(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกากับการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM)
และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน (ORSA) ของบริษัทประกันวินาศภัย
พ.ศ. 25...
______________________

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓7 (๑2) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ……………. เมื่อวันที่ ……………….. พ.ศ. ๒๕… คณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกากับการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) และการประเมินความเสี่ยง
และความมั่นคงทางการเงิน (ORSA) ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 25...
ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการกาหนดมาตรฐานขั้นต่าในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2560
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
และให้หมายความรวมถึง คณะกรรมการบริหารสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ ทีไ่ ด้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ซึ่งต้องมีผู้จัดการสาขาเป็น
กรรมการรวมอยู่ด้วย
“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา
ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดารงตาแหน่ง
ระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า
“ผู้จัดการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุด
ในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างใดก็ตาม
“บริษัทชั้นหนึ่ง (Tier 1)” หมายความว่า บริษัทที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวม ไม่น้อยกว่า 9,000 ล้านบาท และ
บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยต่อ ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
“บริษัทชั้นสองเอ (Tier 2A)” หมายความว่า บริษัทที่เข้าข่ายกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
กรณีที่ 1 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม น้อยกว่า 9,000 ล้านบาท แต่ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท
กรณีที่ 2 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท และเป็นบริษัทลูกของกลุ่มธุรกิจในต่างประเทศ
ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นบริษัทลูกของกลุ่มธุรกิจในต่างประเทศ หมายถึงบริษัทที่มีสัดส่วนการถือครองหุ้นโดยผู้ถือ
หุ้นต่างชาติมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20
“บริษัทชั้นสองบี (Tier 2B)” หมายความว่า บริษัททีไ่ ม่เข้าข่ายเป็นบริษัทชั้นหนึ่ง (Tier 1) และชั้นสองเอ
(Tier 2A)
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“กรอบการบริหารความเสี่ยง” หมายความว่า กรอบการดาเนินงานของบริษัทในการบริหารความเสี่ยงโดย
คานึงถึงองค์ประกอบหลักที่สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ซึ่งครอบคลุมหลักการสาคัญเกี่ยวกับโครงสร้างการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง รวมถึงบทบาทหน้าที่ในการ
บริหารความเสี่ยง
“นโยบายการบริหารความเสี่ยง” หมายความว่า นโยบายที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
พร้อมรายละเอียดหรือการอธิบายวิธีการในการประเมินความเสี่ยง รวมทั้ง ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (key risk indicator)
ที่ใช้ควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite)
“วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง” หมายความว่า การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้การบริหารความเสี่ยง
เป็นส่วนหนึ่งของการทางานของบุคลากรโดยสร้างความตระหนัก ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากรของบริษัท
เกี่ยวกับการเรียนรู้ความเสี่ยง การตัดสินใจทางธุรกิจบนพื้นฐานของความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงภายใน
บริษัท
“รายงานสถานะความเสี่ยง” หมายความว่า เอกสารที่แสดงถึงสถานะและการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง
รวมของบริษัท โดยต้องระบุสถานะและการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและ
ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทห้าอันดับแรกตามที่ระบุไว้ในทะเบียนความเสี่ยงเป็นอย่างน้อย
“รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง” หมายความว่า เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงความ
คืบหน้าในการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยต้องครอบคลุมถึงการไม่
สามารถปฏิบัติตามกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง หรือขีดจากัดความเสี่ยง (risk limit) ทั้งนี้ รวมถึงการ
รายงานความเสียหาย (incidence report) ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ และมาตรการ
ที่จะใช้ดาเนินการเพื่อให้บริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ทั้งนี้ การรายงานความเสียหายต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย
๑) ประเภท และเหตุการณ์ความเสียหาย
๒) สาเหตุ ผลกระทบ และมูลค่าความเสียหาย
๓) ระดับความรุนแรงของความเสียหาย
๔) หน่วยธุรกิจที่รับผิดชอบ
“รายงานผลการบริหารความเสี่ยง” หมายความว่า เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกรอบการ
บริหารความเสี่ยง โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายงานสถานะความเสี่ยงและรายงานการปฏิบัติงานตามนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง
“แผนธุรกิจ” หมายความว่า เอกสารที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทิศทางการขยายงาน ประมาณการอัตรา
การเจริญเติบโตของบริษัท แผนการรองรับการขยายงานของบริษัท ช่องทางการจาหน่าย ประเภทผลิตภัณฑ์
การลงทุน การประกันภัยต่อ และประมาณการอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของปีปัจจุบันและในอนาคต
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจเป็นอย่างน้อย
“ระบบสารสนเทศ” หมายความว่า การบันทึก จัดเก็บ ประมวลผลและเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการ
บริหารความเสี่ยงและการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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หมวด ๑
บททั่วไป
______________________

ข้อ 4 ให้บริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (Enterprise Risk Management: ERM) และการ
ประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (Own Risk and Solvency Assessment: ORSA) เพื่อลด
ผลกระทบจากความผันผวนที่มีต่อการดาเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงเชื่อมโยงระหว่างความ
เสี่ยง กลยุทธ์ และเงินกองทุน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีสถานะการเงินและเงินกองทุนที่มั่นคง สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ทั้งนี้ เพื่อการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการ
เงินของบริษัท (ORSA) ที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมตามขนาด ลักษณะ และความซับซ้อนของการดาเนินงานของ
บริษัท ประกาศนี้จึงกาหนดให้แบ่งบริษัทเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ บริษัทชั้นหนึ่ง ชั้นสองเอ และชั้นสองบี โดยต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด รวมถึงเอกสารแนบท้ายของประกาศนี้เป็นอย่างน้อย
ข้อ 5 บริษัทต้องกาหนดให้มีกระบวนการในการติดตามและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของลักษณะ
ความเสี่ยง (risk profile) ที่ทนั ต่อเหตุการณ์ หรือเรียกว่า feedback loop ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง
แบบองค์รวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมในการระบุและติดตามการละเมิดหรือ
ความเป็นไปได้ในการละเมิดขีดจากัดความเสี่ยงของบริษัท
การตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของบริษัท จะต้องพิจารณาจากเหตุการณ์ทั้งภายในและ
ภายนอกบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์และความคาดหวังของผู้ถือกรมธรรม์ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น การ
ติดตามรวบรวมความเสี่ยงใหม่และข้อมูลใหม่ต้องดาเนินการอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
ข้อ 6 ให้บริษัทจัดทากระบวนการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (ORSA) อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ เพื่อประเมินความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
โดยบริษทั ต้องวิเคราะห์สถานะความมั่นคงของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยช่วงระยะเวลาของการวิเคราะห์ต้อง
สอดคล้องกับระยะเวลาที่ใช้ในการวางแผนธุรกิจของบริษัท
การประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (ORSA) ต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงสาคัญ
ทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีต่อผู้ถือกรมธรรม์ รวมทั้งผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงสถานะทางเศรษฐกิจในอนาคต หรือปัจจัยภายนอกอื่นๆ
ข้อ 7 ให้บริษัทกาหนดโครงสร้างการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงที่มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และ
การควบคุมดูแลความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 8 ให้บริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมความเสี่ยงของบริษัท โดยนาไปปฏิบัติใช้
กับการดาเนินธุรกิจของบริษัท และมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
ข้อ 9 สานักงานอาจกาหนดแนวทางในรายละเอียดเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ และเมื่อมี
การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวให้ถือว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว
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หมวด ๒
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
______________________

