การประชุมชี้แจงแบบประเมินการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทประกันภัย
(CG Self - Assessment Questionnaire : CG SAQ) วันที่ 10 สิงหาคม 2564

แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
❑ ระหว่ำงกำรประชุม
❑ ขอให้ทุกท่ำนปิดไมโครโฟน เพื่อไม่ให้เกิดเสียงสะท้อน
❑ หำกท่ำนมีคำถำม หรือข้อสงสัย ขอให้พิมพ์ในช่อง conversation
❑ ในช่วง Q & A หำกท่ำนมีคำถำม หรือข้อสงสัย ขอให้กดปุ่มยกมือ
และเมื่อท่ำนได้รับเชิญให้สอบถำมคำถำม หรือข้อสงสัย ขอให้ท่ำนเปิดไมโครโฟน
และแจ้งชื่อท่ำน พร้อมชื่อบริษัท
❑ คำถำม หรือข้อสงสัยในกำรประชุมนี้ จะนำไปรวบรวม เพื่อจัดทำ FAQ ต่อไป
1

การประชุมชี้แจงแบบประเมินการกากับดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการบริษัทประกันภัย
(CG Self - Assessment Questionnaire : CG SAQ)

10 สิงหาคม 2564

สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย
2

Agenda
❑ วัตถุประสงค์ของจัดทำแบบประเมิน CG SAQ
❑ ระยะเวลำดำเนินกำร
❑ โครงสร้ำงแบบประเมิน CG SAQ
❑ ส่วนที่ 1 คำรับรองของบริษัท
❑ ส่วนที่ 2 กำรกรอก และจัดส่งแบบประเมิน
❑ ส่วนที่ 3 คำถำมของแบบประเมินประกอบด้วย 5 หมวด รวมจำนวน 85 ข้อ
❑ ส่วนที่ 4 ควำมคิดเห็นหรือข้อแนะนำแบบประเมิน
❑ Q & A แบบประเมิน CG SAQ
3

วัตถุประสงค์ของจัดทาแบบประเมิน CG SAQ

เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ ป ระเมิ น และแสดงควำมคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ กำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรในมิ ติ ต่ ำ งๆ ได้ แ ก่
โครงสร้ำง องค์ประกอบ และบทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร กำรกำกับดูแลและติดตำมให้บริษัทมีระบบกำร
บริหำรควำมเสี่ยง และระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ กำรส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจให้มีกำรปฏิบัติต่อลูกค้ำอย่ำง
เป็นธรรม กำรกำกับดูแลและติดตำมให้บริษัทมีกำรรักษำควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงิน
เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่ำวจะถูกนำมำใช้ประกอบกำรกำกับดูแลและติดตำมฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทประกันภัย
ต่อไป

4

ระยะเวลาดาเนินการ
27 กรกฎาคม 2564

สำนักงำน คปภ. ส่งหนังสือเชิญบริษัทเข้ำร่วมประชุมชี้แจงแบบประเมิน CG SAQ
2 สิงหาคม 2564
บริษัทลงทะเบียนรำยชื่อผูแ้ ทนที่เข้ำร่วมประชุมชี้แจงแบบประเมิน CG SAQ
10 สิงหาคม 2564
สำนักงำน คปภ. จัดประชุมชี้แจงแบบประเมิน CG SAQ กับบริษัทผ่ำน MS Teams
30 กันยายน 2564
กำหนดให้บริษัทส่งผลกำรตอบแบบประเมิน CG SAQ ให้กับสำนักงำน คปภ.
5

โครงสร้างแบบประเมิน CG SAQ
แบบประเมิน CG SAQ ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4

คำรับรองของบริษัท
กำรกรอก และจัดส่งแบบประเมิน
คำถำมของแบบประเมินประกอบด้วย 5 หมวด รวมจำนวน 85 ข้อ
ควำมคิดเห็นหรือข้อแนะนำแบบประเมิน

6

โครงสร้างแบบประเมิน CG SAQ - ส่วนที่ 1 คารับรองของบริษัท
ส่ วนที่ 1 คำรับรองของบริษทั
คำรับรองของบริษทั
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทีใ่ ห้แก่สานักงาน คปภ. มีความถูกต้องและสมบูรณ์
ลำยมือชื่อ (signature) :
ชื่อ (name) :
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม*
วันที่ (date) :
ลำยมือชื่อ (signature) :
ชื่อ (name) :
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม*
วันที่ (date) :
ประทับตราสาคัญ (ถ้ามี)
หมำยเหตุ
* กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม ซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้ตามทีร่ ะบุในหนังสือรับรองบริษัททีจ่ ดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
* กรณีบริษัททีเ่ ป็นสาขาต่างประเทศ หมายถึง ผูจ้ ัดการสาขา
ให้บริษัทนาผลการตอบแบบประเมินทีจ่ ัดส่งให้กับสานักงาน คปภ. รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และนาส่งสาเนารายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระดังกล่าวให้กับสานักงาน คปภ. ภายใน 15 วันนับจากวันทีม่ ีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
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โครงสร้างแบบประเมิน CG SAQ - ส่วนที่ 2 การกรอก และจัดส่งแบบประเมิน
ส่ วนที่ 2 กำรกรอก และจัดส่ งแบบประเมิน
แนวทำงกำรกรอกแบบประเมิน
คาถามของแบบประเมินประกอบด้วย 5 หมวด รวมจานวน 85 ข้อ โดยในแต่ละข้อได้ระบุวิธีการตอบ และตัวเลือกคาตอบ ดังนัน้ โปรดระบุคาตอบของบริษัท พร้อม
แนบเอกสารอ้างอิงทีส่ ามารถสนับสนุนคาตอบของบริษัท
กำรจัดส่ งแบบประเมิน
ให้จัดส่งแบบประเมินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงำน คปภ. กำหนดส่ งภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2564 โดยสานักงาน คปภ. จะแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้
บริษัททราบต่อไป
กรณีมีข้อสงสั ยหรือต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพิม่ เติมสำมำรถติดต่อได้ที่
E-mail: monitoring@oic.or.th

8

โครงสร้างแบบประเมิน CG SAQ - ส่วนที่ 3 คาถามของแบบประเมิน
แบบประเมินมีทั้งลักษณะ เลือกตอบ เรียงลำดับควำมสำคัญ ระบุคำตอบ รวมทั้งหมด 85 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวด 1 กำรกำหนดโครงสร้ำง องค์ประกอบ และตระหนักถึงบทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (26 ข้อ)

หมวด 2 กำรกำกับดูแลและติดตำมระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง และระบบกำรควบคุมภำยใน (25 ข้อ)
หมวด 3 กำรส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจให้มีกำรปฏิบัติต่อลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม (9 ข้อ)
หมวด 4 กำรรักษำควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงิน (12 ข้อ)
หมวด 5 อื่นๆ เช่น กำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน แผนบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น (13 ข้อ)
9

โครงสร้างแบบประเมิน CG SAQ - ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นหรือข้อแนะนาแบบประเมิน
ส ำนั ก งำน คปภ. จะรวบรวมควำมคิ ด เห็ น หรื อ
ข้อแนะนำที่มีต่อแบบประเมิน เพื่อนำมำใช้พัฒนำ
แบบประเมิ น ในปี ต่ อ ไปให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและ
เหมำะสมยิ่งขึ้น

