurance Supervisors :IAIS)ไม่ได้สนับสนุนให้ผู้รับ
ประกันภัยทุกคนต้องมีตัวแบบภายใน (แม้ว่าจะกระตุ้นให้มกี ารใช้งานใช้งานอย่างเหมาะสมก็ตาม)
11
อ้างอิงหัวข้อ 17.12.14 รายละเอียดเนือ้ หาเรื่องตัวแบบภายในบางส่วนสัมพันธ์กับ “cherry-picking”
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เกณฑ์การใช้ตัวแบบภายในเพื่อกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายของผู้รับ
ประกันภัย
17.12.8 หน่วยงานกากับพิจารณาใช้ตัวแบบภายในเพื่อกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมาย หน่วยงานกากับควรจะกาหนดเกณฑ์จาลองขึ้น ตามระดับความปลอดภัยที่ต้องการ เพื่อให้
ผู้รับประกันภัยนาตัวแบบภายในไปใช้ตามวัตถุประสงค์ เกณฑ์นี้ควรจะมีความสอดคล้องครอบคลุม
ระหว่างผู้รับประกันภัยภายในขอบเขตอานาจกฎหมาย ตามระดับเดียวกันกับข้อกาหนดความ
ปลอดภัยซึ่งนาไปใช้ในการออกแบบและการเทียบมาตรฐานวิธีการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมาย การอภิปรายกันในอุตสาหกรรมผู้รับประกันภัยภายในขอบเขตอานาจกฎหมายก็อาจช่วยให้
เกิดความสอดคล้องกลมกลืนขึ้นได้เช่นเดียวกัน หน่วยงานกากับควรกาหนดการใช้งานตัวแบบภายใน
และกาหนดเกณฑ์จาลองของแต่ละระดับความต่างของเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย
17.12.9 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาว่าจะใช้ตัวแบบภายในใดกาหนด MCR หน่วยงาน
กากับควรจะคานึงถึงเป้าหมายหลักของ MCR (เช่น จัดเตรียมเครือข่ายความปลอดภัยสูงสุดไว้
คุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์) และความสามารถของ MCR ในการระบุเป้าหมายอย่างเพียงพอและระบุ
รูปแบบเหมาะสมที่บังคับใช้ได้ หากตัวแบบภายในนั้นสามารถใช้กาหนด MCR ยิ่งควรจะได้รับการ
ดูแลเฉพาะ ทั้งนี้เนื่องจากการดาเนินการควบคุมดูแลอันแข็งแกร่งอาจเป็นสิ่งจาเป็นหากมีการละเมิด
MCR ยกตัวอย่างเช่น หากว่าตัวแบบภายในถูกคัดค้านในศาลกฎหมาย
17.12.10 IAIS ไม่ได้กาหนดบังคับเฉพาะเจาะจงเรื่องความสามารถในการชาระหนี้ของ
สมาชิก อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกากับจะต้องจัดตั้งเกณฑ์การสร้างแบบจาลองที่เหมาะสมสาหรับ
การใช้งานของผู้รับประกันภัย ให้สอดคล้องกับเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย และตัวแบบ
ภายในของผู้รับประกันภัยจาเป็นต้องตั้งค่าเป็นมาตรฐานให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ IAIS ได้ตราถึง
หน่วยงานกากับบางกลุ่มที่อนุญาตให้ใช้ตัวแบบภายในเพื่อการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมาย ได้ตั้งค่าระดับความเชื่อมั่นไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการกากับดูแล ซึ่งเปรียบได้กับระดับเงิน
ลงทุนขั้นต่า ยกตัวอย่างเกณฑ์การสร้างแบบจาลองบางเกณฑ์ประกอบด้วย VaR12 ในช่วงระยะเวลา
หนึ่งปี13 ที่ระดับความเชื่อมั่น 99.5%, TVaR14 ในช่วงเวลาหนึ่งปี15 ที่ระดับ 99% และ TVaR 95%
เหนือข้อผูกมัดของกรมธรรม์ ใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันสาหรับ PCR และ MCR
17.12.11 มีการตราไว้ เนื่องด้วยลักษณะเฉพาะของผู้รับประกันภัยของตัวแบบภายในแต่ละ
แบบ จึงทาให้แบบจาลองนั้นๆสามารถแตกต่างกันไปได้มาก หน่วยงานกากับควรสงวนไว้ซึ่งความ
สอดคล้องกลมกลืนทั่วไปในความต้องการเงินกองทุนระหว่างผู้ประกันตนที่มีความเสี่ยงคล้ายกัน
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VaR – Value at Risk (มูลค่าความเสี่ยง) – การตีค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ภายใต้ระดับความเชื่อมั่น
หนึ่ง
13
เป็นช่วงเวลาคาดหมายในออสเตรเลีย ที่ผู้รับประกันภัยขออนุมัติใช้ตัวแบบภายในเพื่อกาหนดค่าMCR และเป็นระยะเวลาที่ใช้
คานวณเงินกองทุนเพื่อความมั่นคงตามระดับความเสี่ยงภายใต้ระบอบการปกครองความมั่นคง II ของยุโรป
14
TVaR – Tail Value at Risk (มูลค่าหางที่มีความเสี่ยง) – VaR บวกด้วยค่าเฉลี่ยที่เกินกว่าค่า VaR หากมีจานวนเกินเกิดขึ้น
15
เป็นเกณฑ์การสร้างแบบจาลองของ Swiss Solvency Test (มาตรฐานการดารงเงินกองทุนตามความเสี่ยงของสวิสเซอร์แลนด์)
201 จ ก 350

ตัวแบบภายในบางส่วน
17.12.13 IAIS สนับสนุนการใช้งานตัวแบบภายในบางส่วนอย่างเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์
เรื่องเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย ตัวแบบภายในบางส่วนมักจะเกี่ยวข้องกับการใช้ตัวแบบ
ภายในเพื่อทดแทนส่วนประกอบของวิธีการมาตรฐานในการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น ผู้รับประกันภัยสามารถตัดสินใจจัดประเภทสัญญาประกันตนตามสายธุรกิจ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างแบบจาลองได้ ถ้าหากเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายในบางประเภท
ถูกกาหนดโดยเทคนิคการสร้างแบบจาลอง ในขณะที่ความต้องการเงินทุนสาหรับหมวดหมู่อื่นถูก
กาหนดโดยวิธีการมาตรฐานแล้ว ก็จะส่งผลให้ผู้รับประกันภัยใช้ตัวแบบภายในบางส่วนเพื่อคานวณ
เงินกองทุน
17.12.14 ตัวแบบภายในแบบแยกส่วนมักจะใช้ทาให้การเปลี่ยนผู้รับประกันภัยเป็นไปอย่าง
ราบเรียบ จะใช้ตัวแบบภายในเต็มรูปแบบ หรือจัดการกับกรณี เช่น การควบรวมกิจการของบริษัท
ประกันภัยสองแห่ง บริษัทหนึ่งในนั้นใช้ตัวแบบภายใน ส่วนอีกบริษัทหนึ่งจะใช้วิธีการมาตรฐานที่มี
การกาหนดขอบเขตไว้อย่างเหมาะสมแล้ว (และผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานกากับแล้ว) การลด
ขอบเขตของตัวแบบภายในเป็นการพิสูจน์ว่าถูกต้องโดยสมบูรณ์ การใช้ตัวแบบภายในบางส่วนอาจจะ
ได้รับการอนุมัติให้เป็นผลลัพธ์ถาวรได้ อย่างไรก็ตาม จากที่กล่าวมาข้างต้นอาจมีแนวโน้มสาหรับผู้รับ
ประกันภัยที่จะนากระบวนการ “cherry-picking” มาใช้กับตัวแบบภายใน โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้
กับการสร้างแบบจาลองบางส่วนที่ได้รับการอนุมัติ หน่วยงานกากับควรจัดวางหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้กับผู้รับประกันภัยเพื่อแสดงถึงเหตุผลว่าทาไมจึงเลือกใช้แต่เพียงตัวแบบภายในสาหรับความเสี่ยงที่
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หรือสายงานธุรกิจ เมื่อเหตุผลที่ใช้ไม่เข้มแข้งพอ หน่วยงานกากับควรจะมีการ
ดาเนินการที่เหมาะสม เช่น ปฏิเสธหรือถอนการอนุมัติใช้แบบจาลอง หรือกาหนดเงินทุนเพิ่มเข้าไป
จนกระทั่งแบบจาลองพัฒนาอยู่ในระดับพอเพียง
17.12.15 ICP ควรจะนาไปประยุกต์ใช้กับทั้งตัวแบบภายในบางส่วนและเต็มส่วน
แบบจาลองบางส่วนจึงควรจะขึ้นอยู่กับการทดสอบเต็มรูปแบบอย่างเหมาะสมด้วยประการฉะนี้ :
“การทดสอบคุณภาพทางสถิติ”, “การทดสอบเทียบมาตรฐาน” และ “การทดสอบการใช้งาน” (ดู
หัวข้อ 17.13.1-17.17.8) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้รับประกันภัยควรจะประเมินว่าตัวแบบภายในบางส่วน
นั้นให้สัมฤทธิผลเป็นอย่างไร สอดคล้องกับเกณฑ์การสร้างแบบจาลองที่กาหนดโดยหน่วยงานกากับ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการกากับดูแลหรือไม่ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการอนุมัติการใช้
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย ผู้รับประกันภัยควรจะต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงขอบเขตจากัดของ
แบบจาลอง และทาไมถึงพิจารณาว่าการใช้แบบจาลองบางส่วนเพื่อกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมายนั้นสอดคล้องกับความเสี่ยงของธุรกิจมากกว่าวิธีการมาตรฐาน หรือพิสูจน์ว่าเหตุใดจึงตรงกับ
ข้อกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายอย่างพอเหมาะ ผู้รับประกันภัยควรจะบันทึกเหตุผล
เบื้องหลังการตัดสินใจใช้ตัวแบบภายในบางส่วนให้ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น หากเป็นไปเพื่อความ
สะดวกในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ตัวแบบภายในแบบเต็มส่วน ผู้รับประกันภัยควรร่างแผนการ
ปรับเปลี่ยน พิจารณาถึงผลกระทบของการบริหารความเสี่ยงและการจัดการเงินกองทุนจากการ
เปลี่ยนผ่าน แผนและการใช้แบบจาลองบางส่วนดังกล่าว ควรจะได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงาน
กากับ ผู้ที่อาจตัดสินใจกาหนดข้อจากัดบางประการเกี่ยวกับการใช้แบบจาลองบางส่วนเพื่อคานวณ
202 จ ก 350

เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย (เช่น เสนอให้เพิ่มเงินกองทุนเข้าไปในระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่าน)
คาแนะนาเพิ่มเติมสาหรับ group-wide internal models (ตัวแบบภายในกลุ่ม)
17.12.16 ในกรณีที่หน่วยงานกากับอนุญาตให้ใช้ตัวแบบภายในกลุ่ม16ในการกาหนด
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย หน่วยงานกากับควรกาหนดเกณฑ์การสร้างแบบจาลองสาหรับ
แบบจาลองดังกล่าว ตามระดับความปลอดภัยที่กาหนดโดยหน่วยงานกากับที่สามารถนาไปปรับใช้ได้
กับกลุ่มบริษัทประกันภัยหรือประกันภัยนิติบุคคล ที่ใช้ตัวแบบภายในเพื่อวัตถุประสงค์นั้น
17.12.17 เกณฑ์การสร้างตัวแบบภายในเพื่อวัตถุประสงค์เรื่องเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมาย และขั้นตอนการอนุมัติตัวแบบภายในที่หน่วยงานกากับตั้งขึ้นนั้น ควรจะต้องมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกันระหว่างข้อกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายภายในกลุ่มและ
ข้อกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายของประกันภัยนิติบุคคลแต่ละราย
17.12.18 ตัวแบบภายในกลุ่มสามารถทาให้แตกต่างกันได้มาก ขึ้นอยู่กับลักษณะที่
เฉพาะเจาะจงของกลุ่ม ในการอนุมัติให้ใช้ตัวแบบภายในกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์เรื่องเงินกองทุนที่ต้อง
ดารงตามกฎหมาย หน่วยงานกากับควรรักษาความสอดคล้องกันระหว่างกลุ่มประกันภัยและผู้รับ
ประกันภัยที่มีความเสี่ยงคล้ายคลึงกัน เช่น ประกันภัยนิติบุคคลและกลุ่มประกันภัยที่ดาเนินงานผ่าน
โครงสร้างสาขาที่มีอานาจตามกฎหมาย หน่วยงานกากับควรออกแบบเกณฑ์การสร้างแบบจาลองและ
กระบวนการอนุมัติแบบจาลอง เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสอดคล้องกันในวงกว้างระหว่างเงินกองทุนที่ต้อง
ดารงตามกฎหมายที่กาหนดโดยใช้ตัวแบบภายในและที่ใช้วิธีการมาตรฐาน
17.12.19 IAIS ตระหนักว่าเกณฑ์การสร้างแบบจาลองอาจแตกต่างกันในหมู่หน่วยงานกากับ
สาหรับกลุ่มประกันภัยที่ดาเนินงานในขอบเขตอานาจกฎหมายหลายด้าน ระดับความสอดคล้องใน
ข้อกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายทั่วทั้งกลุ่มก็อาจแตกต่างกัน
17.12.20 หน่วยงานกากับควรกาหนดเกี่ยวกับเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายภายใน
กลุ่มที่สอดคล้องกับระดับควบคุมความมั่นคง หรือระดับที่นาไปใช้กับกลุ่มประกันภัย ซึ่งอนุมัติให้ใช้ตัว
แบบภายในกลุ่ม
17.12.21 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่หน่วยงานกากับพิจารณาอนุมัติการใช้งานตัวแบบ
ภายในเพื่อวัตถุประสงค์ในการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายของกลุ่มที่ระดับ MCR
ประเด็นที่เกี่ยวกับการท้าทายทางกฎหมายอาจต่างไปจากในประกันภัยนิติบุคคลแต่ละราย
ยกตัวอย่างเช่น เหล่าหน่วยงานกากับอาจจาเป็นต้องทางานร่วมกันเพื่อสร้างและประสานพื้นที่สาหรับ
การดาเนินการทางกฎหมายในส่วนของประกันภัยนิติบุคคลที่แตกต่างกันไปภายในกลุ่ม
16

ตัวแบบภายในกลุ่ม (group-wide internal model) เป็นระบบวัดความเสี่ยงที่ในกลุ่มหนึ่งๆใช้เพื่อวัตถุประสงค์ภายในของตนในการ
วิเคราะห์และบอกจานวนปริมาณการจัดกลุ่ม รวมทั้งความเสี่ยงไปยังส่วนต่างๆของกลุ่ม เพื่อตรวจสอบแหล่งเงินทุนที่จาเป็นให้
ครอบคลุมความเสี่ยงเหล่านั้น และเพื่อจัดสรรทรัพยากรเงินทุนของทั้งกลุ่ม ตัวแบบภายในกลุ่มยังประกอบไปด้วยการรวมกันของ
แบบจาลองที่มาจากชิ้นส่วนแตกต่างกันของกลุ่ม ตัวแบบภายในของผู้รับประกันภัยอาจเป็นส่วนหนึ่งของแบบจาลองในกลุ่มแทนที่จะ
เป็นแบบจาลองแบบแสตนด์อโลน
203 จ ก 350

การตรวจสอบเบื้องต้นและการอนุมัติกากับดูแลตัวแบบภายใน
17.13 ในกรณีที่หน่วยงานกากับอนุมัติให้ใช้ตัวแบบภายในเพื่อกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมาย หน่วยงานกากับจะต้องกาหนด
 การอนุมัติงานที่กากับดูแลมาก่อนสาหรับการใช้งานตัวแบบภายในของผู้รับประกันภัย
เพื่อวัตถุประสงค์ในการคานวณเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย
 ผู้รับประกันภัยเพื่อนามาใช้กับเทคนิคการสร้างแบบจาลองความเสี่ยงและวิธีการที่
เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของความเสี่ยงในปัจจุบัน และกลุ่มบริษัท
ที่จดทะเบียนภายในกลยุทธ์ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในการสร้างตัวแบบ
ภายในเพื่อวัตถุประสงค์เรื่องเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย
 ผู้รับประกันภัยในการตรวจสอบตัวแบบภายในที่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์เรื่องเงินกองทุนที่
ต้องดารงตามกฎหมายโดยการควบคุม ขั้นต่าจะต้องผ่านการทดสอบสามอย่าง ได้แก่
“การทดสอบคุณภาพทางสถิติ”, “การทดสอบเทียบมาตรฐาน” และ “การทดสอบการใช้
งาน”
 ผู้รับประกันภัยที่แสดงให้เห็นว่าแบบจาลองนั้นเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เรื่องเงินกองทุน
ที่ต้องดารงตามกฎหมาย และแสดงให้เห็นถึงผลการทดสอบทั้งสามอย่าง
การอนุมัติใช้งานตัวแบบภายในเพื่อการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย
17.13.1 ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยอาจได้รับอนุญาตให้ใช้ตัวแบบภายในเพื่อคานวณ
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย การใช้แบบจาลองเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวควรจะควบคุมให้
เป็นไปตามการอนุมัติงานที่กากับดูแลมาก่อน ผู้รับประกันภัยควรจะรับผิดชอบหน้าที่ในการตรวจสอบ
แบบจาลองที่จะใช้ในวัตถุประสงค์เรื่องเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย และจัดให้มีหลักฐานว่า
แบบจาลองดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์นั้นๆ IAIS มีความเห็นว่าผู้รับประกันภัยไม่จาเป็นต้อง
ได้รับการอนุมัติการใช้งานตัวแบบภายในเพื่อกาหนดเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์
17.13.2 หน่วยงานกากับอาจมีข้อกาหนดที่จะอนุญาตให้ประเมินแบบจาลองที่แตกต่างอย่าง
เป็นธรรม และสนับสนุนการเปรียบเทียบกันระหว่างผู้รับประกันภัยภายในขอบเขตอานาจกฎหมาย
แต่กฎระเบียบที่กาหนดขึ้นมากเกินไปในการสร้างตัวแบบภายในอาจให้ผลตรงข้ามในการสร้าง
แบบจาลองที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงและมีประโยชน์ต่อผู้รับประกันภัย ดังนั้น แม้ว่าระดับที่แน่นอนใน
การเปรียบเทียบสามารถทาได้โดยการเทียบมาตรฐาน การเปรียบเทียบอย่างมีประสิทธิภาพและเต็ม
รูปแบบตลอดตามขอบเขตอานาจกฎหมายเพื่อจัดแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด อาจจะทาให้สาเร็จได้โดยการ
เจรจาระหว่างหน่วยงานกากับและภาคอุตสาหกรรม
17.13.3 หน่วยงานกากับควรจะให้ความเห็นชอบในการใช้งานตัวแบบภายในเพื่อคานวณ
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย มีความมั่นใจเพียงพอว่าผลที่ได้จากแบบจาลองจะให้มาตรการ
ของความเสี่ยงและเงินทุนที่เพียงพอและเหมาะสม แม้ว่าหน่วยงานกากับอาจกระตุ้นให้ผู้รับ
ประกันภัยพัฒนาตัวแบบภายในที่สะท้อนถึงความเสี่ยงได้ดีขึ้นโดยเร็วที่สุด แต่ก็ไม่ควรจะอนุมัติ
จนกว่าจะเชื่อมั่นได้ว่าแบบจาลองนั้นมีการเทียบมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง
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17.13.4 หน่วยงานกากับอย่างน้อยก็ควรใช้ “การทดสอบคุณภาพทางสถิติ”, “การทดสอบ
เทียบมาตรฐาน” และ “การทดสอบการใช้งาน” เป็นพื้นฐานในขั้นตอนการอนุมัติ ในขณะที่วิธีการ
หลากหลายของตัวแบบภายในอาจจะเหมาะสาหรับวัตถุประสงค์ในการประเมินเงินกองทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ภายใน และไม่ควรใช้อนุมัติการกากับดูแล หน่วยงานกากับอาจต้องการที่จะวาง
ข้อกาหนดเกี่ยวกับวิธีการของตัวแบบภายในที่จะถือว่าได้รับการยอมรับสาหรับวัตถุประสงค์เรื่อง
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย ในการอนุมัติใช้งานตัวแบบภายในเพื่อคานวณเงินกองทุนที่ต้อง
ดารงตามกฎหมายนั้น หน่วยงานกากับควรพิจารณาถึงบทบาทในขั้นต้นของแบบจาลอง ในฐานะที่
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการความเสี่ยงของผู้รับประกันภัย ข้อกาหนดใดๆ ที่กาหนดโดย
หน่วยงานกากับเกี่ยวกับการอนุมัติแบบจาลองเพื่อใช้กาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายไม่
ควรขัดขวางแบบจาลองให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอเพื่อเป็นเครื่องมือตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่มีประโยชน์
ซึ่งจะสะท้อนถึงรายละเอียดความเสี่ยงเฉพาะของผู้รับประกันภัย หน่วยงานกากับควรจะนามาตรฐาน
ที่สอดคล้องกันสาหรับการอนุมัติตัวแบบภายในของผู้รับประกันภัยไปประยุกต์ใช้ โดยไม่คานึงถึงว่า
แบบจาลองนั้นพัฒนาขึ้นภายในองค์กรโดยผู้รับประกันภัยหรือโดยบุคคลภายนอก
17.13.5 “การทดสอบคุณภาพทางสถิติ” และ “การทดสอบการใช้งาน” ได้รับพิจารณาให้
เป็นมาตรการเฉพาะของผู้รับประกันภัยมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานกากับเข้าใจว่าผู้รับประกันภัยมี
วิธีการอย่างไรที่จะฝังตัวตัวแบบภายในไว้กับธุรกิจ ส่วน“การทดสอบเทียบมาตรฐาน” หน่วยงาน
กากับจะใช้ในการประเมินผลที่ได้จากตัวแบบภายใน เพื่อเปรียบเทียบเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมายของผู้รับประกันภัยและบรรดาผู้รับประกันภัยอื่นๆ
17.13.6 นอกจากนี้ผู้รับประกันภัยควรจะตรวจสอบตัวแบบภายในของตนและทาให้สมบูรณ์
เพื่อตอบสนองความเหมาะสมของตัวแบบสาหรับใช้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหารจัดการเงินทุน
และความเสี่ยง17 เช่นเดียวกับการพิจารณาภายใน ผู้รับประกันภัยอาจต้องการพิจารณาเองเป็นปกติ
อิสระ และให้ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมพิจารณาตัวตัวแบบภายในจากภายนอก
คาแนะนาเพิ่มเติมสาหรับ group-wide internal models (ตัวแบบภายในกลุ่ม)
17.13.7 หน่วยงานกากับที่อนุมัติการใช้งานตัวแบบภายในเพื่อวัตถุประสงค์เรื่องเงินกองทุนที่
ต้องดารงตามกฎหมายแก่ระดับนิติบุคคล และ/หรือ ระดับกลุ่ม ควรจะต้องได้รับอนุมัติงานที่กากับ
ดูแลก่อนหน้าสาหรับวัตถุประสงค์นั้นๆ
หากกลุ่มผู้รับประกันภัยต้องการใช้ตัวแบบภายในกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์เรื่องเงินกองทุนที่ต้อง
ดารงตามกฎหมายเกินกว่าหนึ่งขอบเขตอานาจกฎหมายที่ดาเนินการแล้ว กลุ่มก็อาจจะมีความที่
แตกต่างกันในหลายวิธี ตัวอย่างบางด้านของความแตกต่างที่เป็นไปได้อาจรวมถึง



เกณฑ์การสร้างแบบจาลอง (มาตรวัดความเสี่ยง, ระยะเวลา ,ระดับความ
ปลอดภัย)
การประเมินค่าสาหรับวัตถุประสงค์เรื่องเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย

17

การตรวจสอบควรจะดาเนินการโดยแผนกที่แตกต่างกันหรือฝ่ายบุคคล ให้กับผูท้ ี่สร้างตัวแบบภายในขึ้นมา เพื่อเอือ้ อานวยความเป็น
อิสระ
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ความเสี่ยงที่ต้องมีในการจาลองแบบ
การรักษาการดาเนินการภายในกลุ่ม
วิธีการไปสู่ความพอเหมาะของเงินกองทุนภายในกลุ่ม (เช่น ระดับของกลุ่ม หรือ
มุ่งเน้นที่นิติบุคคล)
การรับรู้การกระจายความเสี่ยงภายในกลุ่ม
ด้วยเหตุนี้ตัวแบบภายในแบบกลุ่มจึงจาเป็นต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะ
ตอบสนองข้อกาหนดที่แตกต่างของเขตอานาจแต่ละแห่งที่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์
เรื่องเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย

17.13.8 หน่วยงานกากับของกลุ่มประกันภัยซึ่งดาเนินธุรกิจประกันภัยมากกว่าหนึ่งเขต
อานาจทางกฎหมายอาจจะพิจารณาผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อการอนุมัติใช้งานตัวแบบภายในกลุ่ม
สาหรับวัตถุประสงค์เรื่องเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายร่วมกัน หากเป็นเช่นนั้นแล้ว ก็อาจจะ
ช่วยให้กระบวนการอนุมัติมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น หากหน่วยงานกากับเห็นด้วยกับ
ข้อกาหนดทั่วไปในวัตถุประสงค์นั้นๆ เช่น ภาษามาตรฐาน หรือ ภาษาสาหรับขั้นตอนการสมัคร
17.13.9 อีกทางหนึ่ง หน่วยงานกากับอาจมีอิสระที่จะอนุมัติการใช้งานตัวแบบภายในกลุ่ม
ดังนั้นกลุ่มประกันภัยที่จะขออนุมัติใช้งานตัวแบบภายในกลุ่มนั้นอาจได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
กากับหนึ่งในการใช้ตัวแบบภายในเขตอานาจนั้น โดยที่ไม่ต้องรับการอนุมัติจากสังกัดอื่น
17.13.10 ในทานองเดียวกัน กรณีที่ประกันภัยนิติบุคคลดาเนินงานในขอบเขตอานาจอื่นผ่าน
ทางโครงสร้างสาขา หน่วยงานกากับในสาขานั้นๆ จะมีส่วนได้เสียในการดาเนินงานของประกันภัยนิติ
บุคคล ถ้าหน่วยงานกากับสาขาท้องถิ่นในเขตอานาจเหล่านั้นไม่พอใจกับปริมาณความต้องการ
เงินกองทุนของหน่วยงานกากับหลัก อาจจะเป็นเพราะพวกเขาถูกกาหนดให้ใช้ตัวแบบภายใน
หน่วยงานกากับสาขาท้องถิ่นอาจกาหนดข้อจากัดในการดาเนินงานของสาขาขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานกากับหลักไม่จาเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกากับสาขาท้องถิ่นในการใช้งานตัว
แบบภายในของประกันนิติบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นั้นๆ
17.13.11 ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานกากับที่แตกต่างกันในกระบวนการอนุมัติขึ้นอยู่
กับจานวนปัจจัยดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 17.13.12 – 17.13.16
17.13.12 ในกรณีที่กลุ่มประกันภัยที่ดาเนินงานในเขตอานาจมากกว่าหนึ่งเขตแต่สามารถใช้
งานตัวแบบภายในกลุ่มสาหรับวัตถุประสงค์เรื่องเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายได้ภายในเขต
อานาจเดียวเท่านั้น เช่น เขตอานาจของผู้ปกครอง กลุ่มไม่จาเป็นต้องได้รับการอนุมัติใช้งานตัวแบบ
ภายในกลุ่มจากเขตอานาจอื่น เป็นการใช้วิธีการอื่นเพื่อตอบสนองข้อกาหนดเงินกองทุนของเขต
อานาจอื่นๆเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกากับที่พิจารณาอนุมัติตัวแบบภายในกลุ่มอาจประสงค์
ที่จะหารือกับหน่วยงานกากับท่านอื่นเกี่ยวกับตลาดประกันภัยที่เกี่ยวข้อง เรื่องการดาเนินงานของ
กลุ่มในตลาดนั้นๆ และมาตรฐานการสร้างแบบจาลอง
17.13.14 ในกรณีที่กลุ่มประกันภัยซึ่งประสงค์จะใช้ตัวแบบภายในกลุ่มกับเขตอานาจ
มากกว่าหนึ่งเขต (เช่น ใช้คานวณประกันภัยนิติบุคคล PCRs) หน่วยงานกากับของแต่ละสังกัดควร
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พิจารณาอนุมัติคาขอเอาประกันภัยโดยเฉพาะของแบบจาลองในเขตอานาจนั้น โดยให้ความสนใจกับ
การพิจารณาในหัวข้อที่ 17.13.15 – 17.13.18 ด้านล่างนี้
17.13.15 เมื่อพิจารณาอนุมัติการใช้งานตัวแบบภายในกลุ่มสาหรับวัตถุประสงค์เรื่อง
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายในกลุ่ม หน่วยงานกากับควรคานึงถึง





ข้อกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายของกลุ่ม
ขอบเขตอานาจอนุญาตให้ใช้ตัวแบบภายในเพื่อวัตถุประสงค์เรื่องเงินกองทุนที่
ต้องดารงตามกฎหมายหรือไม่ (เช่น PCR หรือทั้ง PCR และ MCR)
เขตอานาจนั้นมีผลกระทบต่อเขตอานาจอื่นๆอย่างไร เป็นไปได้ว่าอาจข้องเกี่ยว
กันเมื่อพิจารณาแทรกแซงการกากับดูแล
การเตรียมการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกากับของหน่วยงานต่างๆภายใน
กลุ่มประกันภัย

17.13.16 หน่วยงานกากับอาจมอบหมายกระบวนการอนุมัติให้กับหน่วยงานกากับอื่น หรือ
ตกลงให้เป็นสัญญาผูกมัดในขณะที่รักษาความรับผิดชอบต่องานที่กากับดูแลอยู่ อีกทางหนึ่ง
หน่วยงานกากับกลุ่มอาจมีอานาจการตัดสินใจสูงสุดเหนือหน่วยงานกากับบางส่วนหรือทั้งหมดที่
เกี่ยวข้อง ถ้ามีมากกว่าหนึ่งเขตอานาจที่เกี่ยวพันกัน ก่อเกิดผลผูกพันตามกฎหมาย อาจจาเป็นต้องมี
สนธิสัญญาระหว่างเขตอานาจเหล่านี้ ข้อตกลงต่างๆจะต้องมีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานกากับ
เพื่อความมีประสิทธิภาพ เมื่อต้องการแบบจาลองที่เหมาะสมใช้จัดการความเสี่ยงทุกประเภท
หน่วยงานกากับตัดสินใจต้องการความรู้เรื่องสถานการณ์ท้องถิ่นที่กลุ่มดาเนินงานอยู่อย่างเพียงพอ
17.13.17 หน่วยงานกากับควรกาหนดขั้นตอนการอนุมัติการใช้งานตัวแบบภายในกลุ่มเพื่อ
วัตถุประสงค์เรื่องเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายให้ยืดหยุ่นเพียงพอจะบรรลุสู่วิธีการอันเหมาะสม
ต่อลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนในแต่ละระดับองค์กรของกลุ่มประกันภัย (กลุ่ม/กลุ่มย่อย/
ประกันภัยนิติบุคคลส่วนตัว) ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบใหญ่หลวงในระดับประกันภัยนิติบุคคล
อาจจะสาคัญน้อยกว่าในระดับกลุ่มประกันภัย ในทางกลับกัน ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบเล็กน้อย
ต่อระดับประกันภัยนิติบุคคล ก็อาจรวมกันก่อให้เกิดผลกระทบใหญ่หลวงต่อระดับกลุ่มประกันภัยได้
ลักษณะธรรมชาติและความซับซ้อนของความเสี่ยงอาจแตกต่างกันไปหลายระดับตามแต่กลุ่ม
ประกันภัย
17.13.18 ไม่ว่าตัวแบบภายในกลุ่มที่เหมาะสมสาหรับวัตถุประสงค์ในการกากับดูแลจะ
กาหนดลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของความเสี่ยงก็ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารง
ตามกฎหมายของเขตอานาจ ในขณะที่การคุ้มครองความเสี่ยงโดยตัวแบบภายในนั้นอาจดู
สมเหตุสมผลจากมุมมองของกลุ่มกว้าง แต่มันอาจไม่สมเหตุสมผลจากมุมมองของสมาชิกของกลุ่ม
ประกันภัยแต่ละราย ยกตัวอย่างเช่น ในกลุ่มประกันวินาศภัยหลายๆกลุ่มกับประกันชีวิตขนาดเล็ก
หนึ่งแห่ง โดยรวมแล้วอาจจะดูเหมาะสมที่ให้ความสาคัญในการสร้างแบบจาลองความเสี่ยงของ
ประกันชีวิตน้อยลง อย่างไรก็ตาม ก็อาจจะดูไม่เหมาะสมในสายตาของหน่วยงานกากับหรือบริษัท
ประกันชีวิต ในกรณีดังกล่าว อาจจาเป็นต้องยกระดับแบบจาลองของกลุ่มให้ครอบคลุมส่วนประกอบ
ความเสี่ยงของประกันชีวิต หรือตั้งค่าตัวแบบภายในสาหรับบริษัทประกันภัยที่สมบูรณ์แบบในตัวเอง
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เพื่อให้ได้รับการอนุมัติ
การทดสอบคุณภาพทางสถิติสาหรับตัวแบบภายใน
17.14 ในกรณีที่หน่วยงานกากับอนุญาตให้ใช้งานตัวแบบภายในเพื่อการตัดสินใจเรื่อง
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย หน่วยงานกากับจะต้องกาหนด
 ผู้รับประกันภัยที่จะดาเนินการ “การทดสอบคุณภาพทางสถิติ” ซึ่งเป็นการประเมินวิธีการ
เชิงปริมาณพื้นฐานของตัวแบบภายใน แสดงให้เห็นความเหมาะสมของวิธีการนี้ รวมไป
ถึงทางเลือกของปัจจัยกาหนดและข้อมูลนาเข้าของแบบจาลอง และเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน
ภายใต้แบบจาลอง
 การกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย โดยใช้ตัวแบบภายในกาหนดจุดเสี่ยง
ทั้งหมดของผู้รับประกันภัย และให้ข้อมูลที่ใช้ในแบบจาลองถูกต้องและครบถ้วน
17.14.1 ให้ความสาคัญกับตัวแบบภายในที่ฝังตัวอยู่กับนโยบายการจัดการและการ
ดาเนินงานของผู้รับประกันภัย โดยทั่วไปแล้วตัวแบบภายในจะถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งมอบการกระจาย
ความน่าจะเป็นของความเสี่ยงเงินทุนที่จาเป็นมากกว่า “การประมาณค่าเฉพาะจุด (point
estimate)” ขอบเขตแนวคิดหนึ่งอาจสร้างตัวแบบภายในที่มีประสิทธิภาพสาหรับวัตถุประสงค์ในการ
จัดการเงินทุนและความเสี่ยงได้ หน่วยงานกากับควรส่งเสริมการใช้งานขอบเขตแนวคิดที่แตกต่าง ซึ่ง
เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนตามความต่างของผู้รับประกันภัยและโอกาสความเสี่ยง
ที่ต่างกัน มีเทคนิคหลากหลายที่แสดงปริมาณความเสี่ยงซึ่งผู้รับประกันภัยอาจเทคนิคนั้นสร้างตัวแบบ
ภายในขึ้นมา ในขอบเขตกว้างๆ เทคนิคเหล่านี้อาจผันแปรไปได้จากพื้นฐานสถานการณ์เชิงกาหนด
ไปสู่แบบจาลองเฟ้นสุ่มที่ซับซ้อน สถานการณ์เชิงกาหนดมักจะเกี่ยวข้องกับการใช้การทดสอบ
สถานการณ์และภาวะวิกฤตที่สะท้อนให้เห็นเหตุการณ์ หรือความเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขกับชุดความ
เป็นไปได้ เพื่อจาลองผลกระทบของเหตุการณ์บางอย่าง (เช่น การลดราคาหุ้น) ในตาแหน่งทุนของ
ผู้รับประกันภัย โดยมีสมมติฐานตายตัว ในทางกลับกัน การสร้างแบบจาลองเฟ้นสุ่มมักจะเกี่ยวข้องกับ
การจาลองสถานการณ์จานวนมาก เพื่อจะสะท้อนให้เห็นแนวโน้มการกระจายของเงินทุนที่ผู้รับ
ประกันภัยต้องการ และสะท้อนถึงโอกาสเสี่ยงที่แตกต่าง
17.14.2 IAIS ตระหนักว่ามีวิธีการมากมายที่ผู้รับประกันภัยสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ
ทดสอบสถานการณ์และภาวะวิกฤต ยกตัวอย่างเช่น ผู้รับประกันภัยอาจตัดสินใจจาลองผลกระทบ
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆ อย่างเช่น ราคาหุ้นตก หรือ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ซึ่ง
เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สิน อีกทางหนึ่งนั้น ผู้รับประกันภัยสามารถพิจารณาวิธีติดพัน run-off ที่ซึ่ง
ผลกระทบของสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับยอดรวมเฉพาะของธุรกิจที่ติดพันนั้นถูกตรวจสอบ ผู้รับ
ประกันภัยควรใช้สถานการณ์ที่เหมาะสมที่สุดกับธุรกิจ เมื่อตัวแบบภายในถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์เรื่อง
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย ความรับผิดชอบจะตกอยู่กับผู้รับประกันภัยซึ่งต้องพิสูจน์ต่อ
หน่วยงานกากับว่าวิธีการที่เลือกใช้นั้นเหมาะสมจะจับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องสาหรับธุรกิจ ซึ่งจะรวมถึง
การทดสอบแบบจาลองว่าสามารถให้ทาซ้าผลลัพธ์ตามที่เรียกร้องได้ และการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลนาเข้าจะเพียงพอ เช่นที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์พื้นฐานหรือ
สถานการณ์วิกฤต ความต้องการเงินทุนโดยรวมที่ได้จากตัวแบบภายในจะไวต่อการตั้งสมมติฐาน
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เกี่ยวกับผลกระทบจากการกระจายความเสี่ยงสูงมาก ด้วยเหตุนี้หน่วยงานกากับและผู้รับประกันภัย
จึงควรพิจารณาประเด็นเรื่องการรวมกลุ่มกันโดยจาเพาะ การดาเนินการทดสอบสถานการณ์และ
ภาวะวิกฤตเพื่อหาผลกระทบจากมหันตภัยก็อาจเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการตรวจสอบสมมติฐาน
ทางสถิติ
17.14.3 ในกรณีที่จัดตั้งตัวแบบภายในขึ้นเพื่อประเมินความเสี่ยงในระดับโมดูลาร์ เช่น บน
พื้นฐานความเสี่ยงต่อความเสี่ยง (risk-by-risk) เพื่อดาเนินการประเมินความเสี่ยงโดยรวม ผู้รับ
ประกันภัยควรรวมผลลัพธ์ของความเสี่ยงเหล่านั้นทั้งภายในสายธุรกิจและข้ามสายธุรกิจ มีหลาย
แนวทางซึ่งใช้รวมผลที่แตกต่างสาหรับผลกระทบจากการกระจายความเสี่ยง IAIS เห็นว่าผูร้ ับ
ประกันภัยโดยทั่วไปนั้นจะถูกคาดหวังว่าจะตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการรวมยอดและประเมินค่า
ความเสี่ยงของธุรกิจทั้งหมด การกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายโดยรวมด้วยตัวแบบ
ภายในควรจะพิจารณาภาวะพึ่งพิงภายในประเภทความเสี่ยง ในกรณีที่ใช้ตัวแบบภายในในการ
กระจายความเสี่ยง ผู้รับประกันภัยควรจะสามารถจัดงบประมาณเพื่อผลกระทบจากการกระจาย
ความเสี่ยง และแสดงถึงการพิจารณาภาวะพึ่งพิงที่อาจเพิ่มขึ้นได้ภายใต้สถานการณ์ตึงเครียด
17.14.4 ตัวแบบภายในต้องการข้อมูลคุณภาพสูงเพื่อผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือเพียงพอ ข้อมูลที่ใช้
กับตัวแบบภายในควรเป็นข้อมูลปัจจุบัน น่าเชื่อถือมากพอ ถูกต้อง สมบูรณ์และเหมาะสม
เพราะฉะนั้น “การทดสอบคุณภาพทางสถิติ” จึงควรตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลจาเป็นที่ใช้
ในการสร้างตัวแบบภายใน “การทดสอบคุณภาพทางสถิติ” ประกอบด้วยการทดสอบการรวมตัวของ
ข้อมูล สมมติฐานการสร้างแบบจาลอง และ มาตรการทางสถิติที่ใช้สร้างตัวแบบภายใน รวมไปถึงการ
ตรวจสอบประจาปี (หรือบ่อยครั้งขึ้น) มีการประเมินรายการต่างๆ (เช่น เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน,
ขาดอายุ เป็นต้น) การปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมให้สามารถใช้ร่วมกับการตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียด
จากช่วงเวลาก่อนหน้านี้เพื่อระบุว่าข้อมูลนั้นยังเกี่ยวข้องต่อเนื่องอยู่ ข้อมูลเก่าอาจไม่มีความเกี่ยวข้อง
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงที่คุ้มครอง แนวโน้มทางโลก หรือ เงื่อนไขนโยบาย และการ
รับประกันที่มี ในทานองเดียวกันแล้ว ข้อมูลใหม่อาจไม่สามารถนามาใช้ในงานสาคัญได้เมื่อรายการ
สร้างแบบจาลองนั้นจาเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ระยะยาว (เช่น การทดสอบคาดการณ์กระแสเงิน
สดสาหรับเหตุภัยพิบัติ)
17.14.5 ผู้รับประกันภัยอาจไม่ต้องมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพียงพอภายในองค์กรเสมอไป ในกรณี
ที่ผู้รับประกันภัยขาดข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างครบถ้วน อาจจะต้องพึ่งอุตสาหกรรมหรือแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือเพื่อนามาเสริมข้อมูลของตน ยกตัวอย่างเช่น องค์กรใหม่อาจขาดข้อมูลทางประวัติศาสตร์
ซึ่งสามารถใช้แหล่งข้อมูลตลาดเพื่อสร้างตัวแบบภายในได้ หน่วยงานกากับบางรายมีการเผยข้อมูลเขต
อานาจซึ่งอาจใช้งานในบางกรณี
17.14.6 แหล่งข้อมูลอื่นที่เป็นไปได้อาจมาจากผู้รับประกันภัยต่อ ซึ่งกลุ่มข้อมูลนั้นมักจะมี
ขนาดใหญ่และครอบคลุมตลาดในแนวกว้าง อย่างไรก็ดี มันสาคัญที่ต้องพิจารณาว่าข้อมูล
อุตสาหกรรมนั้นอาจจะไม่เหมาะกับผู้รับประกันภัยทั้งหมด ผู้รับประกันภัยต่อมักจะรับเพียงข้อมูล
แบบรวมและบางครั้งจะได้รับแจ้งเฉพาะการเรียกร้องค่าสินไหมขนาดใหญ่หรือจากผู้รับประกันภัย
ขนาดเล็ก ดังนั้นข้อมูลใดๆก็ตาม ผู้รับประกันภัยจาเป็นต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจว่า
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ข้อมูลนั้นเหมาะสมจะใช้งานเป็นฐานสาหรับ “การทดสอบคุณภาพทางสถิติ” ของผู้รับประกันภัย
ถึงแม้เห็นสมควรแล้ว ก็อาจยังคงจาเป็นต้องปรับข้อมูลสาหรับความแตกต่างในคุณลักษณะระหว่าง
แหล่งข้อมูลกับผู้รับประกันภัย
17.14.7 ในการประเมินความเหมาะสมของข้อมูลและปัจจัยนาเข้าอื่นๆ เช่น สมมติฐาน
สาหรับตัวแบบภายใน การตัดสินใจอย่างมืออาชีพควรจะได้รับการสนับสนุนและใช้งานด้วยการ
ตรวจสอบ การเตรียมเอกสารและเหตุผลที่เหมาะสม
17.14.8 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ “การทดสอบคุณภาพทางสถิติ” ผู้รับประกันภัยควร
แสดงให้เห็นว่าฐานวิธีการเชิงปริมาณที่ใช้ในการสร้างตัวแบบภายในนั้นแข็งแรงอยู่ในสภาพดีและ
น่าเชื่อถือพอที่จะรองรับการใช้งานแบบจาลองอย่างเหมาะสม เป็นทั้งเครื่องมือการจัดการเงินทุนและ
เชิงกลยุทธ์ และเพื่อคานวณเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายของผู้รับประกันภัยอย่างเหมาะสม
วิธีการนี้ยังควรจะสอดคล้องกับวิธีการที่ใช้ในการคานวณเงินสารองทางเทคนิคด้วย
17.14.9 “การทดสอบคุณภาพทางสถิติ” ยังควรจะรวมการพิจารณาตัวแบบภายในเพื่อการ
ตัดสินใจว่าสินทรัพย์และผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่างซึ่งเป็นตัวแทนในแบบจาลองสะท้อนให้เห็นสินทรัพย์
และผลิตภัณฑ์ของผู้รับประกันภัยอย่างถูกต้องแม่นยาตามจริง รวมไปถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ข้อมูลเกี่ยวข้องที่คาดหมายล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผลซึ่งรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน ประกอบด้วยการ
ค้าประกันทางการเงินและตัวเลือกฝังตัว นอกจากนี้ผู้รับประกันภัยยังควรคานึงถึงชุดคาสั่งว่าสามารถ
ทบทวนการเคลื่อนไหวจัดการและความคาดหวังที่สมเหตุสมผลของผู้ถือกรมธรรม์ทั้งสองอย่างนี้ได้
การทดสอบควรประกอบด้วย การประมาณการอนาคตในแบบจาลอง สู่ขอบเขต ”การทดสอบ
ย้อนหลัง” ที่ทาได้ (กระบวนการเปรียบเทียบการคาดการณ์จากแบบจาลองกับประสบการณ์จริง)
คาแนะนาเพิ่มเติมสาหรับ group-wide internal models (ตัวแบบภายในกลุ่ม)
17.14.10 สาหรับการใช้งานเพื่อตัดสินใจเรื่องความต้องการเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมายของประกันภัยนิติบุคคล ตัวแบบภายในกลุ่มควรมีมาตรฐานซึ่งสามารถปรับใช้ได้กับตัวแบบ
ภายในแบบสแตนด์อโลนของผู้รับประกันภัยนั้นๆ
17.14.11 สาหรับการใช้งานเพื่อความต้องการเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายของกลุ่ม
สมาชิกกลุ่มควรมีส่วนร่วมกับตัวแบบภายในกลุ่มและการประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตน (ผ่านการป้อน
ข้อมูลเข้าแบบจาลอง ความเกี่ยวพันของคณะกรรมการท้องถิ่น การจัดสรรเงินทุน การวัด
ประสิทธิภาพการทางาน ฯลฯ) แม้ว่ากลุ่มประกันภัยจะไม่ใช้แบบจาลองเพื่อตัดสินใจเรื่องเงินกองทุน
ที่ต้องดารงตามกฎหมายของสมาชิกแต่ละรายก็ตาม
การทดสอบเทียบมาตรฐานสาหรับตัวแบบภายใน
17.15 ในกรณีที่หน่วยงานกากับอนุมัติใช้งานตัวแบบภายในเพื่อการตัดสินใจเรื่องเงินกองทุนที่
ต้องดารงตามกฎหมาย หน่วยงานกากับต้องให้ผู้รับประกันภัยดาเนิน “การทดสอบเทียบ
มาตรฐาน” เพื่อพิสูจน์ว่าเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายที่กาหนดจากแบบจาลองนั้น
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ตอบสนองต่อเกณฑ์การสร้างแบบจาลองโดยเฉพาะ
17.15.1 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ “การทดสอบเทียบมาตรฐาน” กรณีที่ใช้ตัวแบบภายใน
เพื่อตัดสินใจเรื่องเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย ผู้รับประกันภัยควรประเมินขอบเขตข้อมูล
ส่งออกจากตัวแบบภายในซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การสร้างแบบจาลองที่กาหนดไว้สาหรับวัตถุประสงค์
เรื่องเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย และจากนั้นก็ยืนยันความถูกต้องในการใช้งานตัวแบบภายใน
เพื่อวัตถุประสงค์นั้นๆ
17.15.2 ผู้รับประกันภัยควรใช้ “การทดสอบเทียบมาตรฐาน” เพื่อพิสูจน์ว่าตัวแบบภายใน
นั้นมีมาตรฐานเหมาะสมเที่ยงตรง ประมาณค่าเงินทุนที่ต้องการอย่างเป็นกลาง โดยเฉพาะสาหรับ
ระดับความเชื่อมั่นที่กาหนดโดยหน่วยงานกากับ ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยใช้เกณฑ์การสร้าง
แบบจาลองที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ที่กาหนดโดยหน่วยงานกากับสาหรับวัตถุประสงค์เรื่องเงินกองทุน
ที่ต้องดารงตามกฎหมาย อาจจะต้องปรับมาตรฐานแบบจาลองอีกครั้งให้เป็นไปตามเกณฑ์การสร้าง
แบบจาลองของหน่วยงานกากับเพื่อให้งานสาเร็จ
คาแนะนาเพิ่มเติมสาหรับ group-wide internal models (ตัวแบบภายในกลุ่ม)
17.15.3 ดูหัวข้อ 17.14.10 และ 17.14.11 สาหรับคาแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแบบภายใน
กลุ่ม
การทดสอบการใช้งานและการควบคุมตัวแบบภายใน
17.16 ในกรณีที่หน่วยงานกากับอนุมัติให้ใช้ตัวแบบภายในเพื่อกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมาย หน่วยงานกากับจะต้องกาหนด
 ผู้รับประกันภัยที่ฝังตัวตัวแบบภายในทั้งวิธีการและผลลัพธ์ลงไปในกลยุทธ์ความเสี่ยงและ
กระบวนการปฏิบัติงาน (“การทดสอบการใช้งาน”) ของผู้รับประกันภัยอย่างสมบูรณ์
 คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยในการควบคุมโดยรวมและ
รับผิดชอบต่อการจัดสร้างและการใช้งานตัวแบบภายในเพื่อวัตถุประสงค์เรื่องการจัดการ
ความเสี่ยง และให้แน่ใจว่ามีความเข้าใจเพียงพอในการสร้างแบบจาลองในระดับที่
เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรของบริษัทประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานกากับ
จะต้องทาให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยเข้าใจผลสรุปของ
ข้อมูลที่ได้จากตัวแบบภายในและข้อจากัดในการตัดสินใจจัดการเงินทุนและความเสี่ยง
 ผู้รับประกันภัยที่กากับดูแลอย่างเหมาะสมและควบคุมตัวแบบภายในที่ซึ่งมีบทบาท
เกี่ยวข้องกับตัวแบบภายใน
17.16.1 ในการพิจารณาใช้งานตัวแบบภายในเพื่อวัตถุประสงค์เรื่องเงินกองทุนที่ต้องดารง
ตามกฎหมายโดยผู้รับประกันภัย หน่วยงานกากับไม่ควรเพ่งความสนใจที่การใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์
แคบๆอย่างนั้นเพียงอย่างเดียว แต่ควรคานึงถึงการใช้งานตัวแบบภายในให้กว้างขึ้นสาหรับการจัดการ
เงินทุนและความเสี่ยง
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17.16.2 “การทดสอบการใช้งาน” เป็นกระบวนการประเมินค่าตัวแบบภายในในแง่การ
ประยุกต์ใช้งานในกระบวนการกากับดูแลและบริหารความเสี่ยงของผู้รับประกันภัย ควรจะตรง
ประเด็นแท้จริงสาหรับการใช้งานในธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการเงินทุนและความเสี่ยง ให้ได้
ตัวแบบภายในนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด
17.16.3 ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยตัดสินใจใช้ระดับความเชื่อมั่นที่สูงกว่าระดับที่กาหนด
สาหรับวัตถุประสงค์เรื่องเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น การจะรักษากาหนด
อัตราระดับการลงทุนที่แน่นอน ผู้รับประกันภัยควรจะดาเนินการทดสอบ “เทียบมาตรฐาน” เพื่อให้
ผู้รับประกันภัยกาหนดระดับเงินทุนที่จาเป็นที่ระดับสูงขึ้นได้ จากนั้นผู้รับประกันภัยควรประเมินว่า
จานวนเงินทุนที่ถืออยู่นี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวมของผู้รับประกันภัย
17.16.4 ผู้รับประกันภัยควรมีความยืดหยุ่นในการพัฒนาตัวแบบภายในให้เป็นเครื่องมือ
สาคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ด้วยเหตุนี้ผู้รับประกันภัยจึงควรมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมาตรวัด
ความเสี่ยงและเทคนิคการสร้างแบบจาลองที่เหมาะสมที่สุดสาหรับตัวแบบภายใน มันอาจเป็น
ประโยชน์ได้หากผู้รับประกันภัยสามารถพิสูจน์ว่าทาไมถึงเลือกมาตรวัดความเสี่ยงจาเพาะ ระหว่าง
เกณฑ์การสร้างแบบจาลองที่ใช้สาหรับวัตถุประสงค์เรื่องการจัดการเงินทุนและความเสี่ยง กับเกณฑ์
อีกชุดสาหรับวัตถุประสงค์เรื่องเงินกองทุนตามกฎหมายโดยหน่วยงานกากับ หากจาเป็นก็ควรมีการ
เทียบมาตรฐานซ้าและการประนีประนอมรวมอยู่ในตัวแบบภายในด้วย ความแตกต่างระหว่างเกณฑ์
นั้นควรจะชัดเจนและสามารถอธิบายต่อคณะกรรมการและหน่วยงานกากับได้
17.16.5 “การทดสอบการใช้งาน” เป็นวิธีการสาคัญที่ผู้รับประกันภัยจะสามารถพิสูจน์ได้ว่า
ตัวแบบภายในได้ผสมผสานการจัดการเงินทุนและความเสี่ยงกับระบบของกระบวนการและขั้นตอน
การกากับดูแล ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ “การทดสอบการใช้งาน” ผู้รับประกันภัยควรตรวจสอบว่า
จะใช้ตัวแบบภายในเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการการดาเนินงานอย่างไร ผลลัพธ์ที่ได้จะใช้วาง
แนวทางกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงและแผนการดาเนินธุรกิจของผู้รับประกันภัยได้อย่างไร และ
ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ตัวแบบภายในเพื่อดาเนินธุรกิจอย่างไรได้บ้าง ผู้รับ
ประกันภัยควรแสดงให้หน่วยงานกากับเห็นว่าตัวแบบภายในเพื่อวัตถุประสงค์เรื่องเงินกองทุนที่ต้อง
ดารงตามกฎหมายยังคงมีประโยชน์ มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และมีการสนับสนุนจากเจ้าของ
กรรมสิทธิ์อย่างเต็มที่โดยคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
17.16.6 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยควรรับผิดชอบออกแบบและนาตัวแบบ
ภายในไปปฏิบัติใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าตัวแบบภายในได้ฝังตัวอยู่ในขั้นตอนการดาเนินงานและ
กระบวนการจัดการเงินทุนและความเสี่ยงอย่างสมบูรณ์แล้ว วิธีการที่ใช้สร้างแบบจาลองขึ้นมาควรเข้า
กันได้กับขอบข่ายงานการจัดการความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม ซึ่งเห็นชอบโดยคณะกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง แม้ว่าคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอาจจะไม่สามารถยกเลิกการสร้าง
แบบจาลองโดยละเอียดได้ แต่สาคัญว่าคณะกรรมการได้มองข้ามการดาเนินงานของแบบจาลอง
โดยรวมตามหลักความต่อเนื่องและระดับความเข้าใจที่จาเป็นในการบรรลุผล คณะกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงควรรับรองกระบวนการด้วยว่ามีการปรับปรุงแบบจาลองให้ทันสมัยโดยใคร่ครวญถึง
ความเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์ความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยหรือความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจอื่นๆ
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17.16.7 หน่วยธุรกิจต่างๆที่ผู้รับประกันภัยอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานและการ
สร้างตัวแบบภายใน เช่น การจัดการความเสี่ยง การจัดการเงินทุน แผนกการเงินและสถิติการ
ประกันภัย จะขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัทประกันภัย ผู้รับประกันภัยควรพิจารณาถึงประสบการณ์และ
ความสามารถทางเทคนิคของบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินงานและการสร้างตัวแบบภายในเป็น
สาคัญ สาหรับแบบจาลองที่ผ่าน “การทดสอบการใช้งาน” นั้นจะเป็นที่คาดหวังว่าผู้รับประกันภัยจะมี
ขอบข่ายงานที่กาหนดเส้นความรับผิดชอบในการผลิตและการใช้งานข้อมูลที่ได้มาจากแบบจาลอง
ควรจะกาหนดวัตถุประสงค์และชนิดข้อมูลการจัดการที่ได้จากแบบจาลอง การตัดสินใจที่ต้อง
ดาเนินการโดยใช้ข้อมูลดังกล่าว และความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจนั้นไว้ด้วย “การทดสอบการใช้
งาน” ควรดูให้แน่ใจในความพอดีของระบบและการควบคุมในสถานที่สาหรับการบารุงรักษา การป้อน
ข้อมูล และผลของแบบจาลองด้วย IAIS ระบุว่าตัวแบบภายในอาจต้องใช้ทรัพยากรด้านไอทีและ
ต้นทุนที่มีนัยสาคัญ ซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องพิจารณาในการพัฒนาแบบจาลอง
17.16.8 IAIS มีความเห็นว่าการติดต่อสื่อสารและกระบวนการกากับดูแลของตัวแบบภายใน
นั้นมีความสาคัญเช่นเดียวกับการก่อโครงสร้าง ตัวแบบภายในควรใช้ภายใต้การตรวจสอบและการท้า
ทายที่เหมาะสม เพื่อเวลาที่ผู้รับประกันภัยใช้งานจะได้มีความน่าเชื่อถือและตรงประเด็น บุคคลากร
สาคัญในบริษัทประกันภัยควรเข้าใจองค์ประกอบสาคัญและผลลัพธ์จากแบบจาลอง ได้แก่
คณะกรรมการ และบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้เป็นผู้สร้างแบบจาลองขึ้นมา ควรแน่ใจว่าตัวแบบภายในนั้น
ยังคงเป็นเครื่องในการตัดสินใจที่มีประโยชน์ ถ้าหากไม่มีความเข้าใจตัวแบบภายในในวงกว้าง มันก็จะ
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และการเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ “การทดสอบการใช้งาน” เป็นกุญแจสาคัญในการ
ประกันความสัมพันธ์ของตัวแบบภายในกับธุรกิจของผู้รับประกันภัย
คาแนะนาเพิ่มเติมสาหรับ group-wide internal models (ตัวแบบภายในกลุ่ม)
17.16.9 ดูหัวข้อ 17.14.10 และ 17.14.11 สาหรับคาแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแบบภายใน
กลุ่ม
การเตรียมการสาหรับตัวแบบภายใน
17.17 ในกรณีที่หน่วยงานกากับอนุมัติให้ใช้ตัวแบบภายในเพื่อการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารง
ตามกฎหมาย หน่วยงานกากับจะต้องกาหนดตัวผู้รับประกันภัยเพื่อบันทึกเอกสารการออกแบบ
การสร้าง และการกากับดูแลตัวแบบภายใน รวมไปถึงการร่างเหตุผลและสมมติฐานตามวิธีการ
นั้นๆ หน่วยงานกากับต้องการข้อมูลเอกสารที่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดตามกฎในการตรวจสอบตัวแบบภายใน ซึ่งประกอบด้วย การทดสอบคุณภาพทางสถิติ
การทดสอบเทียบมาตรฐาน และการทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ข้างต้น
17.17.1 ผู้รับประกันภัยควรบันทึกเอกสารการออกแบบและการสร้างตัวแบบภายในให้
เพียงพอสาหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในสายงานสามารถที่จะเข้าใจรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบจาลองได้ การเตรียมเอกสารควรสนับสนุนข้อเท็จจริง และรายละเอียดของวิธีการสาคัญ
สมมติฐาน และฐานปริมาณและการเงิน ให้เหมือนกับข้อมูลในเกณฑ์การสร้างแบบจาลองที่ใช้
ประเมินระดับของเงินทุนที่จาเป็น
213 จ ก 350

17.17.2 ผู้รับประกันภัยควรบันทึกการพัฒนาแบบจาลองและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญใดๆ
ตามหลักความต่อเนื่อง เช่นเดียวกับกรณีที่แบบจาลองแสดงให้เห็นว่าไม่ได้ดาเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในกรณีที่มีการพึ่งพาผู้ขาย/ผู้ผลิตจากภายนอก ควรจะมีการบันทึกการพึ่งพานั้นไว้
พร้อมคาอธิบายที่เหมาะสมในการใช้งานผู้ขาย/ผู้ผลิตภายนอก
17.17.3 ผู้รับประกันภัยควรบันทึกผลจาก “การทดสอบคุณภาพทางสถิติ” “การทดสอบ
เทียบมาตรฐาน” และ “การทดสอบการใช้งาน” เพื่อให้หน่วยงานกากับประเมินความเหมาะสมของ
แบบจาลองเพื่อวัตถุประสงค์เรื่องเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย
คาแนะนาเพิ่มเติมสาหรับ group-wide internal models (ตัวแบบภายในกลุ่ม)
17.17.4 ในมุมมองของความซับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ของตัวแบบภายในกลุ่ม มีความต้องการ
ความยืดหยุ่นและศักยภาพสาหรับการอนุมัติกากับดูแลแบบพหุคูณ กลุ่มที่บันทึกเอกสารทุกๆด้าน
ของตัวแบบภายในกลุ่มอย่างชัดเจนไม่คลุมเครือนั้นเป็นสิ่งจาเป็น ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานกากับระบุว่า
จะอนุมัติสิ่งใดได้ และอะไรที่อนุมัติไม่ได้ หน่วยงานกากับควรให้กลุ่มประกันภัยจัดเตรียมเอกสาร
แสดงขอบเขตของตัวแบบภายในโดยละเอียด ทาความเข้าใจว่าสิ่งใดที่อยู่ภายในและภายนอกขอบเขต
ของแบบจาลอง และส่วนไหนของจักรวาลกลุ่มที่ถูกจาลองแบบ ผู้ที่มีอานาจในการกากับดูแลควรจะ
ทราบขอบเขตในแบบจองลองภายใน
17.17.5 การจัดเตรียมเอกสารของตัวแบบภายในกลุ่ม อย่างน้อยที่สุดควรประกอบด้วย