ข้อ 10 ให้บริษัทจัดทานโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้ สื่อสารให้พนักงานในบริษัทนาไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ต้องรองรับและสอดคล้องกับระยะเวลาการดาเนินการภายใต้แผนธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้ แผนธุรกิจต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ 11 นโยบายการบริหารความเสี่ยงต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย
(1) นโยบายของบริษัทในการจัดการความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
(2) ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการบริหารความเสี่ยง และภาพรวมโครงสร้างธรรมาภิบาล
รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท
(3) ความสัมพันธ์ระหว่างการกาหนดเบี้ยประกันภัย การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
การพิจารณารับประกันภัย และการลงทุน
(4) แนวทางการรายงานความเสี่ยง และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง
(5) กรอบการทดสอบภาวะวิกฤตที่ระบุถึงความถี่และสาระสาคัญของการทดสอบ ทั้งกรณีที่ทาเป็น
ประจาและสถานการณ์ที่นาไปสู่การทดสอบแบบเฉพาะกิจ
(6) ช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (risk tolerance) สาหรับความเสี่ยงทุกประเภทที่สอดคล้องกับ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite) ของบริษัท
(7) ความเชื่อมโยงระหว่างช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกฎหมาย
เงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์ (ถ้ามี) และกระบวนการในการติดตามความเสี่ยง
(8) การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ในการ
ดาเนินธุรกิจภายใต้บริบทของสถานการณ์ปัจจุบัน
ข้อ ๑2 ให้บริษัททบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง หรือทันทีหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในกลยุทธ์ทางธุรกิจ และ/หรือ ความเสี่ยงที่สาคัญ
ทั้งนี้ นโยบายการบริหารความเสี่ยงต้องได้รับการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของ
บริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และพร้อมให้สานักงานตรวจสอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงได้ตลอดเวลา
ข้อ ๑3 ให้บริษัทจัดทานโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ครอบคลุมกิจกรรมดังต่อไปนี้
เป็นอย่างน้อย
(1) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
(2) การกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
(3) การพิจารณารับประกันภัย
(4) การลงทุน
(5) การจัดการค่าสินไหมทดแทน
(6) ประกันภัยต่อ
(7) การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
(8) การจัดจ้างบุคคลภายนอก (ถ้ามี)
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ข้อ ๑4 บริษัทต้องกาหนดขอบเขตการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงและ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และขอบเขตการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมประเภทความเสี่ยงสาคัญ
ที่มีอยู่ในกิจกรรมและกระบวนการดาเนินงานของบริษัท ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย
(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (strategic risk)
(๒) ความเสี่ยงด้านการประกันภัย (insurance risk)
(3) ความเสี่ยงด้านตลาด (market risk)
(4) ความเสี่ยงด้านเครดิต (credit risk)
(5) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk)
(6) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (operational risk)
(7) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (reputation risk)
(8) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology risk)
(9) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (emerging risk)
(10) ความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจ (group risk) (ถ้ามี)
หมวด ๓
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
______________________

ข้อ ๑5 บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
(๑) บริษัทต้องระบุความเสี่ยงสาคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและความเสี่ยงที่คาดการณ์ว่าจะเกิดกับบริษัท
พร้อมแหล่งที่มาของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท ทั้งในทางการเงินและที่มิใช่ทางการเงิน และจัดทาเป็นทะเบียน
ความเสี่ยง โดยบริษัทต้องคานึงถึงทิศทาง การขยายงานและแผนรองรับการขยายงานตามที่ระบุไว้ในแผนธุรกิจ และ
ต้องทบทวนความเสี่ยงของบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญของเหตุการณ์
ความเสี่ยง
ทั้งนี้ ให้บริษัทรายงานการติดตามความเสี่ยงที่สาคัญ และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
(๒) บริษัทต้องประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงวิธีที่ใช้ในการประเมินและการจัดลาดับความเสี่ยง
ตามความสาคัญ
(๓) บริษัทต้องมีการตอบสนองความเสี่ยงให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่กาหนดไว้
(๔) บริษัทต้องมีการควบคุมและติดตามกระบวนการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความ
เสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงต้องมีการรายงานประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยงให้
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทราบอย่างสม่าเสมอ
(๕) บริษัทต้องมีระบบการรายงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและสถานะความเสี่ยง ตามประเภท
ของความเสี่ยง โดยให้คานึงถึงกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท ซึ่งต้องจัดให้มีเอกสารที่
พร้อมให้สานักงานตรวจสอบได้ตลอดเวลา ดังต่อไปนี้
(ก) สรุปการรายงานสถานะความเสี่ยง และสรุปการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
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(ข) สรุปการรายงานผลการประเมินการตรวจสอบภายในประจาปี ที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(ค) บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์สาคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของ
บริษัทอย่างมีนัยสาคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง
หมวด 4
เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้
______________________

ข้อ 16 บริษัทต้องพิจารณาปริมาณเงินกองทุนที่จาเป็นในการดาเนินธุรกิจภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้และสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท และต้องแสดงให้เห็นว่าเงินกองทุนของบริษัทเพียงพอตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้ รวมถึงต้องพิจารณาถึงคุณภาพและความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของบริษัท
ข้อ 17 การดาเนินการภายใต้กระบวนการบริหารความเสี่ยงในหมวด 3 ต้องพิจารณาถึงเงินกองทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกฎหมาย และเงินกองทุนที่มีอยู่ของบริษัท ในกรณีที่เงินกองทุนที่ต้องดารง
ไว้ตามกฎหมายไม่เพียงพอหรือไม่ครอบคลุมความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญอยู่ บริษัทต้องคานวณเงินกองทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกฎหมายมีความเหมาะสม
เพียงพอแล้ว บริษัทต้องจัดทาเอกสารเพื่ออธิบายและแสดงเหตุผลอย่างชัดเจน
หมวด 5
การประเมินความมั่นคงทางการเงิน และการบริหารเงินกองทุน
______________________

ข้อ 18 ให้บริษทั กาหนดอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนภายใน ซึ่งต้องสูงกว่าอัตราส่วนความ
เพียงพอของเงินกองทุนตามที่กฎหมายกาหนดไว้ และอธิบายวิธีการกาหนดอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน
ภายในดังกล่าว
ข้อ 19 ให้บริษัทจัดทากระบวนการบริหารเงินกองทุน ซึ่งสอดคล้องกับช่วงระยะเวลาของแผนธุรกิจ
ข้อ 20 ให้บริษทั จัดทาแผนฉุกเฉินเงินกองทุน (capital contingency plan) เพื่อสนับสนุนการดาเนินการ
ตามแผนธุรกิจ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเงินกองทุน
โดยแผนฉุกเฉินเงินกองทุนต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
(1) การกาหนดเกณฑ์อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (thresholds) ซึ่งเป็นสัญญาณให้
บริษัทเริ่มดาเนินการตามมาตรการเพื่อรักษาเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
(2) การกาหนดมาตรการเพื่อลดระดับความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญอยู่ รวมทั้งแนวทางการเพิ่มเงินกองทุนที่
สามารถนามาใช้ได้ เมื่ออัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ากว่าเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด ทั้งนี้ มาตรการแก้ไขต้องมี
ความเป็นไปได้ และมีความเฉพาะเจาะจง รวมถึงสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
ทั้งนี้ ให้คานึงถึงข้อจากัดอื่นในการเพิ่มเงินกองทุนด้วย เช่น ข้อจากัดการสนับสนุนทางการเงินจาก
กลุ่มธุรกิจ เป็นต้น
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ข้อ 21 บริษัทต้องมั่นใจว่าการประเมินเงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ได้มีความเพียงพอสาหรับเงินกองทุนที่
ต้องดารงไว้ตามกรอบการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงและเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้ บริษัทจะต้อง
แสดงหลักฐานต่อสานักงานว่าบริษัทมีกลไกควบคุมความสามารถในการเพิ่มเงินกองทุนในกรณีที่มีความจาเป็น
เร่งด่วน
หมวด 6
ความเชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยง กลยุทธ์ และเงินกองทุน
______________________

ข้อ 22 ในการจัดทาแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ บริษัทต้องวิเคราะห์และประเมินความสามารถในการดาเนิน
ธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ ที่เชื่อมโยงกับกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง และเงินกองทุน ทั้งภายใต้สถานการณ์
ปกติและสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
ข้อ 23 บริษัทต้องพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินในการตัดสินใจทาง
ธุรกิจอยู่เสมอ โดยจะต้องกาหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความมั่นคงทางการเงินให้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
หมวด 7
การวิเคราะห์ความต่อเนื่อง และการทดสอบภาวะวิกฤต
______________________