10

คาถามของแบบประเมิน CG SAQ
ทั้ง 5 หมวด รวมทั้งหมด 85 ข้อ
11

หมวด 1 การกาหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ และตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวด 1 (จำนวน 26 ข้อ) ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ดังนี้

1.1 โครงสร้ำง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมกำร (จำนวน 7 ข้อ)
1.2 บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (จำนวน 19 ข้อ)
1.2.1 กำรกำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ของบริษัท (จำนวน 6 ข้อ)
1.2.2 กำรกำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนกำรและกลไกในกำรควบคุม กำกับ และ
ตรวจสอบที่มีประสิทธิภำพ รวมถึงติดตำมดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัท
อย่ำงต่อเนื่อง (จำนวน 8 ข้อ)
1.2.3 กำรสรรหำ พัฒนำผู้บริหำรระดับสูงและกำรบริหำรบุคลำกร (จำนวน 3 ข้อ)
1.2.4 กำรสื่อสำรในองค์กร (จำนวน 2 ข้อ)
12

หมวด 1 การกาหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ และตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ข้อ

คำถำม

วิธีกำรตอบ

ตัวเลื อก/คำตอบ

เอกสำรอ้ำงอิง

1.1 โครงสร้ำง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
1

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าจานวนคณะกรรมการบริษัทของท่านในปัจจุบันมี

เลือกคาตอบเพียง 1 ข้อ และโปรด

1.เพียงพอ

จานวนกรรมการทีเ่ พียงพอเหมาะสม ตามขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจของ

ระบุจานวนเป็นตัวเลข

2.ไม่เพียงพอ โดยอยูร่ ะหว่างสรรหา

บริษัท ทีส่ ามารถจะทาให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามทีบ่ ริษัทกาหนดหรือไม่

3.ไม่เพียงพอ
โปรดระบุจานวน
กรรมการบริษัท ทัง้ สิน้ ... ท่าน

2

โปรดระบุจานวนคณะกรรมการบริษัททีเ่ ป็นกรรมการอิสระ ทัง้ สิน้ ... ท่าน

โปรดใส่ตวั เลข

3

โปรดระบุจานวนคณะกรรมการบริษัททีด่ ารงตาแหน่งเป็นผูบ้ ริหาร ทัง้ สิน้ ... ท่าน โปรดใส่ตวั เลข

จานวนคณะกรรมการบริษัททีเ่ ป็นกรรมการอิสระ ทัง้ สิน้ ... ท่าน

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

จานวนคณะกรรมการบริษัททีด่ ารงตาแหน่งเป็นผูบ้ ริหาร ทัง้ สิน้ ... ท่าน

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

หมายเหตุ :
- “ผูบ้ ริหาร” ตามนิยามในประกาศ CG หมายความว่า ผูจ้ ัดการ ผูด้ ารงตาแหน่ง
ระดับบริหารสีร่ ายแรกนับต่อจากผูจ้ ัดการลงมา ผูซ้ งึ่ ดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผู้
ดารงตาแหน่งระดับบริหารรายทีส่ ที่ กุ ราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ ารง
ตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็นระดับผูจ้ ัดการฝ่ายขึน้ ไป
หรือเทียบเท่า
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หมวด 1 การกาหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ และตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ข้อ

คำถำม

วิธีกำรตอบ

ตัวเลื อก/คำตอบ

เอกสำรอ้ำงอิง

1.1 โครงสร้ำง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
4

ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท มีคณ
ุ สมบัตใิ ดบ้าง ดังต่อไปนี้

เลือกคาตอบเพียง 1 ข้อ

1. เป็นกรรมการอิสระ

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

2. ไม่เป็นผูบ้ ริหาร และไม่เป็นกรรมการอิสระของบริษัท
3. เป็นผูบ้ ริหาร
4. อืน่ ๆ โปรดระบุคณ
ุ สมบัต.ิ ..
5

คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบความรู้ดา้ นใดบ้าง

เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

1. ความรู้และความเข้าใจด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยทีบ่ ริษัทรับประกัน

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

2. คณิตศาสตร์ประกันภัย
3. การบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน
4. การเงิน และการบัญชี
5. การวิเคราะห์การลงทุนและการบริหาร
6. การส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้มีการปฏิบัตติ อ่ ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct)
7. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความรู้ครอบคลุมทุกด้านใน 7 ข้อข้างต้น
9. อืน่ ๆ โปรดระบุ
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หมวด 1 การกาหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ และตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ข้อ

คำถำม

วิธีกำรตอบ

ตัวเลือก/คำตอบ

เอกสำรอ้ำงอิง

1.1 โครงสร้ำง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
6

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันควร

เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

เพิ่มเติมกรรมการทีม่ ีความรู้ ความเชีย่ วชาญในด้านใด

1. ความรู้และความเข้าใจด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยทีบ่ ริษัทรับประกัน
2. คณิตศาสตร์ประกันภัย
3. การบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน
4. การเงิน และการบัญชี
5. การวิเคราะห์การลงทุนและการบริหาร
6. การส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้มีการปฏิบัตติ อ่ ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct)
7. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. อืน่ ๆ โปรดระบุ...

7

ในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ควรเพิ่มเติมกรรมการทีม่ ีความรู้ ความ
เชีย่ วชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ ความเชีย่ วชาญในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในแง่มุมใดทีค่ วรเพิ่มเติม

เลือกคาตอบได้ 1 ข้อ

ควรมีประสบการณ์ในเรื่อง IT governance หรือ IT project management หรือ IT security
หรือ IT risk management หรือIT Compliance หรือ IT audit หรือCyber security
1. จานวน 0 ปี
2. จานวน 1 - 5 ปี
3. จานวน 5 ปีขนึ้ ไป

15

หมวด 1 การกาหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ และตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ข้อ

คำถำม

วิธีกำรตอบ

ตัวเลื อก/คำตอบ

เอกสำรอ้ำงอิง

1.2 บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
1.2.1 กำรกำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ของบริษทั
8

คณะกรรมการบริษัทได้มกี ารพัฒนานโยบาย และกาหนดทิศทางในการกากับดูแลบริษัทโดยเน้นความรับผิด
ต่อผู้เอาประกันภัยและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง ร่วมถึงสาธารณชน เพือ่ สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน บริษัท
ได้กาหนดนโยบาย ทิศทางในเรื่องใดบ้าง ดังต่อไปนี้

เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

1. การกาหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์เชิงกลยุทธ์ภาพรวม
2. นโยบายการดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest) และการทารายการกับบุคคลทีม่ ี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้อง
3. นโยบายและกระบวนการแจ้งเบาะแสในองค์กร (whistleblowing policy and precedure)
4. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
5. บทบัญญัตเิ กี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
6. กฎบัตรหรือนโยบายการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (board charter)
7. นโยบายและแนวทางปฏิบัตเิ รื่องธรรมาภิบาล
8. หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ
9. อื่นๆ โปรดระบุ...