คาอธิบายรายละเอียดข้อมูลความเสี่ยงของกลุ่มประกันภัยและวิธีการที่กลุ่ม
จาลองแบบความเสี่ยงเหล่านั้นขึ้นมา รวมทั้งวิธีการและสมมติฐานกลางที่สาคัญ
ชิ้นส่วน หน่วยงาน และสถานที่ทางภูมิศาสตร์ของกลุ่มประกันภัยที่รวมหรือไม่
รวมขอบเขตของแบบจาลองที่เสนอเพื่อขออนุมัติ
คุณสมบัติของความเสี่ยงที่ได้จาลองขึ้นมาโดยมุ่งเน้นความเสี่ยงในกลุ่มโดยเฉพาะ
การดาเนินธุรกิจภายในกลุ่ม เช่น เงินกู้ยืม (ในระดับต่า) และเอกสารผสมอื่นๆ
ร่วมกับการชักนา การรับประกัน การรับประกันภัยต่อ เงินกองทุน และเอกสาร
การถ่ายโอนความเสี่ยง สินทรัพย์และหนี้สินมีเงื่อนไข ที่มีระดับแตกต่างกันไป
รายการนอกงบดุลและสื่อกลางวัตถุประสงค์พิเศษ
ผลจากตราสารเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นในการประกันภัยรายบุคคลหรือการ
ประกันภัยแบบกลุ่มก็จะพิจารณาว่าเป็นองค์กรทางเศรษฐกิจแบบเดี่ยวหรือทั้ง
สองแบบ ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดในการกากับดูแลและวิธีการจาลองผลขึ้นมา
เหตุผลสาหรับการตัดสินใจเฉพาะเจาะจงในแง่ของสมมติฐาน ขอบข่ายงาน และ
การทาให้ง่ายขึ้น
ความยืดหยุ่นของโครงสร้างแบบจาลอง เพื่อรับมือกับสมมติฐานกลางที่ยุติตาม
เหตุผล
กระบวนการของกลุ่มประกันภัยโดยทั่วไปในการตรวจสอบ การบารุงรักษา และ
การปรับปรุงแบบจาลองให้ทันสมัย รวมถึงการใช้การทดสอบภาวะวิกฤตกับการ
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วิเคราะห์สถานการณ์ และผลของการวิเคราะห์และทดสอบเหล่านั้น
วิธีการใช้แบบจาลองสาหรับการถ่ายโอนสินทรัพย์กับปัญหาสภาพคล่อง และการ
ทดแทนแบบจาลองเงินกองทุน ตั้งสมมติฐานขึ้นมาโดยเฉพาะเกี่ยวกับการดูแล
รักษาการดาเนินการภายในกลุ่ม และการไหลเวียนของหนี้สินและสินทรัพย์อย่าง
อิสระภายในขอบเขตอานาจทางกฎหมายที่แตกต่างกัน และวิธีการที่กลุ่มใช้งาน
แบบจาลองเพื่อการวิเคราะห์หรือประเมินคุณภาพของสภาพคล่อง
การจัดสรรเงินทุนสาหรับประกันภัยนิติบุคคลซึ่งแสดงนัยโดยแบบจาลองกลุ่ม
และวิธีการนี้จะเปลี่ยนภาวะวิกฤตไปตามช่วงเวลาต่างๆสาหรับกลุ่มประกันภัยที่
จัดตั้งขึ้นมากกว่าหนึ่งเขตอานาจได้อย่างไร หน่วยงานกากับจะเป็นผู้ทาการ
จัดสรรดังกล่าว ไม่ว่ากลุ่มประกันภัยนั้นจะใช้การจัดสรรที่แตกต่างกันเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ เช่น จัดสรรโดยภูมิภาคหรือสายงานธุรกิจ

17.17.6 ถ้าองค์ประกอบต่างๆถูกตัดออกจากตัวแบบภายในกลุ่ม หน่วยงานกากับควรมี
คาอธิบายเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารต่างๆที่ต้องใช้ เช่นว่า ทาไมถึงมีการใช้วิธีการมาตรฐานสาหรับ
ประกันภัยนิติบุคคลบางรายสายงานธุรกิจบางสาย และความเสี่ยงบางประเภท
17.17.7 หน่วยงานกากับควรให้กลุ่มประกันภัยจัดเตรียมเอกสารอธิบายวิธีการจาลองแบบที่
สอดคล้องครอบคลุมทั้งเขตอานาจที่ต่างกัน หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น คาอธิบายที่
เหมาะสมสาหรับความแตกต่างในวิธีการใดๆของเกณฑ์การสร้างแบบจาลอง สายงานธุรกิจ การ
ดาเนินงานภายในกลุ่ม หรือเครื่องมือถ่ายโอนความเสี่ยงและเงินทุน (CRRIs : Capital and Risk
Transfer Instruments)
17.17.8 การกระจาย/การรวบรวมความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงหรือตาแหน่งบางส่วนที่
ลดทอนหรือเพิ่มขึ้นด้วยความเสี่ยงหรือตาแหน่งอื่น หน่วยงานกากับควรให้คาอธิบายโดยละเอียด
ภายในขอบข่ายงานเอกสารของตัวแบบภายในที่ต้องการ ถึงวิธีการที่กลุ่มประกันภัยจะ





รวมผลการกระจาย/การรวบรวมความเสี่ยงในระดับที่แตกต่างกันซึ่งสัมพันธ์กับ
ตัวแบบภายในกลุ่ม
ประมาณค่าผลลัพธ์ในสภาวะปกติและที่เป็นผลลบ
ยืนยันความสมเหตุสมผลของการประมาณค่า
จัดสรรผลการกระจายความเสี่ยงของทั้งกลุ่มตามข้อกาหนดในการกากับดูแล

สินเชื่อสาหรับผลการกระจายความเสี่ยงควรมีการใช้อย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงความสัมพันธ์
ในเงื่อนไขทางการเงินที่ไม่พึงประสงค์
การตรวจสอบต่อเนื่องและการอนุมัติกากับดูแลตัวแบบภายใน
17.18 ในกรณีที่หน่วยงานกากับอนุมัติให้ใช้ตัวแบบภายในเพื่อการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารง
ตามกฎหมาย หน่วยงานกากับจะต้องกาหนด


ผู้รับประกันภัยเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทางานของตัวแบบภายใน ตรวจสอบอีก
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เป็นประจา และตรวจสอบความเหมาะสมของคุณสมบัติแบบจาลองอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานกากับต้องให้ผู้รับประกันภัยพิสูจน์ว่าแบบจาลองนั้นเหมาะสมกับวัตถุประสงค์
เพื่อเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงกับเกณฑ์การ
ทดสอบคุณภาพทางสถิติ การทดสอบเทียบมาตรฐาน และการทดสอบการใช้งาน
ผู้รับประกันภัยเพื่อแจ้งให้หน่วยงานกากับทราบการเปลี่ยนส่วนประกอบในแบบจาลอง
สาหรับการตรวจทานและการอนุมัติการใช้งานตัวแบบภายในต่อเนื่องไปสาหรับ
วัตถุประสงค์เรื่องเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย
ผู้รับประกันภัยที่บันทึกเอกสารการเปลี่ยนแปลงตัวแบบภายในได้อย่างเหมาะสม
ผู้รับประกันภัยเพื่อรายงานข้อมูลที่จาเป็นต่อหน่วยงานกากับในการทบทวนและอนุมัติตัว
แบบภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจา เพื่อการตัดสินใจอย่างเหมาะสม ข้อมูลจะ
ประกอบด้วยรายละเอียดวิธีการฝังตัวแบบจาลองลงไปในกระบวนการการควบคุมดูแล
และการดาเนินงานของผู้รับประกันภัย รวมทั้งกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
เช่นเดียวกับข้อมูลการประเมินความเสี่ยงด้วยแบบจาลองและการประเมินเงินทุนที่ได้จาก
การดาเนินงานของบริษัท

17.18.1 เมื่อเวลาผ่านไป ธุรกิจของผู้รับประกันภัยก็อาจเปลี่ยนไปอย่างมาก เป็นผลจาก
เหตุการณ์หรือปัจจัยภายใน (เช่น การเปลี่ยนกลยุทธ์ประกันภัย) และเหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอก
(เช่น การเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย) ดังนั้นตัวแบบภายในจึงอาจจับความเสี่ยงได้ไม่เต็มที่อย่างที่ผู้รับ
ประกันภัยได้สัมผัส เว้นแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยน หน่วยงานกากับควรประเมินซ้าตัวแบบภายในและ
ผลลัพธ์เป็นประจาตามเกณฑ์การทดสอบคุณภาพทางสถิติ การทดสอบเทียบมาตรฐาน และการ
ทดสอบการใช้งาน เพื่อให้ยังคงใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์ในบริบทการจัดการเงินทุนและความเสี่ยงของผู้รับประกันภัย และใช้ในการคานวณ
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสม โดยทั่วไปแล้วการให้ผู้รับประกันภัยปรับเปลี่ยน
เพียงส่วนประกอบในแบบจาลอง (เช่น การเปลี่ยนโครงสร้างแบบจาลอง หรือมาตรวัดความเสี่ยงที่ใช้
งาน) หรือในความเสี่ยงนั้น หน่วยงานกากับควรจะทาการประเมินซ้าแบบจาลอง “นโยบาย
เปลี่ยนแปลงแบบจาลอง” จะได้รับการยอมรับจากหน่วยงานกากับและผู้รับประกันภัยเกี่ยวกับระดับ
และช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงที่ทากับตัวแบบภายใน จะช่วยให้ผู้รับประกันภัยแสดงการเปลี่ยนแปลง
ตัวแบบภายในส่วนน้อยโดยไม่ต้องขออนุมัติการกากับดูแลมาก่อนได้ (ให้การเปลี่ยนแปลงนั้น
สอดคล้องกับนโยบายที่ตกลง) ด้วยเหตุนี้จึงจะสามารถปรับปรุงแบบจาลองได้อย่างรวดเร็วยืดหยุ่น
มากขึ้น
17.18.2 ผู้รับประกันภัยควรจะแจ้งหน่วยงานกากับถึงการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของตัว
แบบภายในและแจ้งการเปลี่ยนแปลงเอกสารบันทึกอย่างเหมาะสม เพื่อเปิดทางให้ผู้รับประกันภัย
สามารถประเมินสาหรับการอนุมัติต่อ ความสมบูรณ์ต่อเนื่องของตัวแบบภายในเพื่อใช้ในการกาหนด
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของตัวแบบภายใน
หน่วยงานกากับอาจให้เวลาที่สมเหตุสมผลต่อผู้รับประกันภัยเพื่อให้แบบจาลองที่ได้รับการปรับปรุง
แล้วนั้นฝังตัวอยู่ในกระบวนการดาเนินงานและกลยุทธ์ความเสี่ยงได้
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17.18.3 ผู้รับประกันภัยควรแสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่ใช้ในตัวแบบภายในนั้นยังคงเหมาะสม
สมบูรณ์และถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์
17.18.4 หน่วยงานกากับควรดูแลเรื่องข้อกาหนดในการตรวจสอบต่อเนื่อง ไม่ให้ผู้รับ
ประกันภัยจากัดกรอบการใช้งานตัวแบบภายในเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการเงินทุนและความเสี่ยง
มากเกินไป เพราะจะทาให้ความเข้ากันได้กับการทดสอบการใช้งานลดลง
คาแนะนาเพิ่มเติมสาหรับ group-wide internal models (ตัวแบบภายในกลุ่ม)
17.18.5 กลุ่มประกันภัยควรปรับแบบจาลองสาหรับการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเรื่องการ
ดาเนินการและการจัดวางองค์ประกอบภายในกลุ่ม รวมไปถึง การรวมบริษัท การได้ทรัพย์ และการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอื่นๆขององค์กรในสังกัด หรือการเปลี่ยนแปลงเขตอานาจตามกฎหมาย
17.18.6 หน่วยงานกากับควรให้กลุ่มประกันภัยจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาการดาเนินงานภายในกลุ่ม และเหตุผลว่าทาไมการใช้งานตัวแบบภายในกลุ่มต่อจึงเหมาะสม
ตามการเปลี่ยนแปลงนั้น หากไม่สามารถให้เหตุผลได้หรือเหตุผลนั้นไม่มีความเหมาะสมเพียงพอ
หน่วยงานกากับควรต้องให้ทางกลุ่มนาแบบจาลองที่แก้ไขมาจากผลการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอย่าง
เหมาะสมแล้ว มาเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติซ้าอีกครั้ง
ความรับผิดชอบในการกากับดูแล
17.18.7 IAIS ให้ความเห็นว่าการที่หน่วยงานกากับสามารถเข้าใจแบบจาลองของผู้รับ
ประกันภัยได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถประเมินคุณค่าของมันได้นั้นเป็นสิ่งจาเป็น ด้วยเหตุนี้
หน่วยงานกากับควรต้องเข้าถึงบุคคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถทางเทคนิคที่เหมาะสม
เช่นเดียวกับทรัพยากรที่เพียงพอ เป็นไปได้ที่หน่วยงานกากับจะใช้เวลาในการให้ได้มาซึ่งประสบการณ์
จาเป็นในการประเมินคุณค่าตัวแบบภายใน เมื่อไม่มีทรัพยากรและประสบการณ์ หน่วยงานกากับอาจ
ไม่น่าเชื่อถือที่จะอนุมัติการใช้งานตัวแบบภายในเพื่อวัตถุประสงค์เรื่องเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมายของผู้รับประกันภัย หน่วยงานกากับอาจต้องการผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาที่เห็นว่ามี
ประสบการณ์เหมาะสม อย่างเช่น ที่ปรึกษาด้านสถิติการประกันภัย บริษัทบัญชี และสถาบันจัดอันดับ
มาช่วยพิจารณาตัวแบบภายใน ในบางสถานการณ์ หน่วยงานกากับก็ควรอนุมัติตัวแบบภายในสาหรับ
วัตถุประสงค์เรื่องเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย
17.18.8 เป็นการเหมาะสมที่หน่วยงานกากับจะพิจารณามาตรการส่งผ่านขณะที่ยินยอมให้
ผู้รับประกันภัยใช้งานตัวแบบภายในเพื่อวัตถุประสงค์เรื่องเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายเป็นครั้ง
แรก บางมาตรการจะอนุญาตเวลาที่จาเป็นสาหรับทั้งหน่วยงานกากับและผู้รับประกันภัยเพื่อให้
คุ้นเคยกับตัวแบบภายในและคุ้นเคยในการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน หน่วยงาน
กากับควรรวมการใช้งานการสร้างตัวแบบภายในแยกส่วนเข้าไว้ด้วย เพื่อให้ผู้รับประกันภัยสามารถ
เข้าสู่ตัวแบบภายในเต็มส่วนได้ทีละน้อย หรือหน่วยงานกากับจะสามารถขอรายงานการตัดสินใจเรื่อง
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายแบบคู่ขนานได้จากทั้งตัวแบบภายในและจากวิธีการมาตรฐาน
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หน่วยงานกากับอาจพิจารณาใช้ระดับเงินทุนต่าสุดในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านได้
17.18.9 หน่วยงานกากับอาจจาเป็นต้องกาหนดเงินกองทุนเพิ่มเติม (เงินทุนเสริม) หรือทา
การกากับดูแลในรูปแบบอื่นเพื่อระบุข้อด้อยที่พิสูจน์ได้ของแบบจาลอง ไม่ว่าก่อนหน้าที่ปรับปรุงการ
ใช้งานแบบจาลอง เป็นเงื่อนไขการใช้งานแบบจาลอง หรือความคิดเห็นในบริบทการตรวจสอบ
ต่อเนื่องของตัวแบบภายในเพื่อวัตถุประสงค์เรื่องเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย อาจจาเป็นที่
จะต้องเสริมอานาจในการกากับดูแลเพิ่มเติมเพื่อการอนุมัติการดาเนินงานกากับดูแลและระบบมาตร
วัดต่างๆ สาหรับหน่วยงานกากับที่ต้องอนุมัติใช้งานตัวแบบภายในเพื่อวัตถุประสงค์เรื่องเงินกองทุนที่
ต้องดารงตามกฎหมาย
17.18.10 เมื่อผู้รับประกันภัยซึ่งเป็นสาขาของกลุ่มประกันภัยต้องการขออนุมัติใช้งานตัวแบบ
ภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของ “แบบจาลองกลุ่ม” วงกว้าง หน่วยงานกากับของสาขานี้ควรดาเนินขั้นตอน
การอนุมัติโดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกากับของกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงาน
กากับสาขาจะต้องตรวจสอบสถานะของ “แบบจาลองกลุ่ม” และหาข้อมูลจากผู้บริการกลุ่มเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการอนุมัตินั้น
รายงานการกากับดูแล
17.18.11 สาหรับวัตถุประสงค์ในการอนุมัติการกากับดูแล หน่วยงานกากับควรให้ผู้รับ
ประกันภัยส่งข้อมูลที่พอเพียงสาหรับการอนุมัติใช้งานตัวแบบภายในเพื่อวัตถุประสงค์เรื่องเงินกองทุน
ที่ต้องดารงตามกฎหมาย และเพื่อให้ความมั่นใจต่อหน่วยงานกากับว่าผู้รับประกันภัยจะสามารถ
รับผิดชอบจัดการความเสี่ยงและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึง
ผลการวิเคราะห์ภายใต้ “การทดสอบคุณภาพทางสถิติ” “การทดสอบเทียบมาตรฐาน” และ “การ
ทดสอบการใช้งาน” ด้วย ขณะที่หน่วยงานกากับต้องมีอานาจในการตัดสินใจถึงลักษณะและขอบเขต
ที่แน่นอนของข้อมูลที่ต้องการ รายงานการกากับดูแลก็ควรจะเหมาะสมกับลักษณะ ขอบเขต และ
ความซับซ้อนในธุรกิจของผู้รับประกันภัยด้วย
17.18.12 ระดับของข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบภายในนั้นจาเป็นต่อการประเมินสาคัญโดย
หน่วยงานกากับในการคาดการณ์ข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการเงินทุนและความเสี่ยง
ของผู้รับประกันภัย ตัวอย่างเช่น แบบจาลองสามารถฝังตัวอยู่ในกระบวนงานกากับดูแล กลยุทธ์ทาง
ธุรกิจทั้งหมด ขั้นตอนการดาเนินงานและกระบวนการความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยได้อย่างไร ผู้รับ
ประกันภัยควรรายงานรายละเอียดของการประเมินค่าความเสี่ยงด้วยแบบจาลอง รวมถึงวิธีการ
กาหนดและประมาณค่า เช่นเดียวกับข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการวิเคราะห์แบบจาลอง เงินกองทุน
ทางเศรษฐศาสตร์ที่ได้จากผลลัพธ์เหล่านี้ และวิธีการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของแบบจาลองกับผลที่ได้
จากวิธีการมาตรฐานในการกากับดูแล18 จะกระทาได้อย่างไร

18

หน่วยงานกากับอาจพิจารณาการเปรียบเทียบกันระหว่างความต้องการเงินกองทุนที่กาหนดจากตัวแบบภายในและจากวิธกี าร
มาตรฐานในการกากับดูแล ซึ่งควรจะกระทาระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านเท่านั้น
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ICP 18: คนกลางประกันภัย (Intermediaries)
หน่วยงานที่กากับดูแลกาหนดและบังคับใช้ข้อบังคับสาหรับพฤติกรรมทางธุรกิจของ
คนกลางประกันภัย เพื่อให้แน่ใจว่าดาเนินธุรกิจอย่างเป็นมืออาชีพและมีความโปร่งใส
แนวทางปฏิบัติเบื้องต้น
18.0.1 มาตรฐานส่วนใหญ่ใน ICP ข้อนี้ ใช้กับคนกลางประกันภัยที่เป็นบุคคลที่ให้บริการ
เป็นสื่อกลางสาหรับลูกค้า ในบางกรณี มาตรฐานจะใช้กับคนกลางประกันภัยซึ่งเป็นองค์กร โดยใน
กรณีนี้ จะมีการระบุไว้อย่างชัดเจน และในกรณีที่พนักงานขายของบริษัทประกันภัย ทาการชักชวน
เจรจา หรือขายประกันภัยในฐานะพนักงานของบริษัทประกันภัย มาตรฐานนี้จะใช้กับบริษัท
ประกันภัย
18.0.2 บุคคลหรือบริษัทที่แนะนาลูกค้าให้กับบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย โดย
ไม่ได้ให้บริการเป็นสื่อกลาง ไม่ได้อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานนี้ นอกจากนี้ บุคคลที่เป็นที่ปรึกษา
ด้านภาษีหรือการบัญชี ซึ่งดาเนินงานอื่นๆ ต่อไปนี้ ไม่ได้อยู่ภายใต้มาตรฐานนี้เช่นกัน:



ให้คาแนะนาเกี่ยวกับความคุ้มครองเป็นครั้งคราว
ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย (โดยไม่มีการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับ
การเลือกบริษัทที่นาเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย)

ตราบใดที่วัตถุประสงค์ของการดาเนินงานไม่ได้เป็นไปเพื่อการเป็นสื่อกลางในการทาสัญญา
ประกันภัย หรือประกันภัยต่อ
18.0.3 คนกลางประกันภัยสามารถปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากการเป็นสื่อกลาง หน้าที่เสริม
อาจรวมถึงการรับประกันภัย การจัดเก็บเบี้ยประกันภัย การบริหารจัดการ และการบริหารการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทน หน้าที่เหล่านี้ ไม่ได้อยู่ภายใต้คาจากัดความของคนกลางประกันภัยของ
The International Association of Insurance Supervisors (IAIS) แต่อาจอยู่ภายใต้มาตรฐานใน
ICP ข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางธุรกิจ
18.0.4 ระบบคนกลางประกันภัยและการปฏิบัติงานมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับวัฒนธรรม
ประเพณี กฎหมาย และพัฒนาการของตลาดประกันภัยของแต่ละประเทศ ด้วยเหตุนี้ มาตรการ การ
กากับคนกลางประกันภัยจึงมีความหลากหลาย ความแตกต่างเหล่านี้ ควรได้รับการพิจารณาเมื่อใช้
ICP ข้อนี้ รวมถึงมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความเป็นธรรมต่อลูกค้า
18.0.5 การเป็นสื่อกลางทางการประกันภัยคือการเป็นตัวประสานระหว่างบริษัทประกันภัย
และผู้เอาประกันภัย การประเมินคุณภาพของคนกลางประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพจาเป็นต้อง
มีการพิจารณานโยบาย กระบวนการ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายบุคคลและธุรกรรม
รายบุคคล ในกรณีที่มีการเป็นสื่อกลางการประกันภัย (รวมถึงการเป็นสื่อกลางของพนักงานขายตรง
ของบริษัทประกันภัย) โดยคนกลางประกันภัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม หน่วยงานที่กากับดูแลควรใช้
มาตรฐานนี้กับทุกองค์กรในกลุ่มที่ดาเนินธุรกิจคนกลางประกันภัย ในกรณีที่คนกลางประกันภัยมีส่วน
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ร่วมในกลุ่มธุรกิจ การใช้นโยบายและขั้นตอนที่เหมาะสมกับคนกลางประกันภัยทั้งกลุ่ม ควรให้ผลลัพธ์
ที่เป็นธรรมต่อลูกค้า แม้ว่ากฎหมายในบางประเทศมีข้อบังคับที่ต่ากว่ามาตรฐานที่ใช้โดยกลุ่ม
18.0.6 หน่วยงานที่กากับดูแลควรพิจารณาการใช้มาตรฐานและเอกสารแนะแนว โดยคานึง
ว่ามีรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งในระดับกิจการที่มีเจ้าของคนเดียว ไปยังองค์กรขนาดใหญ่ รวมถึง
ธุรกิจขายส่ง หรือธุรกิจคนกลางประกันภัยต่อ
18.0.7 ลักษณะของลูกค้าที่คนกลางประกันภัยปฏิสัมพันธ์ด้วย และความซับซ้อนของ
ผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอมีความสัมพันธ์กัน ลูกค้ารายบุคคลมีความต้องการที่แตกต่างกันในแง่ของการ
คุ้มครองผู้บริโภค มากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ ในขณะที่ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีองค์ประกอบของการ
ลงทุนมีความซับซ้อนมากกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทส่วนบุคคล
18.0.8 เพื่อเป็นการพิจารณาลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจเวลาที่ใช้มาตรฐาน
นี้ หน่วยงานที่กากับดูแลควรให้ความสนใจเรื่องการดาเนินงานของคนกลางประกันภัย เพื่อให้แน่ใจว่า
มีความสอดคล้องกันและป้องกันโอกาสในการเกิดเกณฑ์การกากับดูแลที่แตกต่างกัน (Regulatory
Arbitrage)
ประเภทของคนกลางประกันภัย
18.0.9 คนกลางประกันภัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ปฏิบัติหน้าที่ในนามของลูกค้า หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัทประกันภัย




ในกรณีที่คนกลางประกันภัยปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัทประกันภัย และคน
กลางประกันภัยขายผลิตภัณฑ์สาหรับหรือในนามของบริษัทประกันภัยหนึ่ง
บริษัทหรือมากกว่าหนึ่งบริษัท คนกลางประกันภัยนี้จะเรียกว่า “ตัวแทน”
(Agent/Producer) คนกลางประกันภัยสามารถปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัท
ประกันภัยหนึ่งแห่งหรือหลายแห่ง และผลิตภัณฑ์ที่นาเสนออาจมีข้อจากัดตาม
ความตกลงที่ทากับบริษัทประกันภัย
ในกรณีที่คนกลางประกันภัยปฏิบัติหน้าที่ในนามของลูกค้า คนกลางประกันภัย
จะเป็นอิสระจากบริษัทประกันภัยที่คนกลางประกันภัยนาเสนอผลิตภัณฑ์ให้
คนกลางประกันภัยนี้จะเรียกว่า “นายหน้า” (Broker/Independent Financial
Adviser) และสามารถเลือกนาเสนอผลิตภัณฑ์จากบริษัทไหนก็ได้ในตลาด

18.0.10 หน่วยงานที่กากับดูแลบางแห่งไม่แบ่งแยกระหว่างตัวแทนและนายหน้าตาม
กฎหมายแต่ให้ความสนใจเรื่องการดาเนินธุรกิจของคนกลางประกันภัยมากกว่า โดยคนกลาง
ประกันภัยสามารถมีหลายสถานะ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับลูกค้าและผลิตภัณฑ์และบริการที่
นาเสนอ
18.0.11 การดาเนินงานของคนกลางประกันภัยมีทั้งในรูปแบบของบริษัทระหว่างประเทศ
ขนาดใหญ่ ไปถึงบริษัทในประเทศที่มีเจ้าของคนเดียว บริษัทคนกลางประกันภัยสามารถเป็นบริษัท
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หรือเป็นแผนกหนึ่งในบริษัทประกันภัยหรือสถาบันการเงินหรือองค์กรที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
18.0.12 บริษัทประกันภัยใช้ช่องทางการจาหน่ายหลายช่องทางเพื่อทาการตลาดและขาย
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ซึ่งรวมถึง การเป็นหุ้นส่วนกับกิจการต่างๆ เช่น ตัวแทนจาหน่ายรถยนต์
ไปรษณีย์ ร้านค้าปลีก และธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งนาเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยร่วมกับสินค้าและบริการ
หลักของบริษัท ในหลายกรณี การดาเนินธุรกิจดังกล่าวถือเป็นสื่อกลางสาหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัย
18.0.13 ประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารและ
บริษัทประกันภัย โดยใช้ธนาคารเป็นช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย
18.0.14 โดยปกติคนกลางประกันภัยได้รับค่าตอบแทนจากค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้า
จากบริษัทประกันภัยโดยหักจากเงินทุนที่ลงทุนในกรมธรรม์หรือเรียกเก็บจากลูกค้าโดยตรง ในกรณีที่
พนักงานขายตรงนาเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยในฐานะพนักงานของบริษัทประกันภัย พนักงานจะได้
เงินเดือนรวมถึงค่านายหน้า
บทบาทหน้าที่ของคนกลางประกันภัยในการส่งเสริมความเชื่อมั่นและความมั่นใจใน
ภาคธุรกิจประกันภัย
18.0.15 การประกันภัยมีบทบาทสาคัญในสังคม ในตลาดประกันภัยส่วนใหญ่ คนกลาง
ประกันภัย คือช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สาคัญ พฤติกรรมของคนกลางประกันภัย
จึงเป็นสิ่งสาคัญในการส่งเสริมความเชื่อมั่นในตลาดประกันภัย
18.0.16 หน่วยงานที่กากับดูแลมีหน้าที่ส่งเสริมความเป็นธรรม ปลอดภัย และมั่นคงในตลาด
ประกันภัย เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในภาคธุรกิจประกันภัย การเป็นตัวประสานของ
คนกลางประกันภัย ระหว่างลูกค้าและบริษัทประกันภัย ทาให้คนกลางประกันภัยมีบทบาทสาคัญใน
การเสริมสร้างความเชื่อมั่นจากประชาชน
18.0.17 หน้าที่ความรับผิดชอบของคนกลางประกันภัยต่อผลประโยชน์ของประชาชน
ได้รับการพิจารณาจากองค์กรอาชีพ (Professional Body) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาความเป็นมืออาชีพของคนกลางประกันภัย โดยการกระตุ้นให้มีการพัฒนาคุณสมบัติ
จรรยาบรรณ การให้ความเป็นธรรมต่อลูกค้า และการสื่อสารกับประชาชนรวมถึงความเป็นผู้นา
มาตรการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อคนกลางประกันภัย โดย
การเพิ่มมาตรฐานทางวิชาชีพ ซึ่งจะมีการกล่าวถึงต่อไปในมาตรฐานนี้
บทบาทหน้าที่ของคนกลางประกันภัยในการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
18.0.18 คนกลางประกันภัยสามารถส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยการให้คาแนะนา
ผู้บริโภคเพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีความไม่สมดุลกันทางข้อมูล
ระหว่างผู้ให้บริการทางการเงิน และประชาชน ดังนั้น การใช้แนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ดีโดยบริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัยจะช่วยให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ก่อนจะทาสัญญา
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18.0.19 การพัฒนาความรู้ทางการเงินของลูกค้า เป็นวิธีหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะตระหนัก
ถึงผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอรวมถึงเข้าใจผลประโยชน์ ลักษณะ และราคา ของผลิตภัณฑ์ ความเข้าใจใน
ผลิตภัณฑ์ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ และตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
18.0.20 การส่งเสริมความรู้ทางการเงินจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าในประเทศที่มีมาตรฐาน
การคุ้มครองผู้บริโภคค่อนข้างต่า หรือ มีระดับความรู้ทางการเงินต่า ซึ่งความรู้ทางการเงินมี
ความสาคัญมากในกรณีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความซับซ้อน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มี
องค์ประกอบทางการลงทุน
18.0.21 คนกลางประกันภัยไม่ใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เพียงฝ่ายเดียวในการ
ส่งเสริมความรู้ทางการเงินและความเสี่ยงของลูกค้า รัฐบาล หน่วยงานที่กากับดูแล
องค์กรจัดระเบียบทางสังคม และบริษัทประกันภัย ล้วนมีส่วนได้ส่วนเสียและบทบาทหน้าที่ในการ
คุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้ คนกลางประกันภัยไม่ใช่ฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ทาง
การเงินเพียงฝ่ายเดียว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่มีช่องทางการสื่อสารผ่านทางสื่อ มีบทบาทสาคัญ
เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การเผชิญหน้ากับลูกค้าทาให้คนกลางประกันภัยตกอยู่ในฐานะที่ต้องส่งเสริม
ความรู้ทางการเงินต่อประชาชน เกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงและการประกันภัย หน่วยงานที่กากับดูแลจึง
ควรกระตุ้นคนกลางประกันภัยให้ส่งเสริมความรู้ทางการเงินของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย
18.0.22 คนกลางประกันภัยมีวิธีการหลายวิธีในการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน อาทิ:





ใช้โอกาสในการพบปะกับลูกค้าในการอธิบายถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้า
สนใจ โดยเฉพาะสาหรับสัญญาที่มีความซับซ้อนหรือมีระยะยาว
ให้ข้อมูลเว็บไซต์หรือเอกสารอื่นๆ ที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือ เผยแพร่ข้อมูลเอง
จัดทาหรือแนะนาแหล่งเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ เช่น เครื่องคานวณออนไลน์
ซึ่งสามารถประเมินเบี้ยประกันภัยหรือระดับความคุ้มครอง หรือ
มีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรม/สัมมนาต่างๆ

18.0.23 ในการเริ่มกระบวนการให้ความรู้ทางการเงิน คนกลางประกันภัยควรแน่ใจว่า
บุคลากรที่ให้ความรู้มีความรู้เพียงพอสาหรับกระบวนการนี้ และข้อมูลหรือเครื่องมือที่ใช้มีความเป็น
ปัจจุบันและทันสมัยเพียงพอที่จะใช้งานได้ กระบวนการดังกล่าวควรมีเป้าหมายไปยังผู้ฟังที่มี
ลักษณะเฉพาะ เช่น กลุ่มที่ด้อยโอกาส และน่าจะได้ประโยชน์จากวิธีการที่สะดวกและเข้าใจง่าย
18.0.24 การที่ลูกค้าเข้าใจถึงเงื่อนไขและผลประโยชน์ที่จะได้จากผลิตภัณฑ์ประกันภัย
อาจส่งผลให้มีการร้องเรียนคนกลางประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยน้อยลง
18.0.25 การส่งเสริมความรู้ทางการเงินอย่างมืออาชีพของคนกลางประกันภัย สามารถมอง
เป็นการบริการประชาชน และช่วยส่งเสริมชื่อเสียงของคนกลางประกันภัยและภาคธุรกิจประกันภัย
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การใช้มาตรฐาน ICP กับคนกลางประกันภัย
18.0.26 ในขณะที่มาตรฐาน ICP ข้อนี้ เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลคนกลางประกันภัย ICP
ข้ออืน่ ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกากับดูแลคนกลางประกันภัยรวมถึงการกากับดูแลบริษัทประกันภัย
มีดังนี้:




ICP 19 Conduct of Business
ICP 21 Countering Fraud in Insurance
ICP 22 Anti-Money Laundering and Combating the Financing of
Terrorism (AML/CFT)

18.0.27 หน่วยงานที่กากับดูแลควรมีอานาจเพียงพอที่จะดาเนินการกากับดูแลคนกลาง
ประกันภัย รวมถึง มีอานาจในการออกกฎระเบียบและอานาจในการบังคับใช้
18.1 หน่วยงานที่กากับดูแลควรมั่นใจว่าคนกลางประกันภัยมีใบอนุญาต
18.1.1 ในบางประเทศคาศัพท์หรือกระบวนการอื่น เช่น “การอนุญาต” (Authorization)
หรือ “การลงทะเบียน” (Registration) ใช้แทน “การออกใบอนุญาต” (Licensing) ในมาตรฐาน ICP
ข้อนี้ จะใช้คาว่า “การออกใบอนุญาต”
18.1.2 หน่วยงานที่กากับดูแลสามารถเลือกที่จะออกใบอนุญาตให้คนกลางประกันภัยใน
ระดับองค์กร หรือ ระดับบุคคล หรือ ทั้งสองอย่าง ในกรณีที่หนักงานขายตรงเป็นสื่อกลางในฐานะ
พนักงานของบริษัทประกันภัย การดาเนินธุรกิจดังกล่าวอาจรวมอยู่ในใบอนุญาตของบริษัท หรือ
อาจต้องมีใบอนุญาตคนกลางประกันภัยต่างหาก
18.1.3 ในกรณีที่ใบอนุญาตอยู่ในระดับองค์กร หน่วยงานที่กากับดูแลอาจต้องตรวจสอบว่า
องค์กรดังกล่าว มีขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่เป็นสื่อกลางที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบมีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่กากับดูแลอาจต้องกาหนดข้อบังคับสาหรับการ
ให้อนุญาตบุคคลที่ดาเนินธุรกิจคนกลางประกันภัย
18.1.4 ธุรกิจประกันภัยบางประเภทมีความซับซ้อนและความเสี่ยงสูงกว่าประเภทอื่นๆ
จึงจาเป็นต้องมีสื่อกลางที่มีความสามารถและประสบการณ์มากกว่า ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานที่กากับดูแล
อาจต้องระบุในใบอนุญาตเกี่ยวกับประเภทของการประกันภัยที่คนกลางประกันภัยได้รับอนุญาตให้
เป็นสื่อกลาง โดยคานึงถึงแผนธุรกิจที่นาเสนอและความเชี่ยวชาญของคนกลางประกันภัย
18.1.5 ก่อนที่จะออกใบอนุญาต หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้มีการส่งใบสมัคร
รวมถึงข้อมูลต่างๆ อาทิ:



สาเนาความตกลงแนวทางปฏิบัติที่ดีของคนกลาง (Conduct of Business
Rules) หรือแนวทางปฏิบัติที่ดีของคนกลาง ที่กาหนดโดยหน่วยงานที่กากับดูแล
ข้อมูลการเป็นเจ้าของ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จาเป็นในการทาให้เข้าใจ
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ถึงความเป็นเจ้าของคนกลางประกันภัย
ข้อเสนอเกี่ยวกับวิธีการหาเงินทุน
แผนธุรกิจ
ข้อมูลบุคลากร โดยเฉพาะในตาแหน่งที่สาคัญ
ผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของตาแหน่งที่สาคัญ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามที่ให้บริการ
ข้อมูลผู้ตรวจสอบบัญชีถ้ามี
ข้อมูลความคุ้มครองการประกันภัยความรับผิดในวิชาชีพ รวมถึงจานวน
ข้อจากัด หรือ การรับรองอื่นที่ใกล้เคียง
หากเป็นรูปบริษัท (Incorporated) ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท เช่น หนังสือ
รับรองการจดทะเบียนบริษัท
ข้อมูลนโยบาย ขั้นตอน และการบริหารด้านที่สาคัญ อาทิ:
o
o
o
o
o
o

การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
การต่อต้านอาชญากรรทางการเงิน (AML/CFT และการฉ้อโกง)
การตั้งธุรกิจใหม่
เงินลูกค้า
การร้องเรียน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หน่วยงานที่กากับดูแลอาจต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการการสมัครสมบูรณ์
18.1.6 หน่วยงานที่กากับดูแลอาจกาหนดเงินทุนขั้นต่า เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ที่มีเงินทุนไม่
เพียงพอเข้าสู่ตลาด ในกรณีนี้ ข้อกาหนดอาจต้องคานึงถึงปัจจัยเสี่ยง เช่น ลักษณะของธุรกิจที่จะเป็น
สื่อกลาง คนกลางประกันภัยบริหารบัญชีของลูกค้าหรือไม่ ระดับของการประกันความรับผิด และ
ระดับค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถกาหนดเงินทุนขั้นต่าตามความเสี่ยงที่เหมาะสม
18.1.7 ในกรณีพิเศษ หน่วยงานที่กากับดูแลอาจเลือกที่จะให้การยกเว้นข้อบังคับในการออก
ใบอนุญาตบางข้อ แต่ควรแน่ใจว่าการยกเว้นจะไม่ทาให้เกิดเกณฑ์การกากับดูแลที่แตกต่างกัน
(Regulatory Arbitrage) หรือ เพิ่มความเสี่ยงให้ลูกค้า
18.1.8 หน่วยงานที่กากับดูแลควรพิจารณาว่า ข้อบังคับใดสามารถใช้กับคนกลางประกันภัย
ที่ดาเนินธุรกิจข้ามพรมแดนจากภายนอกประเทศ ข้อบังคับดังกล่าว ควรมีความโปร่งใสต่อลูกค้า
รวมถึงคนกลางประกันภัย เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้เวลาต้องเจรจากับคนกลางประกันภัยจาก
ประเทศอื่น
18.1.9 หน่วยงานที่กากับดูแลอาจต้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการออกใบอนุญาตแบบ
ต่ออายุเป็นช่วงๆ ซึ่งมีข้อดีคือสามารถประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเป็นระยะๆ
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18.2 หน่วยงานที่กากับดูแลควรมั่นใจว่าคนกลางประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตในประเทศได้รับการ
กากับดูแลอย่างต่อเนื่อง
18.2.1 หน่วยงานที่กากับดูแลควรตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ภายหลังการออกใบอนุญาต
18.2.2 นอกเหนือจากการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ หน่วยงานที่กากับ
ดูแลอาจกาหนดให้มีการรายงานการฝ่าฝืนเงื่อนไขของใบอนุญาตหรือกฎระเบียบอื่นๆ
18.2.3 โดยทั่วไป การวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย
เป็นแหล่งข้อมูลสาคัญในการประเมินการดาเนินธุรกิจที่มีปัญหาในด้านคนกลางประกันภัย
18.2.4 การกากับดูแลอย่างต่อเนื่อง อาจรวมถึงการรายงานต่อหน่วยงานที่กากับดูแล
(Off-site Monitoring) และการตรวจสอบ ณ ที่ทาการธุรกิจ (On-site Inspection) ตามความ
จาเป็น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ระบุไว้ใน ICP 9 Supervisory Review and Reporting แต่
อาจต้องมีการปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะธุรกิจคนกลางประกันภัย หน่วยงานที่กากับดูแล
อาจกาหนดข้อมูลที่ต้องการเพื่อการทา Off-site Monitoring รวมถึงข้อมูลที่ต้องรายงานเป็นประจา
หรือ เป็นกรณีพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น:







งบการเงิน หรือ ประกาศที่รับรองความมั่นคงทางการเงินของคนกลางประกันภัย
หนังสือรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีถ้ามี
การรับรองความคุ้มครองความรับผิดทางวิชาชีพ หรือ การรับรองอื่นที่ใกล้เคียง
ข้อมูลแหล่งและที่ตั้งของธุรกิจ
สรุปการเคลื่อนไหวของบัญชีลูกค้าถ้ามี
การเปลี่ยนแปลงในตาแหน่งที่สาคัญและเจ้าของ

18.2.5 การตรวจสอบ ณ ที่ทาการธุรกิจ ควรพิจารณาด้านต่างๆ ต่อไปนี้:








บรรษัทภิบาลและการควบคุมภายใน
ขั้นตอนและการควบคุมการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน
ตรวจสอบบัญชีลูกค้าถ้ามี
ตรวจสอบแฟ้มข้อมูลลูกค้าถ้ามี
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้าและข้อตกลงทางธุรกิจ (Terms of
Business Agreements: TOBAs)
ตรวจสอบเอกสารคาแนะนาและเหตุผลที่ให้คาแนะนาดังกล่าว

18.2.6 หน่วยงานที่กากับดูแลอาจมีการประชุมร่วมกับคนกลางประกันภัยเป็นประจา
เพิ่มเติมจากการทา Off-site และ On-site Inspection นอกจากนี้ หน่วยงานที่กากับดูแลอาจใช้
การทดสอบ เช่น การทดสอบโดยไม่เปิดเผยตัว (Mystery Shopping) เพื่อประเมินว่านโยบายคน
กลางประกันภัยและขั้นตอนต่างๆ เป็นธรรมต่อลูกค้า
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18.2.7 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องใช้ขั้นตอนการกากับดูแลคนกลางประกันภัยตาม
ประเภทของใบอนุญาต (ระดับองค์กรหรือระดับบุคคล) การรายงานสาหรับพนักงานขายตรงของ
บริษัทประกันภัยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัย
18.2.8 หน่วยงานที่กากับดูแลอาจต้องพิจารณาถึงข้อดีของการกากับตามความเสี่ยง (Risk
Based Approach) ซึ่งจะให้ความสาคัญต่อด้านที่มีความเสี่ยงสูง เช่น:




กรณีที่คนกลางประกันภัยให้คาปรึกษา
การเป็นสื่อกลางสาหรับผลิตภัณฑ์ระยะยาวหรือมีความซับซ้อน หรือ
มีองค์ประกอบของการลงทุน
กรณีที่ลูกค้ามีความรู้ความเชี่ยวชาญค่อนข้างน้อย

การกากับดูแลทางอ้อม
18.2.9 วิธีการกากับดูแลในบางประเทศ คือการกากับดูแลคนกลางประกันภัยทางอ้อม
ผ่านการกากับดูแลของบริษัทประกันภัย การใช้วิธีนี้ หน่วยงานที่กากับดูแลต้องพิจารณาถึงขอบเขตที่
จะทาให้วิธีการนี้ประสบผลสาเร็จ อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้ว หน่วยงานที่กากับดูแลยังคงเป็น
ผู้รับผิดชอบให้คนกลางประกันภัยได้รับการกากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
18.2.10 การกากับดูแลทางอ้อมอาจเหมาะกับตัวแทนมากกว่านายหน้า เนื่องจากตัวแทน
อาจปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความตกลงของบริษัทประกันภัย
18.2.11 การกากับดูแลทางอ้อมสามารถใช้ได้ในกรณีที่บริษัทประกันภัยพึ่งพาคนกลาง
ประกันภัยเพื่อการดาเนินงานในนามของบริษัท ยกตัวอย่างเช่น บริษัทประกันภัยต้องมีการเก็บข้อมูล
ของลูกค้าเป็นอย่างดี เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของลูกค้า (Due Diligence)
บริษัทประกันภัยจะถูกประเมินกระบวนการดังกล่าว รวมถึงการที่คนกลางประกันภัยดาเนิน
กระบวนการดังกล่าว
18.2.12 หน่วยงานที่กากับดูแลต้องกาหนดให้บริษัทประกันภัยดาเนินธุรกิจกับคนกลาง
ประกันภัยที่มีใบอนุญาต และตรวจสอบว่าคนกลางประกันภัยมีความรู้ ความสามารถ และสถานะ
ทางการเงิน ที่สามารถดาเนินธุรกิจดังกล่าวได้
18.2.13 หน่วยงานที่กากับดูแลอาจต้องกาหนดให้บริษัทประกันภัยมีกลไกที่โปร่งใสในการ
จัดการ เรื่องร้องเรียนคนกลางประกันภัย และรายงานการฝ่าฝืนกฎระเบียบของคนกลางประกันภัย
ซึ่งอาจรวมถึง การสังเกตว่าคนกลางประกันภัยบางคนได้รับเรื่องร้องเรียนเดิมๆ เป็นประจา การ
จัดเก็บข้อมูลดังกล่าว จะทาให้บริษัทประกันภัยสามารถจัดส่งรายงานการร้องเรียนที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ให้
หน่วยงานที่กากับดูแล ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนอาจเกี่ยวข้องกับการประเมินความน่าเชื่อถือของคน
กลางประกันภัย
18.2.14 ภายใต้วิธีการนี้ หน่วยงานที่กากับดูแลควรแน่ใจว่าบริษัทประกันภัยปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับในการกากับดูแลคนกลางประกันภัยผ่าน On-site และ Off-site Inspection
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ของบริษัทประกันภัย
องค์กรกากับดูแลตัวเอง
18.2.15 องค์กรกากับดูแลตัวเอง (Self-Regulatory Organization: SRO) เป็นองค์กรนอก
ภาครัฐที่ทาการกากับดูแลอุตสาหกรรมหรือวิชาชีพในระดับหนึ่ง การกากับดูแลของ SRO สามารถ
สนับสนุนการกากับดูแลคนกลางประกันภัยผ่านกฎระเบียบของสมาชิกและข้อบังคับตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
18.2.16 ในกรณีที่ SRO เข้ามามีส่วนร่วมในการกากับดูแลคนกลางประกันภัย หน่วยงานที่
กากับดูแลควรแน่ใจว่า SRO มีมาตรฐานที่เหมาะสม ก่อนอนุญาตให้มีอานาจในการกากับดูแล
หน่วยงานที่กากับดูแลควรกากับดูแล SRO โดยการตรวจสอบว่าผลการดาเนินงานและมาตรฐานมี
ความสมบูรณ์ และเข้าแทรกแซงเมื่อเกิดข้อบกพร่อง
18.2.17 กฎระเบียบข้อบังคับของ SRO อาจไม่ครอบคลุมทุกด้านของการกากับดูแลคนกลาง
ประกันภัยตามความต้องการของหน่วยงานที่กากับดูแล ดังนั้น ในกรณีที่ SRO มีส่วนร่วมในการกากับ
ดูแล หน่วยงานที่กากับดูแลไม่ควรสละความรับผิดชอบทั้งหมดเพื่อการกากับดูแลของ SRO
18.3 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้คนกลางประกันภัยมีระดับความรู้และประสบการณ์
รวมถึงคุณธรรมและประสิทธิภาพ
ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ
18.3.1 บุคคลที่เป็นคนกลางประกันภัยควรมีความรู้ทางวิชาชีพ ความรู้ทางวิชาชีพสามารถ
ได้มาโดยประสบการณ์ การศึกษา และการฝึกอบรม นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถแสดงว่ามีความรู้ทาง
วิชาชีพ ควรมีการได้มาซึ่งคุณสมบัติทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
18.3.2 คุณสมบัติทางวิชาชีพเป็นพื้นฐานที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการดาเนินงานโดย
มืออาชีพ รวมถึงคนกลางประกันภัย ดังนั้น หน่วยงานที่กากับดูแลควรแน่ใจว่าคนกลางประกันภัย
มีนโยบาย และขั้นตอนซึ่งกระตุ้นให้แต่ละบุคคลมีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
18.3.3 หน่วยงานที่กากับดูแลควรมั่นใจว่าบุคคลที่รับผิดชอบการดาเนินงานของคนกลาง
ประกันภัยมีคุณสมบัติทางวิชาชีพและประสบการณ์ที่เหมาะสมสาหรับธุรกิจที่เป็นสื่อกลาง ผลิตภัณฑ์
หรือความต้องการของลูกค้าที่มีความซับซ้อน จะต้องการคุณสมบัติและประสบการณ์ที่มากขึ้น
คุณสมบัติและประสบการณ์ควรเหมาะสมกับประเภทของสื่อกลางที่ดาเนินงาน ว่าเป็นตัวแทนสาหรับ
บริษัทประกันภัย หรือ นายหน้าดาเนินงานในนามของลูกค้า เมื่อได้รับคุณสมบัติทางวิชาชีพ คนกลาง
ประกันภัยควรเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพอยู่เสมอ องค์กรทางวิชาชีพบางองค์กรกาหนดระยะเวลาขั้น
ต่าในการพัฒนาวิชาชีพของสมาชิก
18.3.4 หน่วยงานที่กากับดูแลอาจต้องยอมรับคุณสมบัติขององค์กรทางวิชาชีพโดยเฉพาะ
ในประเทศที่ไม่มีองค์กรดังกล่าว อาจกระตุ้นให้มีการยอมรับคุณสมบัติจากองค์กรทางวิชาชีพใน
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ต่างประเทศ หน่วยงานที่กากับดูแลอาจพิจารณาการยอมรับคุณสมบัติของต่างชาติ ในกรณีที่มีความ
เท่าเทียมหรือเกินคุณสมบัติในประเทศ
18.3.5 คนกลางประกันภัยควรมีความรู้เกี่ยวกับสถานะของบริษัทประกันภัยที่คนกลาง
ประกันภัยจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ ยกตัวอย่างเช่น ความรู้เกี่ยวกับประเทศที่บริษัทประกันภัยจด
ทะเบียน บริษัทเป็นสาขาหรือบริษัทลูก สถานะทางการเงินและการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
บริษัทประกันภัย และการให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยสาหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกันภัย
ความเป็นธรรม
18.3.6 คนกลางประกันภัยควรปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีมาตรฐานทางจริยธรรมสูง ซึ่ง
ควรมีคุณสมบัติส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้:





มีความซื่อสัตย์ และเป็นคนเปิดเผย
มีความน่าเชื่อถือ พึ่งพาได้ และน่าเคารพนับถือ
ไม่ฉวยโอกาส
ไม่รับหรือให้ของขวัญในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการเป็นหนี้บุญคุณอย่างไม่เหมาะสม

18.3.7 หน่วยงานที่กากับดูแลควรแน่ใจว่าคนกลางประกันภัยอยู่ภายใต้นโยบายหรือ
ขั้นตอนภายใน หรือ มาตรฐานจริยธรรมทางวิชาชีพขององค์กรทางวิชาชีพ ซึ่งกาหนดให้มีความเป็น
ธรรม
18.3.8 หน่วยงานที่กากับดูแลอาจกาหนดและเผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจที่คนกลาง
ประกันภัยต้องปฏิบัติตาม จรรยาบรรณทางธุรกิจควรสอดคล้องกับกฎหมาย และอาจครอบคลุมถึง
การเจรจาระหว่างคนกลางประกันภัยและลูกค้า
18.3.9 บริษัทคนกลางประกันภัยควรดาเนินงานตามขั้นตอนเพื่อประเมินความเป็นธรรม
ของคนกลางประกันภัย ขั้นตอนดังกล่าวควรรวมถึงการตรวจสอบประวัติก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน ซึ่ง
ควรรวมถึงการตรวจสอบประวัติทางอาชญากรรมและประวัติการทางาน
ความมีประสิทธิภาพ
18.3.10 หน่วยงานที่กากับดูแลควรแน่ใจว่าคนกลางประกันภัยปฏิบัติหน้าที่สาหรับธุรกิจที่
ตนเอง มีความสามารถเท่านั้น
18.3.11 หน่วยงานที่กากับดูแลควรให้คนกลางประกันภัยปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอน
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของคนกลางประกันภัย การประเมินมีความสาคัญมากสาหรับพนักงานใหม่
หรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่หรือหน้าที่ที่มีความท้าทายมากขึ้น ความมีประสิทธิภาพควร
ได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องสาหรับพนักงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี้ :



สังเกตจากการสัมภาษณ์ลูกค้า
การตรวจสอบแฟ้มข้อมูลลูกค้า
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การสัมภาษณ์ภายใน
การสอนงาน

18.3.12 อานาจในการเข้าตรวจสอบ ณ ที่ทาการธุรกิจ ของหน่วยงานที่กากับดูแล
(รวมถึงการตรวจสอบและสัมภาษณ์พนักงาน) ให้โอกาสหน่วยงานที่กากับดูแลในการประเมิน
ประสิทธิภาพระหว่างการตรวจสอบธุรกิจ
บทบาทและมาตรฐานวิชาชีพ
18.3.13 SRO และองค์กรทางวิชาชีพ สามารถเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมมาตรฐานทาง
วิชาชีพ ในกรณีที่องค์กรเหล่านี้ออกมาตรฐานหรือจรรยาบรรณ ซึ่งสมาชิกต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานที่
กาหนดโดย SRO หรือ องค์กรทางวิชาชีพที่มีสมาชิกอยู่ในภาคธุรกิจประกันภัยอาจประกอบด้วย:





การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและความเป็นธรรม
การปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
การให้บริการอย่างมีคุณภาพ
การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม

18.3.14 สมาชิกที่ฝ่าฝืนมาตรฐานทางวิชาชีพขององค์กร อาจได้รับการดาเนินการทางวินัย
เช่น การพักสถานะหรือยกเลิกการเป็นสมาชิก
18.3.15 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องมั่นใจว่าในกรณีที่การกากับดูแลขึ้นอยู่กับองค์กรทาง
วิชาชีพ องค์กรนั้นต้องมีการดาเนินการทางวินัยที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หน่วยงานที่กากับดูแลอาจ
ตัดสินใจที่จะไม่พึ่งพากระบวนการขององค์การทางวิชาชีพทั้งหมด และรักษาสิทธิในการดาเนินการ
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางธุรกิจของคนกลางประกันภัยโดยตรง
18.4 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้คนกลางประกันภัยมีบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม
18.4.1 คนกลางประกันภัยควรอยู่ภายใต้กฎบรรษัทภิบาลขั้นต่า กฎบรรษัทภิบาลอาจ
แตกต่างกันไป โดยขั้นอยู่กับลักษณะ และขนาดของสื่อกลางและความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึง
กฎระเบียบของบริษัท ดังนั้น กฎระเบียบข้อบังคับอาจแตกต่างกันระหว่างสององค์กร อย่างไรก็ตาม
กฎบรรษัทภิบาลขั้นต่าสาหรับแต่ละสื่อกลางควรเพียงพอเพื่อให้สามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมั่นคง
และสามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
18.4.2 บรรษัทภิบาลที่ดีสามารถได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานที่กากับดูแล รวมถึง
หน่วยงานและองค์กรที่ออกแนวทางต่างๆ เช่น หลักเกณฑ์การปฏิบัติสาหรับคนกลางประกันภัย
เกี่ยวกับหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล อาทิ:




การรักษามาตรฐานเรื่องความเหมาะสมของบุคลากร
การรักษามาตรฐานที่เหมาะสมสาหรับพฤติกรรมทางธุรกิจ
การตัดสินใจที่สาคัญต้องผ่านการหารือในระดับคณะกรรมการบริษัท หรือ ระดับ
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ผู้บริหาร
การมีจานวนบุคลากรที่เพียงพอสาหรับการดาเนินธุรกิจ
การมีระดับการควบคุมภายในที่เหมาะสม
การเก็บรักษาแฟ้มและบันทึกต่างๆ เพื่อสามารถตรวจสอบได้
การควบคุมการจ้างงานภายนอกอย่างเหมาะสม
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
การประกันภัย เช่น การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการฉ้อโกง
เป็นต้น

18.4.3 ในการกาหนดกฎบรรษัทภิบาล หน่วยงานที่กากับดูแลอาจต้องพิจารณาถึงการใช้กฎ
ดังกล่าวกับกิจการที่มีเจ้าของคนเดียว และองค์กรขนาดเล็ก ที่ดาเนินธุรกิจคนกลางประกันภัย
เนื่องจากขนาดธุรกิจที่มีขนาดเล็ก อาจส่งผลให้กิจการเหล่านี้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎบรรษัทภิบาล
เดียวกันกับบริษัทขนาดใหญ่ได้ กฎบรรษัทภิบาลที่ธุรกิจขนาดเล็กอาจไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ได้แก่
การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และการปฏิบัติตามข้อบังคับในการฝึกอบรม
และเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในขณะที่มาตรฐานข้อนี้ และมาตรฐานอื่นๆ ของ IAIS ที่เกี่ยวข้องกับคน
กลางประกันภัย จะต้องนาไปใช้โดยคานึงถึงขนาด ลักษณะ และความซับซ้อนของธุรกิจ หน่วยงานที่
กากับดูแลต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่า
18.4.4 บริษัทประกันภัยต้องรับผิดชอบษรรษัทภิบาลของพนักงานขายตรง และต้องปฏิบัติ
ตาม ICP 7 Corporate Governance
18.5 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้คนกลางประกันภัยเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ต่อลูกค้า:
 เงื่อนไขของธุรกิจระหว่างคนกลางประกันภัยและลูกค้า
 ความสัมพันธ์กับบริษัทประกันภัยที่ทางานด้วย
 ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
18.5.1 มาตรฐานข้อนี้ให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคนกลางประกันภัย
กฎระเบียบข้อบังคับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่นาเสนอลูกค้าระบุไว้ใน
ICP 19 Conduct of Business
18.5.2 ในการกาหนดกฎระเบียบการเปิดเผยข้อมูล หน่วยงานที่กากับดูแลอาจต้องคานึงถึง
ปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้:




ลักษณะของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่แตกต่างกัน
ระดับความรู้ของลูกค้าที่แตกต่างกัน
การทาธุรกรรมของประเภทการประกันภัยที่แตกต่างกัน (เช่น ความแตกต่าง
ระหว่างการประกันภัยเพื่อการพาณิชย์และการประกันภัยส่วนบุคคล)

ปัจจัยเหล่านี้อาจมีอิทธิพลต่อลักษณะและเวลาในการเปิดเผยข้อมูลในระดับหนึ่ง
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18.5.3 เวลาในการเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของข้อมูลอาจแตกต่างกันในบางกรณี
หน่วยงานที่กากับดูแลควรแน่ใจว่ากฎระเบียบข้อบังคับในการเปิดเผยข้อมูลให้ความคุ้มครองลูกค้า
อย่างเหมาะสม โดยการพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:
เงื่อนไขทางธุรกิจ
18.5.4 การทาความตกลงเงื่อนไขทางธุรกิจอาจเป็นวิธีที่สะดวกเพื่อให้คนกลางประกันภัย
สามารถนาเสนอข้อมูลที่สาคัญต่อลูกค้า และเป็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เอกสารดังกล่าว
อาจประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้:











หน่วยงานที่ให้ใบอนุญาตและกากับดูแลคนกลางประกันภัย
คนกลางประกันภัยเป็นตัวแทนหรือนายหน้า
บริการที่นาเสนอ ว่านาเสนอผลิตภัณฑ์จากทุกบริษัท บางบริษัท หรือบริษัทเดียว
การเรียกเก็บเงิน
สิทธิในการยกเลิก
การร้องเรียน
การบริหารจัดการเงินของลูกค้า
การรักษาข้อมูลลับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลการรับค่าตอบแทน