ข้อ ๒4 ให้บริษัททาการวิเคราะห์ความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ที่หลากหลายที่บริษัท
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตไปจนถึงการทดสอบภาวะวิกฤต ตามระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจและระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ และดาเนินการอย่างน้อยปีละครั้ง
ข้อ ๒5 การวิเคราะห์ความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สาคัญทั้งความเสี่ยงเชิง
คุณภาพและความเสี่ยงเชิงปริมาณภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและ
ความมั่นคงทางการเงินของบริษัท และต้องคานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ความเสี่ยงของบริษัทในอนาคต โดยบริษทั จะต้องทาการประมาณการสถานะทางการเงิน เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้
และอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนภายในของบริษัท
ข้อ ๒6 การกาหนดสถานการณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ต้องประกอบไปด้วยสถานการณ์พื้นฐาน (base)
สถานการณ์เศรษฐศาสตร์มหภาค (macroeconomic) สถานการณ์วิกฤติทางการเงิน (financial crisis) สถานการณ์
โรคระบาด (pandemic) สถานการณ์มหันตภัย (catastrophe) และภาวะวิกฤตแบบย้อนกลับ (reverse stress test)
และจะต้องมีอย่างน้อย 1 สถานการณ์ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่บริษทั กาหนดขึ้นเอง (self-select)
ข้อ 27 บริษัทต้องจัดทาแผนการดาเนินการ (management action) อันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ความ
ต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงต้องจัดทาแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Contingency
Plan: BCP) เพื่อให้บริษัทสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามปกติ
ข้อ ๒8 หากสานักงานเห็นสมควรว่ามีเหตุหรือปัจจัยและความเสี่ยงอื่นใดอันอาจส่งผลกระทบต่อรายได้
เงินกองทุน ชื่อเสียง หรือการดารงอยู่ของบริษัท ระบบประกันภัย หรือเสถียรภาพของระบบการเงิน สานักงานอาจสั่ง
เป็นการทั่วไปหรือเป็นรายกรณีให้บริษัทดาเนินการทดสอบภาวะวิกฤต เพื่อศึกษาผลกระทบในเรื่องดังกล่าวได้
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หมวด 8
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
______________________

ข้อ ๒๙ บริษัทต้องให้ความสาคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรและดาเนินการ
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการทางานของพนักงานทุกคนในองค์กร โดยดาเนินการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้บริหารต้องกาหนดทิศทาง นโยบาย และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงและสื่ อสาร
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไปยังพนักงานทุกคนเพื่อให้เกิดความ
ตระหนักและเห็นคุณค่าของการบริหารความเสี่ยง
(๒) บริษัทต้องจัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้างความ
ระมัดระวัง และตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อฝ่ายงาน ต่อองค์กรและต่อผู้เกี่ยวข้อง
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
(๓) บริษัทต้องมีการบูรณการการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการตัดสินใจทางธุรกิจ การกากับดูแล
กิจการ และการควบคุมภายในของบริษัท
หมวด 9
โครงสร้างการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
______________________

ข้อ ๓๐ ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดใน
ประกาศฉบับนี้ และมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติ
(ก) กรอบการบริหารความเสี่ยง
(ข) นโยบายการบริหารความเสี่ยง
(ค) กลยุทธ์และแผนธุรกิจ
(ง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(จ) รายงานการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (ORSA report)
(๒) กาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง
รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท
(๓) กากับดูแลบริษัทในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(ก) การบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(ข) การจัดทารายงานสถานะความเสี่ยง และรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
(ค) การทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง หรือทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์สาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
(ง) ฐานะเงินกองทุนของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่มั่นคงและเพียงพอที่จะรองรับการดาเนินธุรกิจทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคตอย่างเหมาะสม
(จ) การสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานบริหารความ
เสี่ยงให้สามารถปฏิบัติตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ และได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ
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ข้อ ๓๑ ให้ผู้บริหารมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) รับผิดชอบการดาเนินธุรกิจประจาวันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ กรอบการ
บริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท
(2) ทาให้มั่นใจว่าการรายงานการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (ORSA
report) มีความถูกต้อง แม่นยา ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นไปตามที่ประกาศกาหนด
(3) จัดให้มีการให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งทาให้
มั่นใจว่าบุคลากรสามารถนาไปปฏิบัติใช้จริงในการทางาน
ข้อ ๓๒ ให้บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหมวดนี้ เว้นแต่บริษัทมี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๓๔ ได้อย่างครบถ้วน
กรณีสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสานักงาน
ใหญ่หรือสานักงานภูมิภาคตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกากับธุรกิจประกันภัยของประเทศนั้นกาหนด ให้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงดังกล่าวสามารถเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสาขาบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศได้
ตามวรรคหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานจนเป็นที่พอใจของสานักงานว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว
สามารถกากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ได้ครบถ้วน
ให้บริษัทนาส่งมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายชื่อของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง หนังสือรับรองประวัติของกรรมการบริหารความเสี่ยงตามแบบที่สานักงานกาหนดต่อสานักงานภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
จัดส่งกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อสานักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้ารับตาแหน่งหรือวันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงกฎบัตรอย่างมีนัยสาคัญ
กรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงลาออก หรือถูกถอดถอนก่อนครบวาระบริษัทต้องรายงานพร้อม
แจ้งเหตุผลต่อสานักงานเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นสภาพการเป็นคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
ข้อ ๓๓ บริษัทต้องจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยห้าคน ให้เหมาะสมกับขนาด ลักษณะ
และความซับซ้อนของกิจกรรมของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับมติแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
(๒) กรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท
(๓) กรรมการบริหารความเสี่ยงรายอื่นต้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นผู้บริหาร
ของบริษัท หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัติ โดยต้องครอบคลุมความเสี่ยงที่สาคัญ อย่างน้อยตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑4
(๒) ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
(๓) จัดให้มีการประชุมเป็นประจาอย่างน้อยทุกไตรมาสเพื่อติดตามสถานะความเสี่ยง และการ
เปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่
ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่
กาหนด ตามความเหมาะสม และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

- 10 (๔) กากับดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
(๕) ทาให้มั่นใจว่าบริษัทดาเนินกิจการภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยง
(๖) จัดเตรียมแผนบรรเทาความเสี่ยงเพื่อรับมือกับความเสี่ยงกรณีฉุกเฉิน