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

9

ในทุกปีคณะกรรมการบริษัทได้มสี ่วนร่วม ในการกาหนดพิจารณา และเห็นชอบทิศทางเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
และนโยบายทีส่ าคัญ ทีค่ านึงถึงความมัน่ คงทางการเงินในระยะยาว รวมถึงผลประโยชน์ของผู้มสี ่วนได้เสีย
และการปฏิบัตกิ ับผู้เอาประกันภัยอย่างเป็นธรรม ในเรื่องใดบ้างดังต่อไปนี้

เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

1. เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนธุรกิจของบริษัท
2. กรอบนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
3. นโยบายทีเ่ กี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและรูปแบบการควบคุมดูแลตามกรอบความเสี่ยงของบริษัท
4. นโยบายลงทุน
5. นโยบายประกันภัยต่อ
6. นโยบายและหลักการปฏิบัตแิ ละการให้ความสาคัญต่อการปฏิบัตติ อ่ ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct)
7. อื่นๆ โปรดระบุ...

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง
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หมวด 1 การกาหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ และตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ข้อ

คำถำม

วิธีกำรตอบ

ตัวเลือก/คำตอบ

เอกสำรอ้ำงอิง

1.2 บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
1.2.1 กำรกำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ของบริษทั
10

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาปัจจัยใดในการกาหนดเป้าหมายและแผนธุรกิจของบริษัท

โปรดเรียงลาดับความสาคัญจากมากไป

1. การเติบโตกาไรของบริษัท

น้อย

2. การเติบโตรายได้จากการรับประกันภัยของบริษัท

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

3. การลดค่าใช้จ่ายรวมของบริษัท
4. รักษาอัตราค่าสินไหมทดแทนให้อยู่ในเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแล
5. การจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
6. ผลตอบแทนจากการลงทุน
7. อื่น ๆ โปรดระบุ...
11

การทบทวนเป้าหมาย และแผนธุรกิจทีค่ ณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้มคี วามความถี่ระดับใด

เลือกคาตอบได้เพียง 1 ข้อ

1. ทุกครึ่งปีหรือบ่อยกว่า

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

2. ปีละครั้ง
3. มากกว่า 1 ปีตอ่ ครั้ง
12

หากการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทมีเเนวทางในการ
ดาเนินการอย่างไร

เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

1. ปรับเป้าหมาย และแก้ไขแผนธุรกิจใหม่

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

2. ปรับนโยบายทีเ่ กี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
3. หาสาเหตุ และสั่งให้ผู้บริหารไปหาทางแก้ไข และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือ่ พิจารณาอีกครั้ง
4. หักคะแนน KPI ของผู้บริหาร
5. อื่นๆ โปรดระบุ...

17

หมวด 1 การกาหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ และตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ข้อ

คำถำม

วิธีกำรตอบ

ตัวเลือก/คำตอบ

เอกสำรอ้ำงอิง

1.2 บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
1.2.1 กำรกำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ของบริษทั
13

นอกจากบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกฎบัตรทีไ่ ด้กาหนดไว้
แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรเพิม่ เติมบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบด้านใด

เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

1. ปฏิบัตหิ น้าทีต่ ลอดจนกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้น
2. ทุม่ เทเวลา และให้ความสาคัญในการกาหนดวิสัยทัศน์พนั ธกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท โดยร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีการแสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การกาหนดทิศทางของบริษัท
3. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายทีส่ าคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงินและ
แผนงานของบริษัท พร้อมทัง้ กากับดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการมีการปฏิบัตติ ามแผนงานทีก่ าหนดไว้ตาม
ทิศทางและกลยุทธ์องค์กรเป็นประจาทุกปี
4. จัดให้มรี ะบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีทมี่ คี วามน่าเชื่อถือ รวมทัง้ ดูแลให้มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
5. พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสาคัญทีอ่ าจเกิดขึ้น และกาหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วน
และครอบคลุม ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึง
การแสวงหาโอกาสธุรกิจทีอ่ าจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว ตลอดจนจัดให้มกี ารควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ
และมีประสิทธิผล
6. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัตหิ น้าทีข่ องตนเอง และของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารอย่างสม่าเสมอ
7. อื่นๆ โปรดระบุ...

18

หมวด 1 การกาหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ และตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ข้อ

คำถำม

วิธีกำรตอบ

ตัวเลือก/คำตอบ

เอกสำรอ้ำงอิง

1.2 บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
1.2.2 กำรกำกับดูแลให้บริษทั มีกระบวนกำรและกลไกในกำรควบคุม กำกับ และตรวจสอบทีม่ ีประสิทธิภำพ รวมถึงติดตำมดูแลกำรดำเนินงำนของบริษทั อย่ำงต่อเนือ่ ง
14

คณะกรรมการบริษัทมีการกาหนดโครงสร้างบริษัท การแบ่งแยกหน้าทีใ่ นการกากับดูแล การบริหารจัดการ
และกาหนดบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและบุคลากรหลักใน
หน่วยงานควบคุมต่างๆ ในรูปแบบใด

เลือกคาตอบได้เพียง 1 ข้อ

1. กาหนดโครงสร้างบริษัททีม่ กี ารแบ่งแยกหน้าทีท่ ชี่ ัดเจนของการบริหารจัดการและคณะกรรมการบริษัท เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และได้รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัท
2. กาหนดโครงสร้างบริษัทแต่ไม่มกี ารแบ่งแยกหน้าทีท่ ชี่ ัดเจนในการกากับดูแลและการบริหารจัดการและ
คณะกรรมการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่ได้รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัท
3. ไม่มกี ารกาหนดโครงสร้างบริษัทและแบ่งแยกหน้าทีท่ ชี่ ัดเจนในการกากับดูแลและการบริหารจัดการและ
คณะกรรมการบริษัท และไม่ได้รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัท

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

15

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยชุดใดบ้าง เพือ่ ช่วยสนับสนุนการทาหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการบริษัท

เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คณะกรรมการลงทุน
4. คณะกรรมการผลิตภัณฑ์
5. คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
6. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
7. คณะกรรมการดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. คณะกรรมการบริหาร
9. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
10. อื่นๆ โปรดระบุ...
หมายเหตุ : ข้อ 5 - 9 ให้รวมถึงคณะทีใ่ ช้ชื่ออื่นหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าทีร่ ับผิดชอบในการดาเนินงานทีม่ ี
ลักษณะเดียวกันในเรื่องนั้นๆ

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

19

หมวด 1 การกาหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ และตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ข้อ

คำถำม

วิธีกำรตอบ

ตัวเลือก/คำตอบ

เอกสำรอ้ำงอิง

1.2 บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
1.2.2 กำรกำกับดูแลให้บริษทั มีกระบวนกำรและกลไกในกำรควบคุม กำกับ และตรวจสอบทีม่ ีประสิทธิภำพ รวมถึงติดตำมดูแลกำรดำเนินงำนของบริษทั อย่ำงต่อเนือ่ ง
16

ในรอบ 1 ปีทผี่ ่านมา บริษัทจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยความถี่แบบใด