18.5.5 คนกลางประกันภัยควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขทางธุรกิจแก่ลูกค้าก่อนการทา
สัญญา ในกรณีที่คนกลางประกันภัยและลูกค้ามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หรือ ในกรณีที่มี
การต่ออายุกรมธรรม์ คนกลางประกันภัยควรพิจารณาว่าควรมีการกล่าวซ้าเรื่องเงื่อนไข ทางธุรกิจ
หรือไม่ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขทางธุรกิจ อาจจาเป็นในกรณีที่มีการปรับปรุง/แก้ไขเงื่อนไขทาง
ธุรกิจเท่านั้น
18.5.6 ในกรณีที่ต้องมีการจัดทาความคุ้มครองทางการประกันภัยอย่างเร่งด่วน อาจทาการ
นาเสนอเงื่อนไขทางธุรกิจระหว่างการทาสัญญาได้ ในกรณีดังกล่าว การนาเสนอข้อมูลอาจทา
โดยวาจาและจัดส่งข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าในภายหลัง
18.5.7 หน่วยงานที่กากับดูแลอาจกาหนดให้คนกลางประกันภัยจัดเก็บสาเนาเงื่อนไขทาง
ธุรกิจที่ลงนามโดยลูกค้าไว้ ในกรณีที่มีการทาสัญญาทางอินเตอร์เน็ต ลูกค้าสามารถรับทราบเงื่อนไข
ทางธุรกิจก่อนซื้อกรมธรรม์ และบริษัทประกันภัยสามารถเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
สถานะของคนกลางประกันภัย
18.5.8 สถานะของคนกลางประกันภัยสามารถบ่งบอกถึงขอบเขตของผลิตภัณฑ์ที่แนะนาต่อ
ลูกค้าและอาจแสดงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในกรณีที่คนกลางประกันภัยสามารถเลือก
นาเสนอผลิตภัณฑ์จากบริษัทเดียว หรือ จากไม่กี่บริษัท ลูกค้าอาจต้องทาการศึกษาเพื่อค้าหาเงื่อนไข
หรือผลิตภัณฑ์อื่นในตลาดที่ดีหรือเหมาะสมกว่า
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18.5.9 ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสาคัญมากที่คนกลางประกันภัยจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกลางประกันภัยและบริษัทประกันภัยต่อลูกค้า โดยเฉพาะข้อมูลว่าคนกลาง
ประกันภัยเป็นอิสระจากบริษัทหรือเป็นตัวแทนของบริษัท ตามกฎหมายหรือในทางปฏิบัติ บริษัท
เดียวหรือหลายบริษัท และได้รับอนุญาตให้ทาสัญญาประกันภัยในนามของบริษัทประกันภัยหรือไม่
18.5.10 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคนกลางประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่มบริษัทประกันภัยหรือถ้าคนกลางประกันภัยมีผลประโยชน์ทางการเงิน เช่น เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท
ประกันภัยหรือกลุ่มบริษัทประกันภัย ความสัมพันธ์ดังกล่าวควรมีการเปิดเผยต่อลูกค้า
18.5.11 ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นส่วนหนึ่งในความตกลงเงื่อนไขทางธุรกิจ หรือ แยกต่างหาก
และเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีความสาคัญมาก ควรมีการชี้แจงทางวาจาต่อลูกค้า
ค่าตอบแทน
18.5.12 คนกลางประกันภัยได้รับค่าตอบแทนจากค่าธรรมเนียมและค่านายหน้า ดังนี้:




ค่าธรรมเนียมจากลูกค้าโดยตรง
ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าจากลูกค้า เช่น จากการหักจากเบี้ยประกันภัยหรือ
เงินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าจ่ายโดยบริษัทประกันภัย

18.5.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินอาจเป็นข้อมูลที่สาคัญสาหรับลูกค้า โดยขึ้นอยู่กับ
ประเภทของการประกันภัย ยกตัวอย่างเช่น สาหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีองค์ประกอบของ
การลงทุน ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหรืออื่นๆ ที่ต้องหักจากเงินลงทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือค่า
นายหน้าที่หักจากเงินลงทุน ล้วนเป็นข้อมูลสาคัญ สาหรับการประกันวินาศภัยและการประกันชีวิต ซึ่ง
ไม่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมโดยตรงจากลูกค้า ข้อมูลดังกล่าวอาจไม่มีผลกระทบโดยตรงแต่อาจมี
ความสัมพันธ์กับอิสรภาพในการให้คาแนะนาต่อลูกค้า
18.5.14 ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทาให้มีความจาเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับค่าตอบแทนของคนกลางประกันภัย ได้ระบุไว้ใน ICP 19 Conduct of Business และใช้กับ
คนกลางประกันภัยทุกประเภท อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่กากับดูแลอาจให้ข้อยกเว้นในกรณีที่มีความ
เสี่ยงต่าและสามารถจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้
18.5.15หน่วยงานที่กากับดูแลอาจกาหนดให้ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม
และค่านายหน้าเมื่อมีการร้องขอจากลูกค้า คนกลางประกันภัยควรให้ลูกค้ารับทราบถึงสิทธิในการร้อง
ขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่านายหน้า การสื่อสารควรมีความชัดเจนและไม่ชักนาในทางที่ผิด
ในกรณีของผลกระทบจากค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มี
องค์ประกอบของการลงทุน หน่วยงานที่กากับดูแลอาจกาหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อลูกค้า
ก่อนการซื้อขายกรมธรรม์
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18.5.16 ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินอาจรวมอยู่เป็นส่วนหนึ่งของความตกลงเงื่อนไขทาง
ธุรกิจ หรือ แยกต่างหาก เนื่องจากค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าอาจแตกต่างกันระหว่างแต่ละ
ผลิตภัณฑ์และระหว่างบริษัท อาจต้องมีการแยกออกจากกันระหว่างแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยการระบุไว้
ในเอกสารของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีความสาคัญมากต่อผลิตภัณฑ์บาง
ประเภท อาจต้องมีการย้าให้ลูกค้าทราบทางวาจา
18.5.17 ค่าตอบแทนบางประเภทของคนกลางประกันภัยอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ในกรณีนี้คนกลางประกันภัยอาจพยายามนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้ค่าธรรมเนียมหรือค่า
นายหน้ามากกว่า ดังนั้น หน่วยงานที่กากับดูแลควรมีขั้นตอนที่เข้มงวดในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และลูกค้าได้ผลประโยชน์อย่างเต็มที่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจบริหาร
จัดการได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ยกตัวอย่างเช่น จากการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสม และการ
ยินยอมอย่างเป็นทางการจากลูกค้า หากดาเนินการไม่สาเร็จคนกลางประกันภัยอาจปฏิเสธการ
ดาเนินการ ในกรณีที่หน่วยงานที่กากับดูแลมีความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการเปิดเผยข้อมูล
เพื่อจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หน่วยงานที่กากับดูแลอาจคานึงถึงวิธีอื่นในการจัดการ
กับความขัดแย้ง เช่น:



ห้ามให้มีผลประโยชน์ทางการเงินบางประเภท
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างบางอย่าง เช่น ห้ามการจ่ายหรือการรับค่านายหน้า
สาหรับผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน

ประเด็นข้างต้นอาจระบุไว้ในประมวลจรรยาบรรณที่ออกโดย SRO
18.5.18 หน่วยงานที่กากับดูแลควรระมัดระวังการให้ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน หรือที่
เรียกว่า “Soft Commission” ที่จ่ายให้คนกลางประกันภัยโดยบริษัทประกันภัย ผลประโยชน์เหล่านี้
อาจรวมถึงการสนับสนุนหน้าที่การงาน หรือ การจัดงานรื่นเริงสังสรรค์ต่างๆ กิจกรรมดังกล่าวอาจ
ส่งผลให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีความโปร่งใสน้อยกว่า การจ่ายค่าธรรมเนียมและค่า
นายหน้า และต้องมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
18.6 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้คนกลางประกันภัยที่บริหารจัดการเงินของลูกค้ามี
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีเพื่อปกป้องกองทุนดังกล่าว
18.6.1 ในการดาเนินธุรกิจ คนกลางประกันภัยอาจต้อง:
 รับเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากลูกค้า
 รับเงินจากบริษัทประกันภัยเพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือคืนค่าเบี้ยประกันภัย
แก่ลูกค้า
18.6.2 บางประเทศอาจมีข้อบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับกระแสเงินที่ถ่ายโอนจากลูกค้าผ่าน
คนกลางประกันภัยไปยังบริษัทประกันภัยและในทางกลับกัน รวมถึงการพิจารณาว่าลูกค้าหรือบริษัท
ประกันภัยมีความเสี่ยงหรือไม่
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18.6.3 ในกรณีที่กองทุนเป็นความเสี่ยงของลูกค้า กองทุนนี้จะเรียกว่า “Client Monies”
หรือ “Client’s Money” คนกลางประกันภัยควรมีนโยบายและขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้อง
กองทุนเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า
18.6.4 ในกรณีที่คนกลางประกันภัยเป็นตัวแทนของบริษัทประกันภัย กองทุนเหล่านี้จะ
เรียกว่า “Monies held at the risk of insurers” ในกรณีนี้ บริษัทประกันภัยต้องรับผิดชอบกองทุน
ที่มีตัวแทนเป็นผู้ดูแลในนามของบริษัท
18.6.5 ในการกาหนดข้อบังคับสาหรับคนกลางประกันภัยในการปกป้องเงินของลูกค้า
หน่วยงานที่กากับดูแลอาจต้องแนะนาให้มีนโยบายและขั้นตอนดังต่อไปนี้:











มีการแยกบัญชีส่วนตัวของคนกลางประกันภัยจากบัญชีของลูกค้า
บัญชีของลูกค้าเป็นของธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศ หรือ ในประเทศอื่น
ห้ามไม่ให้มีเงินอื่นอยู่ในบัญชีของลูกค้า ยกเว้นในกรณีที่มีความจาเป็นต้องคงไว้
ซึง่ เงินขัน้ ต่าในบัญชี เงินดอกเบีย้ หรือค่านายหน้าคนกลางประกันภัย
มีการจ่ายเงินเข้าบัญชีตามกาหนด
มีระบบการเงินและการควบคุมการเงินที่มีประสิทธิภาพ
มีการเก็บรักษาสมุดคู่ฝากและประวัติและมีการตรวจสอบ
มีการสานสัมพันธ์กันเป็นประจา
ความขัดแย้งในบัญชีได้รับการตรวจสอบและแก้ไข
ไม่มีการจ่ายเงินจากบัญชีลูกค้า ก่อนมีการจ่ายเงินเข้าบัญชี เพื่อให้แน่ใจว่าบัญชี
ของลูกค้าจะไม่ติดลบ สาหรับลูกค้าแต่ละราย
มีการบริหารจัดการดอกเบี้ย

18.6.6 เพื่อเป็นการปกป้องเงินของลูกค้า บัญชีของลูกค้าไม่สามารถนาไปใช้เพื่อชาระเงิน
คืนเจ้าหนี้ของคนกลางประกันภัยในกรณีที่ล้มละลาย
18.6.7 หน่วยงานที่กากับดูแลควรแน่ใจว่าในกรณีที่คนกลางประกันภัยบริหารจัดการบัญชี
ของลูกค้า มีการเปิดเผยเงื่อนไขของบัญชีต่อลูกค้า รวมถึงว่าความเสี่ยงนั้นตกอยู่กับลูกค้าหรือบริษัท
ประกันภัย
18.7 หน่วยงานที่กากับดูแลควรมีมาตรการในการกากับดูแลที่เหมาะสมกับคนกลางประกันภัย
และมีอานาจในการดาเนินการกับบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสื่อกลางโดยไม่มีใบอนุญาต
18.7.1 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องดาเนินการกับคนกลางประกันภัยตามความเหมาะสม
เช่น ในกรณีที่คนกลางประกันภัยไม่ปฏิบัติตามใบอนุญาตหรือข้อบังคับหรือทาให้ลูกค้ามีความเสี่ยง
อย่างเช่นกรณีต่อไปนี้:




ไม่ให้ข้อมูลที่จาเป็นต่อลูกค้า
นโยบายและขั้นตอนไม่ชัดเจน
ระบบการควบคุมภายใน การจัดเก็บข้อมูล หรือเอกสารไม่มีประสิทธิภาพ
234 จ ก 350




ไม่มีการจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีปัญหาเกี่ยวกับความต่อเนื่องทางธุรกิจ

18.7.2 การดาเนินการของหน่วยงานที่กากับดูแลควรใช้กับระดับองค์กรหรือรายบุคคล
ตามความเหมาะสม การดาเนินการอาจเป็นการแก้ไข หรือ มีการลงโทษเข้ามาเกี่ยวข้อง และอาจ
รวมถึงมาตรการดังต่อไปนี้:






การแก้ไขปรับปรุงนโยบายและขั้นตอน
การจากัดการดาเนินงานทางธุรกิจ
การถอดถอนบุคคลในตาแหน่งสาคัญ
การพักงานหรือยกเว้นบุคคลจากการดาเนินธุรกิจคนกลางประกันภัย
การพักงาน ถอดถอน หรือ ไม่ต่อใบอนุญาต

18.7.3 การดาเนินการกากับดูแล อาจรวมถึงการดาเนินการต่อบริษัทประกันภัยในกรณีการ
ขายตรง หรือ ในกรณีที่บริษัทประกันภัยร่วมมือกับคนกลางประกันภัยในการฝ่าฝืนกฎระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยงานที่กากับดูแล
18.7.4 ในบางกรณี อาจมีความจาเป็นต้องลงโทษบริษัทประกันภัย เช่น ในกรณีที่ต้อง
มีการดาเนินการเพื่อลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
18.7.5 การดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือการลงโทษต้องเหมาะสมกับข้อบกพร่อง
การฝ่าฝืนกฎเพียงเล็กน้อยอาจจัดการได้โดยการว่ากล่าวทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรโดยผู้บริหาร
และมีการติดตามประเมินผล ในขณะที่ข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อลูกค้าอาจต้อง
ใช้มาตรการที่ร้ายแรงกว่า
18.7.6 หน่วยงานที่กากับดูแลต้องแน่ใจว่ามีกระบวนการที่ถูกต้องสาหรับคนกลาง
ประกันภัย (หรือบริษัทประกันภัย) ในการอุทธรณ์ต่อมาตรการการลงโทษของหน่วยงานที่กากับดูแล
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ICP 19: พฤติกรรมการดาเนินธุรกิจ (Conduct of Business)
หน่วยงานที่กากับดูแลกาหนดพฤติกรรมการดาเนินธุรกิจประกันภัย เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับ
ความเป็นธรรม ทั้งก่อนการทาสัญญาจนกระทั่งได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันทุกข้อภายใต้สัญญา
แนวทางปฏิบัติเบื้องต้น
19.0.1 ข้อบังคับทางพฤติกรรมการดาเนินธุรกิจมีส่วนช่วย:





สร้างความเชื่อมั่นของประชาชนและลูกค้าในภาคธุรกิจประกันภัย;
ลดความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยที่ปฏิบัติตามแบบธุรกิจที่มีปัญหาหรือ
มีความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputational Risk) จึงช่วยสนับสนุนกรอบการ
บริหารความเสี่ยง และความมั่นคงทางการเงินโดยรวม; และ
สนับสนุนให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคงแข็งแรง โดยการสร้าง
ความเท่าเทียมกันในการเข่งขัน ในแง่ของระดับที่บริษัทประกันภัยสามารถ
แข่งขันกันได้โดยคงไว้ซึ่งการดาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

19.0.2 พฤติกรรมการดาเนินธุรกิจ มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับวัฒนธรรม ประเพณี
กฎหมาย และพัฒนาการของภาคธุรกิจประกันภัยของแต่ละประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงมักมีมาตรการ
ในการกากับดูแลพฤติกรรมการดาเนินธุรกิจที่หลากหลาย ความแตกต่างดังกล่าว ควรได้รับการ
พิจารณาเมื่อปฏิบัติตาม ICP ข้อนี้ รวมถึงมาตรฐานและแนวทางอื่นๆ เพื่อให้สามารถได้ผลลัพธ์คือ
การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซึ่งการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมประกอบด้วยการปฏิบัติตาม
หลักการทางจริยธรรม การกระทาการโดยสุจริต และการหลีกเลี่ยงการกระทาที่ผิดกฎหมาย
19.0.3 ข้อบังคับสาหรับพฤติกรรมการดาเนินธุรกิจประกันภัยอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของลูกค้าที่บริษัทติดต่อ และประเภทของผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยขอบเขตของข้อบังคับ
สาหรับพฤติกรรมการดาเนินธุรกิจประกันภัยควรคานึงถึงความเป็นไปได้และผลกระทบจาก
ความเสี่ยงจากการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างไม่เป็นธรรม โดยคานึงถึงลักษณะของลูกค้าและประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยด้วย
19.0.4 กฎระเบียบทางพฤติกรรมการดาเนินธุรกิจที่เข้มงวดอาจไม่เหมาะกับการทาธุรกรรม
ประกันภัยต่อ (ในกรณีที่ผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ไม่ได้รับผลกระทบจากการทาประกันภัยต่อ)
อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ถือเป็นการลดหย่อนหน้าที่ของบริษัทประกันภัยต่อในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อ
บริษัทประกันภัยที่ทาธุรกิจด้วย (โปรดดู ICP 13.0.7)
19.0.5 กฎหมายควรกาหนดข้อบังคับที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม ซึ่งรวมถึงบริษัทต่างชาติที่ขาย
ผลิตภัณฑ์ข้ามพรมแดนด้วย
19.0.6 มาตรฐานเหล่านี้และแนวทางต่างๆ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดาเนินธุรกิจ
ประกันภัย ซึ่งให้ความสาคัญกับการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม การประเมินประสิทธิภาพของ
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พฤติกรรมการดาเนินธุรกิจประกันภัยต้องมีการพิจารณานโยบายการกากับ กระบวนการ และขั้นตอน
ที่ใช้ในการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทประกันภัยมีส่วนร่วมในกลุ่มธุรกิจ
การใช้นโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับพฤติกรรมการดาเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจที่เหมาะสม จะส่งผลให้มี
การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมสาหรับทั้งกลุ่มธุรกิจ แม้ว่ากฎหมายในบางประเทศจะกาหนด
ข้อบังคับที่ต่ากว่ามาตรฐานของกลุ่ม นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกากับพฤติกรรม
การดาเนินธุรกิจประกันภัยและคนกลางประกันภัย อาทิ:




การเปิดเผยข้อมูลข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเสนอขายประกันภัยข้ามพรมแดนต่อ
สาธารณชนโดยหน่วยงานที่กากับดูแล
การเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้าในกลุ่มที่ผู้รับประกันภัยอยู่
ความเสี่ยงจากกลุ่มที่อาจส่งผลกระทบต่อกรมธรรม์ที่นาเสนอ

หน่วยงานที่กากับดูแลควรคานึงถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจ
ในการใช้มาตรฐานเหล่านี้
19.0.7 หน่วยงานที่กากับดูแลควรตระหนักถึงข้อบังคับทางพฤติกรรมการดาเนินธุรกิจที่
กาหนด โดยหน่วยงานที่กากับดูแลของภาคบริการทางการเงินอื่นๆ เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน และ
หลีกเลี่ยงความซ้าซ้อนและระดับการกากับดูแลที่แตกต่างกัน (Regulatory Arbitrage)
กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมต่อลูกค้ำ
19.1 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติหน้าที่
ต่อลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญ และความระมัดระวัง
19.1.1 หลักการของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังมีนัยสาคัญคือ
บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยควรปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงบุคคลที่มีความรอบคอบ
19.1.2 บริษัทและคนกลางประกันภัยควรมีนโยบายและขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ดังกล่าว รวมถึงมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและตัวแทนประกันภัย
มีมาตรฐานทางจริยธรรมและความเป็นธรรมที่ดี
19.2 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยจัดทาและปฏิบัติตาม
นโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
19.2.1 หน่วยงานที่กากับดูแลควรแน่ใจว่าบริษัทและคนกลางประกันภัยมีนโยบายและ
ขัน้ ตอนที่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และตรวจสอบว่านโยบายและขั้นตอน
ดังกล่าวได้รับการปฏิบัติตาม
19.2.2 นโยบายและขั้นตอนที่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมมีความสาคัญ
สาหรับลูกค้ารายบุคคล เนื่องจากความไม่สมดุลกันของข้อมูลที่มีระหว่างบริษัทประกันภัยหรือ
คนกลางประกันภัย และลูกค้ารายบุคคล
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19.2.3 ข้อบังคับในการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกรอบ
กฎหมายของแต่ละประเทศ ในขณะที่ผลลัพธ์ที่ต้องการคือการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ผลลัพธ์
นี้สามารถบรรลุได้โดยวิธีการที่หลากหลาย โดยบางประเทศนิยมใช้ข้อบังคับที่เป็นหลักการ
(Principles-Based) ในขณะที่บางประเทศนิยมใช้ข้อบังคับที่เป็นกฎเกณฑ์ (Rules-Based) และ
ประเทศอื่นๆ อาจใช้ข้อบังคับที่ผสมผสานระหว่างทั้งสองวิธี ขึ้นอยู่กับกรณี
19.2.4 การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมประกอบด้วยการปฏิบัติดังต่อไปนี้:








พัฒนาและทาการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า
ให้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อลูกค้าก่อนและหลังการขาย
ลดความเสี่ยงจากการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า
ให้แน่ใจว่าคาแนะนาที่ให้ลูกค้ามีคุณภาพ
จัดการกับเรื่องร้องเรียนและข้อพิพาทของลูกค้าอย่างเป็นธรรม
ปกป้องข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
ปฏิบัติตามความคาดหวังของลูกค้า

19.2.5 การจะบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม บริษัทและคนกลาง
ประกันภัยจะต้องทาให้การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมเป็นส่วนสาคัญของวัฒนธรรมองค์กร
และให้นโยบายและขั้นตอนเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ดังกล่าว มีการบังคับใช้ในองค์กร การทาให้การ
ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัทหรือคนกลางประกันภัยมีปัจจัยที่
สาคัญดังนี้:








ความเป็นผู้นา: การรับผิดชอบการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมควรอยู่ในระดับ
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งต้องกาหนด บังคับใช้ และตรวจสอบ
การปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อลูกค้า
กลยุทธ์: การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมควรเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งในกลยุทธ์
องค์กร
การตัดสินใจ: การตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อลูกค้าควรได้รับการตรวจสอบอย่าง
ละเอียดว่าให้ความเป็นธรรมต่อลูกค้าหรือไม่
การควบคุมภายใน: การตรวจสอบการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าจะต้อง
มีการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ความท้าทายอย่างหนึ่งคือการจัดทา
รายงานภายในที่ประกอบด้วยข้อมูลและตัวชี้วัด เพื่อให้คณะกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงสามารถวัดผลการดาเนินงานของบริษัทและคนกลางประกันภัย
ในการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ ควรมีการจัดทากลไกและ
การควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายและขั้นตอน รวมถึงกรณีต่างๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการคุ้มครองผลประโยชน์ของลูกค้า ได้รับการแก้ไขโดยผู้มีอานาจ
ในการตัดสินใจ
การบริหารการดาเนินงาน: ควรใส่ใจกับการรับพนักงานและตัวแทนประกันภัย
ใหม่ที่มีมาตรฐานทางจริยธรรมและความเป็นธรรมสูง นอกจากนี้ พนักงานที่
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เกี่ยวข้องควรได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้บริการที่เหมาะสมในการให้ความเป็น
ธรรมต่อลูกค้า ทั้งนี้ การประเมินการดาเนินงานควรคานึงถึงความพยายามใน
การบรรลุผลลัพธ์ดังกล่าวด้วย
รางวัล: กลยุทธ์ในการให้ค่าตอบแทนและรางวัลควรคานึงถึงความเป็นธรรมต่อ
ลูกค้า ดังนั้น การให้รางวัลควรได้รับการพิจารณาด้านคุณภาพ และรางวัลนั้น
ไม่ใช่สิ่งกระตุ้นซึ่งอาจส่งผลให้มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

19.2.6 นโยบายและขั้นตอนของบริษัทและคนกลางประกันภัยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อลูกค้า
อย่างเป็นธรรมควรจัดส่งให้หน่วยงานที่กากับดูแล และหน่วยงานที่กากับดูแลอาจสนับสนุนให้บริษัท
และคนกลางประกันภัยเผยแพร่นโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณชน โดยเฉพาะนโยบาย
และขั้นตอนที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทน การจัดการเรื่องร้องเรียน และการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท
19.2.7 นอกจากการพิจารณานโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
หน่วยงานที่กากับดูแลอาจออกแนวทางที่เป็นมาตรฐาน เพื่อช่วยให้บริษัทและคนกลางประกันภัย
สามารถจัดทานโยบายและขั้นตอนที่เหมาะสม
กระบวนกำรก่อนกำรขำย
19.3 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้บริษัทประกันภัยคานึงถึงความต้องการของลูกค้าแต่ละ
ประเภทในการพัฒนาและทาการตลาดผลิตภัณฑ์ประกันภัย
19.3.1 ในบางประเทศ การดาเนินการดังกล่าว สามารถทาได้ผ่านวิธีการให้การเห็นชอบ
ผลิตภัณฑ์ โดยหน่วยงานที่กากับดูแลจะพิจารณาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่ง
รวมถึงมาตรฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย และกฎระเบียบในการคุ้มครองลูกค้า ในประเทศอื่นๆ
มีการใช้ Principle-Based Approach ซึ่งทาให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ประกันภัยมีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาและทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ตามที่ระบุไว้ในหลักการ
วิธีการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์
19.3.2 ในกรณีที่หน่วยงานที่กากับดูแลมีอานาจในการให้การเห็นชอบเงื่อนไขสัญญาหรือ
อัตราเบี้ยประกันภัย กระบวนการให้การเห็นชอบควรมีความสมดุลของการให้ความคุ้มครองลูกค้ากับ
ผลประโยชน์ของลูกค้าในด้านนวัตกรรมและการเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัย การให้ความเห็นชอบ
เงื่อนไขสัญญาหรืออัตราเบี้ยประกันภัยอาจเหมาะกับบางกรณี เช่น กรณีที่บริษัทประกันภัยทาธุรกิจ
กับลูกค้าที่มีความสามารถทางการเงินน้อย กรณีที่ผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนหรือสัญญาประกันภัยเป็น
ภาคบังคับ เช่น ประกันความรับผิดทางรถยนต์ (Automobile Liability Insurance) หรือประกัน
สุขภาพ
19.3.3 ในกรณีข้างต้น หน่วยงานที่กากับดูแลอาจพิจารณาผลิตภัณฑ์โดยคานึงถึง:
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ขีดจากัดของกรมธรรม์
มีการระบุถึงความเสี่ยง กระบวนการ หรือ เงื่อนไข
มีการระบุข้อยกเว้น
มีการปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับภาษาในกรมธรรม์

Principles-Based Approach
19.3.4 ในกรณีที่หน่วยงานที่กากับดูแลใช้ Principles-Based Approach หน่วยงานที่กากับ
ดูแลอาจออกแนวทางเพื่อให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตาม ดังนี้:





การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทาการตลาดควรมีการพิจารณาถึงความต้องการ
ของลูกค้า
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกาเนิดจากบุคคลที่สาม)
ควรมีการประเมินลักษณะของผลิตภัณฑ์ใหม่และเอกสารที่เผยแพร่โดยบุคคลที่มี
ความสามารถในฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบริษัทประกันภัย
ก่อนทาการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการ บริษัทประกันภัยควรทาการพิจารณา
ผลิตภัณฑ์ในด้านรูปแบบ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และวิธีการบริหารความเสี่ยง
นโยบาย ขั้นตอน และการควบคุมควรทาให้บริษัทประกันภัยสามารถ:
o
o
o

o
o



นาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และจากัดการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์สาหรับลูกค้าที่ไม่เหมาะสม
ประเมินความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์ โดยการพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ด้านสิ่งแวดล้อมหรือจากนโยบายของบริษัทประกันภัยที่อาจทาร้าย
ลูกค้า
ทาให้มั่นใจว่าช่องทางการจาหน่ายเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ โดยคานึงถึง
กฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้และควรมีการให้คาแนะนาหรือไม่
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ภายหลังการวางจาหน่ายเพื่อให้มั่นใจว่าตรงตาม
ความต้องการของลูกค้าในกลุ่มเป้าหมาย ประเมินการดาเนินงานของ
ช่องทางการจาหน่ายเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติทางการค้าอย่างเป็น
ธรรม และเข้าแทรกแซงในกรณีที่จาเป็น

บริษัทประกันภัยควรให้ความช่วยเหลือคนกลางประกันภัย เพื่อให้มั่นใจว่าคน
กลางประกันภัยเข้าใจตลาดเป้าหมาย (และลดความเสี่ยงในการเสนอขายผิด
กลุ่มเป้าหมาย)

19.4 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยส่งเสริมผลิตภัณฑ์และ
บริการด้วยความชัดเจน เป็นธรรม และชักนาในทางที่ผิด
19.4.1 ก่อนทาการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริษัทและคนกลางประกันภัยควรมั่นใจว่า
ข้อมูลที่จะนาเสนอนั้นถูกต้อง ชัดเจน และไม่มีการชักนาในทางที่ผิด ขั้นตอนการตรวจสอบที่ดีควรมี
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การพิจารณาจากผู้ตรวจสอบอิสระ สาหรับการโฆษณาและสื่อต่างๆ มากกว่าการตรวจสอบโดยบุคคล
หรือองค์กรที่จัดทาสื่อดังกล่าว
19.4.2 ในกรณีที่บริษัทและคนกลางประกันภัยตระหนักว่าข้อมูลที่นาเสนอไม่ถูกต้องและ
ชัดเจน หรือ ชักนาในทางที่ผิด บริษัทและคนกลางประกันภัยควรยกเลิกข้อมูลและแจ้งบุคคลที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้
19.4.3 ข้อมูลที่นาเสนอควรจะ:





เข้าใจง่าย
มีผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันสาหรับลูกค้าส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์
ระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางค่าสินไหมทดแทน และข้อจากัดอื่นๆ
ไม่มีการแอบหรือลดข้อมูลที่สาคัญหรือคาเตือน

19.4.4 บริษัทประกันภัยควรรับผิดชอบการนาเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และไม่ชักนา
ในทางที่ผิด ไม่ใช่เฉพาะต่อลูกค้า แต่ต่อคนกลางประกันภัยซึ่งต้องใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้คาแนะนา
ต่อลูกค้า
19.5 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดข้อบังคับสาหรับบริษัทและคนกลางประกันภัยที่เกี่ยวกับ
เวลา การให้ข้อมูล และเนื้อหาของข้อมูลที่นาเสนอต่อลูกค้าระหว่างการขาย
19.5.1 บริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย ควรมั่นใจว่าลูกค้าได้รับข้อมูลที่เหมาะสม
เกี่ยวกับกรมธรรม์ในเวลาที่ถูกต้อง และในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้อง
เวลาในการนาเสนอข้อมูลต่อลูกค้า
19.5.2 ลูกค้าควรได้รับทราบข้อมูลก่อนและระหว่างการขาย ข้อมูลที่ให้ลูกค้าควรเป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจก่อนการทาสัญญา
19.5.3 สาหรับเวลาที่ดี บริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยควรพิจารณาความสาคัญ
ของข้อมูลที่มีต่อกระบวนการการตัดสินใจของลูกค้า และเวลาที่ข้อมูลนั้นจะมีประโยชน์ที่สุด
การให้ข้อมูลลูกค้า
19.5.4 ข้อมูลควรมีการนาเสนออย่างชัดเจน เป็นธรรม และไม่ชักนาในทางที่ผิด โดยควร
พยายามใช้ภาษาซึ่งลูกค้าสามารถเข้าใจได้ง่าย
19.5.5 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ควรเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ สื่ออื่นๆ ที่มีความทนทาน
19.5.6 ควรมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ มากกว่าปริมาณของการเผยแพร่
เนื่องจากความเสี่ยงจากการเปิดเผยมากเกินไป อาจทาให้ลูกค้าไม่อ่านข้อมูล คุณภาพของการเผยแพร่
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ข้อมูลอาจพัฒนาได้โดยการมีมาตรฐานการเผยแพร่ (เช่น การจัดทาเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์)
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์คู่แข่งและทาให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น
19.5.7 ควรมีการพัฒนาให้มีการเผยแพร่ที่ชัดเจน และเข้าใจง่ายขึ้น สาหรับผลิตภัณฑ์ที่มี
ความซับซ้อน ซึ่งยากที่ลูกค้าจะเข้าใจ เช่น Packaged Retail Investment Products (PRIPS)
โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
19.5.8 หน่วยงานที่กากับดูแลควรสนับสนุนให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมี
หลักฐานการรับทราบข้อมูลจากลูกค้าว่าได้รับทราบและเข้าใจข้อมูลที่นาเสนอ
เนื้อหาของข้อมูลที่นาเสนอต่อลูกค้า
19.5.9 ข้อมูลที่นาเสนอควรทาให้ลูกค้าเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์ และช่วยให้เข้าใจว่า
ทาไมผลิตภัณฑ์นั้นจึงตรงตามความต้องการของตน
19.5.10 ระดับของข้อมูลที่จาเป็นต้องนาเสนอขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้:






ความรู้และประสบการณ์ของลูกค้าในกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงผลประโยชน์หลัก ข้อยกเว้น ข้อจากัด และ
ระยะเวลา
ความซับซ้อนของกรมธรรม์
กรมธรรม์ดังกล่าว ขายพร้อมกับสินค้าหรือบริการอื่นๆ หรือไม่
ข้อมูลดังกล่าวได้เสนอต่อลูกค้าก่อนหน้านี้หรือไม่ หากใช่ เมื่อไร

การเปิดเผยลักษณะของผลิตภัณฑ์
19.5.11 ในขณะที่ระดับของข้อมูลที่ต้องนาเสนออาจแตกต่างกันออกไป ควรมีการนาเสนอ
ข้อมูลหลัก ดังต่อไปนี้:









ชื่อบริษัทประกันภัย รูปแบบการประกอบธุรกิจ และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ประเภทของสัญญาประกันภัยที่นาเสนอ รวมถึงผลประโยชน์ของกรมธรรม์
ระดับของเบี้ยประกันภัย วันครบกาหนดการจ่ายเบี้ยประกันภัย รวมถึงผลของ
การจ่ายเบี้ยประกันภัยช้าหรือไม่จ่ายเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่มีการซื้อกรมธรรม์
ร่วมกับสินค้าหรือบริการอื่น การปฏิบัติที่ถูกต้องคือการเปิดเผยเบี้ยประกันภัย
สาหรับแต่ละผลประโยชน์ แยกจากราคาสินค้าอื่น และดูว่าจาเป็นต้องซื้อ
กรมธรรม์ด้วยหรือไม่
ประเภทและระดับของค่าใช้จ่ายที่ต้องหักจากหรือเพิ่มจากเบี้ยประกันภัย และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องจ่าย
วันเริ่มความคุ้มครองและสิ้นสุดความคุ้มครอง
คาอธิบายความเสี่ยงที่รับประกันในสัญญาและข้อยกเว้น
ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อยกเว้นหรือข้อจากัดต่างๆ ที่สาคัญ ข้อยกเว้นหรือ
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ข้อจากัดเป็นสิ่งหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อประกันภัย ซึ่งจะ
ไม่ค่อยพบข้อยกเว้นหรือข้อจากัดที่ผิดปกติในสัญญา ในการแยกว่าข้อยกเว้นหรือ
ข้อจากัดใดมีความสาคัญ บริษัทหรือคนกลางประกันภัยควรคานึงถึงข้อยกเว้น
หรือข้อจากัดที่เกี่ยวข้องกับลักษณะและผลประโยชน์ที่สาคัญของกรมธรรม์ และ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ ตัวอย่างข้อยกเว้นหรือข้อจากัดที่สาคัญ
ได้แก่:
o
o
o
o
o
o
o

การชาระเงินที่มีกาหนดระยะเวลา (Deferred Payment Periods)
ข้อยกเว้นเงื่อนไขบางข้อ โรคภัย หรือ อาการป่วยที่เป็นอยู่แล้ว
ช่วงหยุดชาระเงิน (Moratorium Periods)
ขีดจากัดในปริมาณเงินคุ้มครอง
ขีดจากัดเกี่ยวกับช่วงเวลาในการจ่ายผลประโยชน์
ข้อจากัดในสิทธิการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เช่น อายุ ถิ่นที่อยู่ หรือ
สถานะภาพการจ้างงาน
ส่วนเกิน (Excesses)

19.5.12 ในกรณีที่ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์การลงทุน รวมข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานใน
อดีตหรือในอนาคต ข้อมูลดังกล่าวควรรวมขีดจากัดเกี่ยวกับระดับความเป็นไปได้ที่จะปรับตัวดีขึ้นหรือ
แย่ลง และคาเตือนอย่างชัดเจนว่าผลการดาเนินงานในอดีตไม่ใช่ตัวชี้วัดการดาเนินงานในอนาคต
19.5.13 เอกสารที่มีลักษณะที่สาคัญของผลิตภัณฑ์สามารถช่วยทาให้มั่นใจได้ว่าได้นาเสนอ
ข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าใจง่ายต่อลูกค้า เอกสารที่มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ควรมีความชัดเจน ในกรณีที่มี
ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาในสัญญา ควรมีการอ้างอิงถึงข้อความในสัญญาหรือเงื่อนไขในกรมธรรม์ บริษัท
ประกันภัยควรพิจารณาการประเมินเอกสารโดยบุคคลที่สาม เช่น การทดสอบลูกค้าในขั้นตอนการ
พัฒนาเอกสารที่มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลนั้นเข้าใจง่าย
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่
19.5.14 ส่วนใหญ่แล้วลูกค้ารายบุคคลจะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายและหน้าที่ต่อ
สัญญาประกันภัยค่อนข้างน้อย ดังนั้น ก่อนการทาสัญญาประกันภัย บริษัทหรือคนกลางประกันภัย
ควรแจ้งให้ลูกค้ารายบุคคลทราบเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้:





บทบัญญัติทั่วไป (General Provisions) – รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญา
หน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริง – ต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ของลูกค้า
ในการเปิดเผยข้อเท็จจริง ลูกค้าควรรับทราบถึงหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ และทราบว่าต้องเปิดเผยข้อมูลใดบ้าง รวมถึงทราบผล
ของการปิดบังข้อมูล อีกทางเลือกหนึ่ง คือ แทนที่จะเป็นหน้าที่ของลูกค้าที่ต้อง
เปิดเผยข้อมูล ลูกค้าอาจต้องตอบคาถามอย่างชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ต่อบริษัทประกันภัย
หน้าที่ภายหลังการทาสัญญา รวมถึงบทลงโทษทางกฎหมายในกรณีที่ไม่ปฏิบัติ
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ตาม
หน้าที่ในการตรวจสอบความคุ้มครอง (Cover) – ควรมีข้อความแจ้งให้ลูกค้า
ตรวจสอบความคุ้มครองเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเพียงพอตามต้องการ
สิทธิในการยกเลิก – ควรระบุระยะเวลาและเงื่อนไขในการยกเลิก หากมี
ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกก่อนเวลาหรือการเปลี่ยนกรมธรรม์ ควรมีการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจน
สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน – ควรระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนและข้อมูลในการติดต่อเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
สิทธิในการร้องเรียน – ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
ผู้เอาประกันภัย ซึ่งอาจรวมถึงกลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของบริษัทประกันภัย
หรือ กลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของหน่วยงานอิสระ

19.5.15 ในกรณีที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าควรได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
หรือ การจ่ายค่าชดเชย ในกรณีที่บริษัทประกันภัยไม่สามารถชดใช้ได้
19.5.16 ในกรณีที่บริษัทประกันภัยเป็นบริษัทต่างชาติ บริษัทหรือคนกลางประกันภัยควรต้อง
แจ้งลูกค้าเกี่ยวกับหน่วยงานที่กากับดูแลบริษัทในต่างประเทศ รวมถึงประเทศที่บริษัทแม่ตั้งอยู่
รวมถึงสาขาบริษัทที่รับผิดชอบ ก่อนการทาสัญญา
การเปิดเผยข้อมูลในกรณีของการขายผ่านอินเทอร์เนต
19.5.17 หน่วยงานที่กากับดูแลควรมั่นใจว่าหลักการเรื่องความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
ในการขายผ่านอินเทอร์เนตมีมาตรฐานเท่าเทียมกับการขายผ่านทางช่องทางปกติ นอกจากนี้
หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยที่ขายประกันภัยผ่านอินเทอร์เนต
เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ลงบนเว็บไซต์:






ที่อยู่ของบริษัทแม่และข้อมูลติดต่อหน่วยงานที่กากับดูแลบริษัทแม่
ข้อมูลติดต่อบริษัทประกันภัย สาขา หรือ คนกลางประกันภัย และหน่วยงานที่
กากับดูแลธุรกิจ หากแตกต่างจากข้างต้น
ประเทศที่บริษัทหรือคนกลางประกันภัยได้รับอนุญาตให้ขายประกันภัย
ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการอธิบายขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนของบริษัทประกันภัย และ
ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและ/หรือเรื่องร้องเรียน
ของลูกค้า

19.6 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยมั่นใจว่าลูกค้าได้รับ
คาแนะนาก่อนการทาสัญญาประกันภัย และคาแนะนามีความเหมาะสม โดยคานึงถึงข้อมูลที่ลูกค้า
เปิดเผย
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19.6.1 คาแนะนาควรเกินขอบเขตของข้อมูลผลิตภัณฑ์และควรเกี่ยวข้องกับความต้องการ
ของลูกค้าที่ได้เปิดเผยไป
19.6.2 บริษัทและคนกลางประกันภัยควรถามข้อมูลจากลูกค้าเพื่อให้สามารถประเมินความ
ต้องการของลูกค้า ก่อนให้คาแนะนาหรือทาสัญญา ข้อมูลดังกล่าวอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภท
ของผลิตภัณฑ์ เช่น





ความรู้และประสบการณ์ทางการเงิน
ความต้องการ ลาดับความสาคัญ และสภาวะแวดล้อม
ความสามารถในการซื้อผลิตภัณฑ์
ประวัติความเสี่ยง

19.6.3 ในกรณีที่ต้องให้คาแนะนาแต่ลูกค้าปฏิเสธการรับคาแนะนา ควรให้ลูกค้าลงนามเป็น
หลักฐาน
19.6.4 หน่วยงานที่กากับดูแลควรแบ่งแยกประเภทของกรมธรรม์หรือลูกค้าที่ไม่จาเป็นต้อง
ให้คาแนะนา เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่าย ผลิตภัณฑ์ที่ขายให้กลุ่มลูกค้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
ผลิตภัณฑ์
19.6.5 ควรมีการเก็บข้อมูลการให้คาแนะนา โดยเฉพาะในกรณีของผลิตภัณฑ์ที่มีความ
ซับซ้อนและผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของการลงทุน คาแนะนาควรมีความชัดเจนและถูกต้อง และ
เข้าใจง่าย ในกรณีที่มีการให้คาแนะนาด้านการลงทุน ควรจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือสื่ออื่นๆ ที่มี
ความทนทาน และจัดเก็บไว้ในแฟ้มประวัติลูกค้า
19.6.6 นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยควรตรวจสอบแฟ้มประวัติลูกค้าของตัวแทนประกันภัย
เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถควบคุมคุณภาพการให้คาแนะนาของตัวแทนประกันภัย สามารถแก้ไข
ข้อผิดพลาด และตรวจสอบหากมีเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
19.6.7 บริษัทและคนกลางประกันภัยควรรับผิดชอบการให้คาแนะนาที่มีคุณภาพ และเพื่อให้
มั่นใจว่าคาแนะนามีคุณภาพ บริษัทและคนกลางประกันภัยควรจัดการฝึกอบรมเพื่อให้บุคคลที่ต้องให้
คาแนะนาสามารถ:






ทราบแนวโน้มตลาด สภาพเศรษฐกิจ นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และบริการ
คงไว้ซึ่งระดับความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม รวมถึงลักษณะและความเสี่ยงของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ทราบกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ทราบข้อบังคับเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ
คุ้นเคยกับเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการและสามารถตอบคาถามที่
คาดหมายได้
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19.7 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยมั่นใจว่าในกรณีที่มีการให้
คาแนะนาก่อนการทาสัญญา มีการจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม
19.7.1 ในการติดต่อกับลูกค้า บริษัทและคนกลางประกันภัยอาจต้องเผชิญกับความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นเมื่อฝ่ายหนึ่งมีผลประโยชน์ทางหน้าที่
การงานและส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องหรือรับสิ่งจูงใจและทาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหน้าที่
ของบริษัทหรือคนกลางประกันภัยที่มีต่อลูกค้า สิ่งจูงใจสามารถเป็นผลประโยชน์ที่เสนอให้บริษัทหรือ
คนกลางประกันภัย หรือ บุคคลที่ทาหน้าที่ในนามของบริษัท เพื่อให้บริษัท/บุคคลนั้นดาเนินการ
บางอย่าง สิ่งจูงใจอาจรวมถึง เงินสด สิ่งของ และการให้บริการต่างๆ ในกรณีที่คนกลางประกันภัย
ได้รับสิ่งจูงใจจากบริษัทประกันภัย อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีผลกระทบต่อการ
ให้คาแนะนาได้
19.7.2 โดยทั่วไป การให้หรือรับสิ่งจูงใจหรือผลประโยชน์อื่นๆ ให้หรือโดยบุคลที่สาม อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในบางประเทศ อาจไม่ถือเป็นปัญหา หากเป็นไปตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้




การจ่ายหรือรับเงินเป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ
การจ่ายหรือรับเงินมีการเปิดเผยต่อลูกค้าก่อนการให้บริการ
การจ่ายหรือรับเงินไม่ได้ทาให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของลูกค้าของบริษัทหรือคนกลางประกันภัยลดลง

19.7.3 คนกลางประกันภัยมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์มากกว่า
บริษัทประกันภัย กรณีที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประกอบด้วย:









กรณีที่คนกลางประกันภัยมีหน้าที่ต่อลูกค้าหนึ่งหรือสองรายขึ้นไป คนกลาง
ประกันภัยอาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าหนึ่งโดยไม่
ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของลูกค้ารายอื่นๆ
กรณีที่ความสัมพันธ์กับฝ่ายหนึ่งนอกเหนือจากลูกค้ามีอิทธิพลต่อคาแนะนาต่อ
ลูกค้า
กรณีที่คนกลางประกันภัยมีแนวโน้มว่าที่จะได้ประโยชน์ทางการเงิน หรือ
หลีกเลี่ยงการเสียผลประโยชน์ทางการเงิน บนความเดือดร้อนของลูกค้า
กรณีที่คนกลางประกันภัยมีผลประโยชน์จากการให้บริการลูกค้า หรือ
การทาธุรกรรมในนามของลูกค้า ที่แตกต่างจากผลประโยชน์ของลูกค้า
กรณีที่คนกลางประกันภัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้า และผลประโยชน์
ของคนกลางประกันภัยแตกต่างจากผลประโยชน์ของลูกค้า
กรณีที่คนกลางประกันภัยได้รับสิ่งจูงใจเพื่อให้บริการลูกค้าที่นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าจากการบริการ
กรณีที่คนกลางประกันภัยมีผลประโยชน์ทางอ้อมจากการให้บริการลูกค้า หรือ
การทาธุรกรรมในนามของลูกค้า เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับฝ่ายที่ได้รับ
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ประโยชน์โดยตรง (เช่น การเรียกร้องให้มีการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยพร้อม
บริการทางเงินอื่นในกรณีของการขายผ่านธนาคาร) และผลประโยชน์ทางอ้อม
แตกต่างจากผลประโยชน์ของลูกค้า
19.7.4 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและคนกลางประกันภัยปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของลูกค้า หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้มีขั้นตอนในการจัดการกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ผ่านนโยบายและขั้นตอนที่เหมาะสม
19.7.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์สามารถจัดการได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ยกตัวอย่างเช่น ผ่านการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมและการยินยอมจากลูกค้า ในกรณีที่ไม่สามารถ
จัดการกับปัญหาได้ จะถือว่าบริษัทและคนกลางประกันภัยไม่ปฏิบัติหน้าที่ โดยหากหน่วยงานที่กากับ
ดูแลมีความกังวลเรื่องความสามารถในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หน่วยงานที่กากับดูแลอาจพิจารณาการกาหนดทางเลือกอื่นเพื่อให้บริษัทและคนกลางประกันภัย
จัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ในบางประเทศมีการกาหนดให้ หรือ อยู่ระหว่างการ
พิจารณาให้:



ห้ามรับผลประโยชน์ทางการเงินบางประเภท
มีการปรับปรุงโครงสร้างของรูปแบบช่องทางการค้าปลีก เช่น การห้ามจ่ายหรือ
รับค่านายหน้าสาหรับสินค้าเพื่อการลงทุน เพื่อสนับสนุนการให้ค่าธรรมเนียม
(Fee-Based Approach)

กำรให้บริกำรตำมกรมธรรม์ (Policy Servicing)
19.8 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้บริษัทประกันภัย:




ให้บริการตามกรมธรรม์อย่างเหมาะสมจนกว่าจะบรรลุหน้าที่ที่กาหนดภายใต้กรมธรรม์
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสัญญาระหว่างที่สัญญายังไม่หมดอายุ
ต่อผู้เอาประกันภัย
เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ต่อผู้เอาประกันภัย

19.8.1 การกากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรรวมถึงการตรวจสอบพฤติกรรมการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทประกันภัยในด้านการให้บริการตามกรมธรรม์ โดยเฉพาะในเรื่อง:




การให้ข้อมูลผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง
การจัดการการจ่ายค่าสินไหมทดแทนต่อผู้เอาประกันภัย
การจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้เอาประกันภัย

19.8.2 การให้บริการตามกรมธรรม์ที่เหมาะสมรวมถึงการให้ความเป็นธรรมในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงระหว่างผลิตภัณฑ์หรือการยกเลิกกรมกรรม์ ซึ่งเป็นเรื่องนอกเหนือจากการเปิดเผย
ข้อมูล
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19.8.3 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้บริษัทประกันภัยมีการป้องกันเพื่อให้มั่นใจว่า
สามารถบรรลุหน้าที่ภายใต้กรมธรรม์อย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงคนกลางประกันภัยในกรณีที่ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ตามกรมธรรม์
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทประกันภัย
19.8.4 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทประกันภัยที่ต้องเปิดเผยประกอบด้วย:




การเปลี่ยนชื่อบริษัทประกันภัย สถานะทางกฎหมาย หรือ ที่อยู่ของบริษัทแม่
และสานักงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การควบรวมโดยบริษัทอื่นที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เท่าที่ลูกค้า
ควรทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการโอนยอดรวม (Portfolio Transfer) (รวมถึงสิทธิของ
ผู้เอาประกันภัยในแง่นี้)

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไข
19.8.5 บริษัทประกันภัยควรให้หลักฐานความคุ้มครอง (ประกอบด้วย ความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้นในกรมธรรม์) ทันทีภายหลังการขายกรมธรรม์
19.8.6 ข้อมูลที่ผู้เอาประกันภัยต้องการแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ในขณะที่เป็นเรื่องปกติที่ลูกค้าจะต้องรับทราบข้อมูลดังกล่าว แต่สาหรับบางประเทศ ผู้เอาประกันภัย
จะได้รับข้อมูลดังกล่าว ต่อเมื่อร้องขอข้อมูล
19.8.7 ข้อมูลที่จะต้องนาเสนออย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและ
เงื่อนไขในกรมธรรม์หรือการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภท
กรมธรรม์ และอาจครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้:









ผลประโยชน์หลัก โดยเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะ ขอบเขต และ
กาหนดการจ่ายผลประโยชน์โดยบริษัทประกันภัย
ค่าต้นทุนของกรมธรรม์ รวมถึง ค่าภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยประกันภัย
ควรมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจน หากกรมธรรม์ประกอบด้วยสัญญาประกันภัย
หลายอัน หรือในกรณีที่ไม่สามารถระบุค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้ ควรมีข้อมูล
การคานวณเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยสามารถประมาณการค่าใช้จ่ายได้
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต้นทุน โดยระบุจานวนรวมและค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เรียกเก็บโดยบริษัทประกันภัย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
ผู้เอาประกันภัยในการสื่อสาร หากเกี่ยวข้อง
ระยะเวลาของสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขสาหรับการยกเลิกสัญญาก่อนเวลาที่
กาหนด และผลของการยกเลิก
วิธีการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยและระยะเวลาการจ่าย
เบี้ยประกันภัยสาหรับสาหรับผลประโยชน์แต่ละข้อ ทั้งผลประโยชน์หลักและ
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ผลประโยชน์ย่อย
ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานการเสื่อมมูลค่า/เพิ่มมูลค่า
(Depreciation/Appreciation)
ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีพิเศษที่เกี่ยวข้องสัญญา
ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนสัญญาประกันภัย
ข้อมูลเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญา

19.8.8 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันชีวิตและเงินประกันชีวิตแบบเงินรายปี (Annuities)
(ผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของการลงทุน) อย่างน้อยควรประกอบด้วย:






สิทธิมีส่วนร่วมในกองทุนส่วนเกิน (Surplus Fund)
พื้นฐานการคานวณ และเงินโบนัส
มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต (Cash Surrender Value)
การจ่ายเบี้ยประกันภัย
สาหรับ Unit-linked Life Insurance ต้องมีรายงานจากบริษัทลงทุน
(ประกอบด้วย ผลการดาเนินงานของกองทุนที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลง
การลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ตัวเลขและมูลค่าของหน่วยลงทุนในปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมการบริหาร ค่าภาษี และสถานะปัจจุบันของบัญชี)

19.8.9 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข บริษัทประกันภัยควรแจ้ง
ผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง และขอการยินยอมจาก
ผู้เอาประกันภัยตามความเหมาะสม
19.9 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้บริษัทประกันภัยมีนโยบายและกระบวนการเพื่อจัดการ
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
19.9.1 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้บริษัทประกันภัยมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
และขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่โปร่งใส
การจัดการค่าสินไหมทดแทน
19.9.2 บริษัทประกันภัยควรมีขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ซึ่งรวมขั้นตอนทุกขั้นตอนตั้งแต่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจนถึงการจ่ายสินไหมทดแทน เอกสาร
ดังกล่าว อาจรวมถึงระยะเวลาสาหรับแต่ละขั้นตอน ซึ่งอาจขยายระยะเวลาได้เป็นกรณีไป
19.9.3 ผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนควรได้รับแจ้งเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลา
สาหรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
19.9.4 ผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนควรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเรื่องร้องเรียนอย่าง
รวดเร็วและเป็นธรรม
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19.9.5 ปัจจัยในการคานวณค่าสินไหมทดแทน เช่น การเสื่อมมูลค่า หรือ ส่วนลด ควรได้รับ
การอธิบายเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย เช่นเดียวกันกับกรณีที่ปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
19.9.6 บางครั้งคนกลางประกันภัยเป็นบุคคลแรกที่ผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะติดต่อ
อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าบริษัทประกันภัยมีความรับผิดชอบน้อยลง
19.9.7 การประเมินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เป็นธรรม บริษัทประกันภัยต้องมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงคนกลางประกันภัยที่มีส่วนร่วมในขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหมทดแทน และมี
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
19.9.8 ความสามารถในการประเมินค่าสินไหมทดแทนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของ
กรมธรรม์ประกันภัย และโดยปกติต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและกฎหมาย
ข้อพิพาทในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน (Claims Disputes)
19.9.9 พนักงานที่จัดการข้อพิพาทในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ควรมีประสบการณ์ในการ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ผู้ประเมินค่าสินไหมทดแทนต้องให้คาแนะนา โดย
เป็นอิสระจากคาสั่งของบริษัทประกันภัย เกี่ยวกับการจัดการค่าสินไหมทดแทน
19.9.10 ขั้นตอนการไกล่เกี่ยวข้อพิพาทควรเป็นไปตามวิธีการที่มีความสมดุล โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนดังกล่าวต้องไม่ซับซ้อน การตัดสินใจต้องมีเหตุผลอธิบาย
เกี่ยวกับข้อพิพาทในภาษาที่ชัดเจน
19.9.11 หน่วยงานที่กากับดูแลอาจกระตุ้นบริษัทประกันภัยเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบังคับใช้
นโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดตั้ง Claims Redress Committee เพื่อทาหน้าที่ภายในบริษัท
ประกันภัย เพื่อส่งเสริมการตัดสินใจที่เป็นธรรม
19.10 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีนโยบาย
และกระบวนการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
19.10.1 เรื่องร้องเรียน คือ การแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัท
ประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย ซึ่งอาจรวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายทางการเงิน และไม่รวมถึง
การร้องขอข้อมูล
19.10.2 การสะสมของเรื่องร้องเรียนบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยแสดงให้เห็นว่า
อาจมีเรื่องไม่น่าพอใจในบางด้าน ดังนั้น การวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนของผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง
สามารถแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของพฤติกรรมการดาเนินธุรกิจของบริษัทหรือคนกลางประกันภัย
19.10.3 นโยบายและขั้นตอนที่เหมาะสมควรรวมถึงการเก็บเรื่องร้องเรียนและมาตรการ
ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
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19.10.4 บางบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย อาจตัดสินใจจัดตั้ง Complaints
Redress Committee เพื่อให้มั่นใจว่ามีนโยบายที่เหมะสมในการจัดการเรื่องร้องเรียน
19.10.5 หน่วยงานที่กากับดูแลควรเลือกระบบตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเอง เพื่อให้ได้
ประโยชน์จากเรื่องร้องเรียนจากผู้เอาประกันภัย
19.10.6 หน่วยงานที่กากับดูแลควรร่วมมือกันในกรณีเรื่องร้องเรียนข้ามพรมแดน ซึ่งต้องมี
การรักษาข้อมูลลับ สาหรับข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือในการกากับดูแลข้ามพรมแดนกรุณาอ่าน
ICP 3 Information Exchange and Confidentiality Requirements และ ICP 25 Supervisory
Cooperation and Coordination
กลไกในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
19.10.7 ควรมีกลไกที่ง่าย ประหยัด สามารถเข้าถึงง่าย และเป็นอิสระจากบริษัทและ
คนกลางประกันภัย เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ไม่สามารถสรุปได้โดยบริษัทหรือคนกลางประกันภัย
กลไกดังกล่าว คือ Independent Dispute Resolution (IDR) ซึ่งอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ
และอาจรวมถึงผู้ที่ช่วยไกล่เกลี่ย หน่วยงานอิสระเพื่อช่วยตรวจสอบ หรือผู้ตรวจการของรัฐ
(Ombudsman) ซึ่งเป็นกลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาล
19.10.8 โดยส่วนใหญ่กลไก IDR จะใช้กับผู้เอาประกันภัยที่ไม่เกี่ยวข้องทางการค้า และ
บางครั้งจะไม่คิดค่าใช้จ่ายสาหรับผู้เอาประกันภัยดังกล่าว การตัดสินใจจะไม่ผูกพันสาหรับผู้เอา
ประกันภัย แต่อาจผูกพันสาหรับบริษัทหรือคนกลางประกันภัยในระดับหนึ่ง และเนื่องจากผู้บริโภคยัง
สามารถที่จะร้องเรียนต่อศาลได้หากไม่พอใจกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ช่วงเวลาของขีดจากัดจะถูก
พักไว้ระหว่างขั้นตอน IDR
19.10.9 ผู้ที่ช่วย IDR ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จะต้องมีมาตรฐานความรู้ ความเป็นธรรม และ
ความสามารถสูง ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ผู้ที่ช่วยไกล่เกลี่ยมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับ
ผู้พิพากษา และมีความรู้ด้านกฎหมายประกันภัยเป็นอย่างดี แม้ว่า IDR จะได้รับเงินสนับสนุนจาก
บริษัทและ/หรือคนกลางประกันภัย หน่วยงานที่ช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องเป็นอิสระจากบริษัทและคน
กลางประกันภัย ความเป็นอิสระอาจถูกสงสัยได้หากผู้ที่ช่วยไกล่เกลี่ย:




รับคาสั่งจากบริษัท/คนกลางประกันภัย
เป็นพนักงานเก่าของบริษัท/คนกลางประกันภัย
ปฏิบัติหน้าที่อื่นซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ

19.11 กฎหมายมีการกาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทและคน
กลางประกันภัยมีสิทธิในการจัดเก็บ ใช้ หรือ สื่อสารข้อมูลส่วนบุคลของลูกค้าไปยังบุคคลที่สาม
19.11.1 โดยปกติ ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลที่บุคคลหรือหน่วยงานจัดเก็บ ใช้ หรือ
สื่อสารไปยังบุคคลที่สามระหว่างการดาเนินธุรกิจ
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19.11.2 ในธุรกิจประกันภัย การรักษาข้อมูลเป็นสิ่งสาคัญ เนื่องจากการจัดเก็บ และใช้ข้อมูล
เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงิน การแพทย์ และข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล
ทางการเงิน เป็นความรับผิดชอบหลักของอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน
19.11.3 ข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะไหน สื่อสารผ่านอะไร
อยู่ในรูปแบบไหน และไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
19.11.4 บทบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลลับของลูกค้าอาจแตกต่างกัน
ระหว่างแต่ละประเทศ และระหว่างหน่วยงานที่กากับดูแล
19.11.5 แม้ว่าการคุ้มครองลูกค้าและกฎระเบียบเรื่องสิทธิส่วนบุคคลจะแตกต่างกันระหว่าง
แต่ละประเทศ บริษัทและคนกลางประกันภัยมีหน้าที่ที่ชัดเจนในการให้ความมั่นใจกับลูกค้าเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
19.11.6 บริษัทและคนกลางประกันภัยควรเก็บข้อมูลจากลูกค้ามากพอที่จะสามารถประเมิน
ความต้องการของลูกค้า ข้อมูลที่ลูกค้าต้องการให้เป็นความลับควรถือเป็นความลับ ลูกค้าควรได้รับ
แจ้งว่าข้อมูลใดอาจจะต้องมีการเปิดเผย และต่อใคร
19.12 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยมีนโยบายและขั้นตอน
สาหรับการรักษาข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า
19.12.1 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้บริษัทหรือคนกลางประกันภัยมีมาตรการที่
เหมาะสม เพื่อป้องกันการสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลในระบบอย่างไม่เหมาะสม
19.12.2 คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงควรตระหนักถึงความท้าทายในการปกป้องสิทธิ
ส่วนบุคคล เพื่อแสดงให้พนักงานเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและกลยุทธ์องค์กร
19.12.3 ด้วยความสาคัญและความละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทและคนกลาง
ประกันภัยควรมีมาตรการ ดังต่อไปนี้:






จัดทานโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการรักษาสิทธิส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่า
มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติทางกฎหมายและหลักการปฏิบัติที่ดีของอุตสาหกรรม
มีการจัดการฝึกอบรมสาหรับพนักงานในทุกระดับขององค์กร เพื่อส่งเสริม
การตระหนักถึงข้อบังคับเรื่องการรักษาสิทธิส่วนบุคคล
ใช้กลไกการควบคุมภายในที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการรักษาสิทธิส่วนบุคคล
และสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
มั่นใจว่ามีเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อบริหารข้อมูลทางการเงิน การแพทย์ และ
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทประกันภัยจัดเก็บไว้
ใช้นโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการรักษาสิทธิส่วนบุคคล เพื่อบริหารความเสี่ยง
ต่อการละเมิดกฎหมาย การละเมิดกฎหมายควรมีการแจ้งผู้รับผิดชอบโดยทันที
(คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือ ผู้ที่มีตาแหน่งสาคัญในองค์กร)
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ใช้นโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการรักษาข้อมูล เพื่อให้สามารถรายงานการ
ละเมิดกฎหมายที่มีผลกระทบต่อลูกค้าและหน่วยงานที่กากับดูแลได้ทันที และ
เป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับในการรายงานที่เกี่ยวข้อง
ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายอย่างร้ายแรง และลด
ผลกระทบที่มีต่อทรัพยากร การดาเนินงาน สิ่งแวดล้อม และชื่อเสียง
กาหนดมาตรการเพื่อใช้เมื่อเกิดความเสี่ยงจากการละเมิดกฎหมาย เป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนการดาเนินธุรกิจ
มั่นใจว่าโครงสร้างของกลุ่มไม่ได้รับผลกระทบจากไม่ปฏิบัติตามข้อห้าม
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล

19.12.4 บริษัทและคนกลางประกันภัยควรตระหนักถึงความเสี่ยงจากการจ้างบุคคลภายนอก
โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นข้อตกลงกับบริษัทในประเทศอื่น บริษัทและคนกลางประกันภัยควรตระหนัก
ถึงความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่เกิดจากกิจกรรมข้ามพรมแดน และต้องมั่นใจว่าบริษัทนั้นมีการป้องกันการ
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไม่เหมาะสม
19.12.5 หน่วยงานที่กากับดูแลควรมีมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคล
19.12.6 หน่วยงานที่กากับดูแลควรสามารถเข้าแทรกแซงบริษัทหรือคนกลางประกันภัยที่
จัดเก็บ ใช้ หรือ สื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างไม่ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น มาตรการป้องกัน
หรือ การทาผิดเล็กๆ น้อยๆ อาจมีการจัดการโดยการว่ากล่าวทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรต่อ
ผู้บริหาร และติดตามผล ในกรณีที่มีความผิดร้ายแรง ที่ก่อเกิดความเสี่ยงต่อลูกค้าอาจต้องมีการ
ตักเตือนทันที หรือ มีการลงโทษที่หนักขึ้น
19.13 หน่วยงานที่กากับดูแลควรเปิดเผยข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
19.13.1 หน่วยงานที่กากับดูแลควรเผยแพร่มาตรการคุ้มครองผู้เอาประกันภัย สาหรับบริษัท
ประกันภัยในขอบเขตการกากับดูแล และยืนยันสถานะของผู้เอาประกันภัยที่เป็นลูกค้าบริษัทและคน
กลางประกันภัย ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานที่กากับดูแล
19.13.2 หน่วยงานที่กากับดูแลควรให้ข้อมูลสาธารณชนว่ากฎหมายภายในประเทศสามารถ
ใช้กับการขายประกันภัยข้ามพรมแดนหรือไม่อย่างไร เช่น กรณีการขายผ่าน E-Commerce
19.13.3 หน่วยงานที่กากับดูแลควรออกคาเตือนให้ลูกค้าในกรณีที่จาเป็น เพื่อหลีกเลี่ยง
ธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกากับดูแล
19.13.4 หน่วยงานที่กากับดูแลควรส่งเสริมความเข้าใจในสัญญาประกันภัยของลูกค้า รวมถึง
ขั้นตอนที่ลูกค้าสามารถปกป้องตัวเองและตัดสินใจได้อย่างดี
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ICP 20: การเปิดเผยข้อมูล (Public Disclosure)
หน่วยงานที่กากับดูแลกาหนดให้บริษัทประกันภัยเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เข้าใจง่าย และ
ถูกต้องตามเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยและผู้มีส่วนร่วมในตลาดเห็นภาพรวมที่
ชัดเจนของการดาเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการดาเนินงาน และสถานะทางการเงิน เพื่อ
ช่วยพัฒนาการใช้กลไกตลาดในการกากับดูแล (Market Discipline) และความเข้าใจความ
เสี่ยงของบริษัทประกันภัย รวมถึงการบริหารความเสี่ยงเหล่านั้น
แนวทางปฏิบัติเบื้องต้น
20.0.1 การพัฒนาและคงไว้ซึ่งคุณภาพ และการตรงต่อเวลา ในการเปิดเผยข้อมูลที่มีความ
จาเป็นและเกี่ยวข้องในการตัดสินใจลงทุน และการตัดสินใจของผู้เอาประกันภัย เป็นสิ่งสาคัญมาก
20.0.2 ในขณะที่มาตรฐานการบัญชี (รวมถึง IFRS/IAS และมาตรฐานการบัญชี
ภายในประเทศที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป) กาหนดข้อบังคับในการเปิดเผยข้อมูลสาหรับการรายงานสถานะ
ทางการเงินในภาคธุรกิจต่างๆ ICP ข้อนี้ จะพูดถึงบริษัทประกันภัยเท่านั้น โดยในทางปฏิบัติ
ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับภายในประเทศ รวมถึงมาตรฐานและการ
ปฏิบัติของสากล เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบระหว่างแต่ละบริษัท
20.0.3 ในการกาหนดข้อบังคับในการเปิดเผยข้อมูล หน่วยงานที่กากับดูแลควรพิจารณา
ข้อมูลในงบการเงินและทาให้มีความสมบูรณ์ ตามความเหมาะสม การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องเป็น
ประโยชน์ต่อกระบวนการกากับดูแล หน่วยงานที่กากับดูแลควรแน่ใจว่ามีการใช้กลไกตลาดในการ
กากับดูแล (Market Discipline) ผ่านการเปิดเผยข้อมูล และผู้มีส่วนร่วมในตลาดได้รับข้อมูลที่
เพียงพอเพื่อประกอบการประเมินผลการดาเนินงานของบริษัท และความเสี่ยงของบริษัท
20.0.4 ลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของบริษัทประกันภัย มีความสัมพันธ์กับการ
เปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานในข้อนี้ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานในข้อนี้ สาหรับบางบริษัท
ในบางตลาดอาจไม่สมเหตุสมผล หน่วยงานที่กากับดูแลสามารถดูแลให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
ของมาตรฐานเพื่อให้มีการใช้กลไกตลาดในการกากับดูแล (Market Discipline) ผ่านการเปิดเผย
ข้อมูล และผู้มีส่วนร่วมในตลาดมีข้อมูลที่เพียงพอตามความต้องการ
20.0.5 เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้มีส่วนร่วมในตลาด ข้อมูลอาจประกอบด้วย
การอธิบายถึงขั้นตอนการจัดทาข้อมูล รวมถึงวิธีการและข้อสมมติฐานที่ใช้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
จะช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมในตลาดสามารถเปรียบเทียบระหว่างแต่ละบริษัท นโยบายการบัญชีและ
คณิตศาสตร์ประกันภัย การปฏิบัติ และขั้นตอน มีความแตกต่างกันไม่ใช่เฉพาะระหว่างแต่ละประเทศ
แต่ระหว่างบริษัทประกันภัยภายในประเทศเดียวกันด้วย การเปรียบเทียบอย่างมีประสิทธิภาพจึง
เกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับการจัดทาข้อมูล
20.0.6 การเปรียบเทียบการรายงานผลในช่วงเวลาหนึ่งกับอีกช่วงเวลาหนึ่ง จะมี
ประสิทธิภาพต่อเมื่อผู้อ่านได้รับทราบข้อมูลว่าวิธีการและข้อสมมติฐานเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร รวมถึง
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาไม่ถือว่าเป็นการกระทาโดยพลการ
หากมีการอธิบายถึงเหตุผลสาหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากบริษัทประกันภัยใช้วิธีการและข้อ
สมมติฐานเดิมในการจัดทาข้อมูล และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในการคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคต
20.0.7 หากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการและข้อสมมติฐาน ควรมีการเปิดเผย การเปลี่ยนแปลง
เหตุผล และผลกระทบ เป็นการเหมาะสมหากการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปเพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ
ที่ผ่านมา รวมถึงตัวเลขที่เกี่ยวข้อง (เช่น Loss Triangulations)
20.0.8 ข้อมูลจะถือว่ามีประโยชน์หากผู้มีส่วนร่วมในตลาดเห็นว่าเป็นสิ่งสาคัญในการใช้
ประกอบการตัดสินใจ การตัดสินใจโดยหลัก คือ การตัดสินใจว่าจะประกันความเสี่ยง ลงทุน หรือ
ทาธุรกรรมอื่นกับบริษัทประกันภัย
20.0.9 ข้อบังคับในการเปิดเผยข้อมูลที่มากเกินความจาเป็นจะไม่ส่งผลให้การเปิดเผยข้อมูล
มีประสิทธิภาพสาหรับผู้มีส่วนร่วมในตลาด แต่จะทาให้เป็นภาระต่อบริษัทประกันภัย ดังนั้น
หน่วยงานที่กากับดูแลควรพิจารณาถึงความจาเป็นในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้ง
ข้อมูลที่สาคัญมากกว่าการเปิดเผยข้อมูลในปริมาณที่มากเกินความจาเป็น
20.0.10 บริษัทประกันภัยทุกบริษัท ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับภายใต้ ICP นี้ โดยบริษัท
ประกันภัยที่จัดทางบการเงินแบบเปิดเผยต่อสาธารณะ (reporting entities) สามารถปฏิบัติตาม
มาตรฐานนี้ผ่านการจัดทางบการเงินดังกล่าว การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานของงบการเงิน
ซึ่งรวมถึง มาตรฐานทั่วไปของประเทศหรือมาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ICP นี้ ให้ถือว่า
เป็นการปฏิบัติตามมาตรฐาน ICP นี้
20.0.11 หน่วยงานที่กากับดูแลสามารถตัดสินใจที่จะไม่ใช้มาตรฐานเหล่านี้กับบริษัทที่เป็น
Captive บนเงื่อนไขที่บริษัทไม่เป็นภัยต่อระบบการเงิน ไม่มีความจาเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณะ และไม่มีการยับยั้งผู้ที่สนใจข้อมูลจากการรับทราบข้อมูล
20.0.12 ICP 9 Supervisory Review and Reporting เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับการรายงาน
ต่อหน่วยงานที่กากับดูแล โดยในบางประเทศ การรายงานต่อหน่วยงานที่กากับดูแลหรืออย่างน้อย
ส่วนหนึ่งของรายงาน จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยหน่วยงานที่กากับดูแล และเพื่อเป็นการแสดงให้
เห็นว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ การเปิดเผยข้อมูลสามารถกระทาโดยหน่วยงานที่กากับดูแลแทนที่
จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลโดยตรงจากบริษัทประกันภัย แม้ว่าอาจมีการคาบเกี่ยวกันระหว่างมาตรฐาน
ICP 9 และมาตรฐาน ICP นี้ ทั้ง 2 มาตรฐานมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันมาก ICP 9 ครอบคลุม
ข้อบังคับสาหรับการรายงานต่อหน่วยงานที่กากับดูแล เพื่อให้หน่วยงานที่กากับดูแลสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ในกรณีที่ข้อบังคับสาหรับการรายงานต่อหน่วยงานที่กากับดูแลและข้อบังคับสาหรับ
การเปิดเผยข้อมูลคาบเกี่ยวกัน หน่วยงานที่กากับดูแลควรพิจารณาใช้วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด
20.0.13 IAIS มีความปรารถนาให้วิธีการในการคานวณรายการสาหรับเปิดเผยต่อสาธารณะ
สามารถใช้ได้กับ หรือสอดคล้องกับ วิธีการที่ใช้กับการจัดทารายงานต่อหน่วยงานที่กากับดูแล
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โดยมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม IAIS เข้าใจว่าความปรารถนาดังกล่าว อาจเป็นไปไม่ได้
หรือไม่เหมาะสม เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่ต่างกัน นอกจากนี้ IAIS เห็นควรให้มีการ
อธิบายวิธีการทั้ง 2 วิธี ต่อสาธารณะ และทาให้สอดคล้องกัน
20.0.14 อาจมีความแตกต่างกันระหว่างคาว่ากลุ่มในงบการเงิน ซึ่งมีความหมายตาม
มาตรฐานการบัญชี และคาว่ากลุ่มตามหลักการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย (โปรดดู ICP 23 Groupwide Supervision) ในกรณีดังกล่าว บริษัทประกันภัยควรพยายามที่จะให้ข้อมูลในแง่มุมของ
หลักการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย ในขอบเขตที่สามารถทาได้ ในกรณีที่ไม่สามารถทาได้ ควรมีการ
ให้เหตุผลและคาอธิบายแง่มุมของข้อมูลที่เปิดเผย และความแตกต่างจากหลักการกากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย ซึ่งมีความจาเป็นเพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในตลาดสามารถเข้าใจได้ ความแตกต่างระหว่างคาว่า
กลุ่มในงบการเงิน ซึ่งมีความหมายตามมาตรฐานการบัญชี และคาว่ากลุ่มตามหลักการกากับดูแล
ธุรกิจประกันภัย ระบุไว้ใน ICP 23 นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันภัย เป็นสิ่งสาคัญ
เพื่อให้สามารถเข้าใจคาว่ากลุ่มในแง่มุมของการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย
20.0.15 ICP นี้ ใช้ได้กับกลุ่มบริษัทประกันภัยและบริษัทประกันภัยบริษัทเดียว ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องการข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทประกันภัยและบริษัทประกันภัยในกลุ่มที่เสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ให้ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ ข้อมูลที่ผู้เอาประกันภัยจาเป็นต้องรู้ได้ระบุไว้ใน ICP 19 Conduct
of Business ในส่วนของผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ เช่น นักลงทุน และผู้ให้กู้ยืม จะสนใจโครงสร้างทาง
กฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับกลุ่ม
20.0.16 ในกรณีที่กลุ่มบริษัทประกันภัยดาเนินงานในระดับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ประกันภัยบริษัทเดียว การเปิดเผยข้อมูลควรเป็นไปในระดับกลุ่มเท่านั้น และการเปิดเผยข้อมูล
โดยบริษัทประกันภัยบริษัทเดียวสามารถอ้างถึงการเปิดเผยข้อมูลของระดับกลุ่มเพื่อความสมบูรณ์
20.0.17 ในการใช้มาตรฐานภายใต้ ICP นี้ ภายในประเทศ หน่วยงานที่กากับดูแลควร
คานึงถึงความสมดุลของข้อมูลที่จาเป็นสาหรับผู้มีส่วนร่วมในตลาดที่มีความหลากหลาย รวมถึง
คานึงถึงการเปิดเผยข้อมูลเกินความจาเป็นที่ระบุไว้ในข้อ 20.0.9 โดยในบางกรณีอาจเป็นไปได้ที่ความ
ต้องการของผู้มีส่วนร่วมในตลาดจะตรงตามการเปิดเผยข้อมูลในระดับกลุ่ม ซึ่งรวมการเปิดเผยข้อมูล
ของบริษัทประกันภัยบริษัทเดียวสาหรับผู้เอาประกันภัยโดยเฉพาะไว้ด้วย
20.0.18 มาตรฐานทุกข้อภายใต้ ICP นี้ สามารถปรับใช้ได้กับบริษัทประกันชีวิตและบริษัท
ประกันภัย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานบางข้อจะเหมาะกับประเภทบริษัทใดบริษัทหนึ่งมากกว่า
20.0.19 ข้อมูลทรัพย์สิน (Proprietary Information) ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
และรายละเอียดของ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ตลาด ช่องทางการจาหน่าย รูปแบบภายใน และระบบ
ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบทางลบในการแข่งขันสาหรับบริษัทประกันภัยหากข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผย
ต่อคู่แข่ง โดยปกติข้อมูลเกี่ยวกับผู้เอาประกันภัยจะเป็นความลับบนพื้นฐานของกฎหมายการรักษา
ความลับหรือข้อตกลงกับผู้เอาประกันภัย
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20.0.20 ICP ข้อนี้ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและรายละเอียดการบริหาร
ภายในของบริษัทประกันภัย เช่น วิธีการ และข้อมูลจากการทา Parameter Estimation เป็นต้น
โดย IAIS เชื่อว่าข้อบังคับที่ระบุไว้ใน ICP นี้ มีความสมดุลกันระหว่างความจาเป็น ในการเปิดเผย
ข้อมูลและการรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลทรัพย์สิน (Proprietary Information) ในกรณีที่การ
เปิดเผยข้อมูลตาม ICP นี้ อาจส่งผลกระทบต่อสถานะของบริษัทประกันภัย โดยการเปิดเผยข้อมูล
ทรัพย์สิน หรือ ข้อมูลลับ บริษัทประกันภัย ไม่จาเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว แต่ควรเปิดเผยข้อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับประเด็นตามข้อบังคับ
20.1 บริษัทประกันภัยจะเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่เกี่ยวกับบริษัท
บรรษัทภิบาลและการควบคุม สถานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และความเสี่ยง ต่อผู้มีส่วน
ร่วมในตลาดอย่างน้อย ปีละครั้ง โดยข้อมูลที่เปิดเผยควรจะ:






เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนร่วมในตลาด
เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
เป็นข้อมูลที่เข้าใจง่ายและมีความสาคัญ
เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ
เป็นข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบได้ระหว่างบริษัทประกันภัยที่ดาเนินธุรกิจ
ในตลาดเดียวกัน และ
 เป็นข้อมูลที่มีความสอดคล้องกันเมื่อเวลาผ่านไป เพื่อให้สามารถมองเห็น
แนวโน้มที่เกี่ยวข้อง
20.1.1 การเปิดเผยข้อมูลควรเป็นไปในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลที่เปิดเผย
และควรคานึงถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางการเงินของบริษัทประกันภัย นอกจากนี้ ควรมีการ
อธิบายวิธีการหลักทางการบัญชี และสมมติฐานที่ใช้ในการทาข้อมูลอย่างชัดเจน
20.1.2 ข้อมูลดังกล่าวควรได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้มี
ส่วนร่วมได้มากที่สุด แต่ต้องคานึงถึงค่าใช้จ่ายของวิธีการเผยแพร่ต่างๆ ทั้งนี้ วิธีการเผยแพร่ที่
หน่วยงานที่กากับดูแลสามารถสนับสนุนให้ใช้คือการเผยแพร่ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น
อินเทอร์เน็ต)
20.1.3 ข้อมูลดังกล่าวควรมีการเผยแพร่บ่อยและรวดเร็วเพื่อให้สามารถแสดงถึงภาพลักษณ์
ของบริษัทประกันภัยได้ดี
20.1.4 ข้อบังคับในการทาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันควรสมดุลกับความน่าเชื่อถือ การเปิดเผย
ข้อมูลอาจล่าช้าได้เล็กน้อยเพื่อให้มีการตรวจสอบความถูกต้อง แต่ความล่าช้าจะต้องไม่ทาให้ผู้ใช้
ข้อมูลเสียผลประโยชน์
20.1.5 ข้อมูลดังกล่าวควรเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในตลาดสามารถเข้าใจถึงสถานะทาง
การเงินและผลการดาเนินงาน และความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยได้เป็นอย่างดี ดังนั้น
ข้อมูลดังกล่าวควรจะ:
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มีการอธิบายอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านที่เข้าใจลักษณะของธุรกิจประกันภัยแต่ไม่
มีความรู้เกี่ยวกับบริษัทประกันภัยดังกล่าว สามารถเข้าใจได้
มีความสมบูรณ์เพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลที่สาคัญของบริษัทประกันภัย และในกรณี
ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของกลุ่มบริษัทประกันภัยที่บริษัทประกันภัยเป็นสมาชิก
มีการรวบรวมอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถเผยแพร่ภาพรวมของบริษัท
ประกันภัย และมีการแยกข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถอธิบายข้อมูลที่
แตกต่างกันอย่างเหมาะสม

20.1.6 ข้อมูลดังกล่าวควรเป็นข้อมูลที่มีเป็นความจริง และควรสะท้อนถึงแก่นสารทาง
เศรษฐกิจและธุรกรรม รวมถึงทางกฎหมาย ในกรณีที่แก่นสารทางเศรษฐกิจหรือธุรกรรมไม่สอดคล้อง
กับกฎหมาย ให้ยึดตามแก่นสารทางเศรษฐกิจหรือธุรกรรม นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าว ต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ มีความเป็นกลาง และมีความสมบูรณ์ โดยความสมบูรณ์ของข้อมูลมีความสาคัญมาก
เพราะหากมีการละเลยข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้ข้อมูลทั้งหมดไม่ถูกต้อง
20.1.7 ในหลายกรณี บริษัทประกันภัยอาจต้องทาให้มีความสมดุลกันระหว่างความ
น่าเชื่อถือและประโยชน์ในการใช้ตัดสินใจและความเหมาะสมเรื่องเวลาของข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น
ในผลิตภัณฑ์ประกันภัยระยะยาว การประเมินต้นทุนของค่าสินไหมทดแทนที่น่าจะเกิดขึ้น
มีความสาคัญมาก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีความไม่แน่นอน การประเมินดังกล่าว อาจคลาดเคลื่อน
ได้ ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณสามารถนามาใช้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เปิดเผย
20.1.8 เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ วิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทาข้อมูลควร
ได้รับการเปิดเผยเช่นกัน ซึ่งอาจรวมถึงเหตุผลของบริษัทประกันภัยในการเลือกใช้นโยบายทางการ
บัญชีตามมาตรฐาน ในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวจะสามารถช่วยผู้ใช้ข้อมูลในการทาความเข้าใจกับข้อมูลที่
เปิดเผย บริษัทประกันภัยควรปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเพื่อให้สามารถมีการเปรียบเทียบที่แท้จริงได้
20.1.9 เป็นเรื่องปกติถ้าหากการเปิดเผยข้อมูลจะรวมถึงการวิเคราะห์เชิงปริมาณของการไว
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลกระทบจาก Derivative และ
วิธีการลดความเสี่ยงต่อความไวต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
20.2 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทประกันภัยนั้น รวมถึงข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการกาหนดข้อมูลทางเทคนิค ซึ่งในกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้เอา
ประกันภัยและผู้มีส่วนร่วมในตลาด ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสมมติฐานของ
กระแสเงินสดในอนาคต เหตุผลสาหรับอัตราส่วนลด และวิธีการปรับความเสี่ยง หรือ ข้อมูลอื่นๆ
ตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถอธิบายถึงวิธีการที่ใช้กาหนดข้อมูลทางเทคนิค
20.2.1 การให้ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลสินทรัพย์ประกันภัยต่อแบบรวม (Gross Basis)
เป็นสิ่งที่คาดหวัง อย่างไรก็ตาม การให้ข้อมูลทางเทคนิคทั้งแบบสุทธิ (Net) และแบบรวม อาจเป็น
ประโยชน์ ขึ้นอยู่กับการวัดผลการดาเนินงาน และความสามารถในการชาระหนี้ ที่ใช้โดยผู้มีส่วนร่วม
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ในตลาด
20.2.2 วัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิค คือการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
กาหนดข้อมูลทางเทคนิคให้กับผู้มีส่วนร่วมในตลาด ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะรวมถึงข้อมูล
เกี่ยวกับปริมาณ ระยะเวลา และความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตในแง่ของข้อผูกพัน
ทางการประกันภัย
20.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการกาหนดและความเหมาะสมของข้อมูลทางเทคนิคอาจรวมถึง
ผลจากการรับผิดติดพัน (Run-off Result) ตามความเหมาะสม
20.2.4 ในบางกรณี ควรมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ในการกาหนดสมมติฐาน
สาหรับการคานวณข้อมูลทางเทคนิค รวมถึงการให้ความสาคัญกับประสบการณ์ปัจจุบันและ
ประสบการณ์ในอดีตที่เกี่ยวข้อง และการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่สาคัญอาจต้องมีการเปิดเผยเช่นกัน
20.2.5 ในกรณีที่การประมาณการปัจจุบันและค่าแตกต่าง (Margin) ของการประมาณการ
ปัจจุบัน มีการคานวณแยกกัน การเปิดเผยข้อมูลอาจรวมถึงวิธีการที่ใช้สาหรับข้อมูลทางเทคนิค
ดังกล่าว
20.2.6 บริษัทประกันภัยควรเปิดเผยวิธีการที่พิจารณาความเสี่ยง และเหตุผลว่าทาไมถึง
มีความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการตั้งแต่การรายงานครั้งล่าสุด บริษัทประกันภัยควร
เปิดเผยเหตุผลสาหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น
20.2.7 บริษัทประกันภัยควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบที่ใช้ และอธิบายถึงวิธีการกาหนด
แผนงานในอนาคต
20.2.8 การอธิบายถึงวิธีการที่ใช้จัดการค่าใช้จ่ายในการขาย (Acquisition Cost) และ
อธิบายว่าธุรกิจจะทากาไรในอนาคตหรือไม่ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
20.2.9 ในบางกรณีอาจเหมาะสมที่จะเปิดเผยข้อมูลมูลค่าเวนคืนซึ่งสามารถชาระหนี้ได้
(Surrender Value Payable)
20.2.10 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรวมข้อมูลทางเทคนิคจากสิ้นปีที่แล้วถึงสิ้นปีปัจจุบัน
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
20.2.11 ข้อมูลทางเทคนิคควรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน:




ส่วนที่ครอบคลุมค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยซึ่งเกิดขึ้นแล้วภายในวันที่
รายงาน (ค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย IBNR และ IBNER) และมีความเป็นไป
ได้ที่จะเป็นหนี้สิน
ส่วนที่ครอบคลุมความเสียหายจากการประกันภัยซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต (ผลรวม
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ของ Unearned premiums และ Premium deficiency reserve)
การแบ่งประเภทนี้ มีความสาคัญมากสาหรับประเภทธุรกิจประกันภัยที่อาจต้องใช้ระยะเวลา
หลายปีในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
การประกันชีวิต
20.2.12 บริษัทประกันภัยควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอัตราเบี้ยประกันภัย และวิธีการกาหนด
อัตราการเสียชีวิต และอัตราความพิการ ในอนาคต รวมถึงว่ามีการใช้ตารางเฉพาะหรือไม่ บริษัท
ประกันภัยควรเปิดเผยสมมติฐานที่สาคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเสียชีวิตและอัตรา
ความพิการในอนาคต
20.2.13 การที่บริษัทประกันภัยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขของปริมาณและระยะเวลาของ
การแบ่งส่วนของลักษณะการมีส่วนร่วม และลักษณะดังกล่าวมีความสาคัญอย่างไรในทางข้อมูลทาง
เทคนิคอาจเสริมสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้น การเปิดเผยข้อมูลอาจเป็นไปตามลักษณะการมีส่วนร่วม
ว่าขึ้นอยู่บนพื้นฐานของการดาเนินงานของกลุ่มสัญญา ผลตอบแทนจากการลงทุน (Investment
Return) ที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น กาไรหรือขาดทุนของบริษัท หรือ องค์ประกอบอื่น การเปิดเผย
ข้อมูลอาจมีลักษณะเป็นแบบสัญญาและ/หรือแบบไม่มีกฎเกณฑ์
20.2.14 บริษัทประกันภัยควรเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับลักษณะการมีส่วนร่วมขั้นต่า
และการแจกจ่ายจริงต่อผู้เอาประกันภัย
20.2.15 ตัวอย่างข้อมูลเชิงปริมาณ:



การจ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้เอาประกันภัย
การจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมให้กับผู้เอาประกันภัย ซึ่งเกิดจากการแบ่งปันกาไร

20.2.16 บริษัทประกันภัยควรเปิดเผยสมมติฐานและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันและ
ทางเลือก รวมถึงสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เอาประกันภัย
บริษัทประกันวินาศภัย
20.2.17 เพื่อเป็นการเอื้อต่อการวิเคราะห์แนวโน้มของผู้มีส่วนร่วมในตลาด บริษัทประกัน
วินาศภัยสามารถเปิดเผยข้อมูลในอดีตเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (Earned Premium)
เปรียบเทียบกับข้อมูลทางเทคนิคโดยแบ่งตามประเภทธุรกิจ และเพื่อการประเมินความเหมาะสมของ
สมมติฐานและวิธีการที่ใช้ในการจัดทาข้อมูลทางเทคนิค บริษัทประกันวินาศภัยสามารถเปิดเผยข้อมูล
ในอดีตเกี่ยวกับ:



ผลจากการรับผิดติดพัน (Run off Result)
การจ่ายค่าสินไหมทดแทน
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20.2.18 เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกในการวิเคราะห์ความสามารถของบริษัท
ประกันภัยในการประเมินเงื่อนไขในการชดใช้ค่าเสียหายที่อยู่ในความคุ้มครองของสัญญาประกันภัย
บริษัทประกันภัยควรเปิดเผยข้อมูลในอดีตที่เกี่ยวกับข้อมูลทางเทคนิค
20.2.19 บริษัทประกันภัยควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลจากการรับผิดติดพัน (Run off
Result) สาหรับแต่ละส่วนของข้อมูลทางเทคนิค ผลจากการรับผิดติดพันที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแล้ว คือความแตกต่างระหว่าง:



ข้อมูลการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในช่วงแรกของงบการเงิน และ
ผลรวมของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างปีที่เกี่ยวข้องกับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
ในปีก่อนหน้าและค่าสินไหมทดแทนในช่วงสิ้นปี

ผลจากการรับผิดติดพันที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายในอนาคตคือความแตกต่างระหว่าง:



ผลรวมของเบี้ยประกันภัยที่ไม่ถือเป็นรายได้และการเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดที่
เกิดขึ้นในช่วงแรกของปี และ
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายระหว่างปีและสิ้นปี ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยที่
เกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยที่ไม่ถือเป็นรายได้ในช่วงแรกของปี

20.2.20 อาจเป็นประโยชน์หากผลจากการรับผิดติดพัน (Run off Result) ถูกเปิดเผยเป็น
อัตราส่วน สาหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่มีการใช้ส่วนลด ควรมีการเปิดเผยผลจากส่วนลด
ต่างหาก
20.2.21 บริษัทประกันภัยควรเปิดเผยผลจากการรับผิดติดพัน (Run off Result) ติดต่อกัน
หลายปี เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในตลาดวิเคราะห์แนวโน้มในระยะยาว ยกตัวอย่างเช่น ความสามารถใน
การคาดคะเนข้อมูลทางเทคนิค ระยะเวลาสามารถแสดงให้เห็นถึงความยืดเยื้อในการชดใช้ค่าเสียหาย
ของประเภทของการประกันภัยที่เกี่ยวข้อง
20.2.22 ยกเว้น Short-tail Business บริษัทประกันภัยอาจเปิดเผยข้อมูลการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนในรูปแบบ Claims Development Triangle (Table 20.1) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ
คาดคะเนต้นทุนของค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัย (การจ่ายค่าสินไหมทดแทน) ณ สิ้นปีของ
แต่ละปี และพัฒนาการของการคาดคะเนในระยะยาว ควรมีการรายงานข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ตาม Accident Year หรือ Underwriting Year และนามารวมกับปริมาณที่รายงานในงบดุล
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20.2.23 ตัวเลขที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานและวิธีการที่ใช้ในการจัดทา
ข้อมูลทางเทคนิคอาจสามารถคานวณได้โดยการประกันภัยต่อ และสนับสนุนโดยการอธิบายเป็น
ลายลักษณ์อักษร
20.3 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทประกันภัยประกอบด้วยรายละเอียด
เกี่ยวกับข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่งเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุน บริษัทประกันภัย
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ นโยบาย และกระบวนการ
ในการบริหารเงินทุนและการประเมินความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท ข้อมูลดังกล่าวเป็น
ข้อมูลตามข้อบังคับด้านความสามารถในการชาระหนี้ของประเทศต่างๆ ที่บริษัทประกันภัยดาเนิน
ธุรกิจอยู่ และระดับเงินทุนตามข้อบังคับของหน่วยงานที่กากับดูแล หากรูปแบบภายในถูกใช้
ในการกาหนดเงินทุนและข้อบังคับ ต้องมีการเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบดังกล่าว ภายใต้
ขอบเขตของข้อมูลลับ
20.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และกระบวนการสาหรับการบริหารเงินทุน
สามารถช่วยในการส่งเสริมความเข้าใจความเสี่ยงและมาตรการต่างๆ ที่มีผลต่อการคานวณเงินทุน
และการยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
20.3.2 บริษัทประกันภัยอาจเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในตลาดประเมิน
ปริมาณและคุณภาพของเงินทุนที่เป็นไปตามข้อบังคับทางการเงินของหน่วยงานที่กาหับดูแล โดย
บริษัทประกันภัยอาจแบ่งเงินทุนเป็นส่วนๆ และอ้างถึงการเปลี่ยนแปลงจากช่วงเวลาก่อนหน้า
20..3.3 บริษัทประกันภัยควรเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการบริหารเงินทุนที่เกี่ยวข้อง
กับ:


ข้อบังคับทางการเงินของหน่วยงานที่กากับดูแล
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หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเงินทุน
นโยบายและกระบวนการเกี่ยวกับการบริหารเงินทุน
ความเสี่ยงและมาตรการที่มีผลต่อการคานวณเงินทุน
นโยบายในการยอมรับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย

20.3.4 อาจมีความแตกต่างในการกาหนดความเพียงพอของเงินทุนสาหรับกลุ่มบริษัท
ประกันภัย (ICP 17 Capital Adequacy) คาอธิบายของกลุ่มบริษัทประกันภัยสาหรับความเพียงพอ
ทางเงินทุนควรระบุไว้
20.4 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทประกันภัยประกอบไปด้วย
รายละเอียด เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับหลักฐานทางการเงินและการลงทุนอื่นๆ
นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนประกอบด้วย:





วัตถุประสงค์ในการลงทุน;
นโยบายและกระบวนการ;
ค่านิยม สมมติฐาน และวิธีการที่ใช้ในการรายงานค่าใช้จ่ายทางการเงินและความสามารถ
ในการชาระหนี้ รวมถึงคาอธิบายถึงความแตกต่าง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง); และ
ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความไวต่อตัวแปรด้านตลาดที่เกี่ยวข้องกับปริมาณที่เปิดเผย

20.4.1 ในกรณีที่วัตถุประสงค์ นโยบายและกระบวนในการบริหารการลงทุน แตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มของยอดรวมการลงทุนของบริษัทประกันภัย การเปิดเผยข้อมูลควรเพียงพอที่จะสร้าง
ความเข้าใจถึงความแตกต่าง
20.4.2 บริษัทประกันภัยควรรวมสินทรัพย์และหนี้สินที่มีลักษณะและ/หรือความเสี่ยง
คล้ายกันไว้ในประเภทเดียวกัน และเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอสาหรับประเภทนั้นๆ
20.4.3 ในกรณีที่ต้องเปิดเผยข้อมูลภายใต้ความไม่แน่นอนของหลักฐานทางการเงินและการ
ลงทุนอื่นๆ อาจเป็นประโยชน์ที่จะเปิดเผยผลกระทบของ Derivatives ของความไม่แน่นอนนั้น
20.4.4 ยอดรวมสินทรัพย์ของบริษัทประกันภัยประกอบด้วยหลักฐานหลายประเภท
หลักฐานเหล่านี้มีความแตกต่างกันทางด้านผลตอบแทน ความไวต่อตัวแปรด้านตลาด ระดับสภาพ
คล่อง หรือ ข้อจากัดในการจ่ายโอน เพื่อเป็นการทาเกิดประสิทธิภาพในการบริหารและการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและผลการดาเนินงาน หลักฐานที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนคล้ายกันต้องรวมไว้ด้วยกัน
โดยวิธีการที่นิยมมากที่สุดคือการรวมกลุ่มโดยประเภทสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม สาหรับบางประเทศ
การรวมกลุ่มตามความเสี่ยงอาจเหมาะสมกว่า ซึ่งในประเทศดังกล่าว ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
เทคนิคการบริหารความเสี่ยงที่ใช้ในการวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจของความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าว อาจรวมถึงการวิเคราะห์สินทรัพย์แต่ละประเภท
20.4.5 ควรมีการคานึงถึงสาระสาคัญในการกาหนดประเภทสินทรัพย์ตามลักษณะ ขนาด
และความซับซ้อนของบริษัทประกันภัย (Guidance 20.0.4) การเปิดเผยข้อมูลในระดับที่แยกกันมาก
เกินไปอาจทาให้สับสนสาหรับผู้มีส่วนร่วมในตลาด และก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นสาหรับบริษัท
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ประกันภัย ในขณะเดียวกันการรวมข้อมูลมากเกินไปอาจเป็นการมองข้างข้อมูลที่สาคัญบางอย่าง
20.4.6 อาจเหมาะสมหากบริษัทประกันภัยจะเปิดเผยข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเชิง
ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับ:






ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านตลาด (รวมถึงความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย)
ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงของการกระจุกตัว

20.4.7 โดยปกติแล้ว ผลตอบแทนที่ได้รับอาจเปิดเผยพร้อมกับสถานะความเสี่ยงและ
วัตถุประสงค์ในการลงทุน การเปิดเผยสถานะความเสี่ยงสามารถให้ข้อมูลผู้มีส่วนร่วมในตลาดเกี่ยวกับ
ความคาดหมายจากผลการดาเนินงานในกรณีที่เศรษฐกิจหรือสภาพตลาดเปลี่ยนแปลง และความ
เป็นไปได้ที่บริษัทประกันภัยจะสามารถได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ต้องการ
20.4.8 มาตรฐานข้อ 20.4.6 ได้ระบุความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการลงทุน
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์และหนี้สิน เช่น ความเสี่ยงด้านตลาด
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่หนี้สินของบริษัทประกันภัยที่เกิดจาก
กรมธรรม์มีความสัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ย มูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินเปลี่ยนไปตามอัตราดอกเบี้ย
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงปริมาณที่บริษัทประกันภัยต้องจ่าย
จากการกู้ยืม ดังนั้น การเปิดเผยสถานะความเสี่ยงควรรวมถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสินทรัพย์และ
หนี้สินของบริษัทประกันภัย
20.4.9 เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกในการเปิดเผยสถานะความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
บริษัทประกันภัยอาจเปิดเผยระดับความเสี่ยง Intra-period High, Median และ Low ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงของสถานะความเสี่ยงตั้งแต่การรายงานครั้งล่าสุด ปริมาณการซื้อขายระหว่างช่วง
รายงานอาจต้องเปิดเผยเช่นกัน สถานะความเสี่ยงดังกล่าว อาจเปิดเผยตามแต่ละประเภทของ
สินทรัพย์
20.4.10 การเปิดเผยมาตรการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม อาจแสดงให้เห็นถึงรูปแบบที่
บริษัทประกันภัยใช้บริหารความเสี่ยงด้านตลาดและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการทดสอบความไว
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนต่อสินทรัพย์ในระดับ 100 ตามอัตราดอกเบี้ย การวัดความไวอาจใช้ได้กับ
มูลค่าต่างๆ เช่น หุ้น ทรัพย์สิน อัตราแลกเปลี่ยน
20.4.11 สาหรับตราสารหนี้ (Debt Security) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความไวของมูลค่าต่อตัว
แปรด้านตลาดรวมถึง Credit Spreads อาจประกอบด้วย การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ประเภทของผู้ออก (เช่น รัฐบาล บริษัท) และระยะเวลาครบกาหนด (Table 20.2)
20.4.12 ในการเปิดเผยความเสี่ยงด้านเครดิต นอกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและ
ประเภทของผู้ออกที่ระบุไว้ในมาตรฐานข้อ 20.4.11 บริษัทประกันภัยควรเปิดเผยความเสี่ยงด้าน
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เครดิตที่เกิดจากภายนอกงบดุลด้วย

20.5 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทประกันภัยประกอบด้วยรายละเอียด
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ Enterprise Risk Management (ERM) Asset-liability
Management (ALM) ตามความเหมาะสม ในขั้นต่า ข้อมูลนี้ประกอบด้วยวิธีการที่ใช้และ
สมมติฐานที่ใช้ในการคานวณสินทรัพย์และหนี้สินสาหรับ ALM และเงินทุนและ/หรือเงินสารอง
ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่สมดุลกันระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน
20.5.1 ในกรณีที่มีการใช้ตราสารอนุพันธ์ การเปิดเผยควรมีการอธิบายถึงลักษณะและ
ผลกระทบด้วย
20.5.2 Asset-liability Management มีความสาคัญต่อบริษัทประกันภัยมาก ความไม่
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สมดุลกันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการขาดทุนมากขึ้นแต่อาจทาให้มีกาไรมากขึ้น
20.5.3 บริษัทประกันภัยควรเปิดเผยข้อมูลการใช้ Asset-liability Management บริษัท
ประกันภัยควรเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่ออธิบายการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินและ
ความสัมพันธ์กัน อาจมีการอธิบายถึงความสามารถในการได้รับผลตอบแทนอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีการ
ขาดทุน และความไวต่อความผันผวนในตัวแปรด้านตลาด (เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และ
ราคาหุ้น) และความเสี่ยงด้านเครดิต
20.5.4 ในกรณีที่ ALM ของบริษัทมีการแบ่งแยก เช่น มีประเภทธุรกิจหลายประเภท
บริษัทประกันภัยอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ALM ในระดับแบ่งแยก
20.5.5 บริษัทประกันภัยอาจเปิดเผยความไวของเงินทุนและเงินสารองต่อ:
 การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์
 การเปลี่ยนแปลงในอัตราส่วนลดหรืออัตราที่ใช้คานวณมูลค่าของหนี้สิน
20.6 การเปิดเผยข้อมูลประกอบด้วยรายละเอียดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสถานะทาง
การเงินโดยแบ่งแยกประเภทของผลการดาเนินงาน ในกรณีที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลควร
ประกอบด้วยการวิเคราะห์แหล่งรายได้ สถิติการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ราคาเบี้ยประกันภัย และ
ข้อมูลผลตอบแทนจากการลงทุน
ผลการดาเนินงานทั่วไป
20.6.1 บริษัทประกันภัยอาจให้งบแสดงการเปลี่ยนแปลงที่แสดงถึงกาไรและขาดทุนต่อผู้ถือ
หุ้น รวมถึงธุรกรรมร่วมกับและปันส่วนต่อผู้ถือหุ้น และกาไรร่วมกับผู้เอาประกันภัย
20.6.2 บริษัทประกันภัยอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประเภทธุรกิจ สาหรับแต่ละประเภท
ปัจจัยบางอย่างต้องมีการเปิดเผย เช่น จานวนสัญญาหรือผู้เอาประกันภัย
20.6.3 ประเภทธุรกิจเป็นส่วนประกอบของบริษัทซึ่งมีการดาเนินงานที่ได้รับรายได้และมี
ค่าใช้จ่ายและมีการพิจารณาผลการดาเนินงานเป็นประจา โดยผู้บริหารของบริษัท ตัวอย่างลักษณะ
ของประเภทธุรกิจ:



ประเภทธุรกิจ: ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย บริหารการลงทุน
ผสมผสานระหว่างโครงสร้างบริษัทและสถานะทางภูมิศาสตร์ เช่น Insurance
Country X, Insurance Country Y, Insurance (Other), Asset
Management Country Z

20.6.4 มาตรฐานเหล่านี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะกาหนดรูปแบบเฉพาะสาหรับการเปิดเผยข้อมูล
สาหรับประเภทธุรกิจ และการเปิดเผยยอดรวม แต่ละประเทศสามารถกาหนดรูปแบบการเปิดเผย
ข้อมูลให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมประกันภัย
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ผลการดาเนินงานด้านเทคนิค
20.6.5 บริษัทประกันภัยอาจต้องแสดงงบดุลของกาไรและขาดทุน (รวมถึงงบเกี่ยวกับ
การรับประกันภัยและประกันภัยสุทธิต่อตามประเภทธุรกิจ)
20.6.6 หากบริษัทประกันภัยเป็นผู้เอาประกันภัยต่อ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกาไร
ขาดทุนในการซื้อประกันภัยต่อ
20.6.7 บริษัทประกันภัยอาจแสดงข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเกี่ยวกับผลการ
ดาเนินงานทางเทคนิค ด้านราคา ข้อมูลทางเทคนิค สถิติการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ความเสี่ยง
การประกันภัยต่อ และเงินทุน การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานในอดีตจะเป็นพื้นฐานสาคัญในการ
ประเมินความเสี่ยงในอนาคต
ผลการดาเนินงานทางเทคนิคสาหรับบริษัทประกันวินาศภัย
20.6.8 เพื่อเป็นการประเมินว่าเบี้ยประกันภัยจะสามารถครอบคลุมความเสี่ยงของสัญญา
ประกันภัยและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทประกันภัยได้ดีขนาดไหน บริษัทประกันภัยอาจเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับ:





สัดส่วนความเสียหาย (Loss ratio)
สัดส่วนค่าใช้จ่าย (Expense ratio)
สัดส่วนรวม (Combined ratio)
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน (Operating ratio)

20.6.9 อัตราส่วนเหล่านี้ควรคานวณจากงบกาไรขาดทุนของปีที่รายงาน กาไรจากการ
ประกันภัยต่อไม่สามารถมีความต่อเนื่องได้โดยไม่มีการปรับราคาจากบริษัทประกันภัยต่อ การเปิดเผย
ข้อมูลของการประกันภัยต่อระบุไว้ในมาตรฐานข้อ 20.7.2 หากอัตราส่วนแบบสุทธิ มีความแตกต่าง
จาก Gross Ratio อัตราส่วนทั้งสองควรมีการเปิดเผย อัตราส่วนควรมีการคานวณแบบ Accident
Year หรือ Underwriting Year
20.6.10 ในกรณีที่มีการใช้ส่วนลด ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราส่วนลดและวิธีการให้ส่วนลดควรมีการ
เปิดเผย:



ในทุกๆ 5 ปี
อัตราเฉลี่ยของค่าสินไหมทดแทนที่จะต้องมีการจ่ายใน 5 ปีข้างหน้า

20.6.11 การเปิดเผยข้อมูลในมาตรฐานข้อ 20.6.10 ควรมีการอธิบายประกอบเป็นระยะเวลา
หลายๆ ปี เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในตลาดสามารถวิเคราะห์แนวโน้มในระยะยาวได้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปี
ก่อนหน้าไม่ควรนามาคานวณใหม่ ระยะเวลาอาจขึ้นอยู่กับความผันผวนในอดีตของประเภทธุรกิจ
20.6.12 ในกรณีของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ามาก มีลักษณะเหมือนกัน บริษัทประกันภัยอาจ
เปิดเผยสถิติค่าสินไหมทดแทน เช่น อาจจะอธิบายถึงแนวโน้มของปริมาณค่าสินไหมทดแทน ข้อมูล
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ควรเกี่ยวข้องกับระดับของธุรกิจ (เช่น จานวนกรมธรรม์ เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้)
20.6.13 ตามหลักการ แนวโน้มการจ่ายค่าสินไหมทดแทนอาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
ด้านการประกันภัย เนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะหาการวิธีการคานวณความเสี่ยงด้านการประกันภัยที่ดี
เพียงวิธีเดียว สามารถพิจารณาได้หลากหลายวิธี แต่ในขั้นต่าบริษัทประกันภัยควรเปิดเผยข้อมูลใน
อดีตร่วมกับคาอธิบายเกี่ยวกับ:




ค่าเฉลี่ยของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว (The mean cost of claims
incurred) – อัตราส่วนของต้นทุนของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วต่อจานวน
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ความถี่ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claims Frequency) – อัตราส่วน
ของจานวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วในช่วงของรายงานต่อถัว
เฉลี่ยของจานวนสัญญาประกันภัยที่มีอยู่ในช่วงนั้น

20.6.14 สาหรับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ข้อมูลเชิงคุณภาพจะเพียงพอ
การวิเคราะห์แหล่งรายได้ของบริษัทประกันชีวิต
20.6.15 บริษัทประกันชีวิตควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ที่ประมาณการว่าจะได้รับ ซึ่ง
เป็นรายได้จากธุรกิจที่ดาเนินการอยู่ที่จะเกิดขึ้นระหว่างช่วงรายงาน โดยการคานวณจากสมมติฐาน
เช่น การประมาณการ ขอบเขตความเสี่ยง ค่าบริหาร และรายได้จากเงินฝาก
20.6.16 บริษัทประกันชีวิตอาจต้องเปิดเผยข้อมูลผลกระทบของธุรกิจใหม่ ซึ่งแสดงถึง
ผลกระทบจากจุดขายต่อรายได้สุทธิของการรับประกันธุรกิจใหม่ระหว่างช่วงรายงาน นี่คือความ
แตกต่างระหว่างเบี้ยประกันภัยที่ได้รับและผลรวมของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลจากการขายและ
เงินสารองใหม่ที่เกิดขึ้น ณ จุดขาย รายการนี้ได้รับผลกระทบจากวิธีการที่ใช้ตัดบัญชีค่าใช้จ่ายในการ
ควบรวมกิจการ
20.6.17 บริษัทประกันภัยควรเปิดเผยข้อมูลกาไรขาดทุน ซึ่งเกิดจากความแตกต่างระหว่าง
ประสบการณ์จริงในช่วงรายงานและข้อมูลทางเทคนิคในช่วงแรกของปี ตามสมมติฐาน ณ วันนั้น
20.6.18 บริษัทประกันชีวิตอาจต้องเปิดเผยข้อมูลผลกระทบของรายได้จากการบริหารและ
การเปลี่ยนแปลงทางสมมติฐาน
20.6.19 ตัวอย่างการวิเคราะห์แหล่งรายได้สาหรับบริษัทประกันชีวิตตาม Table 20.3
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ผลการดาเนินงานด้านการลงทุน
20.6.20 ผลการดาเนินงานด้านการลงทุนคือสิ่งสาคัญในการบ่งบอกถึงผลกาไรของบริษัท
ประกันภัยนอกจากนี้ สาหรับกรมธรรม์บริษัทประกันชีวิตหลายบริษัท ผลตอบแทนที่ผู้เอาประกันภัย
ได้รับอาจได้รับผลกระทบโดยตรงหรือทางอ้อมจากผลการดาเนินงานด้านการลงทุน การเปิดเผย
ข้อมูลผลการดาเนินงานด้านการลงทุนจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับผู้มีส่วนร่วมในตลาด
20.6.21 การเปิดเผยข้อมูลด้านผลการดาเนินงานด้านการลงทุน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
สินทรัพย์ของบริษัทประกันภัย (เช่น สินทรัพย์ของบริษัทประกันชีวิต สินทรัพย์สนับสนุนกลุ่มสัญญา
Investment-Liked สินทรัพย์ที่ถูกจัดไว้ในกลุ่มประเภทเดียวกัน)
20.6.22 สาหรับการเปิดเผยข้อมูลผลการดาเนินงานด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
(Equity Security) ตราสารหนี้ (Debt Security) ทรัพย์สินและการกู้ยืม บริษัทประกันภัยอาจ
เปิดเผยข้อมูลรายได้ กาไร/ขาดทุน ที่เกิดขึ้นแล้ว กาไร/ขาดทุน ที่ยังไม่เกิดขึ้น การเสื่อมค่ารวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงในเงินสารองที่กู้ยืม และค่าใช้จ่ายในการลงทุน
20.6.23 บริษัทอาจแยกการเปิดเผยข้อมูลผลกระทบของการตัดบัญชีและค่าเสื่อมของ
สินทรัพย์ในงบการเงิน
20.7 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทประกันภัยประกอบด้วย
รายละเอียดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสถานะความเสี่ยงและการบริหาร การเปิดเผย
ข้อมูลควรประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และนโยบาย รูปแบบ และเทคนิคในการ
บริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัย (รวมถึงกระบวนการในการรับประกัน) ในขั้นต่า การ
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เปิดเผยข้อมูลควรประกอบด้วย:





ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ ขนาด ความซับซ้อนของความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย;
วิธีที่บริษัทประกันภัยใช้การประกันภัยต่อหรือการโอนความเสี่ยงอื่นๆ;
ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเพียงพอของเงินทุนและความเสี่ยง; และ
การอธิบายถึงการกระจุกตัวของความเสี่ยง

20.7.1 การเปิดเผยข้อมูลอาจประกอบด้วยการอธิบายถึงความเสี่ยงด้านการประกันภัย
ของบริษัทประกันภัยและนโยบายในการ ประมาณการ ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงด้านการ
ประกันภัย การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ควรสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
รูปแบบและเทคนิคที่ใช้
20.7.2 บริษัทประกันภัยควรแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทประกันภัยต่อ ความเพียงพอของ
การรับประกันภัยต่อ วิธีการรับประกันภัยต่อ และความเสี่ยงด้านเครดิตของความคุ้มครองประกันภัย
ต่อ
20.7.3 เหตุผลของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทใช้การประกันภัยต่อและการ
โอนความเสี่ยงอื่นๆ คือต้องการให้ผู้มีส่วนร่วมในตลาดเข้าใจถึงการควบคุมสถานะความเสี่ยงด้านการ
ประกันภัย
20.7.4 เนื่องจากการประกันภัยต่อมีความซับซ้อนและส่วนบุคคล ข้อมูลเชิงปริมาณอาจต้อง
เสริมโดยข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มครองทางการประกันภัยต่อของบริษัทประกันภัย
ควรได้รับการเปิดเผย พร้อมอธิบายถึงการรับความเสี่ยงสุทธิและประเภทของการประกันภัยต่อ และ
วิธีการลดความเสี่ยงอื่นๆ ผลการประกันภัยต่อ ต้นทุนของการประกันภัยต่อลบส่วนรับเกินจากการ
ประกันภัยต่อของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว ควรได้รับการเปิดเผยเช่นกัน ต้นทุนของการ
ประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อ รวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุนจากเบี้ยประกันภัยต่อ
ที่ละทิ้งแล้ว
20.7.5 บริษัทประกันภัยควรเปิดเผยมูลค่าสินทรัพย์ที่อยู่ในงบดุล โดยแยกข้อมูลทางเทคนิค
ของการประกันภัยต่อ และลูกหนี้จากบริษัทประกันภัยต่อ ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับการประกันภัย
ต่ออาจประกอบด้วย:







คุณภาพเครดิตของบริษัทประกันภัย เช่น การรวมกลุ่มการประกันภัยต่อโดยการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ
การกระจุกตัวของสินทรัพย์ประกันภัยต่อ
ส่วนของบริษัทประกันภัยต่อที่กากับดูแล
ลักษณะและปริมาณของหลักทรัพย์ถือไว้เป็นสินทรัพย์ประกันภัยต่อ
พัฒนาการของสินทรัพย์ประกันภัยต่อเมื่อเวลาผ่านไป
อายุลูกหนี้จากบริษัทประกันภัยต่อของค่าสินไหมทดแทนที่ชดใช้แล้ว
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20.7.6 บริษัทประกันภัยควรเปิดเผยข้อมูลผลกระทบและแผนการดาเนินงานเมื่อระดับของ
ความคุ้มครองจากสัญญาประกันภัยต่อ/การโอนความเสี่ยง ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้
20.7.7 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระจุกตัวของความเสี่ยง รวมถึงความสาคัญของการ
กระจุกตัวและการอธิบายเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงโดยการประกันภัยต่อและวิธีการอื่นๆ
20.7.8 บริษัทประกันภัยจะได้เปรียบหากมีการอธิบายถึงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
ของความเสี่ยงด้านการประกันภัย รวมถึงการกระจุกตัวของความเสี่ยงในความคุ้มครองของการ
ประกันภัยต่อ ในกรณีที่เกี่ยวข้อง
20.7.9 อย่างน้อยควรมีการเปิดเผยข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของเบี้ยประกันภัย ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์อาจขึ้นอยู่กับสถานที่ที่มีความเสี่ยง แทนที่จะเป็นสถานที่ที่รับประกันภัย
20.7.10 บริษัทประกันภัยควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระจุกตัวของความเสี่ยงในความ
คุ้มครอง การประกันภัยต่อ อย่างน้อย บริษัทประกันภัยควรเปิดเผยจานวนบริษัทประกันภัยต่อ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอัตราส่วนสูงสุดของการกระจุกตัว ยกตัวอย่างเช่น บริษัทประกันภัยควรเปิดเผย
ข้อมูลอัตราส่วนการกระจุกตัวของเบี้ยประกันภัยสูงสุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมูลค่า เบี้ยประกันภัยที่
เอาประกันภัยต่อกับบริษัทประกันภัยที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็นอัตราส่วนของมูลค่าเบี้ยประกันภัยที่เอา
ประกันภัยต่อทั้งสิ้น
20.7.11 บริษัทประกันภัยควรพิจารณาการกระจุกตัวแบบอื่น นอกเหนือจากวิธีการข้างต้น
เพื่อเปิดเผย
20.7.12 บริษัทประกันภัยควรเปิดเผยข้อมูลการใช้ตราสารอนุพันธ์ในการลดความเสี่ยง
ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงการสรุปนโยบายภายในในการใช้ตราสารอนุพันธ์
20.7.13 ในขณะที่กลุ่มบริษัทประกันภัยประกอบด้วยบริษัทประกันภัยและหน่วยงานในธุรกิจ
อื่นๆ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงอาจรวมถึงสถานะความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยเมื่อ
เปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ และขั้นตอนในการลดความเสี่ยงดังกล่าว
20.7.14 บริษัทประกันภัยควรเปิดเผยข้อมูลว่าทา Stress Test หรือวิเคราะห์ความไวต่อ
สถานะความเสี่ยงด้านการลงทุนหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น ควรเปิดเผยกระบวนการและประเภท
ของสมมติฐานที่ใช้ และการนาผลไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน
20.8 การเปิดเผยข้อมูลประกอบด้วยรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท รวมถึงลักษณะของธุรกิจ
การอธิบายถึงผลิตภัณฑ์หลัก สภาพแวดล้อมภายนอก และข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์
ของบริษัทประกันภัย
20.8.1 โดยส่วนใหญ่ การเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะอธิบายถึงลักษณะ
ของธุรกิจ และสภาพแวดล้อมภายนอก วัตถุประสงค์ของส่วนนี้คือการช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมในตลาด
ประเมินกลยุทธ์ของบริษัท โดยอยู่ในดุลพินิจของบริษัทประกันภัยว่าจะนาเสนอโครงสร้างและข้อมูล
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อย่างไร
20.8.2 การเปิดเผยข้อมูลที่มีรายละเอียดมากเกินไป อาจยากแก่การเข้าใจของผู้มีส่วนร่วม
ในตลาด และก่อให้เกิดต้นทุนที่ไม่จาเป็นสาหรับบริษัทประกันภัย นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยควร
หลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลโดยทั่วไป วัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลคือการนาเสนอเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับข้อมูลเชิงปริมาณต่อสาธารณะ
20.8.3 บริษัทประกันภัยควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร ในด้านหน่วยงาน
ภายใต้โครงสร้างองค์กรและธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทประกันภัย ข้อมูลที่เปิดเผยอาจประกอบด้วยการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปีนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร โครงสร้างและการ
ดาเนินงานต่างๆ รวมถึงการลงทุน การบริหารความเสี่ยง การรับประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน ในกรณีที่มีความแตกต่างในกลุ่มบริษัทประกันภัย บริษัทควรมีการอธิบายถึงหน่วยงานที่มี
ความแตกต่างนั้น
20.8.4 บริษัทประกันภัยควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มและปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลทั้ง
ทางบวกและทางลบต่อพัฒนาการ ผลการดาเนินงาน และสถานะของบริษัท
20.8.5 บริษัทประกันภัยควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการแข่งขัน และรูปแบบ
ธุรกิจ (เช่น วิธีการจัดการค่าสินไหมทดแทน การเริ่มธุรกิจใหม่ ฯลฯ) รวมถึงประเด็นอื่นๆ ด้านการ
กากับดูแลและด้านกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ
20.8.6 บริษัทประกันภัยควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ด้านการเงินและด้านที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการเงิน พร้อมระยะเวลาและกลยุทธ์ในการดาเนินงาน การเปิดเผยข้อมูลจะทาให้
ผู้มีส่วนร่วมในตลาดสามารถประเมินวัตถุประสงค์และความสามารถของบริษัทประกันภัย ในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ บริษัทประกันภัยควรอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธ์ที่สาคัญ การเปิดเผย
ข้อมูลควรประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์โดยทั่วไปและวัตถุประสงค์ การดาเนินงาน และความ
เสี่ยงต่างๆ รวมถึง วิธีการในการยอมรับความเสี่ยง และลดความเสี่ยง
20.8.7 บริษัทประกันภัยควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ รวมถึงความเสี่ยง
ภายนอกและภายใน และโอกาสที่จะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
บริษัทประกันภัยควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของความเสี่ยงดังกล่าว และแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
20.8.8 การเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมอาจรวมถึงการอธิบายถึงแหล่งที่มาของความเสี่ยงซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของบริษัทประกันภัย แหล่งที่มารวมถึงทั้งทางด้านการเงินและด้านที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน สาหรับด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน บริษัทประกันภัยอาจนาเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลากร กระบวนการ ระบบและชื่อเสียง
20.8.9 การเปิดเผยข้อมูลควรประกอบด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณของความไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจัยต่างๆ ของบริษัทประกันภัย ผลกระทบจากตราสารอนุพันธ์ และวิธีการลดความ
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เสี่ยงอื่นๆ (Table 20.4 แสดงให้เห็นถึงประเภทการวิเคราะห์ความไวที่สามารถเปิดเผยได้)
20.8.10 บริษัทประกันภัยควรเปิดเผยข้อมูลการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สมมติฐานอัตราการเสียชีวิตและอัตราทุพพลภาพ
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20.9 การเปิดเผยข้อมูลประกอบด้วยลักษณะของกรอบบรรษัทภิบาลของบริษัทประกันภัย
และการควบคุมการบริหาร
20.9.1 ในกรณีที่มีการจ้างหน่วยงานภายนอกดาเนินงานในเรื่องสาคัญ บริษัทประกันภัย
ควรอธิบายถึงนโยบายการจ้างพนักงานภายนอกและวิธีการควบคุม และดูแลการดาเนินงานของ
พนักงานภายนอก
20.9.2 การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันภัยอาจรวมถึงการดาเนินงานภายในโครงสร้าง
องค์กร กลไกที่ใช้โดยคณะกรรมการเพื่อกากับดูแล การเปลี่ยนแปลงของตาแหน่งที่มีความสาคัญ และ
โครงสร้างพื้นฐานในการบริหารอื่นๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการดาเนินงานของบริษัทมีความสอดคล้อง
กับกรอบการบริหารความเสี่ยง
20.10 หน่วยงานที่กากับดูแลกาหนดให้บริษัทประกันภัยจัดทารายงานงบดุลอย่างน้อยปีละครั้ง
และเปิดเผยต่อผู้มีส่วนร่วมในตลาด โดยขั้นอยู่กับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของบริษัท
ประกันภัย
20.10.1 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะ ขนาดและความซับซ้อนของบริษัทประกันภัยแล้ว ไม่มี
ความจาเป็นในการจัดทารายงานงบรายงานทางการเงิน (เช่น บริษัทประกันภัยขนาดเล็กในบาง
ประเทศ) หน่วยงานที่กากับดูแลควรให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน
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ICP 21: การต่อต้านการฉ้อฉลในการประกันภัย (Countering Fraud in Insurance)
หน่วยงานที่กากับดูแลกาหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องดาเนินมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและแก้ไขการฉ้อฉลในการประกันภัย
แนวทางปฏิบัติเบื้องต้น
21.0.1 การฉ้อฉลในการประกันภัย (รวมทั้งการประกันภัยต่อ) คือการกระทาหรือละเว้น
การกระทาอันเป็นการหลอกลวงซึ่งมีเจตนาเพื่อหาผลประโยชน์สาหรับฝ่ายที่กระทาการฉ้อฉล
(ผู้ฉ้อฉล) หรือสาหรับบุคคลอื่น ประเทศส่วนใหญ่มีกฎหมายห้ามการฉ้อฉลในภาคประกันภัยและ
ในหลายประเทศการฉ้อฉลถือเป็นอาชญากรรม
21.0.2 การฉ้อฉลในการประกันภัยอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบและกระทาโดยผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการประกันภัย เช่น บริษัทประกันภัย ผู้จัดการและพนักงานของบริษัทประกันภัย
คนกลางประกันภัย นักบัญชี ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน บุคคลที่สาม
และผู้ถือกรมธรรม์
21.0.3 การฉ้อฉลเป็นความเสี่ยงร้ายแรงต่อภาคการเงินทั้งหมด การฉ้อฉลในการประกันภัย
ทาให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง รวมทั้งความเสียหายทางการเงิน และทาให้เกิดต้นทุนทางสังคม
และเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมประกันภัย ทั้งบริษัทประกันภัยและผู้ถือกรมธรรม์ต้องเป็นผู้รับต้นทุน
เหล่านั้นทั้งคู่ ความสูญเสียที่เกิดจากการฉ้อฉลส่งผลกระทบต่อกาไรของบริษัทประกันภัยและอาจ
รวมถึงความมั่นคงทางการเงินด้วย เพื่อชดเชยความเสียหาย บริษัทประกันภัยจึงต้องเพิ่มค่าเบี้ย
ประกันภัยซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การฉ้อฉลยังอาจทาให้ผู้ถือ
กรมธรรม์พบว่าตนเองไม่ได้รับความคุ้มครองจากความเสี่ยงที่เชื่อว่าได้รับความคุ้มครอง ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อทั้งลูกค้าและธุรกิจ ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้จึงนับได้ว่าการฉ้อฉลอาจลด
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและผู้ถือหุ้น สามารถกระทบชื่อเสียงของบริษัทประกันภัยแต่ละราย กลุ่ม
บริษัทประกันภัย ภาคการประกันภัยและอาจรวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจในวงกว้างด้วย
21.0.4 ตามหลักแล้ว การต่อต้านการฉ้อฉลมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทประกันภัยและคน
กลางประกันภัย โดยบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยจาเป็นต้องเข้าใจและดาเนินขั้นตอน
ต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการฉ้อฉล
21.0.5 คณะกรรมการและผู้จัดการอาวุโสของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมี
หน้าที่ตรวจสอบว่าบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีการจัดการความเสี่ยงในการฉ้อฉลอย่าง
เพียงพอหรือไม่
21.0.6 หน่วยงานที่กากับดูแลเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายซึ่งมีบทบาท
สาคัญในการต่อต้านการฉ้อฉลในการประกันภัยในประเทศของตน อาจมีบางประเทศที่มีหน่วยงาน
หลายๆ หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ในการยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและแก้ไขการฉ้อฉลในการ
ประกันภัย
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21.0.7 การฉ้อฉลในการประกันภัยเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่กากับดูแลหากความเสี่ยงใน
การฉ้อฉลไม่ได้รับการจัดการที่ดีพอ ดังนั้นหน่วยงานที่กากับดูแลควรใส่ใจว่าบริษัทประกันภัยและคน
กลางประกันภัยมีนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติและการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพเพื่อยับยั้ง
ป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและแก้ไขการฉ้อฉลในการประกันภัยหรือไม่
21.0.8 การรวมตัวกันของตลาดการเงินและจานวนบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย
ที่ดาเนินการข้ามชาติ (internationally active insurers and intermediaries) ที่เพิ่มขึ้นทาให้การ
ฉ้อฉลและผลกระทบในระดับโลกของการฉ้อฉลเป็นปัญหาสาคัญที่จะต้องได้รับการแก้ไขในระดับ
สากล ฉะนั้นหน่วยงานที่กากับดูแลจึงจาเป็นต้องสื่อสารกันเพื่อแก้ไขปัญหาการฉ้อฉลข้ามประเทศ
21.0.9 หน่วยงานที่กากับดูแลควรพิจารณาการนามาตรฐานเหล่านี้มาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สาหรับคนกลางประกันภัย โดยคานึงถึงรูปแบบทางธุรกิจที่แตกต่างกันออกไปหลายแบบตั้งแต่กิจการ
เจ้าของคนเดียวไปจนถึงบรรษัทขนาดใหญ่
21.0.10 เอกสาร IAIS ว่าด้วยการยับยั้ง การป้องกัน การตรวจสอบ การรายงานและการ
แก้ไขการฉลในการประกันภัย (The IAIS Application paper on deterring, preventing,
detecting, reporting and remedying fraud in insurance) ประกอบด้วย แนวทางการปฏิบัติว่า
บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยจะสามารถยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและแก้ไขการ
ฉ้อฉลอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร
22.1 กฎหมายต้องมีการระบุในเรื่องการฉ้อฉลในการประกันภัยโดยระบุการแทรกแซงและ
บทลงโทษสาหรับการกระทาการฉ้อฉลดังกล่าว และการกระทาใดๆ อันจะเป็นการขัดขวางการ
สืบสวนการฉ้อฉล
21.1.1 กฎหมายควรประกอบด้วยการกระทาผิดและบทลงโทษสาหรับการฉ้อฉลและการ
ขัดขวาง การสืบสวนการฉ้อฉล นอกจากนี้ยังควรกาหนดให้หน่วยงานที่กากับดูแลสามารถ:





ขอเอกสารและข้อมูล รวมทั้งถ้อยคาของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การรวบรวมข้อมูลและการสอบสวน และเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานที่มี
อานาจ
ควบคุมทรัพย์สินซึ่งเป็นหรือเชื่อว่าเป็นผลที่เกิดจากการฉ้อฉล และ
ยึดทรัพย์สินซึ่งเป็นหรือเชื่อว่าเป็นผลที่เกิดจากการฉ้อฉล

21.1.2 อาจเป็นเรื่องดีถ้ากฎหมายต่อต้านการฉ้อฉลจะให้ความคุ้มครองทางแพ่งและอาญา
แก่ผู้ที่รายงานการฉ้อฉลด้วยเจตนาสุจริต ซึ่งรวมถึงในกรณีที่ในภายหลังไม่พบว่าเกิดการฉ้อฉล
ขึ้นจริง
21.2 หน่วยงานที่กากับดูแลมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและรอบด้านเกี่ยวกับประเภทของความเสี่ยง
ในการฉ้อฉลที่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องพบ หน่วยงานที่กากับดูแลต้องประเมิน
ความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลที่อาจจะเกิดขึ้นในภาคการประกันภัยอย่างสม่าเสมอและกาหนดให้
บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยดาเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขความเสี่ยง
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เหล่านี้
21.2.1 หน่วยงานที่กากับดูแลควรระบุจุดล่อแหลมที่สาคัญในประเทศของตน โดยนาผลการ
ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา และจัดการแก้ไขตามความเหมาะสม ทั้งนี้ผลการประเมิน
จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไป
และความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้น
21.2.2 หน่วยงานที่กากับดูแลมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและรอบด้านเกี่ยวกับ:



กิจกรรมที่ปฏิบัติ และผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอโดยบริษัทประกันภัยและคน
กลางประกันภัย และ
การฉ้อฉลภายใน การฉ้อฉลของผู้ถือกรมธรรม์ การฉ้อฉลเกี่ยวกับการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนและการฉ้อฉลโดยคนกลางประกันภัย

21.2.3 หน่วยงานที่กากับดูแลควรพิจารณาความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลที่อาจเกิดขึ้นได้ร่วมกับ
การประเมินความเสี่ยงอื่นๆ (รวมทั้งการบริหารจัดการและการปฏิบัติในตลาด) ที่มาจากการทาหน้าที่
ในขอบเขตที่กว้างขวางขึ้นและตระหนักในความเกี่ยวข้องของการฉ้อฉลกับหน้าที่ที่หน่วยงานที่กากับ
ดูแลปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับ ICP และมาตรฐานอื่นๆ
21.3 หน่วยงานที่กากับดูแลมีกรอบการทางานด้านการกากับดูแลที่มีประสิทธิภาพในการติดตาม
และบังคับให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติตามข้อกาหนดในการต่อต้านการฉ้อ
ฉลในการประกันภัย
21.3.1 หน่วยงานที่กากับดูแลควรออกข้อบังคับในการต่อต้านการฉ้อฉลโดยออกเป็น
ระเบียบ คาสั่งหรือเอกสารหรือกลไกอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ในทางกฎหมาย พร้อมทั้งมีบทลงโทษหากไม่
ปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว
21.3.2 หน่วยงานที่กากับดูแลควรออกแนวทางการปฏิบัติให้แก่บริษัทประกันภัยและคน
กลางประกันภัยเพื่อช่วยให้สามารถป้องกันการฉ้อฉลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติตาม
ข้อบังคับที่หน่วยงานที่กากับดูแลกาหนด
21.3.3 หน่วยงานที่กากับดูแลควรมีทรัพยากรทางการเงิน บุคลากรและเทคนิคเพื่อต่อต้าน
การฉ้อฉลอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงทรัพยากรที่จาเป็นเพื่อให้สามารถออกและบังคับใช้การแทรกแซง
และบทลงโทษสาหรับกรณีที่ซับซ้อนซึ่งบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยไม่ยอมรับบทลงโทษ
ดังกล่าว
21.3.4 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่กากับดูแลที่มีส่วนร่วมในการต่อต้านการฉ้อฉลควรมีทักษะ
ความชานาญที่เหมาะสมและได้รับการอบรมที่เกี่ยวข้องและอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการต่อต้านการฉ้อ
ฉล ตัวอย่างประเด็นที่จะต้องครอบคลุมในการอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่กากับดูแล ได้แก่
กฎหมายว่าด้วยการฉ้อฉล (รวมทั้งฐานความผิด) ประเภทของการฉ้อฉล เทคนิคที่หน่วยงานกากับ
ดูแลต้องใช้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องปฏิบัติตามพันธะหน้าที่ของตน
และการออกและบังคับใช้การแทรกแซงและบทลงโทษ ในทานองเดียวกันบริษัทประกันภัยและคน
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กลางประกันภัยควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการฉ้อฉลแก่กรรมการ ผู้จัดการอาวุโส
และพนักงานอื่นๆ ของตนตามความเหมาะสม
21.3.5 หน่วยงานที่กากับดูแลควรพิจารณาความเสี่ยงในการฉ้อฉลในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการกากับดูแล และทีเ่ กี่ยวข้องซึง่ รวมถึงขั้นตอนการออกใบอนุญาตด้วย
21.3.6 หน่วยงานที่กากับดูแลควรประเมินว่าบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมี
ระบบจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลที่เพียงพอและทาการทบทวนอย่างสม่าเสมอ บริษัทประกันภัย
และ คนกลางประกันภัยควรสามารถแสดงให้หน่วยงานที่กากับดูแลเห็นว่าตนมีการจัดการความเสี่ยง
ในด้านฉ้อฉลและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับความสามารถในการชาระหนี้สินหรือความต่อเนื่องของ
ธุรกิจที่เกิดจากการฉ้อฉล อย่างน้อยที่สุดหน่วยงานที่กากับดูแลควรประเมินว่าบริษัทประกันภัยและ
คนกลางประกันภัยได้ดาเนินการดังต่อไปนี้หรือไม่:




มีนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง
ป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและแก้ไขการฉ้อฉล
มีการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ และทาการตรวจสอบการฉ้อฉลเป็นระยะๆ
และ
ได้จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอเพื่อยับยั้ง ป้องกัน ตรวจหา บันทึกรายงาน
การฉ้อฉลอย่างทันท่วงทีต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบข้อบังคับ

21.3.7 หน่วยงานที่กากับดูแลควรใช้ทั้งการตรวจสอบนอกที่ทาการบริษัท (off-site
monitoring) และการตรวจสอบ ณ ที่ทาการบริษัทประกันภัย (on-site inspection):



ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของบริษัทประกันภัยและคน
กลางประกันภัยในการจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล และ
แนะนาหรือกาหนดให้ดาเนินการแก้ไขเยียวยาที่เหมาะสมหากระบบควบคุม
ภายในอ่อนแอ และติดตามผลการดาเนินมาตรการแก้ไขเยียวยาดังกล่าว

21.3.8 เมื่อความเสี่ยงในการฉ้อฉลบางประการเกิดขึ้นจากการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
หน่วยงานที่กากับดูแลควรครอบคลุมกระบวนการจัดการค่าสินไหมทดแทนภายใต้การกากับดูแลของ
ตน ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบและประเมินข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คุณภาพของการ
ยอมรับของลูกค้า และกระบวนการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สาหรับความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการรับประกันภัย หน่วยงานที่กากับดูแลควรทบทวนกระบวนการและการควบคุมที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้า
21.3.9 หน่วยงานที่กากับดูแลควรมีอานาจในการดาเนินการแก้ไขและเยียวยาที่เหมาะสม
หากบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับในการต่อต้านการฉ้อฉลอย่างมี
ประสิทธิภาพ หรือในกรณีของการฉ้อฉลที่เกิดโดยบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของสถานการณ์และระดับของอานาจในการกากับดูแล การดาเนินการดังกล่าว
อาจรวมถึงการออกหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร การออกคาสั่ง การเรียกค่าปรับ การระงับการ
ดาเนินธุรกิจชั่วคราว การแต่งตั้งฝ่ายบริหารใหม่ และการชดเชยให้ลูกค้า
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21.3.10 หากหน่วยงานที่กากับดูแลระบุกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากรรมในบริษัท
ประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย หน่วยงานที่กากับดูแลควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ให้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องแก่หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม และ
หน่วยงานที่กากับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
21.4 หน่วยงานที่กากับดูแลทบทวนประสิทธิภาพอย่างสม่าเสมอของมาตรการที่บริษัทประกันภัย
และคนกลางประกันภัย รวมทั้งหน่วยงานที่กากับดูแลเองดาเนินการเพื่อยับยั้ง ป้องกัน ตรวจหา
รายงานและแก้ไขการฉ้อฉล และต้องดาเนินการที่จาเป็นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
21.4.1 การทบทวนประสิทธิภาพควรพิจารณาความเสี่ยง และประเมินว่าระเบียบและแนว
ทางการปฏิบัติในการกากับดูแลที่กาหนดขึ้นถูกบังคับใช้หรือไม่
21.4.2 การทบทวนดังกล่าวควรครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น:












ความเสี่ยงของการฉ้อฉลในภาคการประกันภัย และแนวทางการกากับดูแลบน
พื้นฐานของความเสี่ยงของหน่วยงานที่กากับดูแลสามารถจัดการความเสี่ยง
เหล่านี้ได้อย่างเพียงพอหรือไม่
ความเพียงพอของทรัพยากรและการอบรมของหน่วยงานที่กากับดูแล
จานวนและเนื้อหาของการตรวจสอบในพื้นที่เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการฉ้อฉล
เพียงพอหรือไม่
การกากับดูแลนอกที่ทาการบริษัท (off-site supervision) ที่เกี่ยวกับมาตรการ
ต่อต้านการฉ้อฉลเพียงพอหรือไม่
สิ่งที่ค้นพบจากการตรวจสอบ ณ ที่ทาการบริษัทประกันภัย (on-site
inspection) ซึ่งรวมทั้งประสิทธิภาพของการอบรมและการนามาตรการต่อต้าน
การฉ้อฉลไปใช้โดยบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย
การปฏิบัติของหน่วยงานที่กากับดูแลต่อบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย
ข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความรับผิดชอบในการต่อต้านการฉ้อฉล เช่น
ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินคดีและการตัดสินเกี่ยวกับการฉ้อฉล
จานวนและลักษณะของการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวกับประเด็น
การต่อต้านการฉ้อฉล และ
ความเพียงพอของข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติและข้อมูลอื่นๆ ที่หน่วยงานที่กากับ
ดูแลมอบให้แก่ภาคการประกันภัยซึ่งอาจแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของ
ธุรกิจที่ทาการทบทวนดังกล่าวควรช่วยให้หน่วยงานที่กากับดูแลสามารถระบุการ
ปฏิบัติที่จาเป็นใดๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

21.4.3 หน่วยงานที่กากับดูแลควรพิจารณาการสนับสนุนหรือส่งเสริมการดาเนินการเพื่อ
ต่อต้านการฉ้อฉล เช่น:


การทางานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมและการค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนและ
ดารงรักษาแนวทางที่ใช้ในอุตสาหกรรมประกันภัยโดยรวม เพื่อยับยั้ง ป้องกัน
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ตรวจหารายงานและแก้ไขการฉ้อฉล
การจัดตั้งคณะกรรมการต่อต้านการฉ้อฉลซึ่งประกอบด้วยองค์กรอุตสาหกรรม
หรือการค้า หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานที่กากับดูแลอื่นๆ หน่วยงานที่
มีอานาจอื่นๆ และอาจรวมถึงองค์กรผู้บริโภค เพื่อเป็นเวทีในการจัดการกับการ
ฉ้อฉลในการประกันภัย ตัวอย่างเช่น การหารือเกี่ยวกับแนวโน้ม ความเสี่ยง
นโยบาย ข้อมูลโดยรวมและวิธีการปฏิบัติ
การจัดทาฐานข้อมูลการกระทาที่น่าสงสัย และ/หรือ ยืนยันว่าเป็นการพยายาม
ฉ้อฉล โดยสามารถขอหรือกาหนดให้บริษัทประกันภัยส่งข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับ
ความพยายามดังกล่าว
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยเกี่ยวกับ
การฉ้อฉลและบุคคลที่ฉ้อฉล ซึ่งหากเหมาะสมอาจรวมถึงการใช้ฐานข้อมูลตามที่
กฎหมายในประเทศอนุญาต
การเพิ่มความตระหนักของผู้บริโภค/ผู้ถือกรมธรรม์เกี่ยวกับการฉ้อฉล และ
ผลกระทบของการฉ้อฉลด้วยการให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์ทางสื่ออย่างมี
ประสิทธิภาพ
ความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฉ้อฉลใน
ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เช่น องค์กรนักบัญชี ผู้ตรวจสอบทุจริตทางบัญชี
และผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน

21.4.4 เมื่อไรก็ตามที่หน่วยงานกากับดูแลได้รับแจ้งว่าเรื่องกิจกรรมน่าสงสัยในการฉ้อฉลซึ่ง
อาจกระทบต่อบริษัทประกันภัย คนกลางประกันภัย หรืออุตสาหกรรมการประกันภัยโดยรวม
หน่วยงานที่กากับดูแลควรพิจารณาว่าจะส่งข้อมูลการแจ้งเตือนไปยังบริษัทประกันภัยและคนกลาง
ประกันภัยภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาตหรือไม่
21.4.5 หน่วยงานที่กากับดูแลควรเก็บบันทึกเกี่ยวกับจานวนครั้งของการตรวจสอบ ณ ที่ทา
การประกันภัย ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการฉ้อฉล และบทลงโทษที่หน่วยงานที่กากับดูแลได้
ออกให้แก่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยสาหรับมาตรการต่อต้านการฉ้อฉลที่ไม่เพียงพอ
21.5 หน่วยงานที่กากับดูแลมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถร่วมมือ ประสานงานและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอานาจอื่นๆ เช่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้ง
หน่วยงานที่กากับดูแลอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้นโยบายและกิจกรรมเพื่อยับยั้งป้องกัน
ตรวจหา รายงานและแก้ไขการฉ้อฉลในการประกันภัย
21.5.1 ตามปกติกลไกความร่วมมือและการประสานงานควรประกอบด้วย:




ความร่วมมือในการปฏิบัติ และหากเหมาะสม ควรรวมถึงการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่กากับดูแลและหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอานาจหน้าที่ในการ
ต่อต้านการฉ้อฉล และ
ความร่วมมือระดับนโยบาย และหากเหมาะสม ควรรวมถึงการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานอื่นๆ ทั้งหมด ที่มีอานาจหน้าที่ในการต่อต้านการฉ้อฉล
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21.5.2 หากหน่วยงานที่กากับดูแลระบุกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อฉลในบริษัท
ประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย หน่วยงานที่กากับดูแลควรทาให้แน่ใจว่าได้ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไป
ให้ FIU และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม รวมทั้งหน่วยงานกากับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
21.5.3 หน่วยงานที่กากับดูแลควรดาเนินการตามขั้นตอนที่จาเป็นทั้งหมดเพื่อร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ หน่วยงานที่กากับดูแลควรติดต่อกับ FIU และ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความกังวลของตนเองและ
ความกังวลใดๆ ที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย และเพื่อให้ได้ความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวโน้มในกรณีที่ได้รับรายงาน
21.5.4 หน่วยงานที่กากับดูแลควรพิจารณาแต่งตั้งจุดติดต่อภายในสานักงานสาหรับประเด็น
การต่อต้านการฉ้อฉล และประสานงานกับหน่วยงานที่มีอานาจอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
21.5.5 หน่วยงานที่กากับดูแลควรเก็บบันทึกเกี่ยวกับจานวนและลักษณะของคาร้องขอ
ความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการที่ทาโดยหรือที่ได้รับจากหน่วยงานที่กากับดูแลหรือหน่วยงานบังคับ
ใช้กฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือการกระทาที่อาจเข้าข่ายการฉ้อฉล ซึ่งรวมถึงข้อมูลว่าคาร้องขอ
ดังกล่าวได้รับการตอบรับหรือปฏิเสธ
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ICP 22: การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย
(Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)
หน่วยงานที่กากับดูแลกาหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยดาเนินมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย นอกจากนี้
หน่วยงานที่กากับดูแลต้องดาเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการให้
เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย
แนวทางปฏิบัติเบื้องต้น
22.0.1 การฟอกเงินเป็นกระบวนการปิดบังแหล่งที่มาของเงินที่ได้จากการกระทาที่ผิด
กฎหมาย ส่วนการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายจะเกี่ยวข้องกับการให้หรือการจัดหาโดยเต็มใจ
ซึง่ เงินทุนโดยวิธีใดก็ตาม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ด้วยเจตนาในการนาเงินทุนดังกล่าวไปใช้
ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือโดยทราบว่าเงินทุนทั้งหมดหรือบางส่วนดังกล่าวกาลังจะถูกนาไปใช้:




เพื่อทาการก่อการร้าย
โดยองค์กรก่อการร้าย หรือ
โดยผู้ก่อการร้าย

ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและภาคบริการทางการเงินอื่นๆ มีความเสี่ยงที่จะถูกนาไปใช้
ทั้งโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว เพื่อการฟอกเงิน (Money Laundering: ML) และการให้เงินอุดหนุนต่อการ
ก่อการร้าย (Financing of Terrorism: FT) ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น ด้านกฎหมาย
การดาเนินงานและชื่อเสียง
22.0.2 ICP นี้และมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงิน
(Anti-Money Laundering: AML) และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย (Combating
the Financing of Terrorism: CFT) นามาใช้กับการกากับดูแลบริษัทประกันภัยและคนกลาง
ประกันภัยที่พิจารณารับประกันภัยหรือออกกรมธรรม์ประกันชีวิตและการประกันภัยควบการลงทุน
อื่นๆ
22.0.3 หน่วยงานที่กากับดูแลควรพิจารณาว่าควรบังคับใช้ ICP ฉบับนี้และมาตรฐานและ
แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยหรือไม่และเพียงไร โดยตั้งอยู่บน
พื้นฐานของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน/การให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย (ML/FT)
22.0.4 เอกสาร IAIS ว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย19
(The IAIS Guidance paper on anti-money laundering and combating the financing of
terrorism) ให้ข้อมูลที่เป็นคาแนะนาเกี่ยวกับสิ่งที่คณะทางานเฉพาะกิจเพื่อดาเนินมาตรการทาง
การเงิน (The Financial Action Task Force: FATF) กาหนดตามกฎหมาย ระเบียบ กฎที่ใช้บังคับ
19

เอกสารแนวทางการปฏิบัตินี้มีจุดประสงค์เพื่อให้แนวทางเฉพาะสาหรับหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจประกันภัยและภาคการประกันภัย
ในการปรับใช้มาตรฐาน AML/CFT ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติและลักษณะจาเพาะของภาคการประกันภัย ทั้งนี้ FATF ซึ่งกาหนด
มาตรฐานสากลเกี่ยวกับ AML/CFT กาลังทาการแก้ไขมาตรฐานของตน เอกสารแนวทางการปฏิบัติของ IAIS จะได้รับการปรับปรุงทันที
ที่การแก้ไขมาตรฐาน FATF เสร็จสมบูรณ์
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และให้แนวทางการปฏิบัติว่าบริษัทประกันภัยและตัวกลางประกันภัยต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เป็นไป
ตามข้อกาหนดว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT)
ของ FATF
ข้อเสนอแนะของ FATF (FATF Recommendations) และแนวทางการปฏิบัติของ
IAIS
22.0.5 FATF เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อกาหนดมาตรฐานสากลว่าด้วยการ
ต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) ทั้งนี้ FATF
ได้จัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ AML/CFT (ซึ่งในเอกสารนี้จะเรียกรวมกันว่า
“FATF Recommendations”) ซึ่งข้อเสนอแนะบางข้อบังคับใช้กับภาคการประกันภัย
22.0.6 FATF Recommendations บังคับใช้กับการรับประกันภัยและการขายประกันชีวิต
และการประกันภัยควบการลงทุนเป็นอย่างน้อย นอกจากนี้หากภาคการประกันวินาศภัย หรือส่วน
หนึ่งของภาคธุรกิจดังกล่าว ได้รับการประเมินโดยประเทศหนึ่งว่ามีความเสี่ยงด้าน ML/FT แล้ว
มาตรฐาน FATF กาหนดให้ประเทศดังกล่าวพิจารณาบังคับใช้มาตรฐาน FATF กับภาคธุรกิจนั้น
22.0.7 FATF กาหนดให้ประเทศต้องระบุหน่วยงานที่มีอานาจหน่วยงานหนึ่งหรือมากกว่าให้
มีหน้าที่ตรวจสอบว่าสถาบันการเงิน (รวมทั้งบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย) ปฏิบัติตาม
คาแนะนาของ FATF ในการต่อต้าน ML/FT การแต่งตั้งหน่วยงานให้มีอานาจหน้าที่ในการต่อต้านการ
ฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย (AML/CFT competent authority) มักจะทาโดย
กฎหมายของประเทศ อาจมีบางประเทศที่มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบในการต่อต้าน ML/FT ในการ
ประกันภัย
22.0.8 หน่วยงานที่กากับดูแลการประกันภัยไม่จาเป็นต้องได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ในการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายในประเทศเสมอไป
หน่วยงานอื่นที่อาจได้รับมอบหมาย ได้แก่ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานข่าวกรองทาง
การเงิน (FIU) ซึ่งทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการรับและวิเคราะห์ข้อมูล (เช่น
รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย) และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ML/FT ที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามแม้ว่า
หน่วยงานที่กากับดูแลการประกันภัยอาจไม่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ แต่นั่น
ก็ไม่ได้เป็นข้ออ้างว่าหน่วยงานที่กากับดูแลการประกันภัย ไม่จาเป็นต้องเข้าใจความเสี่ยงด้าน ML/FT
ในการประกันภัยและดาเนินขั้นตอนในการช่วยต่อต้าน ML/FT
22.0.9 ฉะนั้น มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการนี้สามารถแบ่ง
ออกเป็นสองส่วน โดยส่วนแรกจะบังคับใช้ในกรณีที่หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจประกันภัยได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย
หรือปฏิบัติหน้าที่แทนหน่วยงานที่ได้รับแต่งตั้ง ส่วนที่สองจะบังคับใช้เมื่อหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุน
การก่อการร้ายสาหรับภาคการประกันภัย เพื่อให้เป็นไปตาม ICP ฉบับนี้ หน่วยงานที่กากับดูแลต้อง
ผ่านข้อกาหนดของมาตรฐานในทั้งส่วนแรกและส่วนที่สองตามสถานการณ์ของประเทศ
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หำกหน่วยงำนที่กำกับดูแลกำรประกันภัยได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยงำนที่มีอำนำจหน้ำที่ในกำร
ต่อต้ำนกำรฟอกเงินและกำรให้เงินอุดหนุนกำรก่อกำรร้ำย (designated AML/CFT
competent authority)
22.1 หน่วยงานที่กากับดูแลมีความเข้าใจอย่างละเอียดและครอบคลุมเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน
ML/FT ที่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องเผชิญ และใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อประเมิน
ความเสี่ยงด้าน ML/FT ต่อภาคการประกันภัยในประเทศของตนอย่างสม่าเสมอ
การเข้าใจความเสี่ยงด้าน ML/FT
22.1.1 หน่วยงานที่กากับดูแลควรมีความเข้าใจอย่างละเอียดและครอบคลุมเกี่ยวกับความ
เสี่ยงด้าน ML/FT ที่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องเผชิญ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ
และผลิตภัณฑ์และการบริการที่เสนอขายโดยบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย20
22.1.2 สิ่งต่อไปนี้อาจเพิ่มระดับความเสี่ยงด้าน ML/FT ของผลิตภัณฑ์/การบริการด้าน
ประกันภัย













การรับชาระเงินหรือการรับเงินจากบุคคลภายนอก
การรับการชาระเงินเป็นมูลค่าสูงมากหรือไม่จากัดมูลค่า หรือการรับเงินมูลค่า
น้อยกว่าแต่จานวนหลายครั้ง
การรับชาระเงินในรูปเงินสด ธนาณัติหรือแคชเชียร์เช็ค
การรับชาระเงินบ่อยครั้งนอกตารางการชาระค่าเบี้ยประกันภัยปกติหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
การอนุญาตให้ถอนเมื่อไรก็ได้โดยคิดค่าธรรมเนียมจากัด
การยอมรับให้ใช้หลักทรัพย์ค้าประกันสาหรับเงินกู้ และ/หรือการให้สินเชื่ออื่นที่มี
ความเสี่ยงสูง
ผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้มีการกู้เงินจากกรมธรรม์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสามารถได้
เงินกู้และ/หรือชาระเงินกู้โดยเงินสดบ่อยๆ)
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเงินสดมูลค่าสูง
ผลิตภัณฑ์ที่ยอมให้ชาระเงินเป็นก้อนในจานวนมาก และมีลักษณะสภาพคล่อง
ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อสัญญาระบุให้คู่สัญญาสามารถพ้นจากพันธะหน้าที่ได้โดยไม่ต้อง
เสียค่าปรับ (cooling off provision)21 โดยมีการร้องขอให้ส่งเงินค่าเบี้ย
ประกันภัยที่บริษัทจ่ายคืนไปให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง สถาบันการเงิน
ต่างประเทศ หรือบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
ผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้มีการโอนสิทธิโดยที่ไม่จาเป็นต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัย
ทราบว่าผู้รับผลประโยชน์ของสัญญาได้เปลี่ยนไปแล้วจนกระทั่งถึงเวลาที่ทาการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

20

FATF ได้ตีพิมพ์เอกสารชื่อ แนวทางการปฏิบัติบนพื้นฐานของความเสี่ยง: แนวทางปฏิบัติสาหรับภาคการประกันชีวิต (ตุลาคม 2552)
ข้อสัญญาซึ่งอนุญาตให้สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายในกรอบเวลาที่ระบุ และให้คืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยที่ชาระไปแล้ว (ในบาง
ประเทศจะเรียกว่า “free look” หรือสิทธิในการยกเลิกกรมธรรม์)
21
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ทั้งนี้ ควรตระหนักว่าลักษณะบางประการข้างต้นอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีของสัญญาประกันภัย
ระยะยาวและโดยทั่วไปแล้วอาจจะไม่น่าสงสัย
22.1.3 ในเอกสารคู่มือ IAIS ว่าด้วย การต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงิน
อุดหนุนการก่อการร้าย มีตัวอย่างซึ่งแสดงว่า ML/FT สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรในการประกันภัย
การประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT
22.1.4 หน่วยงานที่กากับดูแลควรใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อประเมินจุดล่อแหลมและความเสี่ยง
ด้าน ML/FT ที่สาคัญๆ ต่อภาคธุรกิจการประกันภัยในประเทศของตน และทาการแก้ไขอย่าง
เหมาะสม การประเมินความเสี่ยงดังกล่าวอาจให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรความรับผิดชอบและ
ทรัพยากรในระดับประเทศภายใต้พื้นฐานของความเข้าใจอย่างรอบด้านและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับจุด
ล่อแหลมและความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงควรพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกรรมข้าม
พรมแดน การประเมินเช่นนี้จะไม่คงที่แต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
และภัยคุกคามที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุผลนี้จึงควรทาการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
22.1.5 หน่วยงานที่กากับดูแลควรพิจารณาความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่อาจเกิดขึ้นได้ ร่วมกับ
การประเมินความเสี่ยงอื่นๆ (รวมทั้งการบริหารกิจการและการปฏิบัติในตลาด) โดยมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ในขอบเขตที่กว้างขวางขึ้นและตระหนักในความเกี่ยวข้องของ ML/FT กับหน้าที่ที่หน่วยงานที่
กากับดูแลปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับ ICP และมาตรฐานอื่นๆ
22.1.6 หากมีการทาการประเมินภัยคุกคามระดับประเทศแล้ว หน่วยงานที่กากับดูแลควรมี
สิทธิเข้าถึงผลการประเมินดังกล่าว โดยหน่วยงานที่กากับดูแลควรเข้าร่วมในการประเมินนั้น
เพื่อเพิ่มความเข้าใจในจุดล่อแหลมและความเสี่ยง
22.2 หน่วยงานที่กากับดูแล:






ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับ AML/CFT ที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ FATF ให้บริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติตาม สาหรับเรื่องที่ไม่ได้ระบุในกฎหมายหรือ
ระเบียบ
จัดทาแนวทางการปฏิบัติเพื่อช่วยให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยสามารถ
บรรลุและดาเนินการให้เป็นไปตามข้อกาหนดว่าด้วย AML/CFT ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
และ
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตาม AML/CFT

22.2.1 แม้ว่า FATF จะกาหนดให้เกณฑ์เบื้องต้นในระเบียบวิธีสาหรับการประเมินการ
ปฏิบัติตาม FATF Recommendations ต้องระบุไว้ในกฎหมายหรือระเบียบ แต่กฎหมายหรือ
ระเบียบหรือการบังคับด้วยวิธีการอื่นจาเป็นต้องกาหนดเกณฑ์ที่มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น ซึง่ ตาม
วัตถุประสงค์ของมาตรฐานข้อนี้ คาว่า “วิธีอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้” หมายถึง “กฎระเบียบที่มีผลบังคับ
ใช้ (enforceable rules)”
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22.2.2 กฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ (enforceable rules)” 22 เป็นเอกสารหรือกลไกที่
กาหนดข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามโดยมีการแทรกแซงหากไม่ปฏิบัติตาม และออกโดยหน่วยงานที่
กากับดูแลควร
22.2.3 หน่วยงานที่กากับดูแลควรจัดให้มีแนวทางการปฏิบัติซึ่งให้ความช่วยเหลือในประเด็น
ที่อยู่ในข้อเสนอแนะของ FATF ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย เทคนิคและวิธีการที่สามารถใช้ในการ
ต่อต้าน ML/FT และมาตรการเพิ่มเติมใดๆ ที่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยสามารถ
ดาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการ AML/CFT ของตนมีประสิทธิภาพ แนวทางการปฏิบัติดังกล่าว
อาจไม่จาเป็นต้องมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย แต่จะช่วยให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย
สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกาหนดด้าน AML/CFT
22.2.4 ตัวอย่างของกลไกการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมโดยหน่วยงานที่
กากับดูแลควรประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการและแนวโน้ม (รูปแบบ) ตัวอย่าง ML/FT ที่
เกิดขึ้นจริง ตัวอย่างความล้มเหลวหรือจุดอ่อนในระบบโดยบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย
และบทเรียนควรศึกษา ทั้งนี้ อาจเป็นสิ่งที่เหมาะสมหากหน่วยงานที่กากับดูแลจะอ้างอิงแนวทางการ
ปฏิบัติหรือข้อเสนอแนะที่ได้จากแหล่งอื่นๆ เช่น แนวทางการปฏิบัติในอุตสาหกรรม
22.3 หน่วยงานที่กากับดูแลมีกรอบการทางานในการกากับดูแลที่มีประสิทธิภาพในการติดตาม
และบังคับให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติตามข้อกาหนดในการต่อต้านการ
ฟอกเงิน/การต่อต้านการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย (AML/CFT)
22.3.1 หน่วยงานที่กากับดูแลควรพิจารณาความเสี่ยงด้าน ML/FT ในแต่ละขั้นของ
กระบวนการกากับดูแล ซึ่งหากเหมาะสมอาจรวมถึงขั้นตอนการออกใบอนุญาตด้วย
22.3.2 หน่วยงานที่กากับดูแลควรมีทรัพยากรทางการเงิน บุคลากรและทางเทคนิคเพียงพอ
เพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย ซึ่งรวมถึงทรัพยากรที่จาเป็นเพื่อให้
สามารถใช้การแทรกแซงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ซับซ้อนซึ่งบริษัทประกันภัยหรือคนกลาง
ประกันภัยต่อต้านการกากับดูแล
22.3.3 หน่วยงานที่กากับดูแลควรดาเนินการตรวจสอบ (on-site) และตรวจสอบ ณ
ที่ทาการประกันภัย (off-site) การปฏิบัติตามข้อกาหนดด้าน AML/CFT ของบริษัทประกันภัยหรือคน
กลางประกันภัย และบนพื้นฐานของข้อมูลที่เกิดจากการตรวจสอบดังกล่าวและข้อมูลอื่นใดที่ได้รับ
เพื่อทาการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT ของบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย
22.3.4 ความถี่และความเข้มข้นของการตรวจสอบ on-site และ off-site ควรอยู่บน
พื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT ของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยแต่ละ
แห่งโดยหน่วยงานที่กากับดูแล
22.3.5 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่กากับดูแลควรมีทักษะที่เหมาะสมและได้รับการอบรมที่
เกี่ยวข้องและอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย
22

ระเบียบวิธีของ FATF เพื่อประเมินการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ FATF อ้างถึง “วิธีอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้” ซึ่งได้แก่ แนวทางการ
ปฏิบัติ คาสั่งหรือเอกสารหรือกลไกอื่นๆ ที่กาหนดข้อบังคับที่มีผลบังคับพร้อมทั้งการแทรกแซงหากไม่ปฏิบัติตาม
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ซึ่งรวมถึงทักษะและความรู้ที่จาเป็นเพื่อประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบและการควบคุม
ด้าน AML/CTF ของบริษัท
22.3.6 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย
ประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT ของลูกค้าและความสัมพันธ์ทางธุรกิจและมีการจัดการความเสี่ยงและ
มาตรการต่างๆ สาหรับความเสี่ยงเหล่านั้น
22.3.7 หน่วยงานที่กากับดูแลควรมีอานาจในการจัดการและแก้ไขอย่างเพียงพอ เมื่อบริษัท
และคนกลางประกันภัยไม่ดาเนินการตามข้อบังคับด้าน AML/CFT อย่างมีประสิทธิภาพ
22.3.8 นอกจากนี้หน่วยงานที่กากับดูแลยังควรกาหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลาง
ประกันภัยจัดการอบรมเกี่ยวกับ AML/CFT ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารอาวุโสและพนักงานอื่นๆ ของตน
ตามความเหมาะสม
22.4 หน่วยงานที่กากับดูแลทบทวนประสิทธิภาพของมาตรการที่บริษัทประกันภัยและคนกลาง
ประกันภัย รวมทั้งหน่วยงานที่กากับดูแลเอง ดาเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน/การ
ต่อต้านการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย (AML/CFT) โดยหน่วยงานที่กากับดูแลจะต้อง
ดาเนินการที่จาเป็นใดๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
22.4.1 การทบทวนควรประกอบด้วยการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดว่าด้วย AML/CFT และแนวทางการกากับดูแล
22.4.2 การทบทวนดังกล่าวควรครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น:












ความเสี่ยงของการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายในภาคธุรกิจ
ประกันภัย และแนวทางการปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยงของ
หน่วยงานที่กากับดูแลสามารถจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างเพียงพอหรือไม่
ความเพียงพอของทรัพยากรและการอบรมของหน่วยงานที่กากับดูแล
จานวนและความละเอียดของการตรวจสอบ ณ ที่ทาการประกันภัยเกี่ยวกับ
มาตรการ AML/CFT เพียงพอหรือไม่
การกากับดูแลทีเ่ กี่ยวกับมาตรการ AML/CFT เพียงพอหรือไม่
ข้อค้นพบจากการตรวจสอบ ณ ที่ทาการประกันภัย ซึ่งรวมทั้งประสิทธิภาพของ
การอบรมและการนามาตรการ AML/CFT ไปดาเนินการโดยบริษัทประกันภัย
และคนกลางประกันภัย
การดาเนินการของหน่วยงานที่กากับดูแลต่อบริษัทประกันภัยและคนกลาง
ประกันภัย
ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจประกันภัย เช่น
รายงานเกี่ยวกับจานวนและรูปแบบของธุรกรรมที่น่าสงสัยซึ่งจัดทาโดยบริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัย และการดาเนินคดีและการลงโทษข้อหาฟอก
เงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายในภาคธุรกิจประกันภัย
จานวนและลักษณะของการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวกับประเด็น
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ด้าน AML/CFT
ความเพียงพอของข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติและข้อมูลอื่นๆ ที่หน่วยงานที่กากับ
ดูแลจัดให้มีสาหรับภาคการประกันภัย
จานวนและประเภทของการดาเนินคดีด้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุน
การก่อการร้าย (ML/FT) ในภาคธุรกิจประกันภัย

การทบทวนดังกล่าวควรช่วยให้หน่วยงานที่กากับดูแลสามารถระบุการปฏิบัติที่จาเป็นใดๆ
เพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพ
22.4.3 หน่วยงานที่กากับดูแลควรเก็บบันทึกเกี่ยวกับจานวนครั้งของการตรวจสอบ ณ ที่ทา
การประกันภัยเกี่ยวกับมาตรการด้าน AML/CFT และการแทรกแซงที่หน่วยงานที่กากับดูแลได้ออก
ให้แก่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยที่มมี ีมาตรการ AML/CFT ไม่เพียงพอ
22.5 หน่วยงานที่กากับดูแลมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถร่วมมือ ประสานงานและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอานาจอื่นๆ ในประเทศ เช่น หน่วยข่าวกรองทางการเงิน
รวมทั้งกับหน่วยงานกากับดูแลในประเทศอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ด้าน AML/CFT
22.5.1 ตามปกติกลไกความร่วมมือ การประสานงาน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลควร
เกี่ยวข้องกับ:




ความร่วมมือด้านการปฏิบัติการ และหากเห็นว่าเหมาะสม อาจรวมถึงการ
ประสานงานระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (The Financial Intelligence
Unit: FIU) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่กากับดูแล และ
ความร่วมมือระดับนโยบาย และหากเห็นว่าเหมาะสม รวมถึงการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอานาจหน้าที่ด้าน AML/CFT

ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานที่กากับดูแล หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU)
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานที่มีอานาจอื่นๆ และบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย
ช่วยให้การป้องกัน ML/FT มีประสิทธิภาพมากขึ้น
22.5.2 หากหน่วยงานที่กากับดูแลระบุกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็น ML/FT ในบริษัท
ประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย หน่วยงานที่กากับดูแลควรทาให้แน่ใจว่าได้ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไป
ให้ FIU และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม รวมทั้งหน่วยงานกากับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
22.5.3 หน่วยงานที่กากับดูแลควรดาเนินขั้นตอนที่จาเป็นทั้งหมดเพื่อร่วมมือ ประสานงาน
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งนี้หน่วยงานที่กากับดูแลควรติดต่อกับ FIU
และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความกังวลของตนเอง
และความกังวลใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม AML/CFT ของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย
และเพื่อให้ได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มในกรณีที่ได้รับรายงาน และเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความ
เสี่ยงด้าน ML/FT ที่อาจเกิดขึ้นกับภาคธุรกิจประกันภัย
22.5.4 หน่วยงานที่กากับดูแลควรพิจารณาแต่งตั้งหน่วยงานภายในสานักงานให้เป็นจุด
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ติดต่อสาหรับประเด็น AML/CFT และประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่มีอานาจด้าน AML/CFT เพื่อ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
22.5.5 การแลกเปลี่ยนข้อมูลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของการรักษาความลับ ซึ่งระบุไว้ใน
ICP 3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อกาหนดว่าด้วยการรักษาความลับ (ICP 3 Information
Exchange and Confidentiality Requirements)
หำกหน่วยงำนที่กำกับดูแลกำรประกันภัยไม่ได้ถกู แต่งตั้งเป็นหน่วยงำนที่มีอำนำจหน้ำที่
ในกำรต่อต้ำนกำรฟอกเงินและกำรให้เงินอุดหนุนกำรก่อกำรร้ำย (AML/CFT)
22.6 หน่วยงานที่กากับดูแลตระหนักและมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่บริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องเผชิญ โดยจะต้องติดต่อประสานงานกับและพยายามขอ
ข้อมูลจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงิน
อุดหนุนการก่อการร้าย (AML/CFT) โดยบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย
22.6.1 หากหน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้าน AML/CFT23
หน่วยงานที่กากับดูแลควรพิจารณาว่าอาจมีผลกระทบอย่างไรต่อความสามารถของตนในการทาให้
แน่ใจว่าบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านการกากับดูแล
22.6.2 หน่วยงานที่กากับดูแลควรเข้าใจความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่บริษัทประกันภัยและคน
กลางประกันภัยต้องเผชิญ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมที่ปฏิบัติและผลิตภัณฑ์และการบริการที่เสนอขายโดย
บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย
22.6.3 หน่วยงานที่กากับดูแลสามารถทาการประเมินและตัดสินอย่างเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการรับ
ข้อมูลจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้าน AML/CFT ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับ
ระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย หรือความมีประสิทธิภาพในการจัดการ
ความเสี่ยงโดยบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย เนื้อหาของข้อมูลนี้อาจประกอบด้วยระดับ
ของความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องเผชิญ และมุมมองของ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้าน AML/CFT เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง การกากับดูแล
กิจการ และมาตรการควบคุมภายในของบริษัทที่กากับดูแลเกี่ยวกับ AML/CFT
22.6.4 หน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ใน AML/CFT อาจมี
ข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดข้อกาหนดว่าด้วย AML/CFT ซึ่งหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจประกันภัยควร
พิจารณาในระหว่างการดาเนินกิจกรรมการกากับดูแลของตนเอง เช่น เมื่อประเมินความเหมาะสม
ของคณะกรรมการ ผู้บริหารอาวุโสและบุคลากรที่มีอานาจควบคุม รวมทั้งเมื่อทาการตรวจสอบการ
ขอใบอนุญาต

23

รวมทั้งในกรณีที่มีหน่วยงานมากกว่าหนึ่งหน่วยงานได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ด้าน AML/CFT
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22.7 หน่วยงานที่กากับดูแลมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถร่วมมือ ประสานงานและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอานาจอื่นๆ ในประเทศ เช่น หน่วยข่างกรองทางการเงิน
รวมทั้งกับหน่วยงานกากับดูแลในประเทศอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ด้าน AML/CFT
22.7.1 ตามปกติกลไกความร่วมมือ การประสานงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลควรจัดการ
กับความร่วมมือด้านการปฏิบัติงาน และหากเห็นว่าเหมาะสม อาจรวมถึงการประสานงานระหว่าง
หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (The Financial intelligence Unit: FIU) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
และหน่วยงานที่กากับดูแลอื่นๆ ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานที่กากับดูแล FIU
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานที่มีอานาจอื่นๆ และบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย
ช่วยให้การป้องกัน ML/FT มีประสิทธิภาพมากขึ้น
22.7.2 ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในการกากับดูแลของตน หน่วยงานที่กากับดูแลทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน ML/FT หน่วยงานที่กากับดูแลควรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานที่
ได้รับการแต่งตั้งด้าน AML/CFT หากหน่วยงานที่กากับดูแลพบกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็น
อาชญากรรมในบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย หน่วยงานที่กากับดูแลควรทาให้แน่ใจว่าได้
ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปให้ FIU หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม และหน่วยงานกากับดูแลอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
22.7.3 ในฐานะส่วนหนึ่งของการร่วมมือกับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้าน
AML/CFT หน่วยงานที่กากับดูแลควรให้ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกรอบการทางานด้าน
AML/CFT ซึ่งอาจช่วยให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายสามารถพิจารณาประสิทธิภาพของตน
22.7.4 การแลกเปลี่ยนข้อมูลต้องมีการพิจารณาด้านการรักษาความลับ ซึ่งระบุไว้ใน ICP 3
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อกาหนดว่าด้วยการรักษาความลับ
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ICP 23: การกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม (Group-wide Supervision)
หน่วยงานที่กากับดูแลกากับดูแลบริษัทประกันภัยทั้งในแบบนิติบุคคลและแบบรวมกลุ่ม
(Legal Entity and Group-wide Basis)
แนวทางปฏิบัติเบื้องต้น
23.0.1 มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขอบเขตของคาว่ากลุ่มธุรกิจ (Group) สาหรับ
การกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม (มาตรฐานข้อ 23.1 ถึง 23.5 และแนวทางปฏิบัติข้อ 23.0.1 ถึง
23.5.4) เกี่ยวข้องกับการอธิบายขอบเขตของกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม
โดยหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจประกันภัย
23.0.2 มาตรฐานและแนวทางเหล่านี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ความหมายของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย (Insurance Group) ในด้านที่ไม่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี
หรือ ระบบการจัดเก็บภาษี ในแต่ละประเทศ
23.0.3 ขอบเขตของกลุ่มธุรกิจประกันภัย (Insurance Group) สาหรับวัตถุประสงค์ของ
การกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มมีความกว้างพอสาหรับที่จะนาไปปรับใช้กับวิธีการกากับดูแลหรือ
ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงสามารถป้องกันการเกิดช่องโหว่ได้ มาตรฐานและแนวทางเหล่านี้กาหนด
ขอบเขตของกลุ่มธุรกิจในเรื่องต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น Group-wide Solvency ธรรมาภิบาล และ
การกากับพฤติกรรมทางการตลาด ฯลฯ อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามข้อบังคับด้านต่างๆ เช่น
ความสามารถในการชาระหนี้ ธรรมาภิบาล และ/หรือ การกากับพฤติกรรมทางการตลาด อาจ
แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ข้อบังคับอาจใช้กับนิติบุคคลบางแห่งภายในกลุ่มธุรกิจได้โดยตรง ในขณะ
ที่นิติบุคคลบางแห่งอาจต้องปรับใช้ทางอ้อม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะใช้วิธีการกากับดูแลที่แตกต่างกัน
ควรได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกัน
23.0.4 ข้อบังคับที่บังคับใช้กับบริษัทประกันภัยไม่จาเป็นที่จะต้องนามาบังคับใช้กับนิติ
บุคคลทุกแห่งภายในกลุ่มธุรกิจประกันภัย รวมถึงบริษัทที่ไม่มีหน่วยงานกากับดูแลโดยเฉพาะ
(Non-regulated Entities) และ/หรือกลุ่มบริษัทประกันภัยโดยรวม วิธีการกากับดูแล/ข้อบังคับที่จะ
บังคับใช้กับนิติบุคคล/การดาเนินงาน ภายในกลุ่มธุรกิจประกันภัยอาจแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับปัจจัย
ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ประเภทธุรกิจ สถานะทางกฎหมายและ/หรือ ลักษณะ ขนาด และความ
ซับซ้อนของความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจประกันภัยโดยรวม ควรอยู่ภายใต้การกากับดูแลธุรกิจ
แบบรวมกลุ่ม
23.0.5 คาศัพท์ที่ใช้ในมาตรฐานและแนวทางเหล่านี้ อาจมีความหมายต่างจากการใช้ใน
วัตถุประสงค์เฉพาะทางอื่น ยกตัวอย่างเช่น ระบบการกากับดูแลในบางประเทศ กฎระเบียบด้านการ
บัญชี และ/หรือ กฎระเบียบด้านการจัดเก็บภาษี ดังนั้น คาศัพท์ที่ใช้ในมาตรฐานและแนวทางเหล่านี้
เช่น “ผลกระทบที่สาคัญ” (Significant Influence) และ “ส่วนร่วม” (Participation) อาจไม่ได้มี
ความหมายเช่นเดียวกับที่ใช้วัตถุประสงค์อื่น ยกตัวอย่างเช่น ระบบการกากับดูแลในบางประเทศ
กฎระเบียบด้านการบัญชี และ/หรือ กฎระเบียบด้านการจัดเก็บภาษี
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23.0.6 ICP ข้อนี้ ควรศึกษาคู่กับมาตรฐานและแนวทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
The guidance paper on treatment of non-regulated entities in group – wide
supervision และ ICP 25 Supervisory Cooperation and Coordination
23.1 หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจประกันภัย ร่วมกับหน่วยงานที่กากับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้กาหนดขอบเขตของกลุ่มธุรกิจ (the scope of the group) ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแล
ธุรกิจแบบรวมกลุ่ม
23.1.1 หน่วยงานที่กากับดูแลควรรับผิดชอบความเหมาะสมของขอบเขตของกลุ่มบริษัท
ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีของกลุ่มธุรกิจที่ดาเนินธุรกิจ
ข้ามพรมแดน (cross-border basis) หน่วยงานที่กากับดูแลในประเทศหนึ่งควรสามารถอธิบายถึง
ความเหมาะสมของขอบเขตของกลุ่มบริษัทให้กับหน่วยงานที่กากับดูแลในประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
23.1.2 บริษัทประกันภัยและนิติบุคคลอื่นๆ ภายในกลุ่มธุรกิจควรให้ข้อมูลที่จาเป็นต่อ
การกาหนดขอบเขตของกลุ่มธุรกิจกับหน่วยงานที่กากับดูแล หน่วยงานที่กากับดูแลควรดูแลข้อมูล
ดังกล่าวอย่างเหมาะสม
23.1.3 หน่วยงานที่กากับดูแลที่เกี่ยวข้องควรหารือและตกลงกันเกี่ยวกับขอบเขตของกลุ่ม
บริษัทที่จะอยู่ภายใต้การกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีช่องโหว่หรือความซ้าซ้อนที่
ไม่จาเป็นในการกากับดูแลระหว่างประเทศ การพิจารณาขอบเขตของกลุ่มธุรกิจที่จะอยู่ภายใต้การ
กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มควรดาเนินการเป็นกรณีไป
23.2 กลุ่มธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มโดยหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยนั้น ครอบคลุมทุกนิติบุคคล การตัดสินใจว่านิติบุคคลไหนที่เกี่ยวข้อง ควรมีการ
พิจารณาถึง:






Holding Company ที่ทาธุรกิจของตนเองและที่ไม่ทาธุรกิจของตนเอง (รวมถึง
Intermediate Holding Company);
บริษัทประกันภัย (รวมถึงบริษัทในเครือ);
นิติบุคคลภายใต้การกากับดูแล (regulated entities) เช่น ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ
บริษัทหลักทรัพย์
นิติบุคคลที่ไม่มีหน่วยงานกากับดูแลโดยเฉพาะ (รวมถึง บริษัทแม่ บริษัทในเครือ และ
บริษัทที่ควบคุมหรือบริหารจัดการโดยนิติบุคคลภายในกลุ่มบริษัทประกันภัย); และ
นิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Entities)

และอย่างน้อยพิจารณาถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานทางการประกันภัย
ต่อไปนี้:



การมีส่วนร่วมทางตรงหรือทางอ้อม มีผลกระทบและ/หรือข้อผูกพันทางสัญญา;
ความเชื่อมโยงกัน;
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สถานภาพความเสี่ยง (Risk Exposure);
การกระจุกตัวของความเสี่ยง (Risk Concentration);
การโอนความเสี่ยง (Risk Transfer); และ/หรือ
รายการที่เกี่ยวโยงกันภายในกลุ่มและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น (Intra-group Transactions
and Exposures)

23.2.1 สาหรับการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มนั้น กลุ่มบริษัทประกันภัยจะประกอบด้วย
นิติบุคคลสอง หรือ มากกว่า และอย่างน้อยหนึ่งในนั้นมีผลกระทบที่สาคัญต่อบริษัทประกันภัย ทั้งนี้
อาจมีกลุ่มย่อยเกิดขึ้น โดยเป็นผลมากจากอาณาเขตหรือภาคธุรกิจที่ดาเนินการ เช่น การดาเนิน
กิจการของภาคการธนาคารหรือการประกันชีวิต/ วินาศภัยที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มบริษัทหรือประเทศ
เดียวกัน
23.2.2 ในขณะที่กาหนดขอบเขตของกลุ่มธุรกิจ ควรพิจารณาถึงมาตรฐานข้อ 23.2
กล่าวคือ กลุ่มธุรกิจประกันภัยที่จะอยู่ภายใต้การกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มโดยหน่วยงานที่กากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัย คือกลุ่มธุรกิจซึ่งประกอบด้วยนิติบุคคลอย่างน้อยสองแห่ง และอย่างน้อยหนึ่งนิติ
บุคคลมีผลกระทบที่สาคัญต่อบริษัทประกันภัยและกลุ่มบริษัท ซึ่งนิติบุคคลและการดาเนินงานของนิติ
บุคคลเหล่านั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในมาตรฐานข้อ 23.2 นอกจากนี้ การพิจารณาขอบเขตของกลุ่ม
บริษัทควรคานึงถึงวิธีการบริหารและการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยพิจารณาถึงแง่มุมต่างๆ เช่น
ผลกระทบที่สาคัญต่อบริษัทประกันภัยภายในกลุ่มบริษัทและ/หรือ รูแปแบบความสัมพันธ์กับบริษัท
ประกันภัย
23.2.3 วิธีการกากับดูแลนิติบุคคล/การดาเนินงานภายในกลุ่มธุรกิจประกันภัยอาจแตกต่าง
กัน โดยขั้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทธุรกิจ สถานะทางกฎหมายและ/หรือ ลักษณะ ขนาด และ
ความซับซ้อนของความเสี่ยง กลุ่มธุรกิจประกันภัยโดยรวมควรจะอยู่ภายใต้การกากับดูแลธุรกิจแบบ
รวมกลุ่ม แต่ก็ไม่ได้แปลว่าข้อบังคับเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่บังคับใช้กับบริษัทประกันภัยจะต้อง
บังคับใช้กับนิติบุคคลอื่นๆ ภายในกลุ่มบริษัท หรือ กลุ่มบริษัทประกันภัยโดยรวม หรือ กลุ่มย่อย
ตามลาดับ
23.2.4 ตัวอย่างประเภทของโครงสร้างกลุ่มธุรกิจซึ่งสามารถหมายความถึงกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัยที่จะอยู่ภายใต้การกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม เป็นไปตามแผนภาพด้านล่าง (แผนภาพที่
23.1)
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แผนภาพที่ 23.1: โครงสร้างกลุ่มธุรกิจที่อาจอยู่ภายใต้ขอบเขตของกลุ่มธุรกิจประกันภัย