ในกรณีที่จาเป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอคาปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกได้ ด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท
ข้อ ๓๕ ให้บริษัทจัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการควบคุมการดาเนินงานของบริษัท (control functions)
ซึ่งประกอบไปด้วย การบริหารความเสี่ยง (risk management) การดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (compliance) งาน
ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย (actuarial) และการตรวจสอบภายใน (internal control) ทั้งนี้ บริษัทอาจเลือกที่จะรวม
การดูแลเรื่องดังกล่าวภายใต้หน่วยงานเดียวกันก็ได้ ยกเว้นการตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระจากงานด้านอื่น
ทั้งนี้ สาหรับ งานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย (actuarial) และการตรวจสอบภายใน (internal control)
บริษัทอาจจ้างบุคคลภายนอกเพื่อดาเนินการแทนบริษัท โดยให้เป็นตามประกาศสานักงานว่าด้วยเรื่องแนวทางปฏิบัติ
ในการใช้บริการจากบุคคลภายนอก (outsourcing)
ข้อ ๓๖ หน่วยงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) สนับสนุนการทางานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหาร
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
(๒) ระบุความเสี่ยงที่สาคัญที่บริษัทเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
(๓) ประเมิน รวบรวม และติดตาม รวมถึงช่วยให้หน่วยงานภายในบริษัทสามารถระบุ ประเมิน และ
บริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(๔) สร้างแนวทางการประเมินลักษณะความเสี่ยงของบริษัทที่เป็นการคาดการณ์ไปข้างหน้า โดยการ
ประเมินสภาพแวดล้อมความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงที่มีโอกาสจะ
เกิดขึ้นได้ทันท่วงที
(๕) พิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากโครงสร้างการจ่ายผลประโยชน์และค่าตอบแทน
(๖) จัดทาการการวิเคราะห์สถานการณ์และการทดสอบภาวะวิกฤตภายใต้กรอบและนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
(๗) จัดทารายงานสถานะความเสี่ยงที่ระบุถึงความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญ และรายงานการปฏิบัติตาม
นโยบายการบริหารความเสี่ยง เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างสม่าเสมอ และนาเสนอแก่คณะกรรมการบริษัท และ
ผู้บริหาร รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวกับการควบคุมการดาเนินงานของบริษัท
(๘) จัดทาเอกสารและรายงานการเปลี่ยนแปลงสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อกรอบและนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการนาไปใช้จริงและมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
(๙) จัดทารายงานการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (ORSA report)
(๑๐) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้บริษัทสามารถดารงภาพรวมของลักษณะความเสี่ยงที่ยอมรับได้ทั้งระดับ
บริษัทและระดับกลุ่มธุรกิจ
(๑๑) ประเมินตนเองในเรื่องของคุณภาพการทางาน และติดตามการปรับปรุงใดๆ ที่จาเป็นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
ในกรณีที่จาเป็น หน่วยงานบริหารความเสี่ยงอาจขอคาปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท
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ข้อ ๓๗ บริษัทต้องจัดให้มีหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมดูแลการ
ทางานของหน่วยงานบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามที่กาหนดในข้อ ๓6 โดยบุคคลดังกล่าว ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะที่จาเป็นต่อการบริหารความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจประกันภัยของบริษัท และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างสมบูรณ์
ให้บริษัทรายงานการแต่งตั้งและการสิ้นสุดการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงาน ตามวรรคหนึ่ง ต่อคณะกรรมการ
บริษัทหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสานักงาน โดยการรายงานดังกล่าวต่อสานักงานให้ดาเนินการภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือสิ้นสุดการแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการรายงานการสิ้นสุดการแต่งตั้ง
ให้บริษัทระบุเหตุแห่งการสิ้นสุดด้วย
ข้อ ๓8 หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงต้องนาเสนอผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทเป็นประจาอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
(๑) รายงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการเปลี่ยนแปลงของลักษณะ
ความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยงและแผนธุรกิจ ตามความเหมาะสม
(๒) แสดงหลักฐานของกระบวนการติดตามความเสี่ยงหลักจากทะเบียนความเสี่ยง
ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงอาจทาหน้าที่แทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 34 (3)
ข้อ 39 การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ในประกาศว่าด้วยการควบคุมภายในของบริษัท และให้ขยายหน้าที่ความรับผิดชอบครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) กาหนด นาไปใช้ และรักษาไว้ซึ่งแผนการตรวจสอบตามระดับความเสี่ยง (risk based audit plan)
เพื่อตรวจสอบและประเมินความสอดคล้องของกระบวนการทางานในบริษัทกับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท
(๒) ติดตามและประเมิน ความเพียงพอและประสิทธิภาพของนโยบาย กระบวนการทางาน และการ
จัดทาเอกสาร รวมถึงการควบคุมการดาเนินงานทั้งในระดับบริษัทและระดับกลุ่มธุรกิจ
(๓) ประเมินความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องสมบูรณ์ และประสิทธิภาพของ กระบวนการในการจัดการ
สารสนเทศ (management information process) รวมถึง วิธีการที่ใช้ในการระบุ วัดผล จาแนกประเภท และ
รายงานข้อมูลที่ใช้ในบริษัท
(๔) ติดตามและประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานควบคุมการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย และเปิดเผยประเด็นสาคัญที่พบให้แก่
หน่วยงานดังกล่าว เพื่อทาการปรับปรุง
(๕) ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก รวมถึงประเมินคุณภาพของการทางานของผู้ตรวจสอบ
ภายนอก
ข้อ ๔0 หน่วยงานคณิตศาสตร์ประกันภัย มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินผลและจัดทาข้อเสนอแนะแก่
บริษัทเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ภาระผูกพันหรือหนี้สินของบริษัท โดยครอบคลุมถึงภาระผูกพันตามกรมธรรม์และค่าสินไหม
ทดแทน รวมถึงการประเมินสารองสาหรับความเสี่ยงด้านการเงิน
(๒) การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน โดยคานึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของสินทรัพย์และ
รายได้ในอนาคตที่ครอบคลุมภาระผูกพันของบริษัทที่มีต่อผู้ถือกรมธรรม์ และเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ รวมถึงภาระ
ผูกพันจากกิจกรรมอื่นๆ

- 12 (๓) นโยบายการลงทุนของบริษัทและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับผลตอบแทนที่

ได้กาหนดไว้เพื่อสนับสนุนการจ่ายผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย
(๔) สถานะความมั่นคงทางการเงินของบริษัท การคานวณเงินกองทุนขั้นต่าตามกฎหมาย รวมถึง
หนี้สินและภาระผูกพันของผู้เอาประกันภัย
(๕) เป้าหมายของสถานะความมั่นคงทางการเงินของบริษัท โดยการประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทุนและการทดสอบภาวะวิกฤตภายใต้สถานการณ์ต่างๆ และการวัดผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และระดับ
เงินกองทุนของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
(๖) การประเมินความเสี่ยงและกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับงานด้านคณิตศาสตร์
ประกันภัยหรือสถานะการเงินของบริษัท
(๗) การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ถือกรมธรรม์ที่เกี่ยวกับการจัดสรรผลกาไรแก่ผู้ถือกรมธรรม์ชนิดมี
เงินปันผล (ถ้ามี)
(๘) ความเพียงพอและความสมบูรณ์ของนโยบายการรับประกันภัย
(๙) การพัฒนา การกาหนดราคาและการประเมินความเพียงพอของแผนการประกันภัยต่อ
(๑๐) การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์รวมถึงการกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัยควบคู่ไปกับการ
ประเมินเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้สาหรับการรับประกันภัย
(๑๑) ความเพียงพอ ความแม่นยา และคุณภาพของข้อมูล วิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประเมิน
สารองประกันภัย
(๑๒) การทาวิจัย การพัฒนา การตรวจสอบและการใช้แบบจาลองภายใน สาหรับการคาดการณ์ทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัยหรือทางการเงิน และเพื่อการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
(๑๓) การดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ประกันภัยและการเงินตามที่คณะกรรมการบริษัท
กาหนด
ข้อ ๔1 การจัดตั้งหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศว่า
ด้วยการควบคุมภายในของบริษัท และให้ขยายหน้าที่ความรับผิดชอบครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมซึ่งให้ความสาคัญกับการประพฤติปฏิบัติที่มี
ความรับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อผูกพันภายในและภายนอก
(๒) ระบุ ประเมิน รายงาน และปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่สาคัญ
รวมถึง ภาระผูกพันที่มีต่อสานักงาน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
(๓) ทาให้มั่นใจว่าบริษัทมีการติดตามดูแลและมีนโยบาย กระบวนการทางานและการควบคุมที่
เหมาะสม ในส่วนที่สาคัญตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และจริยธรรม
(๔) จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างสม่าเสมอเกี่ยวกับข้อบังคับทางกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่
สาคัญให้แก่พนักงานในตาแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูง หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
(๕) อานวยความสะดวกเกี่ยวกับการรายงานที่มีชั้นความลับเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และให้
มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการรายงาน
(๖) ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและการละเมิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงทาให้มั่นใจว่ามีการ
ดาเนินการทางวินัยอย่างเพียงพอและมีการรายงานที่จาเป็นต่อสานักงาน
(๗) ประเมินตนเองในเรื่องของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทและติดตาม
การปรับปรุงใดๆ ที่จาเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
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หมวด 10
ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยง
______________________

ข้อ ๔2 บริษัทต้องจัดให้มีระบบสารสนเทศที่เชื่อถือได้ และมีรูปแบบที่เหมาะสม และสอดคล้องกับขนาด
ลักษณะ และความซับซ้อนของธุรกิจ
ข้อ ๔3 ระบบสารสนเทศของบริษัทต้องสามารถสนับสนุน ติดตามดูแล และควบคุม การบริหารความเสี่ยง
รวมถึงการนาข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๔4 บริษัทต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย มีการกาหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของ
บุคลากรเฉพาะที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีระบบสารองข้อมูลรวมทั้งระบบการกู้คืนข้อมูล ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น
รวมทั้งมีการกาหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและระบบสารสนเทศ
หมวด 11
การรายงาน และการจัดส่งเอกสาร
______________________

ข้อ ๔5 ให้บริษัทจัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (ORSA report)
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมตามหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขและระยะเวลาที่
สานักงานประกาศกาหนด
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หมายเหตุ:- เนื่องจากธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารความเสี่ยง หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้
จึงกาหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดองค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) และการ
ประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน (ORSA) ที่บริษัทพึงมี เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีการบูรณการการบริหาร
ความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและ
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งรวมไปถึงกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยง
กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการดารงเงินกองทุน รวมถึงการประเมินความมั่นคงทางการเงิน และการกากับดูแลกิจการที่ดี
ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับขนาด ลักษณะ และความซับซ้อนของกิจกรรมของบริษัท จึงจาเป็นต้องออก
ประกาศนี้

เอกสารแนบ 1: ขอบเขตการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคง
ทางการเงิน (ORSA) ของบริษัทชั้นหนึ่ง ชั้นสองเอ และชั้นสองบี
ในการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน (ERM/ORSA)
ของประกาศฉบับนี้ ให้บริษัทชั้นหนึ่ง (Tier 1) ชั้นสองเอ (Tier 2A) และชั้นสองบี (Tier 2B) ดาเนินการดังนี้
ชั้นบริษัทที่ต้อง
ดาเนินการ
บริษัททั้งหมด