เลือกคาตอบเพียง 1 ข้อ

1.รายเดือน

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

2.รายไตรมาส
3.รายครึ่งปี
4.รายปี
5.อื่นๆ (โปรดระบุ)
17

ในรอบ 1 ปีทผี่ ่านมา คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นของการประชุม

เลือกคาตอบเพียง 1 ข้อ

ทัง้ หมดในระยะเวลา 1 ปี

1.น้อยกว่า 25%

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

2.25-50 %
3.51-75%
4.มากกว่า 75 %

18

คณะกรรมการบริษัทมีวิธีการกากับดูแล เพือ่ ให้มนั่ ใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติ เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

1. คณะกรรมการบริษัททาการประเมินตนเอง

หน้าทีต่ ามบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ด้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร

2. มีการรายงานสรุปผลการประเมินตนเองต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทเพือ่ กาหนดมาตรการในการ

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการต่อไป
3. ไม่ได้ดาเนินการใน 2 ข้อข้างต้น

20

หมวด 1 การกาหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ และตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ข้อ

คำถำม

วิธีกำรตอบ

ตัวเลื อก/คำตอบ

เอกสำรอ้ำงอิง

1.2 บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
1.2.2 กำรกำกับดูแลให้บริษทั มีกระบวนกำรและกลไกในกำรควบคุม กำกับ และตรวจสอบทีม่ ีประสิทธิภำพ รวมถึงติดตำมดูแลกำรดำเนินงำนของบริษทั อย่ำงต่อเนือ่ ง
19

บริษัทจัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

1.ประเมินทัง้ รายคณะ

ในรูปแบบใด

2. ประเมินรายบุคคล

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

3. ประเมินโดยประธานกรรมการ
4. ไม่มกี ารประเมิน
20

โปรดเลือกวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัท ทีม่ กี ารประเมินในแต่ละปี เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

1.การทาแบบสอบถาม

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

2. การสัมภาษณ์
3. ผสมผสานกันทัง้ สองวิธี
4. ไม่มกี ารประเมิน
21

กรณีทที่ ่านมีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการ โปรดเลือกหัวข้อทีก่ รรมการของ เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

1. โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ

บริษัทท่านมีการประเมินในแต่ละปี

2. บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

3. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
4. การทาหน้าทีต่ ามบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการรายบุคคล
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการบริษัท
7. อื่นๆ โปรดระบุ ....

21

หมวด 1 การกาหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ และตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ข้อ

คำถำม

วิธีกำรตอบ

ตัวเลื อก/คำตอบ

เอกสำรอ้ำงอิง

1.2 บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
1.2.3 กำรสรรหำ พัฒนำผู้บริหำรระดับสู งและกำรบริหำรบุคลำกร
22

บริษัทของท่านมีวิธีการหรือกระบวนการในการสืบทอดตาแหน่งงานของกรรมการผู้จัดการและ เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

1. มีการกาหนดนโยบายการจัดทาแผนการสืบทอดงาน (Succession plan) เป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้บริหารระดับสูง อย่างไร

2. มีการสื่อสารและประกาศถึงนโยบายแผนการสืบทอดงานให้พนักงานทุกคนรับทราบ

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

3. กาหนดให้ผู้บริหารระดับสูงรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการสืบทอดงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพือ่
ทราบเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. กาหนดให้มคี ณะกรรมการสรรหา พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อผู้บริหารระดับสูง เพือ่ นาเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
23

ในรอบระยะเวลา 1 ปี คณะกรรมการบริษัทมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการ

กี ารดาเนิ
นการทั
ข้อ หรือ อยู่ร้งะหว่างดาเนินการ
เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ และโปรด 5.
1. ไม่
ด้ามนการเงิ
นและบั
ญชีง้ จ4านวน..........ครั

และผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา เพือ่ เพิม่ พูนความรู้และประสบการณ์ทเี่ ป็น

ระบุจานวนครั้ง

ประโยชน์ตอ่ การปฏิบัตงิ าน ในด้านใดบ้าง และจานวนกี่ครั้ง

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

2. ด้านประกันภัย จานวน..........ครั้ง
3. ด้าน IT จานวน..........ครั้ง
4. ด้านกฎหมาย จานวน..........ครั้ง
5. ด้านอื่น ๆ โปรดระบุ...... จานวน..........ครั้ง

24

คณะกรรมการบริษัทมีการกาหนดเป็นนโยบายให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ทุกครั้งหรือไม่ เลือกคาตอบได้เพียง 1 ข้อ

1.มี

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

2.ไม่มี

22

หมวด 1 การกาหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ และตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ข้อ

คำถำม

วิธีกำรตอบ

ตัวเลื อก/คำตอบ

เอกสำรอ้ำงอิง

1.2 บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
1.2.4 กำรสือ่ สำรในองค์กร
25

คณะกรรมการบริษัทมีวิธีการสื่อสารนโยบาย และเป้าหมายของบริษัทอย่างไร เพือ่ ให้บรรลุ

เลือกคาตอบเพียง 1 ข้อ

วัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้

1. สื่อสารผ่านผู้บริหารระดับสูงลงมาสู่ระดับล่าง

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

2. สื่อสารผ่านผู้บริหารระดับสูงลงมาสู่ระดับล่าง และเปิดโอกาสให้มกี ารสื่อสารจากระดับล่างขึ้นไปสู่ระดับบน
3. ไม่มกี ารสื่อสาร

26

คณะกรรมการบริษัทมีการกาหนดช่องทางในการรายงาน Whistleblower อย่างไร

เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

1. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

2. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. รายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
4. ไม่มชี ่องทางในการรายงาน

23

หมวด 2 การกากับดูแลและติดตามระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน

หมวด 2 (จำนวน 25 ข้อ) ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ดังนี้

2.1 กำรบริหำรควำมเสี่ยง (จำนวน 19 ข้อ)
2.2 กำรควบคุมภำยใน (จำนวน 6 ข้อ)

24

หมวด 2 การกากับดูแลและติดตามระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน
ข้อ

คำถำม

วิธีกำรตอบ

ตัวเลื อก/คำตอบ

เอกสำรอ้ำงอิง

2.1 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
27

บริษัทมีการกาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก KRI ในความเสี่ยงประเภทใดบ้าง

เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (strategic risk) โปรดระบุ หัวข้อ ...
2.ความเสี่ยงด้านประกันภัย (insurance risk) โปรดระบุ หัวข้อ ...
3.ความเสี่ยงด้านตลาด (market risk) โปรดระบุ หัวข้อ ...
4.ความเสี่ยงด้านเครดิต (credit risk) โปรดระบุ หัวข้อ ...
5.ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk) โปรดระบุ หัวข้อ ...
6.ความเสี่ยงด้านปฏิบัตกิ าร (operational risk) โปรดระบุ หัวข้อ ...
7.ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (reputation risk) โปรดระบุ หัวข้อ ...
8.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology risk) โปรดระบุ หัวข้อ ...
9.ความเสี่ยงด้านมหันตภัย (catastrophe risk) โปรดระบุ หัวข้อ ...
10.ความเสี่ยงทีเ่ กิดขึ้นใหม่ (emerging risk) โปรดระบุ หัวข้อ ...
11.อื่นๆ (โปรดระบุ)