ข้อสังเกต




กรณี (Case) ที่ 1 ถึง 6 (รวมถึง 3-1 และ 4-1) ถือเป็นกลุ่มธุรกิจประกันภัยเพื่อ
จุดประสงค์ในการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม เพิ่มเติมจากการกากับดูแลแบบ
นิติบุคคล กรณีที่ 7 ไม่ถือเป็นกลุ่มบริษัทประกันภัย – หน่วยงานที่กากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบของการดาเนินงานที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการประกันภัยที่ดาเนินงานโดยบริษัทในเครือที่ไม่มีหน่วยงานกากับดูแล
โดยเฉพาะเวลาที่กากับดูแลบริษัทประกันภัยแบบนิติบุคคล
เป็นที่ทราบกันว่าบริษัทประกันภัยอาจมีบริษัทในเครือ ในกรณีที่ 1 ถึง 4 (รวมถึง
กรณีศึกษาที่ 3-1 และ 4-1) Holding Company อาจมีบริษัทแม่เช่นกัน ใน
กรณีที่ 5 และ 6 บริษัทประกันภัยข้างบนอาจมีบริษัทแม่ แต่เพื่อทาให้ง่ายขึ้น
ความเป็นไปได้ดังกล่าวจึงไม่ได้แสดงไว้

23.2.5 กลุ่มธุรกิจที่จะอยู่ภายใต้การกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มโดยหน่วยงานที่กากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัย อาจแตกต่างจากกลุ่มธุรกิจสาหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น การบัญชี
และ/หรือ ระบบการจัดเก็บภาษี
23.3 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องไม่จากัดขอบเขตของกลุ่มบริษัท เนื่องจากการขาดอานาจทาง
กฎหมาย และ/หรือ อานาจในการกากับดูแลนิติบุคคล
23.3.1 ในบางประเทศ หน่วยงานที่กากับดูแลอาจไม่ได้รับอานาจทางกฎหมายหรืออานาจ
ในการกากับดูแลนิติบุคคลบางรายภายในกลุ่มธุรกิจ ซึ่งอาจรวมถึงนิติบุคคลภายในประเทศเดียวกัน
เช่น นิติบุคคลที่อยู่ในภาคการกากับดูแลอื่น หรือ บริษัทที่ไม่มีหน่วยงานกากับดูแลโดยเฉพาะ รวมถึง
นิติบุคคลในประเทศอื่น เช่น บริษัทประกันภัย นิติบุคคลที่อยู่ในภาคธุรกิจอื่น หรือบริษัทที่ไม่มี
หน่วยงานกากับดูแลโดยเฉพาะ
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23.4 ขอบเขตของกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มมีความยืดหยุ่น เพื่อ
พร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญภายในและภายนอกกลุ่มบริษัท เช่น โครงสร้าง
การดาเนินงาน หรือ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค
23.4.1 ขอบเขตของกลุ่มที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มไม่ได้เหมือนเดิม
ตลอดไป แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยตอบสนองต่อปัจจัยต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การปรับโครงสร้าง
กลุ่มธุรกิจ การเข้า/ออกจาก ธุรกิจใหม่/เดิม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงด้านสภาวะแวดล้อมทาง
กฎหมาย การเมือง หรือ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค ขอบเขตดังกล่าว จะต้องครอบคลุม
การดาเนินงานที่สาคัญของนิติบุคคล/ธุรกิจ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่
รับผิดชอบด้านการกากับดูแล และเพื่อความมั่นคงของบริษัทประกันภัย กลุ่มบริษัทประกันภัย และ
ตลาดการเงิน ดังนั้น หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของขอบเขตของกลุ่ม
บริษัทอย่างต่อเนื่อง
23.5 หน่วยงานที่กากับดูแลกาหนดให้โครงสร้างกลุ่มบริษัทประกันภัยมีความโปร่งใสเพียงพอ
เพื่อที่จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม
23.5.1 เพื่อความมีประสิทธิภาพในการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม หน่วยงานที่กากับดูแล
ควรต้องเข้าใจโครงสร้างของกลุ่มบริษัทประกันภัยอย่างเพียงพอ โครงสร้างของกลุ่มบริษัทที่มีความ
ซับซ้อนอาจเป็นอุปสรรคต่อการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม
23.5.2 โครงสร้างและความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจซึ่งบริษัทประกันภัยอยู่ภายใต้ ไม่ควรที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและความสามารถในการชาระหนี้ของบริษัทประกันภัย
23.5.3 กลุ่มธุรกิจประกันภัยประกันภัยควรสร้างและรักษาความโปร่งใสของโครงสร้างกลุ่ม
ธุรกิจ เพื่อให้การกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มมีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการมี
โครงสร้างของกลุ่มบริษัทที่มีความโปร่งใสขึ้นอยู่กับนิติบุคคลที่รับผิดชอบการตัดสินใจของกลุ่มบริษัท
เช่น Holding Company หรือ บริษัทประกันภัย
23.5.4 หน่วยงานที่กากับดูแลควรกาหนดให้กลุ่มบริษัทประกันภัยมีโครงสร้างของกลุ่ม
บริษัท ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม
23.6 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องจัดทาแนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมลุ่ม (group-wide
supervision framework) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
23.6.1 จากตัวอย่างแผนภาพด้านล่าง (แผนภาพที่ 23.2) การวางแนวทางการกากับดูแล
ธุรกิจแบบรวมกลุ่ม โดยแนวทางการกากับดูแลฯ จะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้




ขอบเขตของการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม
เงื่อนไขเบื้องต้นที่ต้องดาเนินการก่อน (pre-conditions) เพื่อให้การกากับดูแล
ธุรกิจแบบรวมกลุ่มมีประสิทธิภาพ
การนาแนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มมาประยุกต์ใช้ตามลักษณะ
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ขนาด และความซับซ้อนของกลุ่มธุรกิจประกันภัย
ความสัมพันธ์ระหว่างการกาหนดแนวทางการกากับดูแลกับการนาแนวทางการ
กากับดูแลมาปฏิบัติใช้
เป้าหมายสูงสุดของการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม

แผนภาพที่ 23.2: องค์ประกอบในการพิจารณาแนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุม่

แนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม – ขอบเขต (scope)
23.6.2 ขอบเขตของแนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม (Group-wide
Supervision Framework: GSF) ได้อธิบายไว้ในมาตรฐานเรื่องขอบเขตของกลุ่มธุรกิจสาหรับการ
กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม (มาตรฐานข้อ 23.1 – 23.5) ซึ่งได้ให้คาจากัดความของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัยสาหรับวัตถุประสงค์ของการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม แนวทางการกากับดูแลธุรกิจ
แบบรวมกลุ่มควรกาหนดขึ้นมาเพื่อลดความไม่เท่าเทียมของมาตรฐานการกากับดูแล (regulatory
arbitrage) ในแต่ละประเทศ/ภาคธุรกิจ เนื่องจากรูปแบบธุรกิจประกันภัยมีลักษณะเฉพาะและจะช่วย
ให้การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทั้งในแบบข้ามชาติ/ข้ามภาคธุรกิจ (cross-border/cross-sectoral
groups) ง่ายขึ้นและสามารถจัดการกับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและความเสี่ยงต่างๆ ของกลุ่ม
ธุรกิจประกันภัยได้
แนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม – เงื่อนไขเบื้องต้นที่ต้องดาเนินการก่อน
23.6.3 วิธีการที่แต่ละประเทศนาแนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มมาใช้จะขึ้นอยู่
กับเงื่อนไขเบื้องต้นที่มีอยู่ในแต่ละประเทศ นอกจากนั้น เงื่อนไขเบื้องต้นระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
จะต้องถูกนามาพิจารณาด้วย อ้างถึงแนวปฏิบัติข้อ 23.6.9 และ 23.6.10
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แนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม - ลักษณะ ขนาดและความซับซ้อนของ
กลุ่มธุรกิจ
23.6.4 แนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มและการนามาใช้ในทางปฏิบัติจะต้องนามา
ประยุกต์ใช้โดยจะต้องคานึงถึงลักษณะ ขนาดและความซับซ้อนของกลุ่มธุรกิจประกันภัย
แนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มและการนามาปฏิบัติใช้
23.6.5 การดาเนินการตามแนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มทั่วไปจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและหน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องตรวจสอบทบทวนแนวทางการกากับดูแล
ธุรกิจแบบรวมกลุ่มที่ถูกนามาใช้อยู่เสมอ เพื่อที่จะระบุสิ่งที่จะต้องดาเนินการแก้ไขปรับปรุงและเพื่อ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดและโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ผลของการตรวจสอบจะต้องถูก
นาไปใช้เพื่อปรับปรุงแนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มให้ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงต้องดาเนินการ
กระบวนการแบบซ้าๆ (iterative process)
เป้าหมายสูงสุดของแนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม
23.6.6 เป้าหมายสูงสุดของการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม คือ เพื่อส่งเสริมการกากับดูแล
กลุ่มธุรกิจประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทาแนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มจะช่วย
ให้การกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มมีความคล่องตัว มั่นคงและมีประสิทธิภาพ – สนับสนุนแนวทาง
การกากับดูแลที่ช่วยรักษามาตรฐานเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค และดารงไว้ซึ่งความมั่นคงของบริษัท
ประกันภัยและความมั่นคงทางการเงินในภาพรวม รวมถึง หลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาการทับซ้อนที่ไม่
จาเป็น ข้อพกพร่องต่างๆ ที่สาคัญ และความยุ่งยากที่ไม่จาเป็นในอุตสาหกรรม
23.6.7 แนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มมีพื้นฐานและสอดคล้องกับแนวทางการ
กากับดูแลธุรกิจประกันภัยของ IAIS (แนวทางการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย) แนวทางการกากับดูแล
ธุรกิจแบบรวมกลุ่มถูกกาหนดขึ้น โดยมีองค์ประกอบคล้ายกับแนวทางการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย :
เงื่อนไขเบื้องต้น (precondition) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการกากับดูแล (regulatory requirement)
และการรายงานและการตรวจสอบการกากับดูแล (supervisory review) โดยองค์ประกอบต่างๆ ที่
กาหนดขึ้นเหล่านั้นเป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงกว้างสาหรับแนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
23.6.8 แนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มเป็นแนวทางเชิงโครงสร้างและหน้าที่
ระดับพื้นฐาน และเป็นวิธีการพิจารณาแนวทางการกากับดูแลธุรกิจประกันภัยผ่านมุมมองการกากับ
ดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม
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แผนภาพที่ 23.3: แนวทางการกากับธุรกิจแบบรวมกลุ่มและความเชื่อมโยงกับ
แนวทางการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย

ระดับที่ 1 เงื่อนไขเบื้องต้น (level 1 preconditions)
23.6.9 จากตัวอย่างแผนภาพที่ 23.3 จะต้องจัดทาเงื่อนไขเบื้องต้นสาหรับการกากับดูแล
ธุรกิจแบบรวมกลุ่มให้มีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานสาหรับรูปแบบของแนวทางการกากับดูแลธุรกิจ
แบบรวมกลุ่ม เงื่อนไขเบื้องต้นสาหรับการกากับดูแลธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ (ตามที่ได้อธิบายไว้ใน
บทนาของ ICPs) สามารถนาไปปฏิบัติได้ในทานองเดียวกับบริบทของแนวทางการกากับดูแลธุรกิจ
แบบรวมกลุ่ม
23.6.10 เงื่อนไขเบื้องต้นที่เฉพาะสาหรับแนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มที่จะต้อง
นามาพิจารณา มีดังนี้
ตาม ICP 1 วัตถุประสงค์ อานาจและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่กากับดูแล
และ ICP 2 หน่วยงานที่กากับดูแล โดยหน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องมีอานาจในการกากับดูแลที่
จาเป็น อานาจทางกฎหมาย ความสามารถและขีดความสามารถ รวมถึงทักษะ ทรัพยากร และ
ประสบการณ์ เพื่อทาให้การกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มสาเร็จ (อ้างถึง ICP 1 วัตถุประสงค์ อานาจ
และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่กากับดูแล และ ICP 2 หน่วยงานที่กากับดูแล)
 ตาม ICP 25 ความร่วมมือและการประสานในการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย
กล่าวคือ ความสามารถและความเต็มใจที่จะร่วมมือกับหน่วยงานที่กากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องสาหรับ
การกากับดูแลข้ามพรมแดนและ/หรือการกากับดูแลข้ามธุรกิจ (cross-border and/or cross
sector basis) รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับความไว้ใจซึ่งกันและกัน
ความเข้าใจ และการรักษาความลับ (อ้างถึง ICP 25 ความร่วมมือและการประสานในการกากับดูแล
ธุรกิจประกันภัย)
 การระบุกลุ่มธุรกิจประกันภัยอย่างชัดเจนสาหรับการกากับดูแลธุรกิจแบบ
รวมกลุ่ม (อ้างถึงแนวปฏิบัติข้อ 23.0.1 ถึง 23.5.4)
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ระดับ 2 ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม
23.7 แนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มขั้นต่า ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติมจากการกากับดูแล
นิติบุคคล จะประกอบด้วย


ส่วนขยายของข้อกาหนดการกากับดูแลนิติบุคคล ซึ่งสามารถนา ICPs ที่เกี่ยวข้องไป
ประยุกต์ใช้ได้คือเรื่อง






การประเมินความมั่นคงทางการเงิน (ความมั่นคงทางการเงินแบบรวมกลุ่ม)
หลักธรรมภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (หลักธรรมภิบาลแบบ
รวมกลุ่ม)
พฤติกรรมทางการตลาด (market conduct) (พฤติกรรมทางการตลาดแบบรวมกลุ่ม)

ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม





ความซับซ้อนของโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
การกากับดูแลข้ามพรมแดน/การกากับดูแลข้ามธุรกิจ
การมีผลกระทบซึ่งกันและกันกับการกากับดูแลนิติบุคคล
นิติบุคคลที่ไม่ได้รับการกากับดูแล (non-regulated entities)

23.7.1 จากแผนภาพด้านล่าง (แผนภาพที่ 23.4) ซึ่งเพิ่มรายละเอียดของระดับ 2 (level 2)
จากแผนภาพที่ 23.3 และแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญของแนวทางการกากับ
ดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มและอธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเงื่อนไขเบื้องต้นสาหรับการกากับ
ดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม ข้อบังคับด้านการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม และการตรวจสอบและ
รายงานการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม (review and report) ซึ่งแผนภาพนี้จะอธิบายรายละเอียด
มากขึ้นจากแผนภาพที่ 23.3 ก่อนหน้านี้ แต่ไม่ได้ละทิ้งรายการของส่วนประกอบอย่างละเอียดที่
จาเป็น
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แผนภาพที่ 23.4: แนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม

23.7.2 แนวทางการกากับดูแลแบบรวมกลุ่มแสดงโครงสร้าง หรือ ส่วนต่อขยาย (building
block) สาหรับองค์ประกอบต่างๆ ของการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม ซึ่งจะทาให้หน่วยงานที่
กากับดูแลสามารถครอบคลุมเรื่องต่างๆ ของการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม
23.7.3 เงื่อนไขเบื้องต้นของการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม ซึ่งแสดงอยู่ที่ฐานของแผนภาพ
ที่ 23.4 จะเป็นตัวกาหนดพื้นฐานสาหรับข้อบังคับด้านการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม
23.7.4 กรอบใหญ่แสดงถึงส่วนต่างๆ ที่จะถูกกาหนดเกี่ยวกับข้อบังคับด้านการกากับดูแล
ธุรกิจแบบรวมกลุ่ม แถวแนวตั้งที่ 1 ถึงแถวแนวตั้งที่ 3 เป็นเนื้อหาส่วนเพิ่มของข้อกาหนดการกากับ
ดูแลนิติบุคคล และแถวแนวตั้งที่ 4 ถึงแถวแนวตั้งที่ 7 เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวทางการกากับดูแล
ธุรกิจแบบรวมกลุ่มโดยเฉพาะ ส่วนประกอบทั้งหมดจะช่วยให้หน่วยงานที่กากับดูแลประเมินความ
แข็งแกร่งและความเชื่อมโยงกันของกลุ่มธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและดาเนินการใช้มาตรการ
แทรกแซงได้หากจาเป็น ส่วนประกอบในแผนภาพที่ 23.4 ในทางปฏิบัติแล้วดูเหมือนว่าจะมีส่วนที่ทับ
ซ้อนอยู่และมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน
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23.7.5 จากแผนภาพที่ 23.4 แนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มกว้างกว่า
ส่วนประกอบแต่ละส่วนมาก ตัวอย่างเช่น การประเมินความมั่นคงทางการเงินแบบรวมกลุ่ม แนว
ทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มจะครอบคลุมถึงส่วนต่างๆ หลายส่วนที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่กากับดูแลแบบรวมกลุ่มกับหน่วยงานที่กากับดูแลอื่นที่
เกี่ยวข้อง ในกรณีของกลุ่มธุรกิจประกันภัยมีการทาธุรกรรมข้ามพรมแดน (cross-border insurance
group)
ส่วนเพิ่มของข้อกาหนดด้านนิติบุคคล
23.7.6 แนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มโดยพื้นฐานแล้วมีความคล้ายคลึงใน
หลักการกับแนวทางการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย แต่นาแนวความคิดแบบรวมกลุ่มมาใช้ ด้วยเหตุที่
โดยพื้นฐานแล้วกลุ่มธุรกิจประกอบขึ้นจากนิติบุคคลหลายส่วน ข้อบังคับด้านการกากับดูแล และการ
ตรวจสอบและรายงานการกากับดูแลภายใต้แนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มจึงต้อง
พิจารณาเรื่องการเงิน (หรือ การประเมินความมั่นคงทางการเงินแบบรวมกลุ่ม) ธรรมาภิบาลและการ
กากับพฤติกรรมตลาด
ส่วนเพิ่มของข้อกาหนดด้านนิติบุคคล – การประเมินความมั่นคงทางการเงินแบบ
รวมกลุ่ม
23.7.7 การประเมินความมั่นคงทางการเงินแบบรวมกลุ่มจะเกี่ยวข้องกับการประเมินความ
เพียงพอในการบริหารความเสี่ยงและเงินทุนสาหรับกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อกิจกรรมทาง
ธุรกิจของกลุ่มอาจจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อฐานะทางการเงิน/ความมั่นคงของบริษัทประกันภัย
ภายในกลุ่มธุรกิจ การประเมินความมั่นคงทางการเงินแบบรวมกลุ่มจะครอบคลุมถึงส่วนที่สาคัญอื่นๆ
เช่น การลงทุนในบริษัทในเครือ รายการที่เกี่ยวโยงกันภายในกลุ่มและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น (intragroup transaction and exposures) และการนับเป็นเงินกองทุนซ้าซ้อนกัน (double gearing of
capital)
23.7.8 องค์ประกอบของการประเมินความมั่นคงทางการเงินที่จะต้องพิจารณา คือ






ความเพียงพอของเงินกองทุน (อ้างถึง ICP 17 Capital adequacy)
การบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมเพื่อความมั่นคงทางการเมือง (อ้างถึง ICP 16
Enterprise Risk Management for Solvency Purpose)
การใช้ตัวแบบภายใน (อ้างถึง ICP 17 Capital adequacy, มาตรฐานข้อ 17.12
ถึง 17.18)
การลงทุน (อ้างถึง ICP 15 Investment)
การประเมินมูลค่าเพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินความมั่นคงทางการเงิน
(อ้างถึง ICP 14 Valuation)

ส่วนเพิ่มของข้อกาหนดด้านนิติบุคคล – การบริหารจัดการแบบรวมกลุ่ม การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
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23.7.9 การบริหารจัดการแบบรวมกลุ่มจะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการบริหารจัดการซึ่ง
ประกอบไปด้วย หน่วยงานหลักของกลุ่มธุรกิจและนิติบุคคลที่สาคัญอื่นทั้งหมดในกลุ่มธุรกิจ รวมถึง
กลุ่มบริษัทย่อย – คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและบุคคลอื่นที่มีผลต่อการดาเนินการ เจ้าของ/ผู้
ถือหุ้น และการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมภายใน รวมถึงขอบเขตของการบริหาร
จัดการแบบรวมกลุ่มที่จะครอบคลุมกิจกรรมและบริษัททั้งหมดของกลุ่มธุรกิจประกันภัย
23.7.10 องค์ประกอบของการบริหารจัดการแบบรวมกลุ่มที่จะต้องนามาพิจารณา คือ





บรรษัทภิบาล (อ้างถึง ICP 7 Corporate Governance)
การบริหารจัดการและการควบคุมภายใน (รวมถึง การบริหารจัดการของ
หน่วยงานที่ทาหน้าที่บริหารความเสี่ยง หน่วยงานที่ทาหน้าที่ตรวจสอบภายใน
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และหน่วยงานที่
ทาหน้าที่ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย) (อ้างถึง ICP 8 Risk Management and
Internal Controls)
ความเหมาะสมของบุคลากร (อ้างถึง ICP 5 Suitability of Persons)

ส่วนเพิ่มของข้อกาหนดด้านนิติบุคคล –พฤติกรรมตลาดแบบรวมกลุ่ม (group –
wide market conduct)
23.7.11 พฤติกรรมตลาดแบบรวมกลุ่มจะเกี่ยวข้องกับวิธีการที่บริษัทประกันภัยภายในกลุ่ม
และ/หรือกลุ่มธุรกิจทั้งหมดดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิบัติกับผู้เอา
ประกันภัยและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ จะต้องพิจารณาประเด็นเรื่องพฤติกรรมตลาดซึ่ง
อาจจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่แพร่กระจายต่อเนื่องและความเสี่ยงทางด้านชื่อเสียง
23.7.12 ICPs มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ใช้จัดการกับเรื่องพฤติกรรมตลาดจะประกอบด้วย
เรื่อง





คนกลางประกันภัย (อ้างถึง ICP 18 Intermediaries)
พฤติกรรมการดาเนินธุรกิจ (อ้างถึง ICP 19 Conduct of Business)
การฉ้อฉล (อ้างถึง ICP 21 Countering Fraud in Insurance)
การต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย
(AML/CFT) (อ้างถึง ICP 22 Anti-Money Laundering and Combating the
Financing of Terrorism)

23.7.13 มุมมองด้านกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมตลาดที่จะต้องนามาพิจารณา
ประกอบด้วย




การเปิดเผยข้อบังคับด้านการกากับดูแลในด้านการเสนอขายประกันภัยข้าม
พรมแดน
การเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้าเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจที่ผู้รับประกันภัยร่วมอยู่
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากบริษัทในกลุ่มซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อกรมธรรม์ที่
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ขายหรือออกให้แก่ลูกค้า
ความสอดคล้องของนโยบายด้านพฤติกรรมตลาดภายในกลุ่มธุรกิจ
การใช้โครงสร้างกลุ่มธุรกิจเพื่อการฉ้อฉล การฟอกเงิน หรือการให้เงินอุดหนุนต่อ
การก่อการร้าย

ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม
23.7.14 นอกเหนือจากส่วนประกอบต่างๆ ที่เป็นส่วนเพิ่มของข้อกาหนดสาหรับนิติบุคคล
แนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มจะต้องมีข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการกากับ
ดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม ส่วนประกอบเหล่านี้คือความสัมพันธ์แบบข้ามพรมแดน การมีผลกระทบต่อ
การกากับดูแลนิติบุคคล กลุ่มธุรกิจทางการเงิน (financial conglomerates) และนิติบุคคลที่ไม่ได้รับ
กากับดูแล ดังนั้น ส่วนต่างๆ เหล่านี้ที่ทับซ้อนกับลักษณะที่เป็นส่วนเพิ่มของข้อกาหนดด้านนิติบุคคล
จึงมีความเชื่อมโยงกัน ยกตัวอย่างเช่น แนวทางการกากับดูแลจะต้องพิจารณาเรื่องการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม –
ข้ามพรมแดน (cross-border)
23.7.15 การพัฒนากระบวนการในการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ
สาหรับการกากับดูแลข้ามพรมแดนอาจจะต้องจัดทาข้อตกลงความร่วมมือและจะต้องมีการจัดทา
กระบวนการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเกี่ยวข้องอย่างมากกับหน่วยงานที่กากับ
ดูแลที่ทาหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบของกลุ่มธุรกิจ นอกจากนี้ เพื่อให้การกากับดูแลกลุ่ม
ธุรกิจประกันภัยมีประสิทธิภาพจะต้องมีการส่งถ่ายข้อมูล ซึ่งจะต้องอาศัยกระบวนการความร่วมมือ
อย่างเหมาะสม
23.7.16 ความร่วมมือด้านการกากับดูแลจะประกอบด้วยหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและหน่วยงานที่กากับดูแลภาคการเงินอื่นที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวางกฎหมาย
กฎระเบียบของบริษัทประกันภัยและนิติบุคคลอื่นของกลุ่มธุรกิจ
23.7.17 สิ่งที่สาคัญคือแนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มจะต้องทาให้นิติบุคคล
ทั้งหมดในกลุ่มธุรกิจ รวมถึงบริษัทที่ไม่ได้รับการกากับดูแลไม่ว่าจะจัดตั้งธุรกิจที่ใดก็ตามได้รับการ
ประเมินอย่างเหมาะสม หน่วยงานที่กากับดูแลมีความสามารถที่จากัดในการประเมินการปฏิบัติงาน
และความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานและบริษัทในกลุ่มที่อยู่ต่างประเทศ ดังนั้น แนว
ทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มจะต้องกาหนดให้หน่วยงานที่กากับดูแลสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ด้านการกากับดูแลข้ามพรมแดนอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างกัน ความร่วมมือและการ
ประสานความร่วมมือสามารถดาเนินการให้ประสบผลสาเร็จได้ผ่านการแต่งตั้งหน่วยงานที่กากับดูแล
แบบรวมกลุ่ม การจัดทาบันทึกความเข้าใจ (Memorandums of Understanding: MoU) การจัดทา
บันทึกความเข้าใจแบบพหุภาคี (Multilateral Memorandums of Understanding: MMoU)
และ/หรือ การจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแล (supervisory colleges)
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23.7.18 การมอบหมายงานกันระหว่างหน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องถูกทาให้แตกต่างจาก
การมอบหมายงานตามหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดสรรอานาจในการ
ตัดสินใจ ในกรณีของการมอบหมายงานนั้น อานาจในการตัดสินใจจะถูกคงไว้อยู่ที่ผู้ทาหน้าที่ในการ
มอบหมายงาน นอกจากนี้ การมอบหมายงานจะดาเนินการอยู่บนพื้นฐานความสมัครใจ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับสภาพการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม – หน่วยงานที่ทา
หน้าที่กากับดูแลแบบรวมกลุ่ม (group – wide supervisor)
23.7.19 ปัจจัยหนึ่งที่สาคัญของการกากับดูแลกลุ่มธุรกิจข้ามพรมแดน (cross – border
supervision of group) คือ การแต่งตั้งและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่กากับดูแลแบบรวมกลุ่ม
การแต่งตั้งหน่วยงานที่กากับดูแลแบบรวมกลุ่มจะต้องอยู่บนพื้นฐานความไว้ใจซึ่งกันและกันและการ
รักษาความลับระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิธีการหนึ่งของการทาให้การกากับดูแลแบบรวมกลุ่มมี
ประสิทธิภาพขึ้นจะต้องให้หน่วยงานที่กากับดูแลอื่นไว้ใจในหน่วยงานที่กากับดูแลแบบรวมกลุ่ม
สาหรับปัญหาสาคัญที่เกิดขึ้นในระดับกลุ่มธุรกิจ
23.7.20 โดยทั่วไปแล้ว แนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มและหลักการการไม่ทางาน
ซ้าซ้อน (non-duplication) จะส่งผลกระทบต่อการกากับดูแลของกลุ่มธุรกิจทั้งหมด การกากับดูแล
ในระดับต่ากว่าไม่ควรถูกขัดขวางโดยหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง (นิติบุคคลหรือกลุ่มบริษัทย่อย)
ของแต่ละประเทศที่จะดาเนินการตามกรอบกฎหมาย
23.7.21 กระบวนการของการกากับดูแลแบบรวมกลุ่มอย่างน้อยจะต้องสร้างความเชื่อมั่น
และการยอมรับร่วมให้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานที่กากับดูแลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ภายใต้แนวทาง
การกากับดูแลฯ นี้ หน่วยงานที่กากับดูแลที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องตกลงร่วมกันในการกาหนดว่างาน
ด้านการกากับดูแลใดเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจและงานใดเกี่ยวข้องกับสมาชิกแต่ละรายของกลุ่มธุรกิจ
เพื่อหลีกเลี่ยงการทางานซ้าซ้อนโดยไม่จาเป็น หากมีการร้องขอข้อมูลอย่างมีเหตุผล หน่วยงานที่กากับ
ดูแลแบบรวมกลุ่มจะต้องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการกากับดูแล ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่
สาคัญอื่นๆ กับหน่วยงานที่กากับดูแลอื่น ภายใต้ความตกลงอย่างเป็นทางการ หรือ ไม่เป็นทางการ
23.7.22 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่กากับดูแลแบบรวมกลุ่มจะ
อธิบายเพิ่มเติมอยู่ใน ICP 25 Supervisory Cooperation and Coordination
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับสภาพการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม – กลุ่มผู้กากับดูแล
(supervisory college)
23.7.23 วิธีการอีกอย่างหนึ่งเพื่อช่วยในการประสานงานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ที่กากับดูแลที่เกี่ยวข้อง คือ การจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแล (supervisory college) การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานที่กากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลามีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อการกากับ
ดูแลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของกลุ่มธุรกิจและประเทศที่ดาเนิน
ธุรกิจอยู่ การกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มอาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากได้รับการสนับสนุนจาก
โครงสร้างอย่างเป็นทางการ เช่น กลุ่มผู้กากับดูแล โดยหากมีการนากลุ่มผู้กากับดูแลมาปฏิบัติใช้
จะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบของกลุ่มผู้กากับดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพิจารณาว่า
องค์ประกอบของกลุ่มผู้กากับดูแลควรจะประกอบด้วยหน่วยงานที่กากับดูแลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือ
304 จ ก 350

แค่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางหน่วยงานเท่านั้นตามความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ
23.7.24 การทางานของกลุ่มผู้กากับดูแลในการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มอธิบายเพิ่มเติม
ใน ICP 25 Supervisory Cooperation and Coordination
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับสภาพการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม – การมีผลกระทบ
ซึ่งกันและกันกับการกากับดูแลนิติบุคคล
23.7.25 แนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มไม่ได้มุ่งหมายที่จะลดความสาคัญของการ
กากับดูแลนิติบุคคล หรือ แทนที่บทบาทของหน่วยงานกากับดูแลนิติบุคคล แนวทางการกากับดูแล
ธุรกิจแบบรวมกลุ่มมีเป้าหมายที่จะเสริมการกากับดูแลนิติบุคคลและยอมรับบทบาทและข้อกาหนด
ของหน่วยงานกากับดูแลนิติบุคคลในฐานะที่เป็นส่วนสาคัญของแนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบ
รวมกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับสภาพการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม – กลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน (financial conglomerates)
23.7.26 นอกเหนือจากประเด็นธุรกิจข้ามพรมแดนแล้ว แนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบ
รวมกลุ่มจะต้องพิจารณาถึงเรื่องธุรกิจข้ามภาคส่วนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อนาแนวทางการกากับ
ดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มมาใช้กับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
23.7.27 กลุ่มธุรกิจทางการเงินประกอบด้วย นิติบุคคลที่ถูกกากับดูแลโดยหน่วยงานกากับ
ดูแล 2 แห่งหรือมากกว่านั้นซึ่งเป็นหน่วยงานกากับดูแลของภาคธุรกิจที่แตกต่างกัน (ยกเว้น กรณีที่
เป็นหน่วยงานกากับดูแลแบบองค์รวม) ดังนั้น หน่วยงานที่กากับดูแลจาเป็นอย่างมากที่ต้องร่วมมือกัน
ทั้งในลักษณะข้ามพรมแดนและข้ามภาคธุรกิจ การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นพื้นฐานของ
ความร่วมมือ ดังนั้น แนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มจะต้องอนุญาตให้หน่วยงานที่กากับ
ดูแลข้ามภาคธุรกิจติดต่อสื่อสารและร่วมมือกันทั้งในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินและสถานการณ์ปกติ
(รวมถึงกรณีของกลุ่มธุรกิจประกันภัย) วิธีการนี้สามารถจัดตั้งขึ้นระหว่างหน่วยงานที่กากับดูแลที่
เกี่ยวข้องผ่านผู้ประสานงานที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบ
รวมกลุ่ม (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ICP 25 Supervisory Cooperation and Coordination
และ ICP 26 Cross border Cooperation and Coordination on Crisis Management)
23.7.28 การหาผลประโยชน์จากการกากับดูแลข้ามภาคธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อ
ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีลักษณะเหมือนกัน (หรือ คล้ายคลึงกัน) ได้รับการกากับดูแลที่แตกต่าง
กันจากแต่ละภาคธุรกิจ รายงานการประชุมร่วมเรื่องลักษณะและขอบเขตของกฎระเบียบด้านการ
กากับดูแลที่มีความแตกต่างกันจะอธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมไว้ ยกตัวอย่างเช่น Credit Default Swaps
และ Financial Guarantee Insurance จะมีลักษณะความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน แต่ข้อกาหนดเรื่อง
การดารงเงินกองทุนขั้นต่ามีความแตกต่างกันตามภาคธุรกิจ กลุ่มธุรกิจทางการเงินเปิดโอกาสให้มีการ
หาผลประโยชน์จากการกากับดูแลข้ามภาคธุรกิจที่มีความแตกต่างกันได้ โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
สามารถกาหนดโครงสร้างการดาเนินงานในลักษณะที่ทาให้ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการถูกกากับโดย
หน่วยงานที่มีกฎระเบียบที่เข้มงวดน้อย
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23.7.29 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในด้านการกากับดูแลความมั่นคง การสร้างความร่วมมือสาหรับ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินสามารถเสริมสร้างคุณภาพของการกากับดูแลบริษัทในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับ
ใบอนุญาตแยกกัน โดยไม่ฝ่าฝืนหน้าที่ของหน่วยงานที่กากับดูแลนิติบุคคลของบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต
และของกลุ่มธุรกิจทั้งหมด
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม –
นิติบุคคลที่ไม่ได้รับการกากับดูแล (non – regulated entities)
23.7.30 ลักษณะที่หลากหลายของนิติบุคคลที่ไม่ได้รับการกากับดูแล ซึ่งอาจจะเป็นสมาชิก
ของกลุ่มธุรกิจ รวมถึง non-operating holding companies (NOHCs) operating holding
companies และบริษัทอื่นๆ ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การกากับดูแลความมั่นคงโดยตรง (รู้จักกันในนามของ
non-regulated operating entities or NROEs) โดยประเภทหลังอาจจะมีลักษณะที่หลากหลาย
มาก รวมถึงธุรกิจที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ หรือ ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การเงิน (เช่น ธุรกิจค้าปลีก) แนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มควรจะรวมประเภทบริษัท
เหล่านั้นไว้ในขอบเขตด้วย
23.7.31 สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากเอกสารแนวปฏิบัติเรื่องหลักปฏิบัติต่อ
นิติบุคคลที่ไม่ได้รับการกากับดูแลในการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม (Guidance paper on
treatment of non-regulated entities in group-wide supervision)
ระดับ 3 กำรตรวจสอบและรำยงำนด้ำนกำรกำกับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม (Level 3
Group-wide supervisory review and reporting)
23.8 หน่วยงานที่กากับดูแลมีหน้าที่ตรวจสอบและรายงานด้านการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม
ของกลุ่มบริษัทประกันภัยที่อยู่ภายใต้กฎข้อบังคับธุรกิจแบบรวมกลุ่ม
23.8.1 ระดับที่ 3 ของแนวทางการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม (GSF) คือการประเมิน
ธุรกิจแบบรวมกลุ่ม (หรือการตรวจสอบและรายงานการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม) GSF ควรให้
อานาจหน่วยงานที่กากับดูแลเพื่อดาเนินการการประเมิน โดยการเข้าถึงข้อมูลและการเข้าตรวจสอบ
ณ ที่ทาการธุรกิจ (On-site Inspection) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Off-site Inspection) ควรมีการ
ประเมินธุรกิจแบบรวมกลุ่ม เพื่อติดตามตรวจสอบกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแบบรวมกลุ่ม
และดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและมั่นคงหรือไม่ การบังคับใช้กฎข้อบังคับควรกระทาร่วมกับหน่วยงาน
ที่กากับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสม การกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มควรคานึงถึง
ลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของกลุ่มบริษัท ดังนั้น จะต้องมีการปรับการประเมินให้สอดคล้อง
กันและอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎข้อบังคับแบบรวมกลุ่ม
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23.8.2 รูปภาพที่ 23.5 แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนระหว่างความเสี่ยง
แบบรวมกลุ่ม (Group Risk) กฎข้อบังคับด้านการกากับดูแลแบบรวมกลุ่ม และการตรวจสอบและ
รายงานธุรกิจแบบรวมกลุ่ม (ปรากฏในการเข้าตรวจสอบ ณ ที่ทาการธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูล และ
การรายงานด้านการกากับดูแล) หรือ วิธีการ 3 วิธี ในการออกแบบ GSF ที่เหมาะสม:




บ่งชี้ความเสี่ยงแบบรวมกลุ่ม;
กาหนดกฎข้อบังคับแบบรวมกลุ่มที่มีความเหมาะสมต่อความเสี่ยงแบบรวมกลุ่ม
เหล่านั้น; และ
ออกแบบและดาเนินการตรวจสอบและรายงานการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม
และมีมาตรการป้องกัน เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแบบรวมกลุ่ม ซึ่งจะ
ทาให้มีการบริหารความเสี่ยงแบบรวมกลุ่มอย่างเหมาะสม

23.8.3 GSF สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในแนวทางที่ 23.6.6 และ 23.6.7 ได้
ต่อเมื่อมีการดาเนินงานตามแนวทางที่ 23.8.2 สาเร็จ
23.8.4 ความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ได้แก่ด้านประกันภัย ตลาด เครดิต และปฏิบัติการ
ควรได้รับการพิจารณาจากมุมมองแบบรวมกลุ่ม ภายใต้กฎข้อบังคับ และตรวจสอบและรายงานการ
กากับดูแลแบบรวมกลุ่ม นอกจากนี้ กฎข้อบังคับแบบรวมกลุ่มควรคานึงถึงประเด็นและความเสี่ยง
ต่างๆ ที่มีผลต่อกลุ่มบริษัท
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23.8.5 ความสาคัญของความเสี่ยงต่อกลุ่มธุรกิจได้รับการพูดถึงอย่างมากในช่วงวิกฤตทาง
การเงิน ในปี 2550 ดังนั้น ควรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพในการกากับดูแลธุรกิจ
แบบรวมกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับความเสี่ยงที่เกิดจากบริษัทที่ไม่มีหน่วยงานกากับดูแล
โดยเฉพาะ ที่อยู่ภายใน/หรือ ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มบริษัทประกันภัย (อ้างถึง Guidance paper on
treatment of non-regulated entities for further information)
23.8.6 นอกจากนี้ แม้ว่าความเสี่ยงต่อไปนี้จะเกี่ยวข้องกับนิติบุคคล ความเสี่ยงต่อไปนี้
ได้รับการพูดถึงอย่างมากจากมุมมองของกลุ่มธุรกิจ:






ความเสี่ยงที่เป็นระบบ;
ความเสี่ยงจากธุรกรรม Off-balance sheet;
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง;
การกระจาย/กระจุกตัวของความเสี่ยง; และ
Contagion และ Reputational Risk

23.8.7 การตรวจสอบและการรายงานด้านการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม ควรคานึงถึง
สถานภาพความเสี่ยงในกลุ่มบริษัท วิกฤตทางการเงินในปี 2550 แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ร้ายแรง
ต่อหลายด้าน (นอกเหนือจากความเสี่ยงด้านการประกันภัย ตลาด เครดิต และปฏิบัติการที่ปกติจะ
ได้รับการประเมิน) ที่ปกติไม่ได้รับความสนใจในรายละเอียดมากเท่าที่ควร เห็นได้จากรูปภาพ 23.5
เครื่องมือหลักที่หน่วยงานที่กากับดูแลมีอยู่คือการเปิดเผยข้อมูลแบบรวมกลุ่มและข้อบังคับด้านการ
รายงานผลอื่นๆ การเข้าตรวจสอบ ณ ที่ทาการธุรกิจ และการวิเคราะห์ข้อมูล (อ้างถึง ICP 9
Supervisory Review and Reporting และ ICP 20 Public Disclosure)
23.8.8 โดยลักษณะของการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มที่มีวิวัฒนาการและเมื่อมี
ประสบการณ์มากขึ้น GSF จะต้องได้รับการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องและเป็นปัจจุบัน GSF จะ
เป็นข้อมูลการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม ซึ่งจะสามารถถูกอ้างถึงโดยข้อมูลการกากับดูแลอื่นๆ
ใน ICPs
23.9 หน่วยงานที่กากับดูแลกาหนดให้กลุ่มบริษัทประกันภัยมีระบบการรายงานผล ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของหน่วยงานที่กากับดูแล
23.9.1 ตามที่ระบุไว้ในแนวทางที่ 23.8.1, 23.8.2 และ 23.8.7 เครื่องมือในการตรวจสอบ
และรายงานผล ประกอบด้วย การเข้าตรวจสอบ ณ ที่ทาการธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
รายงานผลการกากับดูแล GSF ควรกาหนดให้กลุ่มบริษัทประกันภัยมีระบบรายงานผลที่สามารถให้
ข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อให้หน่วยงานที่กากับดูแลสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการประเมินความเสี่ยงที่
เกิดจากหรือที่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท แม้ว่าขอบเขตของการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มจะไม่
เกี่ยวข้องกับกรอบกฎหมายหรือการบัญชี GSF ควรกาหนดบทบัญญัติสาหรับการรายงานผลแบบ
รวมกลุ่มที่เป็นไปตามขอบเขตของการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม
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ICP 24: การดูแลเสถียรภาพระดับมหภาคและการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย
(Macroprudential Surveillance and Insurance Supervision)
หน่วยงานกากับดูแลธุรกิจประกันภัยต้องระบุ ประเมิน และวิเคราะห์ตลาดและการพัฒนาทาง
การเงิน รวมถึงปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทประกันภัยและตลาดประกันภัย
และใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการกากับดูแลบริษัทประกันภัยแต่ละราย รวมทั้งนาข้อมูลจากหน่วยงาน
อื่นมาใช้ประโยชน์ในการกากับดูแลธุรกิจประกันภัยได้อย่างเหมาะสม
24.1 หน่วยงานกากับดูแลธุรกิจประกันภัยต้องหาแนวโน้มของการรับประกันภัย โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้านการสร้างผลกาไร สถานะเงินกองทุน หนี้สิน ทรัพย์สิน และข้อมูลการรับ
ประกันภัย เท่าที่สามารถหาข้อมูลได้ทั้งในระดับนิติบุคลและกลุ่มธุรกิจ หน่วยงานกากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยยังจะต้องพัฒนาและนาเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้โดยจะต้องคานึงถึงลักษณะ ขนาด
และความซับซ้อนของบริษัทประกันภัย รวมถึงคานึงถึงกิจกรรมที่ไม่ใช่กิจกรรมหลักของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย เพื่อจากัดความเสี่ยงต่อระบบที่สาคัญ (systemic risk)
24.1.1 หน่วยงานกากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรระบุปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค เช่น ระดับ
อัตราดอกเบี้ย ดัชนีในตลาดการเงิน เงินเฟ้อ ความสัมพันธ์กับผู้ที่อยู่ในตลาดการเงินอื่นๆ มหันตภัย
และปัญหาที่แพร่กระจายอยู่ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทประกันภัยและตลาดประกันภัย หน่วยงาน
กากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรมีขบวนการในการวิเคราะห์ตลาดอย่างสม่าเสมอ ซึ่งจะทาให้หน่วยงาน
กากับดูแลธุรกิจประกันภัยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของสภาวะตลาดที่อาจกระทบต่อ
บริษัทประกันภัยแต่ละบริษัท และกระทบต่อทั้งภาคธุรกิจประกันภัยและภาคการเงินอื่นๆ
24.2 ในการวิเคราะห์ตลาดของหน่วยงานกากับดูแลธุรกิจประกันภัยนอกจากพิจารณาการพัฒนา
ที่ผ่านมาและสถานะปัจจุบันแล้ว ยังต้องพิจารณาแนวโน้ม ความเสี่ยงที่อาจมีอยู่ และเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะต้องมุ่งหมายและสามารถที่จะดาเนินการอย่าง
ทันท่วงทีหากมีความจาเป็น
24.2.1 การดูแลเสถียรภาพระดับมหภาค (Macroprudential Surveillance) คือ ระบบ
และขบวนการในการประเมินความไม่มั่นคงของระบบการเงินที่เกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
การเงิน หนึ่งในเป้าหมายของการกากับดูแลเสถียรภาพระดับมหภาค คือ




ระบุความเสี่ยงต่อระบบ (ประกอบด้วย ผลกระทบ ความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
ผลสะท้อนกลับ)
ลดโอกาสของความเสี่ยงต่อระบบ
บรรเทาผลกระทบที่ส่งผ่าน (spillover effects) ภายในระบบการเงินและไปยัง
เศรษฐกิจที่แท้จริง

24.2.2 หน่วยงานกากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรกาหนดแนวทางการดูแลเสถียรภาพ
ระดับมหภาคจากมุมมองหลายด้านเพื่อระบุแนวโน้นและการพัฒนาที่อาจส่งผลกระทบทางลบต่อ
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ความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยมีอยู่ โดยควรมีการหารือและประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยภาคสาธารณะและองค์กรภาคเอกชน
24.2.3 หน่วยงานกากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรระบุแหล่งข้อมูลตลาดและอุตสาหกรรมที่
สาคัญ มีกลยุทธ์ในการติดต่อสื่อสารกับแหล่งข้อมูลเหล่านั้น โดยมีการพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประเมินข้อมูลเหล่านั้นด้วย หน่วยงานกากับดูแลธุรกิจประกันภัยต้องทาให้แน่ใจว่ามีการทบทวนและ
ประเมินประเด็นต่างๆด้านการดูแลเสถียรภาพระดับมหภาคอย่างเหมาะสม โดยจะต้องมีการสื่อสาร
ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสกับบริษัทประกันภัยในประเด็นเหล่านั้นหากมีความจาเป็น
24.3 หน่วยงานกากับดูแลธุรกิจประกันภัยต้องดาเนินการวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ และ
ใช้ข้อมูลทั้งจากสาธารณะและจากแหล่งอื่นๆ รวมทั้งประเมินบริษัทประกันภัยตามแนวราบ
(horizontal review) และประเมินข้อมูลภาพรวมที่เกี่ยวข้อง
24.3.1 การประเมินตามแนวราบ (horizontal review) จะดาเนินการโดยประเมินบริษัท
ประกันภัยหลายๆบริษัทในเรื่องเดียวกัน เพื่อเผยให้เห็นแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างระหว่างบริษัท
เหล่านั้น horizontal review มีวัตถุประสงค์ที่สาคัญ 2 ประการ ประการแรกคือ การประเมินบริษัท
ต่อบริษัทเพื่อให้สามารถจัดลาดับและระบุบริษัทที่ผิดปกติแตกต่างจากบริษัทอื่นๆในกลุ่มซึ่งมีลักษณะ
เดียวกัน (peer) และสามารถนาบริษัทเหล่านั้นกลับมาสู่สภาพปกติเหมือนในกลุ่ม ประการที่สอง เพื่อ
ค้นหาว่าวิธีปฏิบัติในอุตสาหกรรมโดยรวมมีความเข้มแข็งเพียงพอที่สามารถหาความเสี่ยงที่ฝังอยู่ใน
กิจกรรมต่างๆของอุตสาหกรรม
24.3.2 การทา horizontal review อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องพิจารณาตัวแปร
(parameter) ต่างๆ ดังนี้








เมื่อนาการจัดกลุ่มลักษณะเดียวกัน (peer group) มาใช้ ทางเลือกในการจัดกลุ่ม
สามารถสร้างผลกระทบต่อคุณภาพของผลการประเมินได้ หน่วยงานกากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยจะต้องพิจารณาเกณฑ์ในการจัด peer group อย่างระมัดระวัง
การดาเนินการประเมินต่อเนื่องเป็นช่วงเวลานานจะลดความมีประสิทธิภาพใน
การเปรียบเทียบแบบ horizontal หรือ peer การประเมินควรจะดาเนินการโดย
ใช้ช่วงเวลาสั้นที่สุดเท่าที่สามารถปฏิบัติได้
เมื่อทาการประเมินกลุ่มธุรกิจประกันภัยข้ามชาติ (internationally active
insurance group) หน่วยงานกากับดูแลกลุ่มธุรกิจประกันภัย (group – wide
supervisor) ควรใช้มุมมองในลักษณะสากล (global perspective) มุมมองใน
ลักษณะสากลดังกล่าวสามารถหาได้จากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจ
(รวมถึงองค์กรด้านการเงินระหว่างประเทศ อาทิ IAIS, IMF และ World Bank)
หน่วยงานกากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรมีการจัดทากลยุทธ์ด้านการสื่อสาร
สาหรับการทา horizontal review เพื่อสื่อสารกับกรรมการและผู้บริหารบริษัท
ประกันภัยในเรื่องของความจาเป็นในการประเมิน โดยหากเห็นว่าเหมาะสม
ข้อมูลภาพรวมของ peer อาจถูกเปิดเผยต่อบริษัทประกันภัยอื่นๆที่ไม่ได้ร่วมอยู่
ใน peer ซึ่งบริษัทประกันภัยเหล่านั้นจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาข้อมูล
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เหล่านั้น
ผลของการจัดทา horizontal review ในประเทศหนึ่ง สามารถให้ประโยชน์แก่
ประชาคมผู้กากับดูแลธุรกิจประกันภัยโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลลัพธ์ดังกล่าว
อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อระบบในภาคธุรกิจประกันภัย หน่วยงานกากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอาจพิจารณาการแบ่งปันข้อมูลเหล่านั้นในเวทีอื่นๆ
นอกเหนือจากภาคธุรกิจประกันภัย
horizontal review ไม่จาเป็นต้องทาให้มีขนาดใหญ่ การหาสิ่งบ่งชี้ที่ผิดปกติ
อย่างง่ายๆ จากรายงานที่มีอยู่สามารถให้ข้อมูลด้านการกากับดูแลที่เป็น
ประโยชน์อย่างมาก การวิเคราะห์รายงานทั่วไป ทั้งการหาแนวโน้มและการ
เปรียบเทียบสามารถช่วยให้หน่วยงานกากับดูแลธุรกิจประกันภัยระบุความเสี่ยง
ที่อาจมีอยู่โดยสังเขป และช่วยให้มุ่งเป้าหมายได้ง่ายขึ้นสาหรับการทางานขั้น
ต่อไป

24.3.3 หน่วยงานกากับดูแลธุรกิจประกันภัยต้องประเมินข้อมูลที่จาเป็นและความสามารถที่
มีในการประมวลผลข้อมูล เพื่อที่จะกาหนดข้อบังคับและข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสม
สาหรับการกากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่มีความซับซ้อน เช่น internationally active insurance
group ซึ่งสิ่งที่หน่วยงานกากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องประเมินเพื่อค้นหาข้อบกพร่องให้เร็วที่สุด
ได้แก่




ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลให้สมบูรณ์ในทิศทางที่ถูกต้องภายในเวลา
ที่เหมาะสม
ความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะทาง ที่ต้องการใช้เพิ่มในเวลาที่
เหมาะสม

24.4 หน่วยงานกากับดูแลธุรกิจประกันภัยต้องใช้ข้อมูลตลาดโดยรวม (market-wide) สาหรับ
การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจจะเกิดขึ้น ต่อความมั่นคงทางการเงิน
ของตลาดประกันภัยและบริษัทประกันภัย และสามารถดาเนินการต่างๆได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนั้นหน่วยงานกากับดูแลธุรกิจประกันภัย ต้องเปิดเผยข้อมูลภาพรวมตลาดที่ละเอียดและ
มีคุณภาพต่อสาธารณะ
24.4.1 ตราบเท่าที่ความเชื่อมโยงระหว่างประเทศกระทบต่อภายในตลาดประกันภัยและ
การเงินของหน่วยงานกากับดูแลธุรกิจประกันภัย การวิเคราะห์จึงไม่สามารถจากัดแค่เพียงตลาด
ภายในประเทศแต่จะต้องรวมไปถึงการพัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับโลก
24.4.2 เป็นหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานกากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่จะต้องทาให้แน่ใจว่า
ข้อมูลโดยรวมของตลาดอย่างละเอียดและถูกต้องสามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าโดยการเผยแพร่หรือการจัด
ช่องทางที่เหมาะสมในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นที่ต้องการ ซึ่งสามารถทาได้โดยการร่วมมือกับ
หน่วยงานด้านสถิติของภาครัฐและภาคธุรกิจประกันภัยภายในประเทศ เพื่อให้มีข้อมูลที่มีเนื้อหาที่
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สมบูรณ์และเผยแพร่ในเวลาที่เหมาะสม
24.5 หน่วยงานกากับดูแลธุรกิจประกันภัยต้องประเมินระดับของผลกระทบของความไม่มั่นคง
ด้านเศรษฐกิจมหภาคและความเสี่ยงในตลาดการเงินที่มีต่อมาตรการป้องกันความมั่นคง
(prudential safeguard) หรือความมั่นคงทางการเงินของภาคธุรกิจประกันภัย
24.5.1 หน่วยงานกากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรประเมินความเชื่อโยงของบริษัทประกันภัย
กับตลาดการเงิน และเศรษฐกิจจริง เพื่อที่หาสิ่งบ่งชี้ของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในภาคส่วนอื่นๆซึ่ง
สามารถสร้างผลกระทบต่อภาคธุรกิจประกันภัยได้
24.5.2 เมื่อมีความจาเป็นหน่วยงานกากับดูแลธุรกิจประกันภัยต้องประสานงานกับหน่วยงาน
กากับดูแลภาคการเงินอื่นๆ (เช่น หน่วยงานกากับดูแลธนาคารพาณิชย์ หน่วยงานกากับดูแล
หลักทรัพย์และบาเหน็จบานาญ ธนาคารกลาง และกระทรวงต่างๆ) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความ
ร่วมมือด้านการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย สามารถอ้างอิงจาก ICP 25: Supervisory Cooperation
and Coordination
24.6 หน่วยงานกากับดูแลธุรกิจประกันภัยต้องมีขบวนการในการประเมินความสาคัญต่อ
ระบบ (systemic importance) ทีอ่ าจมีอยู่ของบริษัทประกันภัย ประกอบด้วยกรมธรรม์ที่บริษัท
รับประกันและเครื่องมือที่ใช้ในประเภทของธุรกิจทั้งแบบดั้งเดิม (traditional line of business)
และไม่ใช่แบบดั้งเดิม (non-traditional line of business)
24.6.1 ในการประเมินความสาคัญต่อระบบของบริษัทประกันภัยนั้น หน่วยงานกากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยต้องใช้ขบวนการที่ละเอียดและมีคุณภาพเพียงพอในการสนับสนุนการกากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงลักษณะ ขนาดและความซับซ้อนของบริษัทที่ถูกกากับดูแล รวมทั้ง
พิจารณาผลของการวิเคราะห์ตลาดและการดูแลเสถียรภาพระดับมหภาค
24.7 หากหน่วยงานกากับดูแลธุรกิจประกันภัยพบว่าบริษัทประกันภัยมีความสาคัญต่อระบบ
หน่วยงานกากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องพัฒนาแนวทางตอบโต้ด้านการกากับดูแลที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อลักษณะและระดับของความเสี่ยงที่มี
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ICP 25: ความร่วมมือและการประสานงานด้านการกากับดูแล
(Supervisory Cooperation and Coordination)
หน่วยงานที่กากับดูแลร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานกากับดูแลและหน่วยงานที่มีอานาจ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้ข้อกาหนดของการรักษาความลับ
25.1 หน่วยงานที่กากับดูแลจะดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่เพียงพอกับ
หน่วยงานกากับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในประเด็นเรื่องการดาเนินการข้ามพรมแดนทั้งในระดับ
นิติบุคคลและกลุ่มธุรกิจ เพื่อเอื้อให้เกิดการกากับดูแลนิติบุคคลและกลุ่มธุรกิจเหล่านี้อย่าง
ครอบคลุมทุกด้าน โดยหน่วยงานกากับดูแลจะต้องให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงาน
กากับดูแลที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนอื่นๆ รวมทั้งกับธนาคารกลาง และกระทรวงต่างๆ ของรัฐบาล
25.1.1 ความร่วมมือและการประสานงานที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างหน่วยงานกากับดูแลที่
เกี่ยวข้องมีประโยชน์ดังนี้:









เอื้อให้หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถตรวจสอบกลุ่มธุรกิจ
ระหว่างประเทศได้อย่างครบถ้วนด้วยการหารือแบบตัวต่อตัวและกระบวนการ
อื่นๆ
เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของทั้งกลุ่มธุรกิจ และ
ทาให้หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแบบรวมกลุ่ม
ทาให้หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลมากขึ้นและมีอานาจมากขึ้นในการ
ตรวจสอบสถานการณ์แบบรวมกลุ่ม แทนที่จะเป็นเพียงการตรวจสอบราย
นิติบุคคลหรือบริษัทภายในกลุ่ม
สนับสนุนการเปรียบเทียบวิธีการกากับดูแลธุรกิจและข้อสมมุติฐานของทั้งกลุ่ม
หน่วยงานที่กากับดูแลที่เกี่ยวข้องสามารถแลกเปลี่ยนวิธีการกากับดูแลธุรกิจแบบ
รวมกลุ่มและข้อสมมติฐานต่างๆ ระหว่างกัน
เอื้ออานวยให้เกิดการตัดสินใจร่วมกันตามความเหมาะสม