หมวด
1 ทั่วไป
2 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
4 เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้
5 การประเมินความมั่นคงทางการเงิน และการบริหาร
เงินกองทุน
6 ความเชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยง กลยุทธ์ และ
เงินกองทุน
7 การวิเคราะห์ความต่อเนื่อง และการทดสอบภาวะ
วิกฤต
8 วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
9 โครงสร้างการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
10 ระบบสารสนเทศที่เชื่อถือได้
11 การรายงาน และการจัดส่งเอกสาร
5 การประเมินความมั่นคงทางการเงิน และการบริหาร
เงินกองทุน
6 ความเชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยง กลยุทธ์ และ
เงินกองทุน
2 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
5 การประเมินความมั่นคงทางการเงิน และการบริหาร
เงินกองทุน

ข้อ
4-9
10, 11*, 12, 13 (1) (7), 14
15
16, 17
18
22
24 - 28
29
30 - 41
42 - 44
45
21

บริษัท Tier 1 ภาค
บังคับ
บริษัท Tier 2A และ
23
Tier 2B ภาคสมัครใจ
บริษัท Tier 1 และ
13 (8)
Tier 2A ภาคบังคับ
19 - 20
บริษัท Tier 2B ภาค
สมัครใจ
หมายเหตุ:
* สาหรับช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ในข้อ 11(6) และ 11(7) ให้บริษัท Tier 2A และ Tier 2B ระบุช่วงความ
เบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ สาหรับความเสี่ยงด้านประกันภัย และความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้านเครดิต เป็นอย่าง
น้อย และสาหรับบริษัท Tier 2B ความเสี่ยงด้านตลาดไม่รวมถึงความเสี่ยงด้านการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

เอกสารแนบ 2: คาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) และกระบวนการ
ประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (ORSA)
การบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
(ORSA) มีความคล้ายคลึงกันในเชิงกระบวนการเมื่อกล่าวถึงกรอบการบริหารความเสี่ยง (risk management framework)
ภายในบริษัท อย่างไรก็ตาม ทั้งสองกระบวนการมีความแตกต่างกันในเชิงของวัตถุประสงค์ในการนากรอบการบริหาร
ความเสี่ยงไปใช้ กล่าวคือ
“การบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม” หมายความว่า วิธีและกระบวนการที่บริษัทใช้ในการบริหารความเสี่ยง
แสวงหาโอกาสเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการระบุ ประเมิน วัดผล ติดตาม ควบคุม
และการบรรเทาความเสี่ยงที่บริษัทคาดว่าต้องเผชิญในอนาคต
“การประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท” หมายความว่า ชุดของกระบวนการที่บริษัทใช้
เพื่อการตัดสินใจและวิเคราะห์กลยุทธ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประเมินความเพียงพอในการบริหารความเสี่ยง และสถานะ
ความมั่นคงทางการเงิน ณ ปัจจุบันและที่คาดการณ์ไว้ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ (รวมถึงสถานการณ์ภาวะวิกฤต) ด้วยการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่สาคัญรวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยง แผนกลยุทธ์ และการบริหารเงินกองทุน
ซึ่งจะทาให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบตลอดจนมีความเข้าใจที่ดีถึงความต้องการเงินทุนและสามารถจัดสรร
เงินกองทุนให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา
1. กรอบการบริหารความเสี่ยง (risk management framework)
กรอบการบริหารความเสี่ยงสามารถอธิบายได้ด้วยแผนภาพดังต่อไปนี้
แผนภาพที่ 1: แผนภาพแสดงองค์ประกอบและความเชื่อมโยงของระบบการบริหารความเสี่ยง
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1.1 กรอบการบริหารความเสี่ยงถูกออกแบบเพื่อให้การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนอง
ความเสี่ยง การควบคุมและการติดตามความเสี่ยง รวมถึงการรายงานความเสี่ยงทั้งหมดที่บริษทั เผชิญอยู่สามารถ
ดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่เหมาะสม
1.2 กรอบการบริหารความเสี่ยงที่ดีต้องพิจารณาถึงความน่าจะเป็นของการเกิดความเสี่ยง ผลกระทบของ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และระยะเวลา (time horizon) ของการเกิดความเสี่ยง
2. กรอบการกากับดูแลความเสี่ยง (risk governance framework)
“กรอบการกากับดูแลความเสี่ยง” หมายความว่า กรอบการทางานที่อธิบายถึงโครงสร้างการกากับดูแล
การบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทที่ระบุถึง บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์
ในการบริหารความเสี่ยง
โครงสร้างการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ การกากับดูแลการ
ปฏิบัติงานแบบ 3 Lines of Defense (LoD) ตามแผนภาพที่ 2
แผนภาพที่ 2: แผนภาพแสดง 3 lines of defense

3 lines of defense ประกอบด้วย
1) ผู้รับผิดชอบระดับแรก (first line of defense) คือ หน่วยธุรกิจหรือเจ้าของความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการระบุและบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการออกแบบและการดาเนินการควบคุมความเสี่ยง โดยจะต้องให้
ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยง และกาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจาวัน
2) ผู้รับผิดชอบระดับที่สอง (second line of defense) คือ หน่วยงานบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย มีหน้าที่ติดตามการดาเนินงานของหน่วยธุรกิจ รวมถึงให้คาแนะนาและดาเนินการใดๆ เพื่ออานวยความ
สะดวกต่อการบริหารความเสี่ยง โดยทั่วไปหน่วยงานดังกล่าวต้องที่มีความเป็นกลาง แต่อาจไม่เป็นอิสระจากผู้รับผิดชอบ
ระดับแรกเสมอไป
3) ผู้รับผิดชอบระดับที่สาม (third line of defense) คือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบ และ
ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท โดยจะต้องเป็นอิสระจากผู้รับผิดชอบ
ระดับอื่น
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3. การควบคุมภายใน (internal control system)
“การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่บริษัทจัดให้มีขึ้น และนามาถือปฏิบัติเพื่อ
สร้างความมั่นใจ และเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่าบริษัทจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท และทาให้
รายงานทางการเงินของบริษัทมีความน่าเชื่อถือ โดยการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายที่
เกี่ยวข้องรวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
กรอบการบริหารความเสี่ยงควรได้รับการสนับสนุนจากระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (control environment) คือ ชุดของมาตรฐาน กระบวนการ และ
โครงสร้างที่เป็นพื้นฐานสาหรับการดาเนินการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร
2) การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) คือ กระบวนสาหรับการระบุ และประเมินความเสี่ยงอย่าง
เป็นประจาและสม่าเสมอ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
3) กิจกรรมการควบคุม (control activities) คือ การดาเนินการที่จัดทาขึ้นจากนโยบาย และขั้นตอนที่ทา
ให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดาเนินการในการบรรเทาความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
4) สารสนเทศและการสื่อสาร (information and communication) คือ กระบวนการในการจัดทา
เผยแพร่ และรับข้อมูลที่จาเป็นของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
5) กิจกรรมการตรวจสอบ (monitoring activities) คือ การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลแบบ
แยกส่วน หรือการประเมินผลแบบผสมผสานระหว่างสองรูปแบบ เพื่อทาให้มั่นใจว่าองค์ประกอบของการควบคุม
ภายในสามารถดาเนินการได้และเป็นในปัจจุบัน
4. วงจรข้อเสนอแนะ (feedback loop)
“feedback loop” คือ กระบวนการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงภัย (risk
exposure) ที่จะนาไปสู่การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการดาเนินการบรรเทาความเสี่ยงภายใต้กรอบ
แนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าการตัดสินใจโดยคณะกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัท มีการติดตามและรายงานในเวลาที่เหมาะสม และช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
ความเสี่ยงได้ โดยกรอบแนวทางดังกล่าวควรมีกลไกในการรวบรวมความเสี่ยงและข้อมูลใหม่ๆ ที่มีความจาเป็นอย่าง
น้อยไตรมาสละครั้ง และมีระบบในการระบุและติดตามการละเมิด หรือความเป็นไปได้ในการละเมิดขีดจากัดความ
เสี่ยงของบริษัท
ตัวอย่างของ feedback loop คือ ฝ่ายลงทุนของบริษัททาการวิเคราะห์การลงทุนในตราสารรูปแบบใหม่ซง่ึ
พบว่าอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่ต่อบริษัท และคาดการณ์ว่าบริษัทต้องดารงเงินกองทุนเพิ่มเติม ดังนั้นฝ่ายลงทุน
ของบริษัทอาจปรึกษาประเด็นที่พบและผลการวิเคราะห์กับหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ก่อนเสนอแนวทางการ
ดาเนินการและการป้องกันความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการตัดสินใจตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของ
บริษัท เมื่อบริษัทได้ดาเนินการตามมติคณะกรรมการแล้ว ฝ่ายลงทุนและหน่วยงานบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการ
ติดตาม และรายงานผลการดาเนินการต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไป
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5. นโยบายการบริหารความเสี่ยง (risk management policy)
5.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงต้องระบุถึงขอบเขตความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามความ
เสี่ยง การรายงานความเสี่ยง และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานหลักที่ดูแลเกี่ยวกับการควบคุมการ
ดาเนินงานของบริษัท (key control functions) อย่างไรก็ตาม การจัดทานโยบายความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมหลัก
ของบริษัทจะต้องมีการระบุถึงมาตรการที่ใช้ในการควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทอย่างเฉพาะเจาะจง ยกตัวอย่าง
เช่น นโยบายการบริหารความเสี่ยงสาหรับการลงทุนของบริษัทควรประกอบด้วย กลยุทธ์การลงทุน และการกาหนด
ขีดจากัดการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทเป็นอย่างน้อย
5.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยงควรมีการอธิบายหน้าที่ของพนักงานแต่ละคนให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่
ของตนในการบริหารความเสี่ยงสาหรับงานภายใต้ความรับผิดชอบ ซึ่งนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะต้องอธิบาย
ถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ตอบสนองต่อโครงสร้างการกากับดูแลความเสี่ยงและวัฒนธรรม
องค์กร
6. ความเชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยง กลยุทธ์ และเงินกองทุน
6.1 บริษทั ควรมั่นใจว่าได้ดาเนินธุรกิจโดยมีการเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง
และการบริหารเงินกองทุน โดยบริษัทควรคาดการณ์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพและความเสี่ยงเชิงปริมาณที่อาจเกิดขึ้น
จากแผนกลยุทธ์ ซึ่งนามาสู่ความต้องการของเงินกองทุน เพื่อให้สามารถวางแผนการบริหารเงินกองทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
บริษัทควรวิเคราะห์และประเมินความสามารถในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงคาดการณ์การบริหารความเสี่ยง
และทรัพยากรทางการเงินภายใต้สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัท ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อการจัดทาแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้บริษัทสามารถตัดสินใจดาเนินการเพื่อ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาดและภาวะทางเศรษฐกิจที่ไม่คาดคิด รวมถึงนวัตกรรมใหม่ในอุสาหกรรม
และปัจจัยอื่น เช่น จานวนประชากร กฎหมายและกฎระเบียบ ระบบสาธารณสุข และการพัฒนาด้านสังคม เป็นต้น
แผนภาพที่ 3: แผนภาพแสดงตัวอย่างความเชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยง กลยุทธ์ และเงินกองทุน