28

ในการกาหนดนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยง กิจกรรมใดของบริษัททีค่ ณะกรรมการบริษัท ให้มี
ความสาคัญทีส่ ุด

เรียงลาดับจากมากไปน้อย

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการกาหนดเบี้ยประกันภัย
2. การเสนอขาย และการเก็บเบี้ยประกันภัย
3. การพิจารณารับประกันภัย
4. การประเมินสารองประกันภัย
5. การบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทนและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
6. การประกันภัยต่อ
7. การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
8. การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
9. การใช้บริการจากบุคคลภายนอก
10.อื่นๆ (โปรดระบุ)

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

25

หมวด 2 การกากับดูแลและติดตามระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน
ข้อ

คำถำม

วิธีกำรตอบ

ตัวเลื อก/คำตอบ

เอกสำรอ้ำงอิง

2.1 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
29

คณะกรรมการบริษัทได้มกี ารทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้วยความถี่ระดับใด เพือ่ ให้สอดคล้องกับ เลือกคาตอบเพียง 1 ข้อ
การเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

1.ทุกครึ่งปีหรือบ่อยกว่า
2.ทุกปี
3.มากกว่า 1 ปีตอ่ ครั้ง

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

30

ในการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง บริษัทคานึงถึงเรื่องใดบ้าง

เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

1. ฐานะเงินกองทุน
2. สภาพคล่อง
3. รายได้ของบริษัท
4. กาไรของบริษัท
5. ชื่อเสียงของบริษัท
6. อื่น ๆ โปรดระบุ…...........

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

31

ในรอบ 1 ปีทผี่ ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานข้อมูลความเสี่ยงใดบ้างที่ เกินกว่าระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ และบริษัทสามารถดาเนินการแก้ไขได้ ตามรายการดังต่อไปนี้

เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (strategic risk)
โปรดแนบเอกสารอ้างอิง
2.ความเสี่ยงด้านประกันภัย (insurance risk)
3.ความเสี่ยงด้านตลาด (market risk)
4.ความเสี่ยงด้านเครดิต (credit risk)
5.ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk)
6.ความเสี่ยงด้านปฏิบัตกิ าร (operational risk)
7.ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (reputation risk)
8.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology risk)
9.ความเสี่ยงด้านมหันตภัย (catastrophe risk)
10.ความเสี่ยงทีเ่ กิดขึ้นใหม่ (emerging risk)
11. อื่น ๆ โปรดระบุ…...........
12. ทุกความเสี่ยงของบริษัทมีระดับความเสี่ยงไม่เกินกว่าระดับความเสี่ยงทีย่ อมรับได้ตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ

26

หมวด 2 การกากับดูแลและติดตามระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน

ข้อ

คำถำม

วิธีกำรตอบ

ตัวเลื อก/คำตอบ

เอกสำรอ้ำงอิง

2.1 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
32

ในรอบ 1 ปีทผี่ ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานข้อมูลความเสี่ยงใดบ้างที่ เกินกว่าระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ และบริษัทยังไม่สามารถดาเนินการแก้ไขได้ ตามรายการดังต่อไปนี้

33

ความเสี่ยงทีเ่ กิดขึ้นใหม่ (emerging risk) ของบริษัทในปีนี้คอื ความเสี่ยงประเภทใด?

34

คณะกรรมการบริษัทได้รับการรายงานสถานะความเสี่ยงและผลการปฎิบัตติ ามนโยบายบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทด้วยความถี่ระดับใด

เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

เลือกคาตอบเพียง 1 ข้อ

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (strategic risk)
โปรดแนบเอกสารอ้างอิง
2.ความเสี่ยงด้านประกันภัย (insurance risk)
3.ความเสี่ยงด้านตลาด (market risk)
4.ความเสี่ยงด้านเครดิต (credit risk)
5.ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk)
6.ความเสี่ยงด้านปฏิบัตกิ าร (operational risk)
7.ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (reputation risk)
8.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology risk)
9.ความเสี่ยงด้านมหันตภัย (catastrophe risk)
10.ความเสี่ยงทีเ่ กิดขึ้นใหม่ (emerging risk)
11. อื่น ๆ โปรดระบุ…...........
12.ทุกความเสี่ยงของบริษัทมีระดับความเสี่ยงไม่เกินกว่าระดับความเสี่ยงทีย่ อมรับได้ตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ
หรือสามารถดาเนินการแก้ไขให้กลับไปอยู่ในระดับความเสี่ยงทีย่ อมรับได้
ความเสี่ยงที่1...............................................................................................................
ความเสี่ยงที่2................................................................................................................

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

1.ทันทีทสี่ ถานะความเสี่ยงหลักของบริษัทเกินกว่าระดับความเสี่ยงทีย่ อมรับได้ (Risk appetite)
2.ทุกไตรมาส
3.ทุก6เดือน หรือ มากกว่านั้น

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

27

หมวด 2 การกากับดูแลและติดตามระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน
ข้อ

คำถำม

วิธีกำรตอบ

ตัวเลือก/คำตอบ

เอกสำรอ้ำงอิง

2.1 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
35

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงของท่าน ควรมีการรายงานเพิม่ เติมในเรื่องใดบ้างต่อ
คณะกรรมการบริษัท

เรื่องที1่ ...............................................................................................................
เรื่องที2่ ................................................................................................................

36

คณะกรรมการบริษัทได้มสี ่วนร่วมหรือให้คาปรึกษาในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงทีเ่ กินกว่าระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้อย่างไรบ้าง

เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

1. เสนอแนะการแก้ปัญหา
2. สอบถามถึงสาเหตุของปัญหา และการแก้ไข
3. ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหา
4. อื่น ๆ (โปรดระบุ…....)

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

37

ในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึง คุณสมบัตใิ ดบ้าง

เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

1. มีประสบการณ์ดา้ นการบริหารความเสี่ยง
2. เป็นผู้ทมี่ คี วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของบริษัท
3. เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท
4. เป็นผู้บริหารของบริษัท

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

38

คณะกรรมการได้รับการรายงานการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ด้วยความถี่ระดับใด

เลือกคาตอบเพียง 1 ข้อ

1.ทุกครึ่งปีหรือบ่อยกว่า
2.ทุกปี
3.ทุก2ปี
4.ยังไม่เคยได้รับการรายงานผลการทดสอบสภาวะวิกฤต

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

39

รายงานการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ทีค่ ณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ มีการทดสอบใน
สถานการณ์ใดบ้าง

เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

1. สถานการณ์เศรษฐศาสตร์มหภาค (macroeconomic)
2. สถานการณ์วิกฤตทางการเงิน (financial crisis)
3. สถานการณ์โรคระบาด (pandemic) (Life) หรือ สถานการณ์มหันตภัย (catastrophe) (Non-Life)
4. ภาวะวิกฤตแบบย้อนกลับ (reverse stress test)
5. สถานการณ์ทบี่ ริษัทกาหนดขึ้นเอง (self-select)
6. ไม่มกี ารรายงานการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

28

หมวด 2 การกากับดูแลและติดตามระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน

ข้อ

คำถำม

วิธีกำรตอบ

ตัวเลือก/คำตอบ

เอกสำรอ้ำงอิง

2.1 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
40

คณะกรรมการได้รับข้อมูลผลการทดสอบสภาวะวิกฤตในด้านใดบ้างจากการรายงานการ

เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 1.อัตราส่วนความเพียงพอเงินกองทุน

ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ของฝ่ายจัดการ

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

2.งบแสดงฐานะทางการเงิน
3.งบกาไรขาดทุน
4.สภาพคล่องของบริษัท
5.ผลตอบแทนจากการลงทุน

41

ในอดีตทีผ่ ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้มกี ารสั่งการแก้ไขฐานะทางการเงินหรือดาเนินการตาม เลือกคาตอบเพียง 1 ข้อ

1.ไม่เคย เนื่องจาก..........(อธิบายเหตุผล)............