25.1.2 มีกลไกมากมายสาหรับการสนับสนุนความร่วมมือ ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างกันและ
การแลกเปลี่ยนข้อมูล และอานวยความสะดวกในการประสานงานเพื่อการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย
แบบรวมกลุ่ม โดยหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจประกันภัยแบบรวมกลุ่มสามารถได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นได้
ผ่านกลไกลต่างๆ อาทิเช่น บันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
และการตั้ง “กลุ่มผู้กากับดูแล (Supervisory College)” ของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง อันที่
จริงงานของกลุ่มผู้กากับดูแลมักจะขึ้นอยู่กับข้อสรุปของบันทึกความเข้าใจระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
25.1.3 ข้อตกลงด้านความร่วมมืออาจรวมถึงการรับรองการกากับดูแลของหน่วยงานกากับ
ดูแลที่เกี่ยวข้อง และบทบาทในการกากับดูแลที่หลากหลายของหน่วยงานเหล่านี้มีความเกี่ยวข้อง
ระหว่างกันอย่างไรในการกากับดูแลแบบรวมกลุ่ม
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25.1.4 ข้อตกลงเพื่อความร่วมมือในการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย กลุ่ม
ผู้กากับดูแลและ/หรือ กลไกความร่วมมือในด้านต่างๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนความร่วมมือ
ส่งเสริมความเข้าใจที่ตรงกัน การติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล และสนับสนุนความร่วมมือใน
การกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม ข้อตกลงเหล่านี้จัดทาขึ้นให้เป็นไปตามลักษณะขนาดและความ
ซับซ้อนของกลุ่มธุรกิจและความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจที่มีต่อเป้าหมายของการกากับดูแล และสอดคล้อง
กับโครงสร้างทางกฎหมายและองค์กรและกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ นอกจากนี้จะต้องคานึงถึง
กรอบกฎหมายที่มีผลบังคับและอานาจหน้าที่ของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
25.1.5 กลไกความร่วมมือช่วยเพิ่มมูลค่าในแง่ของการกากับดูแลความมั่นคงสาหรับกลุ่ม
ธุรกิจ โดยข้อตกลงต่างๆ ช่วยเพิ่มคุณภาพของการกากับดูแลนิติบุคคลภายในกลุ่มธุรกิจ
25.1.6 กลุ่มผู้กากับดูแลและกลไกด้านความร่วมมือด้านต่างๆ ควรจะถูกจัดตั้งบนพื้นฐานของ
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานกากับดูแลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาลักษณะทั่วไป ขนาด
และความซับซ้อนของกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งโครงสร้างทางกฎหมายและองค์กรของกลุ่มธุรกิจ กิจกรรม
ทางธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ และความเสี่ยงที่กลุ่มธุรกิจมีต่อวัตถุประสงค์ด้านการกากับดูแล
บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU)
25.1.7 บันทึกความเข้าใจอาจอยู่ในรูปของข้อตกลงทวิภาคี (ระหว่าง 2 ประเทศ) หรือพหุ
ภาคี (มากกว่า 2 ประเทศ) ขอบเขตการจัดทาบันทึกความเข้าใจก็อาจแตกต่างกันไป เพื่อสะท้อน
สถานการณ์ของกลุ่มธุรกิจนั้นๆ และหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บันทึกความเข้าใจอาจ
เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยมาจากการร้องขออย่างเป็นทางการ และ/หรือ ในสถานการณ์
เฉพาะ เช่น สถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้บันทึกความเข้าใจมีประสิทธิภาพ ทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง
จาเป็นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรักษาความลับอย่างเคร่งครัด
25.1.8 บันทึกความเข้าใจอาจครอบคลุมถึงการจัดสรรการประเมินธุรกิจแบบรวมกลุ่มด้าน
ต่างๆ ให้แก่ แต่ละหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือการจัดสรรการประเมินธุรกิจแบบรวมกลุ่มทุก
ด้านให้แก่หน่วยงานกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย (designated group-wide
supervision) โดยบันทึกความเข้าใจอาจแสดงระดับความเชื่อถือที่ยอมรับได้ของหน่วยงานกากับ
ดูแลแห่งหนึ่งต่อการทางานของหน่วยงานกากับดูแลอีกแห่งหนึ่ง (รูปแบบที่จากัดของการยอมรับด้าน
การกากับดูแลระหว่างกัน) ความตกลงดังกล่าวอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเจรจาในข้อตกลงในการ
ยอมรับการกากับดูแลที่เป็นทางการมากขึ้นเมื่อระดับความร่วมมือและความไว้วางใจระหว่าง
หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (โปรดดู ICP 13 การประกันภัยต่อและการถ่ายโอนความเสี่ยง
รูปแบบอื่นๆ และแนวทางปฏิบัติ ข้อ 25.1.15 ถึง 25.1.71 ว่าด้วยเกณฑ์การยอมรับด้านการกากับ
ดูแลสาหรับการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บันทึกความเข้าใจอาจระบุระดับ
ความเชื่อถือที่ยอมรับได้สาหรับหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ต่อการทางานของหน่วยงานที่
กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม ทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าวช่วยเอื้อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของการกากับ
ดูแลแบบรวมกลุ่มและป้องกันการกากับดูแลที่ซ้าซ้อนโดยไม่จาเป็น
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กลุ่มผู้กากับดูแล (Supervisory College)
25.1.9 กลไกการประสานงานสาหรับกิจกรรมต่างๆ และความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
กากับดูแลที่เกี่ยวข้องสามารถทาได้โดยการจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแล โดยกลุ่มผู้กากับดูแลด้านการกากับ
ดูแลธุรกิจอาจจัดตั้งได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างและลักษณะองค์กร กิจกรรม และประเทศที่
เกี่ยวข้องในการกากับดูแลกลุ่มธุรกิจ ดังกล่าว
25.1.10 สมาชิกของกลุ่มผู้กากับดูแลด้านการกากับดูแลจะประกอบด้วยหน่วยงานกากับดูแล
ที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลบริษัทประกันภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจประกันภัย ทั้งนี้
หากจาเป็นอาจเชิญหน่วยงานกากับดูแลในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นสมาชิกด้วย
25.1.11 หากมีการแต่งตั้งหน่วยงานใดให้เป็นหน่วยงานกากับดูแลแบบรวมกลุ่มโดยปกติ
หน่วยงานนั้น จะทาหน้าที่เป็นประธานหรือผู้ประสานงานหลักของกลุ่มผู้กากับดูแล ทั้งนี้หน่วยงานที่
กากับดูแลธุรกิจแบบร่วมกลุ่มอาจรับผิดชอบการริเริ่มก่อตั้งกลุ่มผู้กากับดูแลด้านการกากับดูแล โดย
เชิญหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องให้เข้าเป็นสมาชิกและจัดการประชุมกลุ่มผู้กากับดูแล สมาชิกของ
กลุ่มผู้กากับดูแลอาจตกลงกันเกี่ยวกับการแบ่งหน้าที่สาหรับหน่วยงานที่กากับดูแลแบบรวมกลุ่ม และ
หน่วยงานกากับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลแบบรวมกลุ่ม
25.1.12 การประชุมกลุ่มผู้กากับดูแลอย่างสม่าเสมอ ช่วยเพิ่มการปฏิสัมพันธ์และการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ระหว่างหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กลุ่มผู้กากับดูแลยังทาให้
หน่วยงานที่กากับดูแลจากประเทศต่างๆ มีโอกาสพบปะและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน ในช่วง
วิกฤติเป็นเวลาที่จะทดสอบประสิทธิภาพของความร่วมมือด้านการกากับดูแล ซึ่งความสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมในกลุ่มผู้กากับดูแลอาจมีประโยชน์อย่างยิ่ง
25.1.13 วัตถุประสงค์เบื้องต้นของกลุ่มผู้กากับดูแล คือ การหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การกากับดูแลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม ทั้งนี้ กลุ่มผู้กากับดูแลจะมุ่งเน้นใน
ประเด็นดังต่อไปนี้:







ตกลงร่วมกันในกระบวนการด้านความร่วมมือและการประสานงาน ซึ่งรวมถึง
การวางแผนและการกาหนดแนวทางปฏิบัติในการร่วมมือด้านการกากับดูแลใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน
จัดทาข้อมูลภาพรวมของกลุ่มธุรกิจ เพื่อแสดงลักษณะโครงสร้างและโครงสร้าง
การดาเนินงานของกลุ่มธุรกิจ
ทาการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบรวมกลุ่ม โดยระบุนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
และความสัมพันธ์ที่สาคัญที่สุดในกลุ่มธุรกิจ
หารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆ ซึ่งหน่วยงานที่กากับดูแลได้พบในนิติบุคคลที่
ตนกากับดูแล และเชื่อว่าน่าจะมีผลกระทบอย่างเป็นระบบทั้งกลุ่มธุรกิจ
หากสามารถกระทาได้ การตกลงกันเกี่ยวกับขอบเขตของงานด้านการกากับดูแล
เพื่อหลีกเลี่ยงการดาเนินงานที่ซ้าซ้อน นอกจากนี้ยังอาจดาเนินการตรวจสอบ
ร่วมกันเท่าที่สามารถทาได้
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การตกลงเกี่ยวกับข้อมูลที่หน่วยงานกากับดูแลควรรวบรวมจากกลุ่มธุรกิจและ
แลกเปลี่ยนกับสมาชิกอื่นๆ ของกลุ่มผู้กากับดูแล ซึ่งรวมถึงรูปแบบและความถี่
ของการดาเนินงาน ดังกล่าว
การตกลงเกี่ยวกับกลุ่มผู้กากับดูแล ควรจัดทาความตกลงเกี่ยวกับการกากับดูแล
แบบรวมกลุ่มอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ (ข้อตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคี)

25.1.14 เมื่อได้รับการร้องขอ สมาชิกของกลุ่มผู้กากับดูแลควรส่งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องซึ่ง
อาจช่วยในการกากับดูแลระดับกลุ่มให้แก่กัน สมาชิกของกลุ่มผู้กากับดูแลควรจะพิจารณาว่าควรส่ง
ข้อมูลที่น่าจะมีประโยชน์ให้แก่หน่วยงานกากับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่การแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกิดขึ้นจากข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการที่
หน่วยงานกากับดูแลที่มีส่วนร่วมในกลุ่มผู้กากับดูแลได้ลงนามในบันทึกความตกลงพหุภาคีของ IAIS
(MMoU)
แนวทางปฏิบัติว่าด้วยเกณฑ์สาหรับข้อตกลงการยอมรับด้านการกากับดูแลแบบ
รวมกลุ่ม (Guidance on criteria for supervisory recognition in group-wide supervision)
25.1.15 แนวทางปฏิบัติข้อ 25.1.15 ถึง 25.1.71 หรือที่เรียกรวมกันว่า ข้อตกลงการยอมรับ
ด้านการกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุน ICP 25 – ความร่วมมือและการ
ประสานงานด้านการกากับดูแลโดยตรง การยอมรับด้านการกากับดูแลเป็นเครื่องมือที่สามารถ
นามาใช้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานข้ามพรมแดน แนวทางดังกล่าวนาเสนอเกณฑ์ที่
หน่วยงานกากับดูแลธุรกิจประกันภัยสามารถใช้เพื่อประเมินขอบเขตที่สามารถยอมรับและเชื่อถือ
ระบบกากับดูแลอื่น เพื่อเป้าหมายของการกากับดูแลแบบรวมกลุ่มได้มากเพียงไร นอกจากนี้การ
ยอมรับการกากับดูแลยังเกี่ยวข้องกับการกากับดูแลนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจประกันภัยด้วย
25.1.16 การให้แนวทางเกี่ยวกับเกณฑ์สาหรับการยอมรับด้านการกากับดูแลระดับกลุ่ม ไม่ได้
เป็นการลดความสาคัญของการกากับดูแลระดับนิติบุคคลหรือบริษัท หรือแทนที่บทบาทของ
หน่วยงานกากับดูแลสาหรับบริษัทประกันภัยภายในประเทศของหน่วยงานที่กากับดูแล นอกจากนี้
แนวทางดังกล่าวยังไม่มีเจตนาที่จะบอกว่าการยอมรับการกากับดูแลเป็นข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ
25.1.17 แนวทางปฏิบัตินี้ไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนข้อกาหนดทางกฎหมายหรือระเบียบ
ใดๆ ที่ใช้บังคับอยู่หรือบังคับใช้กับประเทศของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
25.1.18 แนวทางปฏิบัตินี้พิจารณาวิธีที่หน่วยงานกากับดูแลธุรกิจประกันภัยสามารถประเมิน
ขอบเขตการยอมรับระบบการกากับดูแลอื่น และนาไปสู่ข้อสรุปว่าสามารถเชื่อถือหน่วยงานกากับดูแล
อื่นได้มากเพียงไร ทั้งนี้ แนวทางนี้ไม่ได้มีเจตนาเพื่อกาหนดวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง เนื่องจากรูปแบบ
ของการยอมรับและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
หลักการพื้นฐานของการยอมรับด้านการกากับดูแล (Basis of supervisory
recognition)
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25.1.19 องค์ประกอบที่สาคัญของการประเมินและการยอมรับ คือ อย่างน้อยที่สุดระบบการ
กากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่ถูกประเมินต้องแสดงถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย (ICP) และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของกับสมาคมผู้กากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ
(IAIS) อย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ของการประเมินความเท่าเทียมกับระบบการกากับดูแล
ของผู้ประเมินเอง
25.1.20 เมื่อตัดสินว่าจะยอมรับระบบการกากับดูแลของประเทศอื่นหรือไม่นั้น การวิเคราะห์
ควรเน้นที่ผลลัพธ์ที่สามารถบรรลุได้ มากกว่ากระบวนการที่จะบรรลุผลดงกล่าว
25.1.21 การยอมรับด้านการกากับดูแลไม่ได้เป็นใบอนุญาตให้บริษัทประกันใดๆ
จากประเทศที่ได้รับการยอมรับสามารถริเริ่มการดาเนินงานหรือกิจกรรมในประเทศที่ทาการประเมิน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการยอมรับ และระดับของความเชื่อถือและความร่วมมือระหว่างฝ่ายที่
เกีย่ วข้อง การยอมรับอาจเป็นการอนุญาตกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยบางประเภท แต่ไม่ใช่
ทั้งหมด หรืออนุญาตให้ทากิจกรรมบางอย่างเท่านั้น
25.1.22 ควรพิจารณามุมมองที่แตกต่างกัน (และประเด็นอื่นๆ ที่ต้องพิจารณา) ของ
หน่วยงานที่กากับดูแลในประเทศผู้ลงทุน และหน่วยงานที่กากับดูแลในประเทศผู้รับการลงทุน
(home-host supervisors) หน่วยงานที่กากับดูแลในประเทศผู้ลงทุนจะเกี่ยวข้องกับการประเมินว่า
จะยอมรับการกากับดูแลนิติบุคคลของหน่วยงานกากับดูแลในประเทศผู้รับการลงทุนหรือไม่ ในขณะที่
หน่วยงานที่กากับดูแลในประเทศผู้รับการลงทุนจะเกี่ยวข้องกับการประเมินว่าจะยอมรับการกากับ
ดูแลของหน่วยงานที่กากับดูแลในประเทศผู้ลงทุนในฐานะหน่วยงานกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม
หรือไม่
25.1.23 นอกจากนี้ ไม่ควรสันนิษฐานว่าหลังจากที่ได้มีการยอมรับแล้ว จะสามารถให้ความ
เชื่อถือต่อไปได้โดยอัตโนมัติโดยปราศจากการตรวจสอบหรือทบทวนเพิ่มเติม การทบทวนซ้าๆ ทั้งใน
ระดับประเทศและรายกรณี อาจเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องปฏิบัติ
25.1.24 อีกทั้งไม่ควรสันนิฐานว่าเมื่อการกากับดูแลได้รับการยอมรับ และแม้กระทั่งมีความ
เชื่อถือระดับหนึ่งแล้ว จะสามารถมอบหมายงานให้ได้โดยอัตโนมัติ หากการกากับดูแลได้รับการ
ยอมรับ หน่วยงานที่กากับดูแลอาจตัดสินใจมอบหมายงานบางอย่างได้ แต่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของ
ตนเอง
25.1.25 การยอมรับการกากับดูแลสามารถบรรลุผลได้โดยการจัดทาข้อตกลงผูกพันฝ่ายเดียว
ข้อตกลง ทวิภาคี และข้อตกลงพหุภาคี




การยอมรับฝ่ายเดียว หมายถึง สถานการณ์ที่หน่วยงานที่กากับดูแลยอมรับการ
กากับดูแลที่ดาเนินการโดยหน่วยงานที่กากับดูแลอื่น โดยไม่จาเป็นที่ฝ่ายหลัง
จะต้องยอมรับการกากับดูแลของฝ่ายแรก
การยอมรับสองฝ่าย หมายถึง สถานการณ์ซึ่งหน่วยงานที่กากับดูแลสอง
หน่วยงานยอมรับการกากับดูแลของกันและกัน
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การยอมรับหลายฝ่าย หมายถึง สถานการณ์ซึ่งหน่วยงานกากับดูแลหลายๆ
หน่วยงาน (3 แห่งขึ้นไป) ยอมรับการกากับดูแลของกันและกัน

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการยอมรับด้านการกากับดูแล
25.1.26 วัตถุประสงค์เบื้องต้นของการประเมินเพื่อยอมรับด้านการกากับดูแล คือ การทาให้
หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจประกันภัยมีความเชื่อมั่นอย่างเพียงพอว่าระบบการกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
มีกรอบกฎหมายและการกากับดูแลที่จาเป็น รวมทั้งคุณภาพที่เพียงพอของทรัพยากรและความ
เชี่ยวชาญ เพื่อบรรลุผลในการกากับดูแลในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อที่หน่วยงานที่กากับดูแลจะ
สามารถให้ความเชื่อมั่นแก่กันและกันได้หากจาเป็น
25.1.27 การยอมรับการกากับดูแลที่มีประสิทธิภาพควรช่วยลดความซ้าซ้อนของงานในการ
กากับดูแลข้ามพรมแดน (cross–border supervision) ของกลุ่มธุรกิจประกันภัย วิธีการยอมรับการ
กากับดูแลควรดาเนินไปในลักษณะที่ลดความซ้าซ้อนของข้อกาหนดด้านกฎระเบียบและการกากับ
ดูแลที่ไม่จาเป็นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะช่วยลดภาระของทั้งหน่วยงานที่
กากับดูแลและกลุ่มธุรกิจประกันภัย
25.1.28 การยอมรับการกากับดูแลระหว่างประเทศยังอาจช่วยให้วิธีการที่แต่ละประเทศใช้มี
ความสอดคล้องกันมากขึ้น ดังนั้นจึงช่วยลดช่องว่างหรือความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างประเทศที่
อาจเกิดขึ้นได้
25.1.29 หน่วยงานที่กากับดูแลที่มีความประสงค์จะทาการยอมรับระบบการกากับดูแลอื่น
ควรทาการประเมินการยอมรับระบบของหน่วยงานที่จะทาข้อตกลง โดยพิจารณาจากระดับหรือ
วัตถุประสงค์ของการยอมรับการกากับดูแลที่ต้องการ
25.1.30 รูปแบบของการยอมรับการกากับดูแลจะแตกต่างกันไปตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง ดังนั้น
จึงควรสอดคล้องกัน
25.1.31 ประเภทของข้อตกลงและคาอธิบายซึ่งอาจจาเป็นในการพิจารณา ประกอบด้วย:




รูปแบบพื้นฐานอย่างหนึ่งของข้อตกลงการกากับดูแลซึ่งเน้นที่การส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นหลัก ดังนั้นจึงช่วยให้สามารถเชื่อถือในข้อมูลที่แลกเปลี่ยน
ได้ระดับหนึ่ง ตัวอย่างเช่น บันทึกความเข้าใจ (MoU) หรือบันทึกความเข้าใจ
ระดับพหุภาคี (MMoU)
การที่หน่วยงานที่กากับดูแลในประเทศผู้ลงทุนยอมรับการกากับดูแลของ
หน่วยงานที่กากับดูแลในประเทศผู้รับการลงทุน สาหรับการกากับดูแลบริษัท
ประกันภัย การยอมรับการกากับดูแลในระดับนี้ย่อมแสดงถึงความเชื่อถือใน
ระดับหนึ่งที่หน่วยงานที่กากับดูแลในประเทศผู้ลงทุนมีต่อการกากับดูแลบริษัทใน
เครือในอีกประเทศหนึ่ง การยอมรับในการกากับดูแลของหน่วยงานที่กากับดูแล
ในประเทศผู้รับการลงทุนอาจทาให้หน่วยงานที่กากับดูแลในประเทศผู้ลงทุนมี
ความเชื่อมั่นอย่างเพียงพอในการกากับดูแลที่ดาเนินการในระดับบริษัท
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ประกันภัย ช่วยลดความซ้าซ้อนของกระบวนการและการดาเนินงานโดยประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง และลดภาระของกลุ่มธุรกิจประกันภัย ทั้งนี้อาจรวมถึงข้อกาหนดเชิง
คุณภาพและปริมาณต่างๆ เช่น ความเหมาะสมของบุคลากร หรือการประเมิน
ความมั่นคงทางการเงิน
การที่หน่วยงานที่กากับดูแลในประเทศผู้รับการลงทุนยอมรับการกากับดูแลของ
หน่วยงานที่กากับดูแลในประเทศผู้ลงทุน สาหรับการกากับดูแลแบบรวมกลุ่ม
การยอมรับการกากับดูแลในระดับนี้ย่อมหมายความว่าหน่วยงานที่กากับดูแลใน
ประเทศผู้รับการลงทุนสามารถเชื่อถือหน่วยงานที่กากับดูแลในประเทศผู้ลงทุน
ได้ในระดับกลุ่มธุรกิจประกันภัย ตัวอย่างเช่น หน่วยงานที่กากับดูแลในประเทศ
ผู้รับการลงทุนสามารถเชื่อถือการประเมินเชิงคุณภาพและปริมาณของหน่วยงาน
ทีก่ ากับดูแลในประเทศผู้ลงทุน การยอมรับการกากับดูแลที่มีประสิทธิภาพในที่นี้
สามารถช่วยเหลือหน่วยงานที่กากับดูแลในประเทศผู้รับการลงทุนในการตัดสิน
ว่าระดับของเงินทุนที่บริษัทประกันภัยถือไว้เพียงพอตามข้อกาหนดของท้องถิ่น
หรือไม่
สาหรับการกากับดูแลระดับกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financial Conglomerate) การ
ยอมรับการกากับดูแลควรเป็นไปตามการกากับดูแลแบบรวมกลุ่ม แต่ขยาย
ขอบเขตออกไปถึงการยอมรับหน่วยงานที่มีอานาจข้ามภาคส่วนที่ทาการควบคุม
กิจกรรมที่ไม่ใช่การประกันภัยของกลุ่มธุรกิจการเงินนั้นๆ การยอมรับการกากับ
ดูแลในรูปแบบนี้ควรช่วยให้หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจประกันภัยสามารถเข้าใจ
ประเด็นและความเสี่ยงข้ามภาคส่วน รวมทั้งเชื่อมั่นในความสามารถของ
หน่วยงานที่กากับดูแลจากภาคส่วนการเงินอื่นๆ ในทางกลับกันเมื่อทาแผนที่
ขอบเขตของการกากับดูแลแบบรวมกลุ่มในประเทศของตน หน่วยงานที่กากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอาจตระหนักถึงความเหมาะสมของขอบเขตเช่นว่านี้มากขึ้น

25.1.32 เป็นไปได้เช่นกันที่ประเทศหนึ่งจะยอมรับการกากับดูแลของระบบกากับดูแลอื่นโดย
สมบูรณ์ ซึ่งอาจขยายไปถึงระดับที่มีการอนุญาตให้บริษัทประกันภัยจากประเทศอื่นสามารถดาเนิน
ธุรกิจในประเทศหนึ่งได้โดยมีการกากับดูแลน้อยกว่าปกติ อย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้ลบพันธะหน้าที่ของ
บริษัทประกันภัยในการที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดหรือกฎเกณฑ์ในประเทศที่ดาเนินธุรกิจ เช่น
กฎระเบียบการปฏิบัติในตลาดของบริษัทประกันภัย (Market Conduct Rules)
25.1.33 ระดับของการยอมรับดังกล่าวข้างต้นไม่ได้เป็นการจากัดการยอมรับอื่นๆ ที่อาจ
เหมาะสม ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับความจาเป็นของแต่ละประเทศในการกาหนดและใช้การยอมรับด้านการ
กากับดูแล
เกณฑ์การยอมรับด้านการกากับดูแล
25.1.34 ควรประเมินระบบการกากับดูแลอื่นเพื่อกาหนดว่าสามารถยอมรับระบบดังกล่าวได้
หรือไม่ การวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ระบบการกากับดูแลนั้นสามารถบรรลุ โดยไม่จาเป็นต้องวิเคราะห์
กระบวนการที่ในการบรรลุผลลัพธ์
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25.1.35 ผลลัพธ์ที่คาดหมายจะแตกต่างกันไปตามระดับของการยอมรับด้านการกากับดูแลที่
ต้องการ ดังนั้นจึงควรมีความสอดคล้องกัน
25.1.36 การประเมินไม่ควรครอบคลุมเพียงแค่กรอบการควบคุมและ/หรือกากับดูแลเท่านั้น
แต่ควรครอบคลุมวิธีการปฏิบัติในการกากับดูแลด้วย
25.1.37 ระบบการกากับดูแลอื่นควรสามารถแสดงถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานการกากับดูแล
ธุรกิจประกันภัย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของ IAIS อย่างเหมาะสม นอกจากนี้หน่วยงานที่กากับดูแล
ควรพิจารณาการปฏิบัติตามและความเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นๆ
25.1.38 แม้ว่ารูปแบบที่ถูกต้องของการประเมินการยอมรับการกากับดูแลจะอยู่ในดุลยพินิจ
ของแต่ละประเทศแต่เพียงผู้เดียว แต่หน่วยงานที่กากับดูแลก็ควรพิจารณาเกณฑ์ที่จะอธิบายในข้อ
ต่อไปนี้
เกณฑ์การยอมรับการกากับดูแล – สิ่งที่ต้องปฏิบัติก่อน
25.1.39 หน่วยงานที่กากับดูแลควรประเมินสิ่งที่ต้องปฏิบัติก่อนซึ่งอาจถือเป็นข้อกาหนดที่
จะต้องทาให้ได้ก่อนที่จะประเมินเกณฑ์ข้ออื่นๆ ในลาดับต่อไป
25.1.40 เงื่อนไขที่ต้องบรรลุก่อนประกอบด้วยกรอบกฎหมายของระบบกากับดูแลอื่นๆ และ
การใช้อานาจและทรัพยากรในการกากับดูแล
25.1.41 หน่วยงานที่กากับดูแลอาจพยายามตรวจสอบว่าระบบกากับดูแลอื่นๆ มีสิ่งต่อไปนี้:







หลักกฎหมายที่เหมาะสมและระบบกฎหมายที่โปร่งใสซึ่งระบุความรับผิดชอบ
และอานาจในการกากับดูแลอย่างชัดเจน ซึ่งรวมทั้งอานาจในการบังคับใช้
กฎหมาย
การคุ้มครองหน่วยงานที่กากับดูแลต่อความรับผิดทางกฎหมายเนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตอานาจของตน
ความเป็นอิสระจากการแทรกแซงทางการเมือง รัฐบาลและอุตสาหกรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกากับดูแล
จานวนที่เหมาะสมบุคลากรและคุณภาพของทรัพยากร
การสามารถประเมินความเหมาะสมในระดับบริษัทประกันภัยและกลุ่ม
ประกันภัย (ทั้งในระดับระดับชาติและข้ามชาติ)

25.1.42 หลังจากตรวจสอบเงื่อนไขที่ต้องบรรลุก่อนจนเป็นที่พอใจแล้ว อาจจาเป็นต้อง
พิจารณาการประเมินองค์ประกอบเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ต้องการ ซึ่งอาจประกอบด้วย:




ข้อกาหนดการออกใบอนุญาต
ข้อกาหนดด้านการกากับดูแล
อานาจในการแทรกแซงและบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่กากับดูแล
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ข้อกาหนดในการเลิกกิจการ (Winding-up)
ข้อกาหนดว่าด้วยความร่วมมือในการกากับดูแลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล

เกณฑ์การยอมรับการกากับดูแล – ข้อกาหนดในการออกใบอนุญาต
25.1.43 ระบบกากับดูแลอื่นควรจะสามารถแสดงให้เห็นถึงสิ่งต่อไปนี้:




ข้อกาหนดเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่จาเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทประกันภัยผ่าน
มาตรฐานเบื้องต้น ทั้งก่อนออกใบอนุญาตและอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึง
การสามารถกากับดูแลความเหมาะสมของบุคลากร ความเพียงพอของการ
ควบคุมภายใน และระบบการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งความเข้มแข็งของกรอบ
การบัญชีและการตรวจสอบบัญชี
อานาจที่เพียงพอในการออกใบอนุญาต ทั้งในการปฏิเสธหรือเพิกถอนใบอนุญาต
โดยมีเหตุอันควร (รวมทั้งเมื่อเป็นความต้องการของผู้ถือหุ้น หรือเมื่อ
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดอาจขัดขวางการกากับดูแล)

เกณฑ์การยอมรับการกากับดูแล – ข้อกาหนดด้านการกากับดูแล
25.1.44 ระบบกากับดูแลอื่นๆ สามารถ:



ระบุเรื่องความเพียงพอของเงินทุนและวางข้อกาหนดเกี่ยวกับการลงทุนอย่าง
เหมาะสม
ตรวจสอบความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย ประสิทธิภาพและความ
เหมาะสมในการบริหารและการบัญชี และความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

เกณฑ์การยอมรับการกากับดูแล – อานาจในการแทรกแซงและบังคับใช้กฎหมายของ
หน่วยงานที่กากับดูแล
25.1.45 ระบบการกากับดูแลอื่นๆ มีอานาจมากพอในการบังคับใช้กฎหมายหากจาเป็น และ




สามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อกาหนด
ด้านการบริหารด้วยการบังคับให้ปฏิบัติตามหากจาเป็น
ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสามารถที่จะใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดการละเมิดกฎหมายอีกต่อไป
สามารถร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย

เกณฑ์การยอมรับการกากับดูแล – ข้อกาหนดในการเลิกกิจการ
25.1.46 สาหรับบริษัทประกันภัยที่มีปัญหา ระบบกากับดูแลอื่นสามารถดาเนินมาตรการที่
เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการบังคับใช้ข้อกาหนดที่จะนาไปสู่การชาระบัญชีอย่างเป็นระบบเพื่อให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้ถือกรมธรรม์อย่างเหมาะสม มาตรการเหล่านี้อาจประกอบด้วย:
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การห้ามจาหน่ายหรือถ่ายโอนทรัพย์สิน
การปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูกิจการ
การเพิกถอนการมอบอานาจ
การกาหนดมาตรการโดยตรงต่อกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ควบคุมกิจการ

เกณฑ์การยอมรับด้านการกากับดูแล – ข้อกาหนดว่าด้วยความร่วมมือในการกากับ
ดูแลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
25.1.47 หน่วยงานที่กากับดูแลอื่นควรสามารถทาข้อตกลงการรักษาความลับและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล และปฏิบัติกับข้อมูลอันเป็นความลับอย่างเหมาะสม รวมทั้งระบุเงื่อนไขของบันทึก
ความเข้าใจ (MoU) หรือบันทึกความเข้าใจระดับพหุภาคี (MMoU) ที่มีอยู่
25.1.48 หน่วยงานที่กากับดูแลอื่นควรสามารถทาให้แน่ใจว่ามีช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัย
และปฏิบัติตามกฎการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของประเทศนั้นๆ
25.1.49 หน่วยงานที่กากับดูแลอื่นควรสามารถแสดงให้เห็นว่าตนสามารถหาข้อมูลที่เพียงพอ
ภายในเวลาที่กาหนดจากผู้รับประกันภัยเพื่อให้การกากับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งนี้อาจ
หมายถึงทั้งระดับบริษัทประกันภัยและกลุ่มธุรกิจประกันภัย (ข้ามพรมแดน)
กระบวนการในการจัดทาข้อตกลงการยอมรับด้านการกากับดูแล – หลักเบื้องต้นในการ
ประเมิน
25.1.50 ขั้นตอนแรกในการพิจารณาจัดทาข้อตกลงการยอมรับการกากับดูแล คือ การยืนยัน
เหตุผลที่แท้จริงของการประเมิน และรูปแบบและจุดมุ่งหมายของการยอมรับการกากับดูแล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาเป็นต้องระบุหน่วยงานที่กากับดูแลซึ่งทาการประเมิน เช่นเดียวกับระบบการ
กากับดูแลที่ถูกประเมิน ทั้งนี้ หากพิจารณาการยอมรับระบบการกากับดูแลเป็นบางส่วน จาเป็นต้อง
ประเมินและทาเอกสารเกี่ยวกับส่วนที่ถูกประเมิน
25.1.51 ฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรตกลงร่วมกันและทาเอกสารเกี่ยวกับเหตุผลในการทาการ
ประเมิน
กระบวนการในการจัดทาข้อตกลงการยอมรับด้านการกากับดูแล – การระบุ
ข้อตกลงที่มีอยู่
25.1.52 ก่อนทาการประเมิน ควรระบุข้อตกลงใดๆ ที่มีอยู่ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของ
การประเมิน โดยข้อตกลงเหล่านี้อาจรวมถึงบันทึกความเข้าใจระดับทวิภาคีระหว่างประเทศที่ถูก
ประเมินกับผู้ประเมิน และคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงพหุภาคีที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่
25.1.53 ควรระบุว่ามีข้อตกลงฝ่ายเดียวทั้งที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการอื่นๆ เกี่ยวกับ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไม่ รวมทั้งเงื่อนไขพิเศษใดๆ ในข้อตกลงดังกล่าว
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25.1.54 ควรทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงใดๆ ว่าด้วยการยอมรับการกากับดูแลที่มีอยู่
ระหว่างประเทศที่ถูกประเมินกับประเทศอื่นๆ
กระบวนการในการจัดทาข้อตกลงพิจารณาการยอมรับด้านการกากับดูแล –
ข้อมูลอื่นๆ
25.1.55 ควรเก็บข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลว่าประเทศนั้นๆ อยู่ภายใต้การ
ประเมินของ IMF FSAP หรือการประเมินอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการประเมินตนเอง ทั้งนี้หากมีการประเมิน
โดย IMF FSAP ควรหาและวิเคราะห์รายละเอียดของรายงานการประเมินดังกล่าว
25.1.56 ข้อมูลเบื้องต้นอื่นๆ อาจรวมถึงการมีข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับการกากับดูแลที่ทา
กับประเทศอื่นๆ เช่น ระบบกากับดูแลทั้งหมดหรือบางส่วนของสหภาพยุโรป
กระบวนการในการพิจารณาการการจัดทาข้อตกลงการยอมรับด้านการกากับดูแล –
การได้มาซึ่งข้อมูล
25.1.57 ก่อนที่จะทาการประเมินผล ควรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรอบการควบคุมและการ
กากับดูแลของระบบกากับดูแลที่จะถูกประเมิน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจได้มาจากหน่วยงานที่กากับดูแล
โดยตรง หรือผ่านทางแหล่งข้อมูลอื่นๆ
25.1.58 นอกจากนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลจากการเดินทางไปยังประเทศของหน่วยงานที่กากับดูแล
อื่นๆ และหารือกับหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแลและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
25.1.59 ควรพิจารณาความจาเป็นในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ
กระบวนการในการพิจารณาการการจัดทาข้อตกลงการยอมรับด้านการกากับดูแล –
การดาเนินการประเมิน
25.1.60 ขั้นต่อไปในการประเมินระบบการกากับดูแล (Supervisory Regime) คือ พิจารณา
เกณฑ์การประเมินที่เกี่ยวข้องโดยระบุขอบเขตที่จะประเมิน หลังจากยืนยันขอบเขตดังกล่าวแล้ว
ก็สามารถทาการประเมินได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดและจัดทาเอกสารประกอบให้ครบถ้วน
25.1.61 ควรให้ความสาคัญกับการตรวจสอบคุณภาพของการประเมิน ซึ่งหากเป็นไปได้
ควรดาเนินการโดยบุคคลที่เป็นอิสระจากผู้ประเมินที่ทาการประเมินเบื้องต้น
25.1.62 หลังจากทาการประเมินเรียบร้อยแล้ว ต้องตัดสินใจว่าจะยอมรับการกากับดูแลใน
ประเทศที่ถูกประเมินหรือไม่ โดยการตัดสินใจดังกล่าวควรพิจารณาจากกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ เช่น เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนดในทุกกรณีหรือบางกรณี นอกจากนี้ยังอาจกาหนดให้สามารถยอมรับได้หากผ่าน
เกณฑ์บางข้อเป็นบางส่วน
25.1.63 บางครั้งอาจจาเป็นต้องใช้ความคิดเห็นส่วนตัวเพื่อนาการตัดสินใจในการประเมินว่า
ควรยอมรับการกากับดูแลในประเทศนั้นหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกณฑ์บางอย่างมีน้าหนัก
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มากกว่าเกณฑ์ข้ออื่นๆ
กระบวนการในการพิจารณาการการจัดทาข้อตกลงการยอมรับด้านการกากับดูแล –
กระบวนการโดยชอบและการแจ้งผลการตัดสินใจ
25.1.64 ควรให้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการกากับดูแลที่ถูกประเมินระหว่าง
กระบวนการประเมิน และควรให้โอกาสแก่หน่วยงานที่กากับดูแลในการให้คาอธิบายเพิ่มเติม
ทั้งนี้ หน่วยงานที่กากับดูแลควรยุติข้อขัดแย้งระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ
25.1.65 เมื่อทาการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรจะแจ้งผลการตัดสินว่าควรจะยอมรับ
ระบบการกากับดูแลหรือไม่ ถ้าไม่สามารถยอมรับได้ควรแจ้งจุดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ในกรณีที่ผลการตัดสิน
ออกมาในทางที่ไม่ดี ประเทศที่ถูกประเมินควรได้รับโอกาสในการอธิบายว่าจะดาเนินการอย่างไร
เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ในอนาคต จากนั้นจึงสามารถกาหนดกระบวนการในการประเมินซ้า
กระบวนการในการพิจารณาการการจัดทาข้อตกลงการยอมรับด้านการกากับดูแล – รูปแบบ
ของข้อตกลงการยอมรับ
25.1.66 แม้ว่าข้อตกลงที่เป็นทางการจะไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่ต้องมีมาก่อนสาหรับการยอมรับ
การกากับดูแลไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม แต่ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็มีประโยชน์หลายประการ
เช่น ความชัดเจนของเงื่อนไขและพันธะหน้าที่ และช่วยในการประสานงานระหว่างประเทศต่างๆ
ทั้งนี้ หากมีการทาข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ก็ควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้
25.1.67 ข้อตกลงดังกล่าวควรระบุวันเริ่มต้น และกาหนดบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ
ถ้าข้อตกลงมีระยะเวลาที่แน่นอน ควรระบุวันสิ้นสุดของข้อตกลงการยอมรับดังกล่าว พร้อมทั้งแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการในการต่ออายุซึ่งอาจจาเป็นต้องทาการประเมินซ้าด้วย
25.1.68 ข้อตกลงดังกล่าวควรมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาความลับระหว่างภาคีของข้อตกลง
รวมทั้งข้อกาหนดเกี่ยวกับการให้ข้อมูล
25.1.69 ข้อตกลงดังกล่าวควรประกอบด้วยเงื่อนไขที่กาหนดให้คู่สัญญาแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกันและกันอย่างสม่าเสมอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดกับกลไกการกากับดูแลของตน
25.1.70 ข้อตกลงดังกล่าวควรประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการในการยุติข้อ
พิพาท เช่น ในกรณีที่มีการปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามคาขอข้อมูลที่เป็นไปตามข้อตกลง
25.1.71 ภาคีของข้อตกลงต้องพิจารณาว่าจะเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของข้อตกลง
การยอมรับการกากับดูแลต่อสาธารณะหรือไม่ และหากเปิดเผยควรให้รายละเอียดมากเท่าไร
25.2 ข้อตกลงด้านการประสานงานควรกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพสาหรับ



การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
การสื่อสารกับหัวหน้ากลุ่ม
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การเรียกประชุมหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ
การประเมินกลุ่มอย่างครอบคลุมรอบด้าน

25.3 หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องต้องประเมินความจาเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานที่กากับดูแล
ธุรกิจแบบรวมกลุ่ม (group-wide supervision) และตกลงกันว่าหน่วยงานกากับดูแลหน่วยงาน
ใดจะรับหน้าที่ดังกล่าว (ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแลด้วย)
การระบุหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม
25.3.1 หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มจะเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการกากับดูแลในภาพรวมของทั้งกลุ่ม ในการนี้หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบ
รวมกลุ่มควรประสานและถ่ายทอดข้อมูลที่สาคัญซึ่งจาเป็นต่อการทบทวนและประเมินความเสี่ยงและ
ความสามารถในการชาระหนี้ของทั้งกลุ่ม การทีห่ น่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มจะ
ดาเนินการดังกล่าวมาได้นั้น หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องจาเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์ที่เปิดเผย
และร่วมมือระหว่างกัน ฉะนั้นจึงต้องมีการประสานงานและการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่กากับ
ดูแลเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อนโดยไม่จาเป็น
25.3.2 ประสบการณ์แสดงให้เห็นว่าโดยทั่วไปจะค่อนข้างชัดเจนว่าใครควรรับบทบาทเป็น
หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มสาหรับกลุ่มนั้นๆ อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับโครงสร้างของกลุ่ม
อาจเกิดกรณีที่มีหน่วยงานที่กากับดูแลหลายแห่งเข้าเงื่อนไขที่จะได้รับการพิจารณาเป็นหน่วยงานที่
กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม ในกรณีดังกล่าวจาเป็นต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสในการ
ระบุและตกลงเลือกหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มที่เหมาะสม
25.3.3 ในบางประเทศ ระบบกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อาจประกอบด้วยเงื่อนไขที่อนุญาต
หรือกาหนดให้มีการแต่งตั้งหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม อย่างไรก็ตามการแต่งตั้งอย่าง
เป็นทางการเช่นนี้อาจไม่เป็นที่ยอมรับในทุกประเทศที่กลุ่มประกอบธุรกิจอยู่ การขาดกลไกที่เป็น
ทางการไม่ควรเป็นข้อจากัดในการขยายบทบาทการเป็นหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มไป
ยังประเทศอื่นดังกล่าวด้วย โดยยึดหลักความเป็นจริง และด้วยความเห็นชอบและความร่วมมือของ
หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
25.3.4 ตามหลักการแล้วหน่วยงานที่กากับดูแลในประเทศที่กลุ่มธุรกิจตั้งอยู่และหาก
หน่วยงานที่กากับดูแลดังกล่าวมีความรับผิดชอบตามกฎหมายในการกากับดูแลสานักงานใหญ่ของ
กลุ่มควรเป็นหน่วยงานแรกที่ได้รับการพิจารณาให้มีบทบาทเป็นหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบ
รวมกลุ่ม
25.3.5 ปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาในการกาหนดหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม
ประกอบด้วย:


ที่ตั้งของสานักงานใหญ่ของกลุ่ม ซึ่งเป็นที่ที่คณะกรรมการและผู้บริหารอาวุโส
ของกลุ่มน่าจะมาประชุมกันมากที่สุด และการที่หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบ
รวมกลุ่มสามารถเข้าถึงคณะกรรมการและผู้บริหารอาวุโสของกลุ่มได้ตลอดเวลา
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เป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่ง


ในกรณีที่สานักงานใหญ่จดทะเบียนไม่ใช่สถานที่ดาเนินงานหลักของกลุ่ม ที่ตั้งซึ่ง:
o
o
o
o

ดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่สาคัญๆ ของกลุ่ม และ/หรือ
ทาการตัดสินใจทางธุรกิจที่สาคัญๆ และ/หรือ
ทาการประกันความเสี่ยงสาคัญๆ และ/หรือ
มีงบดุลรวมสูงสุดในกลุ่ม

25.3.6 หน่วยงานที่กากับดูแลที่เกี่ยวข้องต้องประเมินความจาเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานที่
กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม และเลือกหน่วยงานกากับดูแลที่จะรับหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ควรเน้นที่
การตัดสินใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่กากับดูแลทั้งหมดเพื่อหาข้อสรุปที่สามารถยอมรับได้
25.3.7 อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในแต่ละประเทศจะมีวิธีการเลือกหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบ
รวมกลุ่มอย่างไร แต่การแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเช่นนี้ก็อาจไม่เป็นที่ยอมรับในทุกประเทศที่กลุ่ม
ประกอบธุรกิจอยู่ ดังนั้นจึงอาจใช้วิธีการที่ไม่ได้เป็นข้อกาหนดตามกฎหมาย กล่าวคือ การตกลงกัน
และ/หรือการประสานงานในลักษณะอื่นๆ ระหว่างหน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กี่ยวข้อง
25.3.8 ปัจจุบัน โดยทั่วไปแล้วมักจะไม่มีกฎหมายสากลที่กาหนดให้หน่วยงานที่กากับดูแล
ธุรกิจแบบรวมกลุ่มมีอานาจตามกฎหมายข้ามประเทศ ฉะนั้นจึงจาเป็นที่จะต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจน
(เป็นทางการหรือไม่ก็ได้) ระหว่างหน่วยงานกากับดูแลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อทาให้หน่วยงานที่กากับ
ดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มสามารถปฏิบัติงานของตนได้อย่างเต็มที่และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
กากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
25.4 หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มที่ได้รับการแต่งตั้งต้องรับผิดชอบริเริ่มการหารือ
เกี่ยวกับข้อตกลงการประสานงานที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแล และทาหน้าที่
เป็นผู้ประสานงานหลักหรือประธานของกลุ่มผู้กากับดูแลที่จัดตั้งขึ้น
25.4.1 หน้าที่บางประการของหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม ได้แก่การประเมิน
สิ่งต่อไปนี้:







โครงสร้างและความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ซึ่งรวมถึง โครงสร้างความเป็นเจ้าของ
และการบริหาร
ความเพียงพอของเงินกองทุนในระดับกลุ่ม ซึ่งรวมถึง การอนุมัติให้ใช้ internal
model ภายในกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์ของการดารงเงินกองทุนตามกฎหมายของ
กลุ่ม (หากจาเป็น)
การประกันภัยต่อและการโอนความเสี่ยงจากกลุ่มในรูปแบบอื่นและการกระจุก
ตัวของความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงและความสามารถในการชาระหนี้ของกลุ่มเอง
ธุรกรรมและความเสี่ยงภายในกลุ่ม ซึ่งรวมถึง การรับประกันภายในกลุ่มและ
ความรับผิดชอบตามกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น และตราสารที่มีลักษณะคล้ายทุนหรือ
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เครื่องมือในการถ่ายโอนความเสี่ยงอื่นๆ
กลไกการควบคุมภายในและกระบวนการจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึง สายการ
รายงานและการประเมินความเหมาะสมของคณะกรรมการ ผู้บริหารอาวุโส
รวมทั้งความถูกต้องเหมาะสมของเจ้าของกิจการ

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม และกลุ่มผู้กากับ
ดูแลกากับดูแล
25.4.2 ประสิทธิภาพในการทางานของหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มอาจเพิ่มขึ้น
อย่างมากจากการจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแลเพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลุ่มผู้
กากับดูแลยังสามารถเพิ่มขึ้นได้มากยิ่งขึ้นด้วยการตระหนักรู้และความเข้าใจในคุณภาพของ
ความสัมพันธ์ที่ดาเนินอยู่ระหว่างหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มกับสมาชิกรายอื่นๆ
25.4.3 หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มจะมีบทบาทสาคัญในด้านต่างๆ ของการ
ดาเนินงานของกลุ่มผู้กากับดูแล โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้








ริเริ่มการจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแล
ชี้แจงเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก/การมีส่วนร่วมของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
ในกลุ่มผู้กากับดูแล ซึ่งรวมถึงการพิจารณาจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแลกลุ่มย่อยเพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพโดยรวมของกลุ่มผู้กากับดูแล
ชี้แจงเกี่ยวกับการทางานของกลุ่มผู้กากับดูแล และบทบาทของหน่วยงานกากับ
ดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม ที่อาจระบุไว้
อย่างเป็นทางการในเอกสารกาหนดกรอบการทางาน
ประสานงานกิจกรรมที่กาลังดาเนินอยู่ของกลุ่มผู้กากับดูแล ซึ่งรวมถึงการประชุม
วางแผน กิจกรรมการกากับดูแล กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล และ
การจัดทาแผนการจัดการภาวะวิกฤติ

25.4.4 ในทุกเรื่องที่กล่าวมานี้ หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มจะได้รับการ
คาดหวังให้ริเริ่มการดาเนินการต่างๆ ในฐานะผู้ประสานงานหรือประธานของกลุ่มผู้กากับดูแล
โดยหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มก็จาเป็นต้องทางานร่วมกับหน่วยงานกากับดูแลที่
เกี่ยวข้อง และดาเนินความพยายามทุกประการที่สามารถทาได้เพื่อบรรลุข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานกากับดูแลที่เกีย่ วข้อง ในกรณีเช่นนี้การหาข้อตกลงร่วมกันโดยเร็วและการสร้างความ
ชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดาเนินงานของกลุ่มผู้กากับดูแลจะนาไปสู่ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้น
25.4.5 บทบาทสาคัญประการหนึ่งของหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม คือการ
บริหารจัดการความสัมพันธ์กับและระหว่างสมาชิกของกลุ่มผู้กากับดูแลอย่างต่อเนื่อง ในการนี้
หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มควรให้ความสาคัญกับความคาดหวังของหน่วยงานกากับ
ดูแลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มผู้กากับดูแล และเกี่ยวกับบทบาทของหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤติ นอกจากนี้ความตระหนักดังกล่าวยังควรครอบคลุมข้อกฎหมายและ
ข้อเท็จจริงในระดับนานาชาติ ซึ่งอาจมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อกิจกรรมการกากับดูแลในสถานการณ์
พิเศษบางประการ เช่น ในภาวะวิกฤติ
25.4.6 ความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ
หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องมีความเคารพและไว้วางใจซึ่งกันและกันเท่านั้น หน่วยงานที่กากับดูแล
ธุรกิจแบบรวมกลุ่มควรพิจารณาโอกาสในการปรับปรุงความสัมพันธ์และเพิ่มความไว้วางใจกันให้มาก
ขึ้น
25.4.7 การเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องสาหรับหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องจะเป็นปัจจัย
สาคัญต่อประสิทธิภาพของกลุ่มผู้กากับดูแล แม้ว่าหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มจะมี
บทบาทที่ชัดเจนในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อควรพิจารณาประการหนึ่งที่สาคัญไม่น้อยกว่ากัน
ก็คือการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและทันท่วงที โดยสอดคล้องกับข้อกาหนด
ว่าด้วยการรักษาความลับ ข้อมูลที่ได้รับและอาจมีความสาคัญต่องานกากับดูแลของหน่วยงานกากับ
ดูแลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ควรถูกเปิดเผยต่อหน่วยงานที่กากับดูแลดังกล่าวด้วย การทาเช่นนี้จะช่วยเพิ่ม
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การแบ่งปันข้อมูล และความร่วมมือในอนาคตระหว่างหน่วยงานกากับ
ดูแลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
25.4.8 ขณะที่การจัดการความสัมพันธ์ภายในมีความสาคัญ หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจ
แบบรวมกลุ่มควรแสดงบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนร่วมรายอื่นๆ ที่อาจให้
ความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้กากับดูแลได้ด้วย ตัวอย่างเช่น ผู้มีส่วนร่วมในภาคส่วนอื่นในกรณีของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน (Financial Conglomerate) เมื่อระบุผู้มีส่วนร่วมดังกล่าวได้แล้ว หน่วยงานที่
กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มควรพิจารณาถึงผลกระทบและ/หรืออิทธิพลที่ผู้มีส่วนร่วมเหล่านี้อาจจะ
มีต่อความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างสมาชิกของกลุ่มผู้กากับดูแลและควรชั่งน้าหนักประเด็นเหล่านี้กับ
คุณค่าของข้อมูลและประสบการณ์ที่ผู้มีส่วนร่วมเหล่านี้สามารถให้ได้
การประสานงานและตาแหน่งประธาน
25.4.9 อาจมีหลายสถานการณ์ที่มีการริเริ่มการจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแลแล้ว โดยขึ้นอยู่กับ
จุดมุ่งหมายและการเป็นสมาชิก มีหลายวิธีในการกาหนดบทบาทของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งรวมถึงการดารงตาแหน่งประธานด้วย โดยทั่วไปผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจ
แบบรวมกลุ่มมักจะเป็นผู้ริเริ่มการจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแลและทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักหรือ
ประธานของกลุ่มผู้กากับดูแลหากสามารถทาได้
25.4.10 กลุ่มผู้กากับดูแลควรประชุมกันอย่างสม่าเสมอโดยขึ้นอยู่กับลักษณะ ขนาดและ
ความซับซ้อนของกลุ่มธุรกิจ ในกรณีที่กลุ่มเกี่ยวข้องกับเสถียรภาพทางการเงินโดยรวม กลุ่มผู้กากับ
ดูแลก็ควรประชุมกันอย่างน้อยปีละครั้งจึงจะถือว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด ประธานควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่ามีสิ่งต่างๆ ที่จาเป็นเพื่อให้การดาเนินงานของกลุ่มผู้กากับดูแล มีประสิทธิภาพหรือไม่ เช่น
กาหนดการประชุมประสานงาน หรือข้อตกลงการรักษาความลับ ฯลฯ
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25.4.11 ประธานควรเสนอวาระการประชุมของกลุ่มผู้กากับดูแล แต่พร้อมกันนั้นก็ควรบรรจุ
ทัศนะและความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นๆ ลงไปด้วย อาจมีการกาหนดวาระการประชุมเพื่อหารือกัน
ในประเด็นจาเพาะหรือประเด็นกว้างๆ ขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรเกิดขึ้นทั่วโลก และ/หรือในส่วนของกลุ่ม
25.4.12 ควรวางแผนการประชุมของกลุ่มผู้กากับดูแล โดยระบุอย่างชัดเจนว่าผลลัพธ์ที่
ต้องการจากการประชุมคืออะไร และควรจดบันทึกผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมให้ชัดเจน
โดยประกอบด้วย:




การดาเนินการได้จากมติที่ประชุม
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการ
กาหนดเวลาที่ต้องดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ

เป็นความรับผิดชอบของกลุ่มผู้กากับดูแลในการติดตามการดาเนินการทุกๆ ส่วน เพื่อให้
แน่ใจว่าได้ปฏิบัติสิ่งต่างๆ ที่จาเป็นแล้ว
25.5 มีระดับความยืดหยุ่นที่เหมาะสมในการจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแล ทั้งเมื่อไรจึงจะจัดตั้งและ
รูปแบบของการจัดตั้ง และกลไกการประสานงานอื่นๆ เพื่อสะท้อนบทบาทและหน้าที่จาเพาะของ
กลุ่มผู้กากับดูแล
จะจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแลหรือไม่และเมื่อไร
25.5.1 หากมีการจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแล อาจมีโครงสร้างที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม
การดาเนินงานของกลุ่มผู้กากับดูแลจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ช่วยให้สมาชิกของกลุ่มผู้กากับดูแล
สามารถเข้าใจความเสี่ยงที่สาคัญๆ ของกลุ่มได้อย่างเต็มที่
25.5.2 มีความแตกต่างอย่างสูงในอุตสาหกรรมประกันภัยเกี่ยวกับลักษณะขององค์กร
ลักษณะของการควบคุมและกากับดูแล และการพัฒนาตลาดและระบบการกากับดูแลในแต่ละ
ประเทศ แม้ว่าการกากับดูแลน่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป แต่ปัจจุบันเรายัง
จาเป็นต้องอาศัยความยืดหยุ่นในการพิจารณาว่าจะจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแลหรือไม่และเมื่อไร
25.5.3 โดยทั่วไปควรพิจารณาจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแลเมื่อมีความจาเป็นที่จะต้องปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการกากับดูแล ยกตัวอย่างเช่น เมื่อมีการทากิจกรรมข้ามพรมแดนที่
มีนัยสาคัญ และ/หรือ ธุรกรรมภายในกลุ่ม หากการกากับดูแลที่มีประสิทธิภาพของทั้งกลุ่มมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งเพื่อการคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ และ/หรือ หากการกากับดูแลที่มีประสิทธิภาพของทั้ง
กลุ่มมีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพทางการเงินของตลาดการเงินโดยรวม
25.5.4 ควรให้ความสาคัญกับสถานการณ์และ/หรือปัจจัยอื่นๆ ที่ควรนามาพิจารณาเพื่อ
ตัดสินใจว่าจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแลหรือไม่และเมื่อไร นอกจากนี้ยังควรนาหลักการเกี่ยวกับความมี
นัยสาคัญและความพอเหมาะพอควรมาใช้ในการตัดสินใจดังกล่าว นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วในแต่
ละประเทศยังอาจกาหนดว่ามีสถานการณ์เฉพาะหรือเกณฑ์ขั้นต่าที่แสดงว่าการจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแล
น่าจะเป็นสิ่งจาเป็น
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25.5.5 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบริบทนี้ ได้แก่ (ทั้งนี้ ปัจจัยเหล่านี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับการ
พิจารณารูปแบบและโครงสร้างการดาเนินงานของกลุ่มผู้กากับดูแลด้วย):


ความเกี่ยวข้องของกลุ่มธุรกิจกับเสถียรภาพทางการเงินโดยรวม
o

o



ลักษณะและความซับซ้อนของธุรกิจที่กลุ่มดาเนินการ
o



หากกลุ่มประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ในหลายประเทศซึ่งมีกรอบการทางานและ
แนวทางการปฏิบัติในการกากับดูแลที่คล้ายกัน (เช่น EEA) ก็น่าจะเป็นไปได้
สูงที่จะมีการจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแล

วิธีการดาเนินงานและการบริหารของกลุ่ม
o



ในกรณีที่กลุ่มมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงมากในประเทศหนึ่งหรือมากกว่า
อาจเป็นไปได้ที่จะจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแล

ความเหมือนกันของการปฏิบัติด้านการกากับดูแล (เช่น การประเมินความเสี่ยง
และเงินกองทุน การประเมินการกากับดูแลกิจการ และการปฏิบัติด้านการกากับ
ดูแลที่สาคัญอื่นๆ) ระหว่างหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
o



ถ้ากิจกรรมข้ามพรมแดนของกลุ่มมีความซับซ้อนสูงมาก – โดยผ่านทาง
ธุรกรรมภายในกลุ่ม ฯลฯ – ประสิทธิภาพของการกากับดูแลโดยหน่วยงาน
ตามกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวอาจมีข้อจากัดหากปราศจากความร่วมมือที่
เหมาะสมและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
ฉะนั้นจึงคาดหวังได้ว่าควรมีการจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแล

ความเกี่ยวพันของกลุ่มในบางตลาดประกันภัย
o



ถ้าการกากับดูแลที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มธุรกิจประกันภัยมีความจาเป็น
อย่างยิ่งต่อเสถียรภาพทางการเงินโดยรวม ก็อาจคาดหวังได้ว่าน่าจะมีการ
จัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแล
ความเกี่ยวพันของกลุ่มกับเสถียรภาพทางการเงินโดยรวมมักจะขึ้นอยู่กับ
ลักษณะ ขนาดและความซับซ้อนของกิจกรรมข้ามพรมแดน และ/หรือ
ธุรกรรมภายในกลุ่ม และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกลุ่มธุรกิจ

ถ้าการทางานของกลุ่ม – การจัดการความเสี่ยง การจัดการเงินกองทุน
บรรษัทภิบาลและการควบคุมภายใน – ถูกกาหนดโดยส่วนกลาง ก็ควร
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแลเพื่ออานวยความสะดวกในการหารือ
กันระหว่างหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องและฝ่ายบริหารของกลุ่ม

เงื่อนไขทางกฎหมายจากัดประสิทธิภาพของกลุ่มผู้กากับดูแลในประเทศที่
เกี่ยวข้อง
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o

การรักษาความลับตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างยิ่ง
ในการที่ให้หน่วยงานที่กากับดูแลแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
หากมีข้อจากัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสิทธิภาพของ
กลุ่มผู้กากับดูแลอาจลดลง สาหรับกรณีเช่นนี้ในการพิจารณาจัดตั้งกลุ่มผู้
กากับดูแล ควรสนับสนุนให้หน่วยงานที่กากับดูแลจัดการกับข้อจากัดทาง
กฎหมายดังกล่าวด้วย

25.5.6 โดยทั่วไป หากในทางปฏิบัติมีกลุ่มผู้กากับดูแลอยู่แล้ว แต่อาจจะยังไม่ครอบคลุม
(เช่น กลุ่มผู้กากับดูแลระดับภูมิภาค) อาจมีการดัดแปลงกลุ่มผู้กากับดูแลดังกล่าวให้ตรงกับความ
ต้องการของหน่วยงานที่กากับดูแลทีเ่ กี่ยวข้องที่มีจานวนมากขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ หน่วยงาน
กากับดูแลที่เกี่ยวข้องควรพยายามหลีกเลี่ยงการจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแลที่ซ้าซ้อน
รูปแบบและโครงสร้างการดาเนินงานของกลุ่มผู้กากับดูแล
25.5.7 เกณฑ์ที่อภิปรายในที่นี้เป็นข้อพิจารณาที่สาคัญไม่เฉพาะในการตัดสินใจว่าจะจัดตั้ง
กลุ่มผู้กากับดูแลหรือไม่และเมื่อไร แต่ยังรวมถึงในกรณีที่มีการจัดตั้งขึ้นมาแล้ว ก็จะให้คาจากัดความ
เกี่ยวกับรูปแบบและโครงสร้างการทางานของกลุ่มผู้กากับดูแลดังกล่าว รวมถึงสมาชิกและจุดมุ่งหมาย
ในการดาเนินการ
แนวทางการปฏิบัติในภาพรวม
25.5.8 กรอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ในประเทศที่กลุ่มประกอบกิจการอยู่อาจ
แตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งนี่จะทาให้เกิดข้อจากัดสาหรับหน่วยงานที่กากับดูแลแต่ละหน่วยงานในการ
ทาหน้าที่กากับดูแลนิติบุคคล และขอบเขตอานาจของหน่วยงานที่กากับดูแลดังกล่าว เมื่อเป็นเช่นนี้ก็
จะมีผลกระทบต่องานใดๆ ก็ตามซึ่งกลุ่มผู้กากับดูแลตกลงที่จะดาเนินการ โดยกรณีดังกล่าวกลุ่มผู้
กากับดูแลจาเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่างานที่วางแผนไว้จะไม่อยู่นอกเหนืออานาจของหน่วยงานที่
กากับดูแล หรือเกินกรอบกฎหมายที่มีอยู่ภายในประเทศ
25.5.9 ทรัพยากรและขีดความสามารถของหน่วยงานที่กากับดูแลแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มผู้กากับดูแลอาจแตกต่างกันอย่างมาก ดังนั้นกลุ่มผู้กากับดูแลจึงจาเป็นต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมที่ตกลงกันจะมีความเหมาะสมและเป็นไปได้จริงสาหรับหน่วยงานกากับ
ดูแลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งอาจจาเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า:



ทุกงานที่มอบหมายให้เป็นงานที่หน่วยงานที่กากับดูแลซึ่งได้รับมอบหมาย
สามารถดาเนินการให้สาเร็จได้ และ
กลุ่มผู้กากับดูแลมุ่งเน้นประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด

25.5.10 แนวทางการปฏิบัติในการกากับดูแลอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
ตัวอย่างเช่น บางประเทศอาจใช้แนวทางการกากับดูแลซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการ (principlesbased) ในขณะที่ประเทศอื่นอาจใช้แนวทางการปฏิบัติบนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ (rules-based)
ความแตกต่างเหล่านี้จาเป็นต้องนามาพิจารณาและสะท้อนออกมาอย่างเหมาะสมผ่านทางรูปแบบ
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และการดาเนินงานของกลุ่มผู้กากับดูแล
25.5.11 ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว มักจะเป็นที่คาดหมายว่าจะมีการจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแลขึ้นเป็น
การถาวร อย่างไรก็ดี อาจมีบางสถานการณ์ที่กลุ่มผู้กากับดูแลถูกจัดตั้งขึ้นแบบเฉพาะกิจเพื่อประสาน
การดาเนินงานในบางประเด็นที่เกี่ยวกับกลุ่มที่มีปัญหา (เช่น การจัดการภาวะวิกฤติ)
การเป็นสมาชิกและการมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้กากับดูแล
25.5.12 ตามปกติสมาชิกของกลุ่มผู้กากับดูแลจะประกอบด้วย ตัวแทนของแต่ละหน่วยงานที่
กากับดูแลซึ่งรับผิดชอบการกากับดูแลผู้รับประกันภัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม แม้ว่าโดยทั่วไปแล้ว
การมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้กากับดูแลจะเป็นไปโดยสมัครใจ แต่การเข้าร่วมของหน่วยงานที่กากับดูแลนิติ
บุคคลที่สาคัญก็มักจะเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการทางานของ college ควรตีความ
คาว่าการเป็นสมาชิกและการมีส่วนร่วมในบริบทเหล่านี้ และในแง่ของการนามาใช้ในสถานการณ์
ทั่วไป ทั้งนี้เป็นที่ยอมรับว่าภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบางประเทศ คาทั้งสองนี้อาจถูกนามาใช้เพื่อ
จุดมุ่งหมายเฉพาะบางประการ ซึ่งอาจทาให้มีความหมายแตกต่างกันออกไป
25.5.13 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการ
ขอให้สมาชิกเข้าร่วมในการประชุมและการทากิจกรรมอื่นๆ ของกลุ่มผู้กากับดูแล ทั้งนี้ มีความ
จาเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างความต้องการที่จะมีสมาชิกทุกประเภทและลักษณะอย่างกว้างขวางกับ
ความจาเป็นที่จะต้องดารงไว้ซึ่งโครงสร้างการทางานที่สามารถบริหารจัดการได้ และป้องกันไม่ให้
คณะทางานที่กากับดูแลตกอยู่ในสภาพที่ยากต่อการบริหารจัดการและไม่สามารถทางานได้
25.5.14 ควรมีการตกลงกันเกี่ยวกับพื้นฐานของการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานที่กากับดูแล
ที่เกี่ยวข้อง โดยตระหนักในสถานการณ์ของกลุ่ม อย่างไรก็ดี ควรหาทางออกที่สามารถปฏิบัติได้จริง
เพื่อส่งเสริมการทาหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลุ่มผู้กากับดูแล
25.5.15 ในกรณีของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยหลายบริษัทดาเนินกิจการในหลาย
ประเทศ จานวนของหน่วยงานที่กากับดูแลที่เกี่ยวข้องอาจทาให้เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่จะทาให้
สมาชิกทั้งหมดเข้าร่วมในการประชุมของกลุ่มผู้กากับดูแล ฉะนั้นจึงควรพิจารณาหาแนวทางที่เป็น
ระบบในการมีส่วนร่วม ยกตัวอย่างเช่น หากการมีส่วนร่วมในการประชุมของกลุ่มผู้กากับดูแลเป็นเรื่อง
ระดับตัวแทนระดับภูมิภาค โดยที่ตัวแทนนั้นๆ จะรับผิดชอบการติดต่อสื่อสารจากหน่วยงานที่กากับ
ดูแลระดับภูมิภาคอื่นๆ ทางเลือกอีกประการหนึ่ง คือ การจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแลที่มีโครงสร้างหลาย
ชั้นลดหลั่นกัน โดยมีการระบุและจัดการประชุมสมาชิกกลุ่มย่อยเพื่ออานวยความสะดวกในการหารือ
ในระดับกลุ่มย่อย (โปรดดูหัวข้อต่อไปเกี่ยวกับกลุ่มผู้กากับดูแลในระดับกลุ่มย่อย)
25.5.16 ถ้าการมีส่วนร่วมในการประชุมกลุ่มผู้กากับดูแลมีข้อจากัด ก็อาจจาเป็นต้องใช้กลไก
อื่นๆ เช่น เว็บไซต์แบบจากัดเฉพาะสมาชิกเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการถ่ายทอดข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
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25.5.17 นอกจากนี้ ควรมีการกาหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อระบุหลักพื้นฐานการมีส่วนร่วม
ประเด็นที่ควรพิจารณาในการกาหนดเกณฑ์เหล่านี้ ประกอบด้วย:





ขนาดและ/หรือสาระสาคัญของนิติบุคคลต่างๆ เมื่อเทียบกับกลุ่มธุรกิจโดยรวม
ขนาดหรือสาระสาคัญของนิติบุคคลเมื่อเทียบกับตลาดในประเทศ
ระดับความเสี่ยงในนิติบุคคลแต่ละแห่ง
บทบาทของกลุ่มผู้กากับดูแล และความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลนั้นๆ

25.5.18 แม้ว่าวิธีการในการมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้กากับดูแลจะเป็นอย่างไรก็ตาม หน่วยงาน
กากับดูแลที่เกี่ยวข้องแต่ละแห่งต้องพยายามทุกประการตามสมควรเพื่อร่วมมือและประสานงานกัน
ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจกันเพื่อให้มั่นใจในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับที่แลกเปลี่ยนกัน และ
หลีกเลี่ยงความซ้าซ้อนโดยไม่จาเป็นในการกากับดูแลและภาระในการกากับดูแลโดยไม่จาเป็นของ
ผู้รับประกันภัยและหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
25.5.19 ควรทบทวนแนวทางการเป็นสมาชิกและการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้กากับดูแลอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อสะท้อนสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในกลุ่มธุรกิจและประสิทธิภาพของโครงสร้างการ
ทางาน
กลุ่มผู้กากับดูแลในระดับกลุ่มย่อย (Supervisory colleges at subgroup level)
25.5.20 ภายในกลุ่มหนึ่ง เป็นที่ยอมรับว่าอาจจาเป็นต้องตั้งกลุ่มย่อยเพื่อสะท้อนถึง
วัตถุประสงค์ที่หลากหลายในด้านโครงสร้าง การทางานหรือการกากับดูแล กลุ่มย่อยดังกล่าวอาจ
ปรากฏอยู่ภายในประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศก็ได้
25.5.21 อาจมีบางสถานการณ์ซึ่งเหมาะสาหรับจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแลในระดับกลุ่มย่อย
ดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น ในระดับภูมิภาคหรือภาคส่วน เช่น ในกรณีของกลุ่มธุรกิจประกันภัย
ภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (Financial Conglomerate) ในกรณีของกลุ่มขนาดใหญ่
ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่กากับดูแลจานวนมาก วิธีการดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์ในแง่ของ
การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่กากับดูแลทั้งหมดในระดับที่เหมาะสม
25.5.22 หากพิจารณาแล้วเห็นว่าจาเป็นต้องจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแลในระดับกลุ่มย่อย
หน่วยงานที่กากับดูแลควรพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับรูปแบบและโครงสร้างการทางานที่
เหมาะสมกับกลุ่มย่อยผู้กากับกากับดูแล (subgroup college) โดยต้องตระหนักถึงสถานการณ์ของ
กลุ่มและโครงสร้างการกากับดูแลด้วย เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ หน่วยงานที่กากับดูแลอาจพิจารณาประเด็นในการดาเนินงานต่อไปนี้:





กลุ่มย่อยผู้กากับกากับดูแลได้รับการจัดตั้งขึ้นแบบชั่วคราวหรือถาวร
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้กากับดูแลต่างๆ สาหรับกลุ่ม รวมทั้งความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม
กลไกในการสนับสนุนการแบ่งปันข้อมูลและการประสานงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลระหว่างกลุ่มผู้กากับดูแลต่างๆ
การหารือแลกเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยโดย
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ปราศจากการกากับดูแลที่ซ้าซ้อนโดยไม่จาเป็น (เช่น การสนทนาในระดับกลุ่ม
ย่อย)
25.5.23 นอกจากนี้หน่วยงานที่กากับดูแลยังควรพิจารณาหากลไกและกระบวนการเพื่อ
หลีกเลี่ยงความไร้ประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้นในโครงสร้างของกลุ่มย่อยผู้กากับกากับดูแล เนื่องจาก
ปัญหาบางประการที่อาจพบได้ เช่น:





การไม่ให้ข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญในระดับกลุ่มย่อย
การปฏิบัติ/การทางานที่ขาดการประสานงานในระดับกลุ่มย่อย
ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่
ความซ้าซ้อนของการกากับดูแล

25.5.24 หากมีการจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแลระดับกลุ่มย่อย ควรทาการประเมินประสิทธิภาพ
อย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างกลุ่มผู้กากับดูแลกลุ่ม
ต่างๆ
เอกสารกาหนดกรอบการทางาน (Terms of Reference) ของกลุ่มผู้กากับดูแล
25.5.25 เมื่อจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแลขึ้นมา หน่วยงานที่กากับดูแลที่เกี่ยวข้องอาจทาให้การ
จัดตั้งมีความชัดเจนมั่นคงโดยทาเอกสารอย่างเป็นทางการที่เรียกว่า “เอกสารกาหนดกรอบการ
ทางาน” ซึ่งระบุเงื่อนไขที่ตกลงกันเกี่ยวกับการทางานของกลุ่มผู้กากับดูแล นอกจากจะยอมรับความ
จาเป็นที่จะต้องมีความยืดหยุ่นในการทางานของกลุ่มผู้กากับดูแลแล้ว โดยทั่วไปข้อกาหนดดังกล่าวยัง
ต้องครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย (ตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น):







การเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้กากับดูแล – รวมทั้งการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม
ผู้กากับดูแล
กระบวนการในการแต่งตั้งหน่วยงานที่กากับดูแลให้เป็นประธานกลุ่มผู้กากับดูแล
(ซึ่งอาจไม่จาเป็นต้องเป็นหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มที่แต่งตั้ง
บทบาทและหน้าที่ของกลุ่มผู้กากับดูแล และของสมาชิกกลุ่มผู้กากับดูแล รวมทั้ง
ความคาดหวังของประธาน/หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มที่ถูกแต่งตั้ง
ความถี่และสถานที่จัดการประชุม – กลุ่มผู้กากับดูแลควรตกลงกันเกี่ยวกับ
สถานที่ที่สมาชิกจะสามารถเข้าร่วมการประชุมได้จานวนมากที่สุด ถ้าหน่วยงาน
ที่กากับดูแลไม่สามารถมาเข้าประชุมได้ ควรใช้ความพยายามเพื่อดาเนินการ
ต่างๆ ที่จาเป็นเพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าร่วมการประชุมด้วยวิธีการอื่น
เช่น โดยการประชุมทางไกลผ่านโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ต
ขอบเขตของกิจกรรมของกลุ่มผู้กากับดูแล – มีความเป็นไปได้สูงที่กลุ่มผู้กากับ
ดูแลจะเน้นไปที่ประเด็นต่อไปนี้ในระดับกลุ่มธุรกิจ:
o
o

ความสามารถในการชาระหนี้และเสถียรภาพทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย
การประเมินธุรกรรมภายในกลุ่มและความเสี่ยง
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o
o

การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจประกันภัย
การปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่พบ

เพื่อให้การพิจารณาประเด็นดังกล่าวมานี้มีประสิทธิภาพสูงสุด กลุ่มผู้กากับดูแลอาจร่วมกันจัดทา
ข้อมูลด้านความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย:





ข้อมูลทั่วไปที่กลุ่มผู้กากับดูแลรวบรวม และการประกาศใดๆ เกี่ยวกับข้อมูล
ดังกล่าว (ทั้งจากทางหน่วยงานที่กากับดูแลและทางกลุ่ม) กลุ่มผู้กากับดูแลควร
ตกลงกันเกี่ยวกับความถี่ในการส่งข้อมูล ทั้งนี้เพื่อป้องกันการขอข้อมูลในลักษณะ
ที่ซ้าซ้อน และเพื่อลดภาระของกลุ่มธุรกิจ กลุ่มผู้กากับดูแลควรทราบข้อมูลใน
ภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มธุรกิจประกันภัย
ขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดการกับเหตุฉุกเฉิน (ซึ่งรวมทั้งการละเมิดข้อกาหนด
ว่าด้วยความมั่นคงทางการเงิน หรือการก่อตัวของความเสี่ยง)
ขั้นตอนการปฏิบัติในการอานวยความสะดวกเพื่อการจัดการเหตุวิกฤติ

25.6 หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มที่ถูกแต่งตั้งกาหนดหน้าที่หลักของกลุ่มผู้กากับ
ดูแลและกลไกการประสานงานอื่นๆ
25.6.1 โดยทั่วไปการจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแลจะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการกากับดูแลนิติบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ทั้งในส่วนของการยกระดับการกากับดูแลกลุ่ม
ทั้งหมดโดยรวม และปรับปรุงการกากับดูแลนิติบุคคลภายในกลุ่ม กลุ่มผู้กากับดูแลดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ข้อนี้โดยการเป็นเวทีเพื่อความร่วมมือและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกากับดูแลที่
เกี่ยวข้อง โดยการแบ่งปันข้อมูลและการหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านประเด็นการกากับดูแล
หน่วยงานที่กากับดูแลที่เกี่ยวข้องจะมีความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการกากับดูแลมากขึ้น ซึ่งอาจ
นาไปสู่ความร่วมมือในการกากับดูแลทั่วโลก
25.6.2 รูปแบบการเป็นสมาชิกและการทางานของกลุ่มผู้กากับดูแลแต่ละกลุ่มอาจแตกต่าง
กันไปตามสถานการณ์ของกลุ่มและของประเทศที่กลุ่มดาเนินธุรกิจ ฉะนั้นความยืดหยุ่นในระดับที่
เหมาะสมในการจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแล และการกาหนดหน้าที่และโครงสร้างการทางานเพื่อสะท้อน
สถานการณ์ที่เป็นอยู่จึงเป็นสิ่งสาคัญ องค์ประกอบของกลุ่มผู้กากับดูแลควรเหมาะสมกับลักษณะ
ขนาดและความซับซ้อนของกลุ่ม รูปแบบของกลุ่มผู้กากับดูแลควรสอดคล้องกับโครงสร้างทาง
กฎหมายและโครงสร้างองค์กร กิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่ม และความเสี่ยงของกลุ่มต่อเป้าหมายของ
การกากับดูแล
25.6.3 แม้ว่ากลุ่มผู้กากับดูแลจะไม่มีอานาจตามกฎหมายหรืออานาจในการผูกมัดในฐานะ
หน่วยงานที่ตัดสินใจ แต่ในการกาหนดบทบาทและหน้าที่ของกลุ่มผู้กากับดูแล ควรให้ความสาคัญกับ
การอานวยความสะดวกในการกากับดูแลโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หากหน่วยงานที่
กากับดูแลที่เกี่ยวข้องเห็นพ้องกันและไม่มีข้อห้ามตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ การกาหนดบทบาท
และหน้าที่ของกลุ่มผู้กากับดูแลควรหมายรวมถึงการมอบหมายงาน (แต่ไม่ใช่ความรับผิดชอบตาม
กฎหมาย) และหากจาเป็นยังรวมถึงการแทรกแซงด้านการกากับดูแลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
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ประสานกัน ท้ายทีส่ ุดแล้วกิจกรรมการกากับดูแลใดๆ (รวมทั้งการมอบหมายงาน) และ
การประสานงานในการแทรกแซงโดยกลุ่มผู้กากับดูแลจะขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
กากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และไม่ขัดต่อกฎหมายในแต่ละประเทศ หรือความสัมพันธ์ด้านการกากับดูแลที่
มีอยู่แล้ว
อานวยความสะดวกในการกากับดูแลกลุ่มธุรกิจ
25.6.4 กลุ่มผู้กากับดูแลทาให้การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจเป็นไปในลักษณะที่มีการ
ประสานงานกันและเอื้อต่อการหารือและการดาเนินการโดยได้รับความร่วมมืออันดีในการกากับดูแล
กลุ่ม ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามข้อจากัดหรือข้อกาหนดภายใต้กรอบกฎหมายของแต่ละประเทศ
25.6.5 กลุ่มผู้กากับดูแลจะสนับสนุนบทบาทของหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม
(เมื่อมีการแต่งตั้ง) และให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มในการปฏิบัติ
หน้าที่ นอกจากนีก้ ลุ่มผู้กากับดูแลยังคอยอานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ในระดับ
กลุ่ม ซึ่งรวมถึงการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เผชิญ เสถียรภาพทาง
การเงินและการบริหารจัดการของนิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ เมื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลที่รวบรวมไว้
ดังกล่าว กลุ่มผู้กากับดูแลยังอาจช่วยสนับสนุนการประเมินการกากับดูแลความเสี่ยงต่อทั้งระบบได้
ด้วย
ปรับปรุงการกากับดูแลนิติบุคคล
25.6.6 ด้วยการรวบรวมและแบ่งปันข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์และการหารือ
กลุ่มผู้กากับดูแลจะช่วยให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และความชานาญระหว่างหน่วยงานกากับดูแลที่
เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกากับดูแลแต่ละนิติบุคคลภายในกลุ่ม
ยกตัวอย่างเช่น ความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพอาจช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงภายใน
กลุ่มที่กระทบต่อนิติบุคคลหนึ่งเนื่องจากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม และอาจเร่งให้เกิดกิจกรรมการ
กากับดูแลก่อนที่จะเกิดปัญหาในระดับนิติบุคคล
ในฐานะเวทีถาวรสาหรับความร่วมมือ
25.6.7 หากมีการจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแล โดยทั่วไปเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพสูงสุด
กลุ่มผู้กากับดูแลดังกล่าวควรจัดตั้งขึ้นเป็นการถาวร และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกากับดูแล
ธุรกิจแบบรวมกลุ่ม โดยทั่วไปกลุ่มผู้กากับดูแลจะเป็นกลไกที่มีความต่อเนื่องโดยมีจุดประสงค์เพื่อ
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ ฉะนั้นกลุ่มผู้กากับดูแลซึ่งดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพจึง
ควรมีส่วนในการป้องกันความเสียหายหรือวิกฤตการณ์ทางการเงิน (รวมทั้งการเป็นกลไกสาคัญในการ
เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการภาวะวิกฤติในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน)
25.6.8 กลุ่มผู้กากับดูแลเป็นเวทีถาวร อย่างเป็นทางการและมีประสิทธิภาพสาหรับ
หน่วยงานที่กากับดูแลในการสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มความร่วมมือระหว่างกันและประสานกิจกรรม
การกากับดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวกับกลุ่มและนิติบุคคลภายในกลุ่ม ทั้งในกรณีที่มีการดาเนินงานต่อเนื่องใน
เวลาปกติและในสถานการณ์ที่มีการจัดการภาวะวิกฤติ
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เพิ่มความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติกากับดูแลและประสิทธิภาพของการกากับดูแล
25.6.9 แนวทางปฏิบัติด้านการกากับดูแลในแต่ละประเทศอาจมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ อันเป็นผลมาจากความแตกต่างของสภาพตลาดและองค์ประกอบต่างๆ ของตลาดซึ่ง
หน่วยงานที่กากับดูแลในประเทศนั้นๆ จะเข้าใจได้ดีกว่า เมื่อหน่วยงานที่กากับดูแลทางานร่วมกันผ่าน
ทางกลุ่มผู้กากับดูแล หน่วยงานที่กากับดูแลก็จะเข้าใจลักษณะทั่วไปและความเสี่ยงของกลุ่มมากขึ้น
กลุ่มผู้กากับดูแลช่วยสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้และความชานาญของหน่วยงานที่กากับดูแลอื่นๆ
เพื่อให้หน่วยงานที่กากับดูแลที่เกี่ยวข้องเข้าใจเครื่องมือและวิธีการกากับดูแลที่แตกต่างกัน
25.6.10 เมื่อมีความเข้าใจในแนวปฏิบัติด้านการกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลที่
เกี่ยวข้องมากขึ้น ผลลัพธ์สาคัญที่อาจตามมาก็คือความร่วมมือในการกากับดูแลในระดับโลก
นอกจากนี้การกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นจะช่วยให้
สามารถคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ได้ดีขึ้น และยังอาจช่วยลดภาระที่เกิดจากการกากับดูแลต่อ
อุตสาหกรรมประกันภัย
หน้าที่ของกลุ่มผู้กากับดูแล
25.6.11 กลุ่มผู้กากับดูแลอาจมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหลายประการ ขึ้นอยู่กับบทบาทและ
เหตุผลในการจัดตั้ง นอกจากนี้สถานการณ์ของกลุ่มหนึ่งและโครงสร้างทางกฎหมายและการกากับ
ดูแลในประเทศที่เกี่ยวข้องยังอาจมีอิทธิพลต่อการทาหน้าที่ของกลุ่มผู้กากับดูแลด้วย
25.6.12 ท้ายที่สุดหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันกาหนดหน้าที่ที่เหมาะสมของ
กลุ่มผู้กากับดูแล โดยกาหนดบทบาทและแบ่งหน้าที่เหล่านี้ให้แก่บรรดาหน่วยงานกากับดูแลที่
เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการกาหนดหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มสาหรับกลุ่มธุรกิจ
หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มดังกล่าวควรมีบทบาทที่สาคัญและชัดเจนในการจัดตั้งและ
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มผู้กากับดูแล ซึ่งรวมถึงการเป็นผู้ริเริ่มในการกาหนดและประสาน
การทาหน้าที่ของกลุ่มผู้กากับดูแล โดยความเห็นชอบของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
25.6.13 ควรตกลงและกาหนดบทบาทและหน้าที่ของกลุ่มผู้กากับดูแล รวมทั้งบทบาทของ
หน่วยงานที่กากับดูแลที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการกากับดูแลที่ซ้าซ้อนกัน
โดยไม่จาเป็น และเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการกากับดูแลกลุ่มธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อก่อตั้งกลุ่มผู้
กากับดูแล อาจระบุหน้าที่ของกลุ่มผู้กากับดูแลในเอกสารกาหนดกรอบการทางาน และระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมและการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มผู้กากับดูแลในแผนการกากับ
ดูแล หากหน่วยงานที่กากับดูแลเห็นพ้องกัน การจัดสรรหน้าที่ในการกากับดูแลเป็นวิธีการที่เหมาะสม
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่มผู้กากับดูแล
25.6.14 ในการกาหนดหน้าที่ของกลุ่มผู้กากับดูแล มีกิจกรรมสาคัญบางประการที่ควร
พิจารณา ได้แก่:



การแบ่งปันข้อมูล
การประเมินความเสี่ยง เสถียรภาพทางการเงินและความเพียงพอของเงินกองทุน
และการกากับดูแลกิจการของกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการจัดการความเสี่ยง การควบคุม
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ภายในและความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม
กิจกรรมการกากับดูแลที่มีการประสานงานร่วมกัน (ยกตัวอย่างเช่น
การตรวจสอบร่วมกัน)
ทีมงานเฉพาะกิจ
การติดต่อประสานงานกับผู้บริหารของบริษัทประกันภัย และ
การประเมินประสิทธิภาพอย่างสม่าเสมอ

25.6.15 หน้าที่ที่สาคัญของกลุ่มผู้กากับดูแล และกลไกการประสานงานอื่นๆ ประกอบด้วย
การประเมินความเสี่ยงที่สาคัญแบบรวมกลุ่มธุรกิจ (รวมทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่สาคัญ)
ยกตัวอย่างเช่น การตรวจสอบความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ และการประเมินความสามารถในการชาระ
หนี้ ความโปร่งใสของโครงสร้างของกลุ่ม และความเหมาะสมของฝ่ายบริหารอาวุโสและ
คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้การตรวจสอบการกากับดูแลยังอาจครอบคลุมความเพียงพอของ
เงินกองทุน รวมทั้งการอนุมัติให้ใช้ internal model ภายในของกลุ่มทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการดารง
เงินกองทุนตามกฎหมายของกลุ่ม (หากกฎหมายกาหนด) ธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงภายในกลุ่ม การกากับ
ดูแลกิจการซึ่งรวมถึงการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การจัดการเหตุวิกฤติของกลุ่มและ
การทบทวนประสิทธิภาพของการทาหน้าที่เหล่านี้
การแบ่งปันข้อมูล
25.6.16 หน้าที่หลักประการหนึ่งของกลุ่มผู้กากับดูแล คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการกากับ
ดูแลสาหรับกลุ่มธุรกิจ และนิติบุคคลภายในกลุ่มโดยช่วยให้หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับกลุ่มและสภาพแวดล้อมที่กลุ่มประกอบกิจการ การแบ่งปันข้อมูล
อย่างเพียงพอมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้หน่วยงานที่กากับดูแลมีความเข้าใจอย่างรอบด้านเกี่ยวกับกลุ่ม
และความเสี่ยงของกลุ่ม และในขณะเดียวกันก็ช่วยคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับ เพื่อให้การกากับ
ดูแลกลุ่มเป็นไปอย่างเหมาะสม
25.6.17 ประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่มผู้กากับดูแลขึ้นอยู่กับความไว้วางใจซึ่งกันและ
กันและความเชื่อมั่นของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนข้อมูล เมื่อการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลดาเนินไปภายใต้สภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยและอยู่ในความควบคุม ความไว้วางใจซึ่งกันและกันจึงเป็นทั้งสิ่งที่ต้องมีและควรส่งเสริมกลุ่ม
ผู้กากับดูแลเอื้อให้เกิดความสัมพันธ์ที่จะนาไปสู่ความร่วมมือที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ
25.6.18 ควรมีการประเมินความสามารถในการแบ่งปันข้อมูลของหน่วยงานที่กากับดูแลแต่
ละแห่งเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะยังคงถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ควรพิจารณาความจาเป็นในการจัดทา
ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลเพื่อสร้างความมั่นใจในการรักษาความลับของข้อมูลและกาหนดเกณฑ์ใน
การใช้ข้อมูล หน่วยงานที่กากับดูแลควรหารือกันเพื่อหาหนทางในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การให้ความร่วมมือและสร้างความไว้วางใจ การทาบันทึกความเข้าใจ(MoUs) ระหว่างหน่วยงาน
กากับดูแลที่เกี่ยวข้องจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มผู้กากับดูแล ประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของบันทึก
ความเข้าใจระดับพหุภาคีของสมาคมผู้กากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (IAIS MMoU) ต้อง
ประเมินระบบกฎหมายของตนเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับข้อกาหนดในการเก็บรักษาข้อมูลอันเป็น
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ความลับอย่างเคร่งครัดเพื่อความร่วมมือและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพในกิจกรรมการ
กากับดูแลร่วมกัน
การประเมินสถานะความเสี่ยง เสถียรภาพทางการเงินและการกากับดูแลกิจการของ
กลุ่ม
25.6.19 หน้าที่ของหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มอาจรวมถึงการพิจารณาประเด็น
ต่อไปนี้ ในระดับกลุ่ม: การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน
(รวมทั้งการทบทวนผลการประเมินความเสี่ยงและความสามารถในการชาระหนี้ของกลุ่ม และความ
เพียงพอของการจัดสรรเงินกองทุนภายในกลุ่ม) ข้อกาหนดด้านความเหมาะสม (fit and proper)
การกากับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน ทั้งนี้ ในฐานะที่เป็นกลไกเพื่อความร่วมมือและการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเวทีสาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
กลุ่มผู้กากับดูแลที่มีประสิทธิภาพอาจช่วยให้หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น
เกี่ยวกับกลุ่มความเสี่ยงที่มีอยู่ตามปกติ ฐานะการเงินและกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่ม
25.6.20 หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องจาเป็นต้องมีความเข้าใจทั้งกลุ่มธุรกิจว่าฝ่ายบริหาร
ตัดสินใจอย่างไร และการจัดทาแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (ERM) และ internal
model ภายในองค์กร รวมถึงนามาปฏิบัติอย่างไรเพื่อเติมเต็มการกากับดูแลนิติบุคคลภายในกลุ่ม
กลุ่มผู้กากับดูแลช่วยให้หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องสามารถมุ่งเน้นไปที่การประเมินความเสี่ยงและ
การจัดการเงินกองทุนจากมุมมองของทั้งกลุ่มธุรกิจในภาพรวม
25.6.21 การตรวจสอบแบบรวมกลุ่มและการประเมินความเสี่ยงที่กลุ่มและนิติบุคคลของกลุ่ม
เผชิญหรืออาจจะเผชิญช่วยให้มั่นใจว่าการกากับดูแลจะมองไปในอนาคต และทาให้เกิดการแจ้งเตือน
เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สาคัญล่วงหน้าโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้ยังช่วยในการพิจารณา
ผลกระทบของกลุ่มต่ออุตสาหกรรมประกันภัย ต่อภาคส่วนอื่นๆ ของเศรษฐกิจ และความเสี่ยงต่อทั้ง
ระบบซึ่งอาจเริ่มจากกลุ่มธุรกิจ
กิจกรรมการกากับดูแลที่มีการประสานงานกัน
25.6.22 โดยผ่านทางกลุ่มผู้กากับดูแล หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องอาจดาเนินการและ
ประสานงานกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันตามความเหมาะสมตามที่ตกลงกันภายใต้พื้นฐานของความสมัคร
ใจระหว่างหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ข้อกาหนด/ข้อจากัดของกฎหมาย
ตัวอย่างกิจกรรมการกากับดูแลที่ทาร่วมกันนี้ อาจเป็นการตรวจสอบนิติบุคคลหนึ่งหรือมากกว่าของ
กลุ่มธุรกิจร่วมกัน หรือการร่วมกันตรวจสอบด้านใดด้านหนึ่งในการทางานของกลุ่ม เช่น
การตรวจสอบภายใน การทางานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือกระบวนการจัดการความเสี่ยง
ด้วยการทากิจกรรมร่วมกันนี้ หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้ประโยชน์จากข้อมูลและ
ความเชี่ยวชาญที่แบ่งปันกัน และใช้ข้อมูลและความเชี่ยวชาญดังกล่าวนี้ในการพัฒนาการกากับดูแล
ผู้รับประกันภัยในพื้นที่รับผิดชอบของตน ไม่ควรมองว่าการทากิจกรรมร่วมกันหมายถึงการตัดสินใจ
ร่วมกัน หรือการมอบหมายความรับผิดชอบใดๆ ให้แก่หน่วยงานกากับดูแลแต่ละหน่วยงาน
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ทีมงานเฉพาะกิจ (specialization, special focus teams)
25.6.23 กลุ่มผู้กากับดูแลอาจอานวยความสะดวกในการจัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจเพื่อประเมิน
ประเด็นที่หน่วยงานที่กากับดูแลเห็นว่ามีปัญหาหรือมีความสาคัญเป็นพิเศษ หรือเพื่อนาความรู้ความ
ชานาญที่มีอยู่มาใช้ในการตรวจสอบการดาเนินงานที่เป็นเรื่องเฉพาะของกลุ่ม ยกตัวอย่างเช่น
กลุ่มผู้กากับดูแลอาจแต่งตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นเพื่อประเมินแบบจาลองภายในของกลุ่ม และเพื่อแบ่งปัน
ข้อมูลกับหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
การติดต่อประสานงานกับฝ่ายบริหารของผู้รับประกันภัย
25.6.24 กลุ่มผู้กากับดูแลช่วยให้หน่วยงานที่กากับดูแลที่เกี่ยวข้องมีโอกาสหารือในประเด็น
ต่างๆ กับผู้บริหารระดับกลุ่มธุรกิจ กลุ่มผู้กากับดูแลเป็นเวทีเพื่อให้หน่วยงานที่กากับดูแลและผู้รับ
ประกันภัยได้การพูดคุยแบบพบหน้า ผู้รับประกันภัยมีโอกาสชี้แจงการดาเนินงานและยุทธศาสตร์ทาง
ธุรกิจของตนในระดับรวมทั้งกลุ่มธุรกิจสาหรับหน่วยงานที่กากับดูแลแล้ว โอกาสในการหารือประเด็น
ต่างๆ กับผู้บริหารในระดับกลุ่มธุรกิจโดยเน้นที่เรื่องของทั้งกลุ่ม เป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง
การประเมินความมีประสิทธิภาพอย่างสม่าเสมอ
25.6.25 ถ้ามีการจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแล ควรทาการประเมินประสิทธิภาพของกลุ่มผู้กากับ
ดูแลในการปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของตนอย่างสม่าเสมอ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งหน่วยงานที่
กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มแล้ว หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มดังกล่าวควรจัดทาการ
ประเมินเพื่อตรวจสอบการให้ความร่วมมือจากหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้ง
พิจารณาประโยชน์ที่จะได้จากการขอข้อมูลจากผู้รับประกันที่อยู่ภายใต้กระบวนการกากับดูแล
ตามที่เห็นสมควร
การจัดการภาวะวิกฤติ
25.6.26 กลุ่มผู้กากับดูแลสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการลดโอกาสที่จะเกิด
ภาวะวิกฤติ ในความเป็นจริงแล้วกลุ่มผู้กากับดูแลเป็นเครื่องมือสาหรับป้องกันภาวะวิกฤติซึ่งถือเป็น
การปกป้องเสถียรภาพทางการเงินโดยรวม แม้ว่าจะมีบางสถานการณ์ที่กลุ่มผู้กากับดูแลถูกจัดตั้ง
ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการภาวะวิกฤติเพียงอย่างเดียวหรือโดยเฉพาะ ซึ่งในกรณีนี้อาจถือ
เป็นข้อยกเว้น อย่างไรก็ตามความร่วมมือในระดับสูงระหว่างหน่วยงานที่กากับดูแลเป็นสิ่งจาเป็นต่อ
การจัดการภาวะวิกฤติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยการจัดตั้งกลุ่มผู้กากับดูแล
25.6.27 เนื่องจากกลุ่มผู้กากับดูแลเป็นเวทีในการส่งเสริมความร่วมมือและความไว้วางใจซึ่ง
กันและกันระหว่างหน่วยงานที่กากับดูแล ฉะนั้นกลุ่มผู้กากับดูแลที่ทางานอย่างมีประสิทธิภาพย่อม
สร้างความสัมพันธ์ที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่เกิดปัญหาทางการเงินหรือภาวะวิกฤติ อัน
ที่จริงความร่วมมือและการติดต่อสื่อสารกันอย่างสม่าเสมอจะช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพในเวลา
ที่เกิดภาวะวิกฤติ ทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์วิกฤติขึ้นมากลุ่มผู้กากับดูแลที่มีอยู่แล้วจะสามารถและควร
ทาหน้าที่เพื่อช่วยในการจัดการสถานการณ์ดังกล่าวและหาทางออกที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องและร่วมมือกัน
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25.6.28 การใช้กลุ่มผู้กากับดูแลในการจัดการภาวะวิกฤติจาเป็นต้องมีความยืดหยุ่น อันที่จริง
แล้วแนวทางที่เลือกใช้จะต้องสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ นอกจากนี้ยังอาจพิจารณา
หรือใช้กลไกการประสานงานอื่นๆ ด้วย
25.6.29 เพื่อให้การจัดการภาวะวิกฤติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มผู้กากับดูแลจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีกลไกเพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดข้อมูลสาคัญๆ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างทันท่วงทีมีความสาคัญอย่างยิ่ง และในขณะเดียวกันก็
จาเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดในการรักษาความลับของข้อมูลเสมอ ซึ่งอาจหมายความว่าภายใต้
สถานการณ์ที่พิเศษมากๆ การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูงจะเป็นไปตามหลัก “จาเป็นต้อง
ทราบ” (“need to know” basis) เท่านั้น นอกจากนี้การปรึกษาหารือกับฝ่ายต่างๆ อย่างกว้างขวาง
เกี่ยวกับกิจกรรมการกากับดูแลซึ่งอาจเหมาะสมในเวลาปกติอาจจาเป็นต้องถูกจากัดในสถานการณ์
วิกฤติเพื่อให้การตอบสนองเป็นไปอย่างทันท่วงที
25.6.30 นอกจากนี้ยังอาจใช้กลุ่มผู้กากับดูแลเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียน
ที่ได้เกี่ยวกับการจัดการภาวะวิกฤติ ซึ่งหมายถึงการทบทวนเหตุการณ์ในอดีต วิธีนี้จะช่วยให้สมาชิก
มองเห็นตัวอย่างของการปฏิบัติที่ดีในการจัดการภาวะวิกฤติ
โครงสร้างพื้นฐานในกรณีของการจัดการเหตุฉุกเฉิน/ภาวะวิกฤติ
25.6.31 แม้ไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นประเด็นที่กลุ่มผู้กากับดูแลให้ความสาคัญมากที่สุด แต่ก็
ควรมีการหารือกันเกี่ยวกับแผนการจัดการภาวะวิกฤติ ในการกาหนดบทบาทและหน้าที่ของกลุ่มผู้
กากับดูแลทุกกลุ่ม เราจาเป็นต้องพิจารณาสถานการณ์สมมุติเมื่อเกิดภาวะวิกฤติและบทบาทที่น่าจะ
เป็นของกลุ่มผู้กากับดูแลในสถานการณ์ดังกล่าว
25.6.32 กลุ่มผู้กากับดูแลควรพิจารณาล่วงหน้าถึงกระบวนการที่เหมาะสมในการร่วมมือและ
การประสานงานในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ได้ประโยชน์จากข้อมูลและช่องทางความร่วมมือที่มี
อยู่ทันทีที่เกิดภาวะวิกฤติขึ้น ควรกาหนดช่องทางการสื่อสารกับหัวหน้ากลุ่มรวมทั้งส่วนอื่นๆ ของกลุ่ม
เอาไว้อย่างชัดเจนในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤติ หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม (หากมี
การแต่งตั้ง) ควรกาหนดช่องทางการติดต่อประสานงานที่ใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารของกลุ่มธุรกิจและ
คณะกรรมการรวมทั้งเจ้าของของกลุ่มธุรกิจ
25.6.33 กลุ่มผู้กากับดูแลควรเตรียมขั้นตอนการปฏิบัติไว้ให้พร้อมเพื่อช่วยให้หน่วยงานกากับ
ดูแลที่เกี่ยวข้องสามารถส่งและรับข้อมูลที่จาเป็นทั้งหมดภายในเวลาอันรวดเร็วเพื่อให้สามารถทาการ
ตัดสินใจที่เหมาะสมภายในประเทศของตน นอกจากนี้ยังควรเตรียมกลไกต่างๆ เกี่ยวกับการแบ่งปัน
ข้อมูลโดยสมัครใจไว้ให้พร้อม
25.6.34 กลุ่มผู้กากับดูแลอาจให้ความช่วยเหลือในการดาเนินการประเมินและแบ่งปันผลการ
ประเมินภาวะวิกฤติ รวมทั้งสนับสนุนการจัดการภาวะวิกฤติ ดังนั้นจึงควรจัดทารายชื่อบุคคลติดต่อที่
ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งการฝึกสถานการณ์จาลองที่สมจริง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับมือ
และฟื้นตัวจากภาวะวิกฤติ
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25.6.35 แนวทางการปฏิบัติในสถานการณ์วิกฤติควรสะท้อนลักษณะ ขนาดและความ
ซับซ้อนของกลุ่มและสถานการณ์วิกฤติอย่างเหมาะสม อาจเป็นกลุ่มผู้กากับดูแลทั้งคณะที่ตอบสนอง
ต่อเหตุวิกฤติ หรือทีมงานจัดการเหตุวิกฤติ นอกจากนี้ยังมีอีกทางเลือกหนึ่ง คือ กลุ่มผู้กากับดูแลอาจ
จัดตั้งกลุ่มย่อยซึ่งเน้นที่การจัดการภาวะวิกฤติโดยตรง และอาจสามารถประเมินความเสี่ยงต่อทั้ง
ระบบได้ดีกว่า
25.6.36 กลุ่มผู้กากับดูแลควรตระหนักถึงบทบาทที่สาคัญของตนในการสนับสนุนหน่วยงานที่
กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่เกิดปัญหาทางการเงินหรือภาวะ
วิกฤติ นอกจากนี้ประโยชน์ที่จะได้จากแนวทางแบบองค์รวมดังกล่าวก็คือกลุ่มผู้กากับดูแลจะพบ
วิธีการแก้ปัญหาสาหรับทุกประเทศไม่ใช่เฉพาะบางประเทศเท่านั้น หากเป็นไปได้สมาชิกของ
กลุ่มผู้กากับดูแลควรดาเนินการเชิงรุกเพื่อระบุสถานการณ์ผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างประเทศสมาชิกตนเองกับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มผู้กากับดูแลและตกลงกันเกี่ยวกับ
กระบวนการที่กลุ่มผู้กากับดูแลจะใช้เพื่อลดผลกระทบเชิงลบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
25.6.37 นอกจากนี้กลุ่มผู้กากับดูแลยังอาจเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
สามารถประสานในเรื่องเวลาและเนื้อหาของข้อมูลที่สามารถเปิดเผย สื่อสารต่อบุคคลภายนอก
(เช่น หน่วยงานควบคุม/กากับดูแลในประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ หรือสาธารณะหาก
เห็นสมควร) และกลุ่มธุรกิจประกันภัย ทั้งแบบต่อเนื่องและ/หรือในสถานการณ์วิกฤติ และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากมีความเสี่ยงต่อทั้งระบบ โดยทั้งนี้ ต้องพิจารณาข้อกาหนดในการรักษาความลับด้วย กลุ่ม
ผู้กากับดูแลควรระบุกรณีใดๆ ที่ผลประโยชน์ของบุคคลภายนอกอาจขัดกับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
ของกลุ่มผู้กากับดูแลในสถานการณ์วิกฤติ ยกตัวอย่างเช่น กฎเกณฑ์การรักษาความลับซึ่งกาหนดว่า
หน่วยงานที่มีอานาจใดๆ สามารถเปิดเผยข้อมูลจาเพาะของบริษัทอาจถือเป็นการขัดผลประโยชน์
25.7 หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าใจโครงสร้างและการ
ดาเนินงานของกลุ่มธุรกิจ หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เข้าใจโครงสร้างและการ
ดาเนินงานของส่วนต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจ โดยอย่างน้อยต้องเข้าใจว่าการดาเนินงานในประเทศ
ของตนอาจจะได้รับผลกระทบอย่างไร และการดาเนินงานในประเทศของตนอาจกระทบต่อกลุ่ม
ธุรกิจอย่างไร
25.8 หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นาในการดาเนินการต่างๆ
ตามขอบเขตความรับผิดชอบเพื่อการกากับดูแลทั่วทั้งกลุ่มธุรกิจ หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบ
รวมกลุ่มพิจารณาการประเมินที่เกี่ยวข้องซึ่งดาเนินการโดยหน่วยงานที่กากับดูแลนิติบุคคล
ความรับผิดชอบโดยรวมของหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม
25.8.1 หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม (หากมีการแต่งตั้ง) ควรรับผิดชอบการ
ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานกากับดูแลนิติบุคคลเพื่อใช้ในการกากับดูแลกลุ่มธุรกิจอย่าง
ครอบคลุมทั้งกลุ่ม โดยเป็นส่วนเสริมจากการกากับดูแลนิติบุคคล อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่กากับดูแล
ที่เกีย่ วข้องทั้งหมดควรตระหนักว่าการกากับดูแลที่ครอบคลุมทั้งกลุ่ม และการแต่งตั้งหน่วยงานที่
กากับดูแลธุรกิจแบบกลุ่มรวม ไม่ควรลดความสาคัญของการกากับดูแลนิติบุคคล หรือทดแทนบทบาท
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ของการกากับดูแลนิติบุคคลในส่วนของบริษัทประกันภัยในประเทศของตนเอง
25.8.2 หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มควรรับผิดชอบการประเมินความเสี่ยงและ
ความมั่นคงทางการเงินโดยรวมของกลุ่มธุรกิจโดยประเมินให้ครอบคลุมทั้งกลุ่ม โดยจะต้องพิจารณา
ใช้ข้อมูลจากหน่วยงานกากับดูแลนิติบุคคล
25.8.3 การกากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มต้องพึ่งพาการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นสาคัญ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการกากับดูแลระหว่างหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบ
รวมกลุ่มกับหน่วยงานที่กากับดูแลนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจง่ายขึ้นหากมีการจัดทาข้อตกลงอย่างเป็น
ทางการ (MoU/IAIS MMoU) ซึ่งจาเป็นต้องเป็นไปตามข้อกาหนดว่าด้วยการรักษาความลับอย่าง
เคร่งครัด ในการทาข้อตกลงดังกล่าว หน่วยงานที่กากับดูแลที่เกี่ยวข้องควรรับทราบว่าหน่วยงานที่
กากับดูแลแต่ละแห่งจะให้ข้อมูลภายใต้ข้อตกลงเฉพาะตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและข้อกาหนดของประเทศตนเท่านั้น
ขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม
25.8.4 หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มมีบทบาทและทาหน้าที่ที่หลากหลายเพื่อ
บรรลุผลสาเร็จตามความรับผิดชอบโดยรวมในการประสานงานและปรับปรุงการกากับดูแลธุรกิจแบบ
รวมกลุ่ม โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของกลุ่มธุรกิจและโครงสร้างทางกฎหมายและการกากับดูแลใน
ประเทศที่เกี่ยวข้อง
25.8.5 หน่วยงานที่กากับดูแลที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันกาหนดบทบาทและความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มที่ได้รับการแต่งตั้ง และของหน่วยงานที่กากับดูแลที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ ในระดับกลุ่ม ทั้งนี้ ควรกาหนดบทบาทและความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความ
ซ้าซ้อนของการทางานกากับดูแลโดยไม่จาเป็น
25.8.6 หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มที่ได้รับการแต่งตั้งควรประสานบทบาท
การทางาน และอานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่กากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มควรจัดทาแผนการกากับดูแลโดยได้รับความเห็นชอบจาก
หน่วยงานที่กากับดูแลที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หน่วยงานที่กากับดูแล
ธุรกิจแบบรวมกลุ่มควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปฏิบัติของตนสอดคล้องกับหน่วยงานที่กากับดูแลที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ
25.8.7 ในการกาหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มนั้น
หน้าที่หลักของหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มที่ควรมีการพิจารณา ประกอบด้วย:






ประเด็นความเหมาะสมของบุคคล
บรรษัทภิบาล
การควบคุมภายใน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบรวมกลุ่ม
ความเพียงพอของเงินกองทุนของกลุ่มโดยรวม
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การแบ่งปันข้อมูลและจุดประสานงานหลัก

ประเด็นความเหมาะสมของบุคคล
25.8.8 หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มประเมินความเหมาะสมของเจ้าของกิจการ
ที่สาคัญ ในระดับกลุ่มธุรกิจ
25.8.9 หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มประเมินความเหมาะสมของบุคลากรที่ทา
หน้าที่จัดการหรือควบคุมในระดับกลุ่มธุรกิจ โดยในการทาเช่นนี้หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบ
รวมกลุ่มต้องอาศัยข้อมูลจากการประเมินความเหมาะสมซึ่งจัดทาโดยหน่วยงานที่กากับดูแลนิติบุคคล
ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
บรรษัทภิบาล
25.8.10 หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มประเมินมาตรฐานและการปฏิบัติตาม
หลักการกากับดูแลกิจการในภาพรวมของกลุ่ม ในกรณีที่บริษัทแม่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การ
กากับดูแล (เช่น บริษัทโฮลดิ้ง) หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มควรประเมินการปฏิบัติตาม
หลักการกากับดูแลกิจการของสานักงานใหญ่ของกลุ่มธุรกิจ
การควบคุมภายใน
25.8.11 หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มตรวจสอบว่ากลุ่มธุรกิจมีกลไกการควบคุม
ภายใน เช่น ขั้นตอนการรายงานและการบัญชีที่เหมาะสม เพื่อการติดตามและจัดการธุรกรรมภายใน
กลุ่มและการกระจุกตัวของความเสี่ยงหรือไม่
25.8.12 ในการประเมินการจัดการความเสี่ยงและเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจ หน่วยงานที่
กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มจะทบทวนการประเมินความเสี่ยงของกลุ่มด้วยตนเองตามที่มาตรฐาน
ข้อ 16.16 กาหนด
25.8.13 หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มประเมินว่าสิ่งต่อไปนี้ของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัยมีความเข้มแข็งหรือไม่:




ระบบจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายใน และ
กระบวนการในการรายงานข้อมูล

ซึ่งระบบและกระบวนการดังกล่าวนี้ถูกนามาใช้ทั่วทั้งกลุ่ม
นอกจากนี้ยังรวมถึงการประเมินระบบควบคุมที่กลุ่มมีไว้สาหรับกิจกรรมทางธุรกิจที่
เหมาะสมของตนซึ่งจะต้องสอดคล้องกับความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ขายให้แก่ลูกค้า
รายย่อย
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25.8.14 หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มตรวจสอบว่ากลุ่มธุรกิจมีกลไกการควบคุม
ภายใน ซึ่งรวมถึงกลไกที่เพียงพอในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินของทั้งกลุ่มธุรกิจหรือไม่:



เพื่อที่จะระบุและวัดความเสี่ยงที่มีสาระสาคัญทั้งหมดที่มีอยู่ทั่วทั้งกลุ่มธุรกิจ และ
เพื่อที่จะจัดสรรเงินกองทุนจานวนมากพอสาหรับความเสี่ยง

25.8.15 หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มตรวจสอบว่ากลุ่มได้วางนโยบายว่าด้วย
การจัดการความเสี่ยงโดยจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนอย่างน้อยเป็นประจาทุกปีหรือไม่
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจโดยรวม
25.8.16 หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มตรวจสอบการประเมินความเสี่ยง การ
รายงานความเสี่ยง รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงของทั้งกลุ่ม เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ หน่วยงานที่
กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มควรทาการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกลุ่มและสภาพแวดล้อมในการ
ดาเนินงานของกลุ่มธุรกิจ ทั้งนี้ หน่วยงานที่กากับดูแลควรใส่ใจสัญญาณที่แสดงว่าอาจมีการกระจุกตัว
และการแพร่กระจายของความเสี่ยง ถ้ากลุ่มมีหน่วยงานในส่วนกลางสาหรับทาหน้าที่จัดการความ
เสี่ยง หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มควรตรวจสอบว่าหน่วยงานดังกล่าวมีการทางานที่
ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
ความเพียงพอของเงินกองทุนสาหรับทั้งกลุ่มธุรกิจโดยรวม
25.8.17 หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มมีความรับผิดชอบในการประเมินและ
รวมถึงการจัดการเมื่อมีความจาเป็นกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความมั่นคงทางการเงิน
ของทั้งกลุ่มธุรกิจ
25.8.18 หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มประเมินความเพียงพอเหมาะสมของและ
การจัดสรรเงินกองทุนของทั้งกลุ่มธุรกิจ เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พื้นฐานความเสี่ยงและ
การเงินของกลุ่มในภาพรวม ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ได้ใน ICP 17
ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy)
การแบ่งปันข้อมูลและจุดประสานงานหลัก
25.8.19 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจ
แบบรวมกลุ่มควรรับข้อมูลทั้งหมดที่จาเป็นจากหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องในเวลาที่เหมาะสม
เพื่อทาความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทางธุรกิจโดยรวม สถานการณ์ทางการเงิน สถานะ
ทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และความเสี่ยงของทั้งกลุ่ม ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
25.8.20 หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีความรับผิดชอบในการแจ้งให้หน่วยงานที่
กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญๆ ใน
โครงสร้างและการดาเนินงานหลักๆ ของกลุ่มธุรกิจ
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25.8.21 หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องควรให้ข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้แก่หน่วยงาน
ที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม:














โครงสร้างตามกฎหมายของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจประกันภัย
การได้รับและถูกถอนใบอนุญาตสาหรับบริษัทที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารอาวุโสของบริษัทประกันภัยที่
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจประกันภัย
การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรหรือผู้บริหารอาวุโส
การเปลี่ยนแปลงในการจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
พัฒนาการที่สาคัญด้านฐานะทางการเงินของกลุ่มธุรกิจประกันภัย หรือนิติบุคคล
ที่อยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจประกันภัย
ที่ตั้งของธุรกิจที่สาคัญ
การลงทุนที่มีนัยสาคัญในนิติบุคคลของกลุ่มธุรกิจ
การเชื่อมโยงทางการเงินที่มีนัยสาคัญ
การโอนความเสี่ยงไปยัง/จากนิติบุคคลที่ไม่ถูกกากับดูแล
เหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อกลุ่มธุรกิจประกันภัย หรือนิติบุคคลที่สาคัญที่อยู่
ภายใต้กลุ่มธุรกิจประกันภัย
ปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งอาจนาไปสู่การแพร่กระจายความเสี่ยง และ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากการ
เสนอสัญญาประกันภัยในทางที่ผิด (Misselling) และการฉ้อฉล

25.8.22 หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมที่จาเป็นสาหรับ
การประเมินกลุ่มโดยรวมเมื่อไรก็ได้
25.8.23 หน่วยงานที่กากับดูแลนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจขอข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มซึ่งจาเป็นต่อ
การประเมินผู้รับประกันภัย หรือส่วนหนึ่งของผู้รับประกันภัย ที่ตั้งอยู่ในประเทศของตนอย่าง
ทันท่วงที ทั้งนี้หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มควรให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่กากับดูแลนิติ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง:




ในลักษณะที่เป็นเชิงรุก
โดยไม่ล่าช้า และ
ครบถ้วนและละเอียด

25.8.24 หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มมีจุดประสานงานหลักสาหรับหน่วยงานที่
กากับดูแลนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน จุดประสานงานหลักมีความสาคัญทั้งในสถานการณ์ปกติ
และในสถานการณ์ฉุกเฉิน
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ICP 26: ความร่วมมือข้ามพรมแดนและการประสานงานด้านการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
(Cross-border Cooperation and Coordination on Crisis Management)
หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภาวะวิกฤตข้ามพรมแดนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทประกันภัย
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติเบื้องต้น
26.0.1 วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการด้านการกากับดูแลในภาวะวิกฤต คือ เพื่อ
คุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์และป้องกันการขาดเสถียรภาพทางการเงินที่รุนแรงในระดับนานาชาติ หรือ
ระดับประเทศอันจะ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจ มาตรการด้านการกากับดูแลจะต้อง
ตรวจสอบว่าบริษัทประกันภัยดาเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ ให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนในการ
แก้ปัญหา เช่น การโอนยอดรวม (Portfolio transfer) และยอดรวมติดพัน (Run-offs) และ
หลีกเลี่ยงการขอการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ และมาตรการด้านการกากับ
ดูแลจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และลดการบิดเบือนเพื่อให้การ
ดาเนินงานของภาคธุรกิจประกันภัยมีประสิทธิภาพตลอดจนการดาเนินงานระหว่างประเทศ
26.0.2 การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตข้ามพรมแดนอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยความ
ร่วมมือกันระดับนานาชาติระหว่างหน่วยงานที่กากับดูแลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง และหน่วยงานกากับดูแลภาคการเงินอื่น แผนการค้าประกัน
แผนการการคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์) ผ่านกลไกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เหมาะสม นอกจากนี้
จะต้องมีการตรวจสอบว่าการเตรียมความพร้อมและการบริหารจัดการด้านภาวะวิกฤตข้ามพรมแดน
ซึ่งรวมถึงมาตรการที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ การตัดสินใจตอบสนองต่อภาวะวิกฤต และปัจจัยการสื่อสาร
ภายนอกจะต้องได้รับความร่วมมืออย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง
26.0.3 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องใช้กรอบความร่วมมือข้ามพรมแดนที่มีอยู่ (เช่น
Supervisory colleges หรือ กลุ่มย่อยของ Supervisory colleges, การลงนามในบันทึกความเข้าใจ
ร่วมกันในระดับทวิภาคี หรือ การลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกของ
IAIS) เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดการกับวิกฤตข้ามพรมแดนของบริษัทประกันภัย หากหน่วยงานที่
กากับดูแลไม่มีกรอบความร่วมมือข้ามพรมแดน หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องกาหนดกรอบความ
ร่วมมือที่เหมาะสมโดยให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจประกันภัยข้ออื่นๆ
(ICPs) และหน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องพิจารณานามาตรฐานการกากับธุรกิจประกันภัยมา
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะ ระดับและความซับซ้อนของบริษัทประกันภัย
การเตรียมความพร้อมสาหรับวิกฤตข้ามพรมแดน
26.1 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานกากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นประจา เพื่อแลกเปลี่ยนและประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ประกันภัยข้ามพรมแดนอย่างละเอียดและเพื่อวิเคราะห์และประเมินประเด็นที่เฉพาะเจาะจง
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(รวมถึง หากมีนัยสาคัญทางระบบ) ในช่วงเวลาปกติที่ไม่เกิดวิกฤต
26.1.1 การประชุมหารืออาจจัดขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของ Supervisory college (อ้างถึง ICP
25 เรื่องความร่วมมือและการประสานงานด้านการกากับดูแล) หรือ อาจจะแยกจัดการประชุม หาก
ไม่มีการจัด หรือ ไม่มี Supervisory college
26.1.2 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องคอยสอดส่องดูแลถึงช่องทางที่มีศักยภาพในการสร้าง
ผลกระทบเชื่องโยงกัน ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ และอุปสรรคที่จะขัดขวางความร่วมมือกันใน
ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับบริษัทประกันภัยข้ามพรมแดน (เช่น กฎระเบียบเรื่องความโปร่งใสที่กาหนด
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียน หรือ ข้อกาหนดทางกฎหมายข้ามประเทศ
ที่เฉพาะ)
26.1.3 หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจประกันภัยแบบรวมกลุ่มจะสามารถช่วยส่งเสริมความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่กากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (อ้างถึง ICP 25 เรื่อง
ความร่วมมือและการประสานงานด้านการกากับดูแล)
26.2 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องพัฒนาและดาเนินการตามแผนและเครื่องมือในการจัดการกับ
บริษัทประกันภัยที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤตและขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางความร่วมมือกันระดับ
นานาชาติในการแก้ปัญหา
26.2.1 แผนและเครื่องมือในการจัดการจะต้องมีความยืดหยุ่น เพื่อที่จะสามารถปรับเปลี่ยน
ให้เข้ากับประเด็นของภาวะวิกฤตข้ามพรมแดนที่เฉพาะและบริษัทประกันภัย
26.3 หน่วยงานที่กากับดูแลแบบรวมกลุ่มจะต้องประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการ
บริหารจัดการในภาวะวิกฤต โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่กากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
จะต้องตรวจสอบว่าหน่วยงานที่กากับดูแลทั้งหมดในประเทศ (บริษัทประกันภัยจะต้องเป็นบริษัท
ที่มีความสาคัญต่อระบบ) มีการรายงานการเตรียมพร้อมด้านการจัดการในภาวะวิกฤตอย่าง
สม่าเสมอ
26.4 ตราบใดที่กรอบกฎหมายและการรักษาความลับยังมีผลใช้อยู่ หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้อง
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่กากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างน้อย
จะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้




โครงสร้างกลุ่ม (รวมถึงกฎหมาย การเงิน และ การพึ่งพากันของการดาเนินงานภายในกลุ่ม)
ความเชื่อมโยงกันระหว่างบริษัทประกันภัยและระบบการเงินของแต่ละประเทศที่บริษัท
ประกันภัยดาเนินการอยู่
อุปสรรคที่สาคัญต่อความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา

26.5 กรอบการกากับดูแลจะต้องกาหนดให้บริษัทประกันภัยสามารถหาข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ
วิกฤตทางการเงินได้อย่างทันท่วงที

348 จ ก 350

26.6 กรอบการกากับดูแลจะต้องกาหนดให้บริษัทประกันภัยมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
(Contingency plan) และมีขั้นตอนที่สอดคล้องกับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยตน เพื่อ
สามารถนามาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่ได้ดาเนินการแล้วและยังคงดาเนินการอยู่
การจัดการวิกฤตข้ามพรมแดน
26.7 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องแจ้งหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มทันทีที่ได้ทราบ
ถึงวิกฤตที่กาลังจะเกิดขึ้น หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องร่วมมือในเรื่องต่างๆ เช่น จะต้อง
แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่กากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
26.8 ภายใต้ข้อกาหนดทางกฎหมายและระบบการรักษาความลับ หน่วยงานที่กากับดูแลต้อง
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่กากับดูแลที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และไม่ยอมรับ
การคาดการณ์ของการแก้ไขปัญหาที่สาเร็จ หากจาเป็น หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ เครือข่าย และต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับกฎหมาย
และการรักษาความลับ
26.9 หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม จะต้องวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์วิกฤต
และนัยสาคัญของวิกฤตทันทีที่สามารถทาได้และหน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องทาความเข้าใจกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
26.9.1 การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์วิกฤตจะรวมถึงการระบุที่มาที่เป็นไปได้ของ
ความเสี่ยงทางด้านระบบและการประเมินนัยสาคัญของแต่ละประเทศ
26.9.2 หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มจะต้องรับผิดชอบในการประสานงาน
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน ประสานการทางานด้านการกากับดูแล
26.10 หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องประสานขอความร่วมมือในระดับนานาชาติในการแก้ปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
26.10.1 ความร่วมมือจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบของวิกฤตที่มีต่อผู้ถือกรมธรรม์ ระบบ
การเงิน และระบบเศรษฐกิจที่แท้จริงของทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง และจะต้องจัดทาร่างข้อมูล พัฒนา
แผนการจัดการและการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้น
26.11 หากการแก้ปัญหาทางด้านการกากับดูแลร่วมกันไม่สามารถทาได้ หน่วยงานที่กากับดูแล
จะต้องปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่กากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องถึงมาตรการในการดาเนินงาน โดยเร็ว
ที่สุด
26.11.1 หน่วยงานที่กากับดูแลต้องพิจารณาถึงหน่วยงานอื่น (เช่น กระทรวงการคลัง) ที่อาจ
มีส่วนหรือมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการภาวะวิกฤต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากวิกฤตนั้นมี
ความรุนแรงอย่างมากและอาจต้องใช้เงินทุนของรัฐ
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26.12 ในสถานการณ์วิกฤต หน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มจะต้องประสานงานด้าน
การสื่อสารสาธารณะในทุกขั้นของวิกฤต
26.12.11 หากสามารถทาได้ หน่วยงานที่กากับดูแลจะต้องแลกเปลี่ยนแผนการดาเนินงาน
ด้านการสื่อสารสาธารณะกับหน่วยงานที่กากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องจากประเทศอื่นที่ได้รับผลกระทบ
เพื่อตรวจสอบว่าการสื่อสารได้รับความร่วมมือกันและใช้วิธีที่เหมาะสม
26.12.2 หากเหมาะสม หน่วยงานที่กากับดูแลต้องพิจารณาถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมและ
ขอบเขตเนื้อหาที่จะส่งผ่านไปยังบริษัทประกันภัย
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