ORSA-specific process

Related business process

Deliverable
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6.2 การบริหารความมั่นคงทางการเงินที่เชื่อมโยงกับกระบวนการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALM) เพื่อ
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALM) เป็นกระบวนการในการกาหนด ดาเนินการ ติดตาม และ
ปรับปรุงกลยุทธ์และการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินในการ
กาหนดช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้และข้อจากัดความเสี่ยงต่างๆ
ความเสี่ยงที่ครอบคลุมในการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท อย่างไรก็ตาม
โดยปกติจะครอบคลุมความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้าน
ตลาด และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ ในการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินจะพิจารณาจากการจับคู่
ระยะเวลาของสินทรัพย์และหนี้สิน (duration matching of asset and liability) ของบริษัทเป็นสาคัญ รวมถึง
ประเภทของสินทรัพย์ลงทุน กลยุทธ์การลงทุน สภาพเศรษฐกิจ และความเสี่ยงของประเภทหนี้สิน
ทั้งนี้ โดยทั่วไปเทคนิคที่ใช้ในการคานวณระยะเวลาของกระแสเงินสดของสินทรัพย์และหนี้สินคือ
วิธีการ “modified duration” ซึ่งมีวิธีการคานวณดังนี้
modified duration (years) =
โดย

Σ[𝑡∗𝐶𝐹𝑡 ∗𝑣]
Σ [ 𝐶𝐹𝑡 ∗𝑣]

𝑡 = ปีของกระแสเงินสด
𝑣 = ปัจจัยการคิดลดเพื่อสะท้อนมูลค่าเงินตามเวลา
𝐶𝐹𝑡 = กระแสเงินสดของสินทรัพย์หรือหนี้สิน

7. กรอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite framework)
“ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite)” หมายความว่า ระดับความเสี่ยงในภาพรวมที่บริษัทเต็มใจ
ยอมรับเพื่อให้บรรลุภารกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจ ซึง่ มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัฒนธรรม
องค์กร ศักยภาพของบริษัท ความสามารถในการรับความเสี่ยง และกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้สามารถทาได้ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และมักจะแสดงเป็นผลลัพธ์ของระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้และ/หรือที่ยอมรับไม่ได้
“ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (key risk indicator)” หมายความว่า ตัวชี้วัดที่แสดงให้ทราบถึงสถานะหรือแนวโน้ม
ของความเสี่ยง และสามารถใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าหากมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในด้านต่างๆในบริษัท บางกรณี
อาจแสดงในรูปแบบอัตราส่วนที่สาคัญเพื่อให้ฝ่ายบริหารของบริษัทใช้เป็นตัวชี้วัดในการติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงโอกาสที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในอนาคต
“ทะเบียนความเสี่ยง (risk register)” หมายความว่า ตารางที่แสดงข้อมูลความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญอยู่ อย่าง
น้อย ได้แก่ ความเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง เจ้าของความเสี่ยง ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง มาตรการ
จัดการความเสี่ยงที่ใช้ในปัจจุบัน และมาตรการติดตามความเสี่ยง โดยจัดทาเป็นสิบอันดับแรกที่สอดคล้องกับแผน
ธุรกิจ
“ช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (risk tolerance)” หมายความว่า ระดับความเสี่ยงที่กาหนดย่อยลงมาจาก
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อกาหนดกรอบในการดาเนินงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ โดยอาจกาหนดย่อย
ลงมาตามสายธุรกิจ ประเภทความเสี่ยง สายผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมหลักตามความเหมาะสม
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“ขีดจากัดความเสี่ยง (risk limit)” หมายความว่า เกณฑ์ที่ระบุไว้สาหรับดัชนีชี้วัดความเสี่ยง โดยการ
กาหนดขีดจากัดความเสี่ยงจะช่วยให้บริษัทสามารถติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในภายในช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้
และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ขีดจากัดความเสี่ยงสามารถกาหนดได้จากข้อมูลในอดีต กฎระเบียบข้อบังคับ
และการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ
7.1 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่กาหนดทิศทางและให้คานิยามของระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ โดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงและเงินกองทุน ทั้งนี้ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควรสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
7.2 การจัดทากรอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต้องพิจารณาถึงเรื่องต่อไปนี้
(ก) แผนธุรกิจ และผลการทดสอบภาวะวิกฤต
(ข) การระบุความเสี่ยงที่บริษัทเต็มใจยอมรับ และไม่เต็มใจยอมรับ
(ค) ช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ตามความเสี่ยงที่ระบุไว้
(ง) การใช้ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ในการติดตามความเสี่ยงที่สาคัญทั้งหมด
(จ) การสื่อสารกรอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
ทั่วทั้งองค์กร
7.3 หากกิจกรรมใดมีความเสี่ยงเกินกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือเกินกว่าช่วงความเบี่ยงเบนที่
ยอมรับได้ บริษัทจะต้องเสนอการละเมิดดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการดาเนินการ รวมถึง
พิจารณาความจาเป็นในการทบทวนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือหรือช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ของบริษัท
เพื่อให้บริษัทสามารถดาเนินการที่เหมาะสมตามที่ได้รับอนุมัติต่อไป
7.4 บริษัทควรจัดทาดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ของบริษัท ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้
(ก) ช่วยคาดการณ์เหตุการณ์ที่เป็นไปได้ในอนาคต เพื่อให้บริษัทสามารถหลีกเลี่ยงหรือลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น
(ข) ช่วยให้บริษัทสามารถระบุจุดอ่อนของกระบวนการการควบคุมได้ดียิ่งขึน้
(ค) ช่วยให้บริษัทสามารถติดตามความเสี่ยงหลักที่เผชิญอยู่ รวมถึงทาให้เกิดการสื่อสารระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง
8. ความเสี่ยงภัยและการระบุความเสี่ยง (risk exposure and risk identification)
“ความเสี่ยง (risk)” หมายความว่า ความเป็นไปได้ของการเกิดความเสียหายหรือความล้มเหลวในการบรรลุ
เป้าหมายธุรกิจที่วางไว้ได้ซึ่งอาจมีสาเหตุจากเหตุการณ์ภายในหรือเหตุการณ์ภายนอก โดยบริษัทควรพิจารณาความ
เสี่ยงดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
(ก) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (strategic risk) หมายความรวมถึง ความไม่สอดคล้องกันระหว่างสอง
องค์ประกอบหรือมากกว่าดังต่อไปนี้: เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท กลยุทธ์ทางธุรกิจที่พัฒนาขึ้น ทรัพยากรที่
นาไปใช้เพื่อบรรลุเป้าหมาย คุณภาพของการปฏิบัติงานและสภาวะทางเศรษฐกิจของตลาดที่บริษัทดาเนินงาน
(ข) ความเสี่ยงด้านการประกันภัย (insurance risk) หมายความรวมถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการรับ
ประกันภัย
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(ค) ความเสี่ยงด้านตลาด (market risk) หมายความรวมถึง ความเสี่ยงของสถาบันที่เกิดจากความเสี่ยงที่
เกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาตลาด โดยเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ส่วนต่างระหว่างพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชน (credit spread) และราคาตราสารทุนและราคาสินค้า
โภคภัณฑ์
(ง) ความเสี่ยงด้านเครดิต (credit risk) หมายความรวมถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของ
ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันของคู่สัญญาใที่ได้ตกลงไว้กับบริษัท ความเสี่ยงด้านเครดิตอาจเกิดจาก
รายการทั้งในและนอกงบการเงินบริษัทอาจเผชิญความเสี่ยงด้านเครดิตจากเครื่องมือทางการเงินต่างๆ อาทิเช่น
พันธบัตร ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ หรือ อนุพันธ์ทางการเงินต่างๆ ฟิวเจอร์ส สวอป ออปชั่น และการรับประกันต่างๆ
(จ) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (operational risk) หมายความรวมถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเกิดจากความไม่เพียงพอหรือความล้มเหลวของ กระบวนการภายใน บุคลากร และระบบ
หรือจากเหตุการณ์ภายนอก
(ฉ) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (reputational risk) หมายความรวมถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายต่อ
บริษัทจากการเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือจุดยืนเนื่องจาก ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้นและ/หรือหน่วยงานกากับดูแล ที่มีมุมมอง
ภาพลักษณ์ต่อบริษัทในแง่ลบ ในกรณีดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นความเสี่ยงในการดาเนินงานโดยรวมของบริษัท
มากกว่าที่จะเป็นความเสี่ยงที่แยกออกไป
(ช) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk) หมายความรวมถึง ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไม่สามารถ
ชาระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกาหนด เนื่องจากหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินมา
ชาระได้ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ หรือไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ ซึ่งความเสี่ยงประเภทนี้
อาจเป็นผลมาจากสถาบันการเงินขาดความสามารถในการบริหารจัดการที่ไม่ได้เป็นไปตามแผนหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ของแหล่งเงินทุนและความล้มเหลวในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของ
สถาบันการเงินในการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดอย่างรวดเร็วโดยก่อให้เกิดการขาดทุนน้อยที่สุด
(ซ) ความเสี่ยงด้านมหันตภัย (catastrophe risk) หมายความรวมถึง ความเสี่ยงที่เหตุการณ์หนึ่ง หรือ
เหตุการณ์ต่อเนื่องที่มีขนาดใหญ่ โดยปกติเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาสั้นๆ (มักจะเป็น 72 ชั่วโมง) ที่ก่อให้เกิดการจ่ายค่า
สินไหมทดแทนจริงเบี่ยงเบนไปจากค่าสินไหมได้มีการคาดการณ์ไว้มาก
(ฌ) ความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจ (group risk) หมายความรวมถึง ความเสี่ยงที่บริษัทอาจได้รับผลกระทบ
เชิงลบจากเหตุการณ์ (ทั้งที่เป็นทางการเงินและที่มิใช่ทางการเงิน) จากธุรกิจในกลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงความ
เสี่ยงที่เกิดจากความมั่นคงทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทั้งหมดหรือบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจซึ่งได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ซึ่งเป็นทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มธุรกิจเองหรือ เหตุการณ์ภายนอกที่กระทบ
ต่อกลุ่มธุรกิจ ความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจอาจเกิดจาก ตัวอย่างเช่น การลุกลามของวิกฤตการณ์การเงิน การกู้ยืมเงิน
ในการทาธุรกิจ การนับเป็นเงินกองทุนซ้าซ้อนกัน การกระจุกตัว ความซับซ้อนของธุรกิจ นอกจากนี้ กิจกรรมต่างๆ
อาทิเช่น สินเชื่อ การโอนความเสี่ยง สภาพคล่อง การจ้างงานของบุคคลภายนอก และข้อมูลนอกงบดุลอาจทาให้เกิด
ความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจเพิ่มขึ้น
(ญ) “ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายความว่า ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบัติงานของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber threat)
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(ฎ) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (emerging risk) หมายความรวมถึง ประเด็นที่เห็นว่ามีนัยสาคัญที่จะเกิดขึ้น
แต่อาจจะยังไม่มีความเข้าใจที่ครบถ้วน หรือกาหนดให้ใช้ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขในด้านการประกันภัย การ
กาหนดราคา การตั้งสารอง หรือกาหนดเงินกองทุน