แผนบริหารความเสี่ยงของบริษัท จากการพิจารณาผลการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Test)

2.เคย..........ครั้ง เนื่องจาก............(อธิบายเหตุผล)............

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

หรือไม่
42

บริษัทมีการตรวจสอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท เลือกคาตอบเพียง 1 ข้อ

1.ภายใน 2 ปีทผี่ ่านมา

หรือจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบครั้งล่าสุดเมือ่ ใด

2.ภายใน 3 ปีทผี่ ่านมา

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

3.มากกว่า 3 ปีทผี่ ่านมา
4.บริษัทยังไม่เคยมีการตรวจสอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงเลย

29

หมวด 2 การกากับดูแลและติดตามระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน

ข้อ

คำถำม

วิธีกำรตอบ

ตัวเลือก/คำตอบ

เอกสำรอ้ำงอิง

2.1 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
43

บริษัทได้จัดให้มกี ารอบรมพัฒนากรรมการบริษัทให้มคี วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร

เลือกคาตอบเพียง 1 ข้อ

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในครั้งล่าสุดเมือ่ ใด

1.ภายใน 1 ปีทผี่ ่านมา

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

2.ภายใน 2 ปีทผี่ ่านมา
3.มากกว่า 2 ปีทผี่ ่านมา
4.ยังไม่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

44

ในกรณีทรี่ ะดับเงินกองทุนของบริษัทอยู่ต่ากว่าระดับความเสี่ยงทีย่ อมรับได้ บริษัทมีแผนจัดหา

เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

แหล่งเงินทุนฉุกเฉินจากแหล่งใด

1. ขายสินทรัพย์ลงทุน

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

2. เงินทุนจากบริษัทแม่
3. ระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์
4. ออกหุ้นกู้
5. เพิม่ ทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม
6. อื่น ๆ โปรดระบุ….

45

กรณีบริษัทมีความต้องการแหล่งเงินทุนฉุกเฉิน บริษัทคาดว่าจะสามารถระดมเงินทุนเพิม่ เติมใน โปรดระบุ

ใช้ระยะเวลาในการระดมทุนภายใน…..........................วัน

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

ระยะสั้นโดยใช้ระยะเวลาเท่าใด

30

หมวด 2 การกากับดูแลและติดตามระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน
ข้อ

คำถำม

วิธีกำรตอบ

ตัวเลือก/คำตอบ

เอกสำรอ้ำงอิง

2.2 กำรควบคุมภำยใน
46

คณะกรรมการบริษัทได้รับการรายงานผลการตรวจสอบและควบคุมภายในด้วยความถี่ระดับใด เลือกคาตอบเพียง 1 ข้อ

1.ทุกครึ่งปีหรือบ่อยกว่า

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

2.ทุกปี
3.ทุก2ปี
47

ในรอบปีทผี่ ่านมาในการประชุมคณกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการมีการรายงานเในเรื่องใดบ้างต่อ เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 1. ฐานะการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ
คณะกรรมการบริษัท

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

2. รายงานผลการดาเนินงานด้านการลงทุน
3. รายงานผลการดาเนินงานด้านรับประกันภัย และการประกันภัยต่อ
4. รายงานความเสี่ยง และสถานะความเสี่ยงปัจจุบันของบริษัท
5. รายงานผลการตรวจสอบภายใน
6. รายงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบัตติ ามกฎหมาย
7. รายงานการจัดการเรื่องร้องเรียน
8. รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เสนอขายทุกช่องทาง
9. อื่นๆ (ให้บริษัทกรอกเพิม่ ได้)

48

49

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในของท่าน ควรมีการรายงานเพิม่ เติมใน

เรื่องที1่ ...............................................................................................................

เรื่องใดบ้างต่อคณะกรรมการบริษัท

เรื่องที2่ ................................................................................................................

คณะกรรมการบริษัทได้รับการรายงานเกี่ยวกับกฏหมายทีเ่ กี่ยวข้องรวมถึงการถูกปรับหรือถูก
ดาเนินการทางกฎหมายของบริษัทจากทุกหน่วยงานกากับด้วยความถี่ระดับใด

เลือกคาตอบเพียง 1 ข้อ

.
1.ทุกไตรมาสหรือบ่อยกว่า

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

2.ทุกปี
3.ทุก2ปี

31

หมวด 2 การกากับดูแลและติดตามระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน

ข้อ

คำถำม

วิธีกำรตอบ

ตัวเลือก/คำตอบ

เอกสำรอ้ำงอิง

2.2 กำรควบคุมภำยใน
50

บริษัทมีการกาหนดดัชนีชวี้ ัดความเสีย่ งหลัก (KRI) ในเรื่องของการถูกปรับหรือถูกการ

1. มี ระบุดชั นีชวี้ ัดความเสีย่ งหลัก (KRI)และค่าขีดจากัดของดัชนีชวี้ ัดความเสีย่ งนี้ ..........................................

ดาเนินคดีทางกฎหมายจากทุกหน่วยงานกากับหรือไม่

หากเสีย่ งอยู่เกินกว่าขีดจากัดความเสีย่ ง ในเรื่องของการถูกปรับและการดาเนินคดีทางกฎหมาย บริษัทจะมีการ

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

ดาเนินการดังต่อไปนี้ ......................................................
2. ไม่มกี ารกาหนดดัชนีชวี้ ัดความเสีย่ งหลัก (KRI)ได้ในเรื่องนี้
51

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าหน่วยงานกากับการปฏิบัตติ ามกฎหมายของท่าน ควรมีการรายงาน

เรื่องที่1...............................................................................................................

เพิม่ เติมในเรื่องใดบ้างต่อคณะกรรมการบริษัท

เรื่องที่2................................................................................................................
.

32

หมวด 3 การส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้มีการปฏิบัตติ ่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) (จานวน 9 ข้อ)

ข้อ
52

คำถำม
การปฏิบัตติ อ่ ลูกค้าอย่างเป็นธรรมเห็นว่าควรต้องประกอบด้วยการปฏิบัตใิ นเรื่องใดเป็นเรื่องที่
สาคัญ โปรดเรียงลาดับจากเรื่องทีส่ าคัญมากทีส่ ุด (ลาดับที่ 1) ไปน้อยทีส่ ุด (ลาดับที่ 6)

วิธีกำรตอบ

ตัวเลือก/คำตอบ

เอกสำรอ้ำงอิง

เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการกาหนดอัตราเบี้ยและการกาหนดช่องทางการขายและการโฆษณา ต้อง
คานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า
2.ให้ข้อมูลทีช่ ัดเจนต่อลูกค้า ก่อนและหลังการขาย
3.ลดความเสี่ยงจากการขายผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
4.จัดการกับเรื่องร้องเรียนและข้อพิพาทของลูกค้าอย่างเป็นธรรม
5.การได้มา การเก็บรักษา และการปกป้องข้อมูลทีไ่ ด้รับจากลูกค้า
6.ปฏิบัตติ ามความคาดหวังของลูกค้า

53

แผนการปฏิบัตติ อ่ ลูกค้าอย่างเป็นธรรมในปีหน้า ท่านได้จัดเตรียมแผนทีส่ าคัญในเรื่องใดบ้าง

เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการกาหนดอัตราเบี้ยและการกาหนดช่องทางการขายและการโฆษณา ต้อง

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

คานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า
2.ให้ข้อมูลทีช่ ัดเจนต่อลูกค้า ก่อนและหลังการขาย
3.ลดความเสี่ยงจากการขายผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
4.จัดการกับเรื่องร้องเรียนและข้อพิพาทของลูกค้าอย่างเป็นธรรม
5.การได้มา การเก็บรักษา และการปกป้องข้อมูลทีไ่ ด้รับจากลูกค้า
6.ปฏิบัตติ ามความคาดหวังของลูกค้า
7. อื่นๆ โปรดระบุ
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หมวด 3 การส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้มีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct)

คำถำม

ข้อ
54

ตัวเลือก/คำตอบ

วิธีกำรตอบ

ในการกาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท บริษัทของท่านให้ความสาคัญในการ เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 1. ในการกาหนดนโยบาย และแผนธุรกิจบริษัทมีการคานึงถึงอัตราค่าจ้างและค่าบาเหน็จ โดยพิจารณา

เอกสำรอ้ำงอิง
โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

คุณภาพการให้บริการอย่างมีนัยสาคัญ

สร้างและถ่ายทอดวัฒนธรรมการปฏิบัตติ อ่ ลูกค้าอย่างเป็นธรรมโดยคานึงถึงเรื่องใดบ้างดังต่อไปนี้

2. การกาหนดให้มมี าตรการตักเตือนและลงโทษให้เหมาะสมกับระดับความผิดในกรณีทพี่ บการให้บริการต่อ
ลูกค้าอย่างไม่เป็นธรรม
3.มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลคุณภาพการให้บริการต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และมีระบบการ
แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4.ในทุกกิจกรรมของการให้บริการลูกค้า บริษัทต้องคานึงถึงการปฏิบัตติ อ่ ลูกค้าอย่างเป็นธรรมเป็นสาคัญ และ
นามาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความเสี่ยงของการดาเนินธุรกิจ
5. อื่นๆ โปรดระบุ
55

ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการบริษัทได้มสี ่วนร่วมหรือให้คาแนะนาในการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างไร

เลือกคาตอบได้เพียง 1 ข้อ

1. จัดตัง้ คณะกรรมการผลิตภัณฑ์

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

2. จัดให้มบี ุคลากรทีม่ คี วามรู้ และประสบการณ์ทเี่ กี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ประกันภัย
3. อนุมตั แิ บบผลิตภัณฑ์
4. รับรายงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

34

หมวด 3 การส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้มีการปฏิบัตติ ่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct)
ข้อ

คำถำม

วิธีกำรตอบ

56

องค์ประกอบของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานใดบ้าง

เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

57

คณะกรรมการบริษัทมีการกากับดูแลและสนับสนุนกระบวนการตัง้ แต่การขาย จนถึง การดูแลให้ลูกค้าได้รับ เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
ผลประโยชน์ตามกรรมธรรม์ประกันภัย ในเรื่องดังต่อไปนี้อย่างไร
1. กระบวนการก่อนการขาย (Pre-sale) บริษัทได้มกี ารควบคุมผู้เสนอขายในเรื่องใดบ้าง

ตัวเลือก/คำตอบ
1.หน่วยงานกฎหมาย
2.หน่วยงานรับประกันภัย
3.หน่วยงานบริหารความเสี่ยง
4.หน่วยงานกากับการปฎิบัตติ ามกฎหมาย
5.หน่วยงานปฏิบัตกิ าร
6.หน่วยงานคณิตศาสตร์
7.หน่วยงานด้านการขาย
8.อื่นๆ โปรดระบุ ...

เอกสำรอ้ำงอิง
โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

1. มีการอบรมผู้เสนอขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท และมีการทบทวนหลักสูตรการอบรมอย่างสม่าเสมอ
โปรดแนบเอกสารอ้างอิง
2. บริษัทมีกระบวนการควบคุมผู้เสนอขายในการโฆษณา การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการให้ข้อมูล ดังนี้
2.1 บริษัทมีหน่วยงานในการควบคุมการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
2.2 บริษัทมีการจัดกลุ่มหรือจาแนกกรมธรรม์ประกันภัยตามความซับซ้อน ความเสี่ยง และจัดกลุ่มหรือจาแนก
ลูกค้า เพือ่ กาหนดกลุ่มลูกค้า วิธีการเสนอขายให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม รวมถึงมีการสอบทานการปฏิบัตงิ านใน
การเสนอขายในแต่ละกลุ่ม
2.3 บริษัทมีการจัดทา Mystery Shopping เพือ่ ตรวจสอบและวัดผลคุณภาพของงานบริการลูกค้า ถ้ามีโปรดระบุ
จานวน..........ครั้ง
2.4 บริษัทมีการจัดทา Confirmation call สาหรับช่องทางโทรศัพท์ และลูกค้าเปราะบาง
3. บริษัทไม่ได้มกี ระบวนการข้างต้น หรืออยู่ระหว่างดาเนินการ โปรดระบุเรื่องทีด่ าเนินการอยู่ ..............
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หมวด 3 การส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้มีการปฏิบัตติ ่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct)

ข้อ

คำถำม

วิธีกำรตอบ

ตัวเลือก/คำตอบ

เอกสำรอ้ำงอิง

58

2. กระบวนระหว่างการขาย (Point of sale) บริษัทได้มกี ารควบคุมผู้เสนอขายในเรื่องใดบ้าง

เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

1. บริษัทมีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านผู้เสนอขายทีไ่ ม่ได้รับอนุญาต
2. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ทเี่ กี่ยวข้องรั่วไหล
3. กระบวนการควบคุมอัตราค่าจ้างหรือค่าบาเหน็จทีจ่ ่ายให้แก่ผู้เสนอขายทุกช่องทาง โดยคานึงถึงคุณภาพการ
ให้บริการและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
4. กระบวนการประเมินความเสี่ยงและแนวทางป้องกันเหตุการณ์ทอี่ าจเกิดขึ้น อาทิ การขายกรมธรรม์ทไี่ ม่เหมาะสม
ให้แก่ลูกค้า การให้ข้อมูลหรือคาเตือนไม่ครบถ้วน
5. กระบวนการลงโทษผู้เสนอขายทีม่ กี ารปฏิบัตติ อ่ ต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
6. บริษัทไม่ได้มกี ระบวนการข้างต้น หรืออยู่ระหว่างดาเนินการ โปรดระบุเรื่องทีด่ าเนินการอยู่ ..............