“ความเสี่ยงภัย (risk exposure)” หมายความว่า มูลค่าที่วัดจากความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์กับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยมักจะมีการจัดอันดับความเสี่ยงตามความน่าจะ
เป็นของการเกิดความเสียหาย (likelihood) และมูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (potential loss)
8.1 การประเมินความสัมพันธ์ภายในระหว่างประเภทความเสี่ยง (inter-dependencies of the risks)
ช่วยให้บริษัทสามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของการกากับดูแล การดาเนินธุรกิจ และการควบคุมการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ยังช่วยให้บริษัทออกแบบการทดสอบภาวะวิกฤต และการวิเคราะห์สถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทอาจ
พิจารณาความสัมพันธ์ภายในระหว่างประเภทความเสี่ยงได้ดังนี้
1) ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่รุนแรง
2) การกระจายความเสี่ยงภายในความเสี่ยงประเภทเดียวกัน และระหว่างประเภทความเสี่ยง
3) การประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
8.2 สาหรับความเสี่ยงบางประเภท เช่น ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้าน
ชื่อเสียง หรือความเสี่ยงจากกลุ่มธุรกิจ บริษัทอาจไม่สามารถทาการประเมินความเสี่ยงในเชิงปริมาณได้ ดังนั้น บริษัท
ควรจัดทาการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพที่เหมาะสม และควรมีรายละเอียดอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากรายละเอียดดังนี้
1) คาอธิบายรายละเอียดของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัท
2) วิธีการประเมินความเสี่ยง และการวิเคราะห์สถานการณ์
3) การจัดอันดับของความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง
4) รายละเอียดของวิธีในการจัดการกับความเสี่ยงที่สาคัญทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแผนการดาเนินการของ
ผู้บริหารในการจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถประเมินหรือยากต่อการประเมินเป็นเชิงปริมาณ
8.3 บริษัทต้องมั่นใจว่าบริษัทมีการควบคุมเพื่อบรรเทาความเสี่ยงสาคัญที่ได้ระบุไว้อย่างเหมาะสม โดย
บริษัทอาจกาหนดมาตรการเพื่อควบคุมและบรรเทาความเสี่ยงได้ดังนี้
1) ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยกาหนดการควบคุมภายในที่เหมาะสม
2) โอนความเสี่ยงให้กับบุคคลภายนอก ผ่านการประกันภัยต่อหรือวิธีอื่นๆ
3) หยุดหรือเปลี่ยนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ในกรณีที่ความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทประกันภัย และไม่สามารถควบคุม จากัด หรือโอนความเสี่ยงได้
9. เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกฎหมาย (capital requirement)
“เงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์” หมายความว่า เงินกองทุนที่บริษัทประกันจาเป็นต้องมีไว้ในการรองรับช่วง
เบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และช่วยสนับสนุนแผนธุรกิจ ซึ่งเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์จะต้องพิจารณาจาก
ความเสี่ยงที่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงเชิงเศรษฐศาสตร์ รวมถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง และวิธีการบรรเทาความ
เสี่ยงที่ใช้อยู่ในบริษัท ทั้งนี้ การกาหนดเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์จะช่วยให้บริษัทสามารถประเมินระดับเงินกองทุน
ที่เหมาะสม และช่วยในการตัดสินใจว่าความเสี่ยงใดที่บริษัทสามารถยอมรับได้หรือความเสี่ยงใดที่ต้องมีการถ่ายโอน
ความเสี่ยงออกจากบริษัท
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ความแตกต่างที่สาคัญระหว่างเงินกองทุนตามกฎหมายกับเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์คือ เงินกองทุนตาม
กฎหมายจะสะท้อนถึงค่าความเสี่ยงที่ประเมินบนพื้นฐานของข้อมูลอุตสาหกรรม ซึง่ กาหนดโดยสานักงาน ในขณะที่
เงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์จะสะท้อนถึงลักษณะความเสี่ยงและค่าความเสี่ยงของแต่ละบริษัทเป็นการเฉพาะ
10. การทดสอบภาวะวิกฤต การวิเคราะห์สถานการณ์ และการวิเคราะห์ความต่อเนื่อง (stress testing,
scenario analysis and continuity analysis)
“การทดสอบภาวะวิกฤต (stress testing)” หมายความว่า การวัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึง
ประสงค์ของปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง หรือบางปัจจัยรวมกัน ที่ส่งผลต่อฐานะทางการเงินขององค์กร
“การวิเคราะห์สถานการณ์ (scenario test)” หมายความว่า การวิเคราะห์สถานการณ์ที่คานึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ที่สะท้อนถึงเหตุการณ์ที่ในอดีต โดยนามาวิเคราะห์ตามสภาวะในปัจจุบัน การวิเคราะห์สถานการณ์
อาจจัดทาโดยใช้รูปแบบสถานการณ์ต่างๆที่เป็นไปได้ (range of scenarios) ซึ่งอาจระบุไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง
(deterministically) หรือเป็นการกาหนดสถานการณ์แบบสุ่ม (stochastically) โดยการใช้แบบจาลองเพื่อสร้าง
สถานการณ์ที่เป็นไปได้ เพื่อการวิเคราะห์ผลลัพธ์ในรูปแบบการแจกแจงทางสถิติ (statistical distributions)
10.1 การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการบริหารความเสี่ยง ERM และ ORSA ซึ่งทาให้เกิด
ความเชื่อมโยงกันระหว่างระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แผนธุรกิจ และการบริหารเงินกองทุนของบริษัท นอกจากนี้
บริษัทควรวิเคราะห์ความสามารถในการดาเนินธุรกิจโดยพิจารณาจากทรัพยากรทางการเงินและความสามารถในการ
ดาเนินธุรกิจให้กลับสู่ภาวะปกติ และควรมีการรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤต ต่อคณะกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทเพื่อทาการอนุมัติและกาหนดมาตรการแก้ไขสถานการณ์ภายใต้ภาวะวิกฤตอย่างเหมาะสม
10.2 ในสถานการณ์ที่อัตราส่วนความพอเพียงของเงินกองทุนลดลงต่ากว่าอัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนภายใน บริษัทต้องนาเสนอแผนการดาเนินการไว้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบภาวะวิกฤต โดยมี
ข้อพิจารณาดังนี้
1) ให้บริษัทประเมินแผนการดาเนินการทั้งหมด รวมถึงผลกระทบทางการเงิน และทาให้มั่นใจว่า
แผนการดาเนินการที่นาเสนอสาหรับการทดสอบภาวะวิกฤตและการคาดการณ์ทางธุรกิจมีความเหมาะสมเป็นไปได้
2) แผนการดาเนินการควรระบุระยะเวลาในการดาเนินการอย่างเหมาะสม และกาหนดผู้รับผิดชอบ
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
3) แผนการดาเนินการควรคานึงถึงเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์ (ถ้ามี) การดารงเงินกองทุนตาม
กฎหมาย และแหล่งที่มาของเงินทุน
4) ควรมีการสื่อสาร ติดตามการดาเนินการจัดการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ได้รับทราบ
11. การประเมินความมั่นคงทางการเงิน (solvency assessment) และการบริหารเงินกองทุน (capital
management)
11.1 บริษัทต้องมั่นใจว่าการแบ่งประเภทเงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ได้และการประเมินเงินกองทุนที่
สามารถนามาใช้ได้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อ เงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์ (ถ้ามี) และเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องการเพิ่มเงินกองทุนเร่งด่วน บริษัทต้องสามารถแสดงหลักฐานต่อ
สานักงานว่าบริษัทมีกลไกควบคุมเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวสามารถปฏิบัติได้จริง
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11.2 บริษัทควรจัดทากระบวนการบริหารเงินกองทุนซึ่งเป็นการประเมินความสามารถของตนเองในการ
ดาเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงและแหล่งของเงินทุนที่จาเป็นตลอดระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งโดยทั่วไปจะมี
ระยะเวลายาวนานกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการคานวณเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกฎหมาย
11.3 ในกรณีที่บริษัทมีผลการดาเนินงานขาดทุน บริษัทอาจต้องเพิ่มทุนเพื่อให้มีสามารถดาเนินธุรกิจต่อไป
ได้โดยมีเงินกองทุนเพียงพอตามที่กฎหมายกาหนดไว้และรักษาไว้ซึ่งกลยุทธ์ทางธุรกิจ อย่างไรก็ดี บริษัทไม่ควร
สันนิษฐานว่า จะสามารถหาเงินกองทุนพร้อมใช้ได้เมื่อถึงเวลาที่จาเป็น ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีการวางแผนการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนไว้ล่วงหน้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริหารเงินกองทุน
11.4 ในกรณีที่บริษัทเป็นสมาชิกของกลุ่มธุรกิจ บริษัทต้องพิจารณาลักษณะเฉพาะและข้อจากัดต่างๆของ
ความเป็นสมาชิกในกลุ่มธุรกิจนั้นในการประเมินความมั่นคงทางการเงินและความเพียงพอของเงินกองทุนเช่น การ
ทดแทนถ่ายโอนของเงินกองทุน (fungibility) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทต้องวิเคราะห์การสนับสนุนทางการเงินจาก
กลุ่มธุรกิจ และความสามารถในการนาเงินกองทุนใช้ได้ในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจ หมายความว่า บริษัททีเ่ ข้าข่ายเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:
ก) บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งอาจเป็นบริษัทประกันภัยหรือไม่เป็นบริษัทประกันภัยในประเทศไทย
หรือ ต่างประเทศ
ข) บริษัทเป็นเจ้าของนิติบุคคลอื่นซึ่งอาจเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และอาจมีถิ่น
ฐานอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
12. การประเมินความถูกต้องของกรอบการบริหารความเสี่ยง (assessment on the accuracy of ORSA
and ERM framework)
บริษัทประกันภัยต้องประเมินความถูกต้องของกรอบ ORSA และ ERM และจัดทาเอกสารที่มีรายละเอียด
ของเหตุผล ที่มา การคานวณ และแผนการดาเนินการ อันเป็นผลจากการประเมินกรอบการดาเนินงานเทียบกับ
ประสบการณ์จริง ทั้งนี้ การประเมินความถูกต้องของกรอบการบริหารความเสี่ยงควรพิจารณารายละเอียดดังนี้
1) การเปรียบเทียบประสบการณ์จริง (รวมถึงการกาหนดความเพียงพอของเงินกองทุน) กับการประมาณ
การในปีที่ผ่านมา
2) ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการในปัจจุบันโดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
3) ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการในระยะเวลาที่ผ่านมาเทียบกับข้อเสนอแนะที่ระบุอยู่ในรายงาน ORSA
ครั้งก่อน
4) บทสรุปของผลการตรวจสอบภายในและภายนอกจากผู้ตรวจสอบอิสระเกี่ยวกับรายงาน ORSA (ถ้ามี)
5) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกระบวนการ ORSA ระหว่างปี และการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
6) ข้อจากัดและความน่าเชื่อถือของกรอบ ORSA และ ERM