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

59

3. กระบวนการหลังการขาย (Post-sale) บริษัทได้มกี ารควบคุมและติดตามผู้เสนอขายในเรื่องใดบ้าง

เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

1. บริษัทมีการกาหนดมาตรการเพือ่ ป้องกันการยกเลิกกรมธรรม์เดิม เพือ่ มาซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ (Twisting Policy) โปรดแนบเอกสารอ้างอิง
2. เก็บสถิตกิ ารจ่ายค่าคอมมิชชั่น incentive การยกเลิก/เวนคืนกรมธรรม์ของตัวแทนแต่ละราย และนามาวิเคราะห์
เพือ่ นามาปรับปรุง/ตัง้ ข้อสังเกตพฤติกรรมตัวแทน/นายหน้า
3. บริษัทจัดให้มนี โยบายและคูม่ อื การปฏิบัตงิ านทีเ่ กี่ยวกับเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับอนุมตั ิ
จากผู้บริหารทีเ่ กี่ยวข้อง
4. บริษัทจัดให้มรี ะบบงานทีส่ นับสนุนการทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน
5. กระบวนการจัดการค่าสินไหมทดแทนและการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
6.บริษัทไม่ได้มกี ระบวนการข้างต้น หรืออยู่ระหว่างดาเนินการ โปรดระบุเรื่องทีด่ าเนินการอยู่ ..............
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หมวด 3 การส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้มีการปฏิบัตติ ่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct)

ข้อ
60

คำถำม

วิธีกำรตอบ

ตัวเลือก/คำตอบ

ผลการประเมินการปฏิบัตติ อ่ ลูกค้าอย่างเป็นธรรมของบริษัทในรอบ 1 ปีทผี่ ่านมา มีระบบ

เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 1. การกาหนดแบบ และข้อความ และการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัย

ใดบ้างทีค่ ณะกรรมการบริษัทได้รับรายงาน และสัง่ การให้ปรับปรุงแก้ไข

และเรียงลาดับความสาคัญ

เอกสำรอ้ำงอิง
โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

2. การกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

โดยเริ่มจากระบบทีค่ วรพัฒนา 3. การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
มากทีส่ ุดให้เป็นลาดับที่ 1

4. การเก็บรักษา และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

และลดลงตามลาดับ

5. การให้บริการลูกค้า อาทิ การตอบคาถาม การปรับปรุงข้อมูลลูกค้า
6. การจัดการค่าสินไหมทดแทนและการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
7. การจัดการเรื่องร้องเรียนเกีย่ วกับกรมธรรม์ประกันภัย
8. ได้รับรายงาน แต่ไม่มรี ะบบใดทีต่ อ้ งปรับปรุง

37

หมวด 4 การรักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน

หมวด 4 (จำนวน 12 ข้อ) ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ดังนี้

4.1 กำรรักษำควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลทำงกำรเงิน (จำนวน 8 ข้อ)
4.2 กำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงิน (จำนวน 4 ข้อ)

38

หมวด 4 การรักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
ข้อ

คำถำม

วิธีกำรตอบ

ตัวเลื อก/คำตอบ

เอกสำรอ้ำงอิง

4.1 กำรรักษำควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลทำงกำรเงิน
61

โปรดระบุองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบทีค่ ณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้

โปรดระบุจานวนเป็นตัวเลข และ
เลือกตอบ ใช่ / ไม่ใช่

จานวนคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ สิ้น ... ท่าน
จานวนกรรมการอิสระทีอ่ ยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ สิ้น ... ท่าน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นอิสระ ใช่ / ไม่ใช่

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

62

หลักเกณฑ์ใดทีบ่ ริษัทใช้ในการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ทีแ่ สดงให้เห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทจะสามารถทาหน้าทีต่ รวจสอบความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินได้

เลือกคาตอบเพียง 1 ข้อ

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

63

องค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทควรมีความรู้ในด้านใดเพิม่ เติม โปรดระบุ

เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

1. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนทีม่ คี วามรู้และประสบการณ์ดา้ นการบัญชี หรือการเงิน
2. กรรมการตรวจสอบไม่จาเป็นต้องมีความรู้หรือประสบการณ์ดา้ นการบัญชี หรือการเงิน แต่มปี ระสบการณ์และ
เข้าใจในธุรกิจประกันภัย
3. กรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้และประสบการณ์ดา้ นการบัญชี หรือการเงิน และมีประสบการณ์และเข้าใจใน
ธุ1.รกิความรู
จประกั้แนละความเข้
ภัย าใจด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยทีบ่ ริษัทรับประกัน
2. คณิตศาสตร์ประกันภัย
3. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
4. การเงิน และการบัญชี
5. การวิเคราะห์การลงทุนและการบริหาร
6. การส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้มกี ารปฏิบัตติ อ่ ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct)
7. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. อื่นๆ โปรดระบุ...
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หมวด 4 การรักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
ข้อ

คำถำม

วิธีกำรตอบ

ตัวเลือก/คำตอบ

เอกสำรอ้ำงอิง

4.1 กำรรักษำควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลทำงกำรเงิน
64

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบทีค่ ณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ มีการกาหนดอานาจหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องใดดังต่อไปนี้

เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

1. กาหนดให้สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินทีม่ คี วามสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้
2. สอบทานและประเมินให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยงทีเ่ หมาะสม
3. กาหนดให้มกี ารประชุมทุกไตรมาสเพือ่ สอบทานงบการเงินและประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีทุกไตรมาส
4. กาหนดให้มกี ารรายงานผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท
5. อื่นๆ โปรดระบุ

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

65

คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทปีละกี่ครั้ง

ถามคณะกรรมการบริษัท
เลือกคาตอบเพียง 1 ข้อ

1. มากกว่า 4 ครั้ง
2. 3-4 ครั้ง
3. 1-2 ครั้ง

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

66

ในกระบวนการพิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาเรื่องใดบ้าง ดังต่อไปนี้ เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

1. ความรู้ความเข้าใจธุรกิจ
2. มีทีมประเมินมูลค่าสารองประกันภัย
3. เป็นผู้สอบบัญชีในสานักงานทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
4. เป็นผู้สอบบัญชีทไี่ ด้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
5. มีความเป็นอิสระ
6. อื่นๆ โปรดระบุ...

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

40

หมวด 4 การรักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน

ข้อ

คำถำม

วิธีกำรตอบ

ตัวเลื อก/คำตอบ

เอกสำรอ้ำงอิง

4.1 กำรรักษำควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลทำงกำรเงิน
67

1) ในรอบปีทผี่ ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้รับ Management Letter (ML) จากผู้สอบบัญชีของบริษัท
หรือไม่
2) กรณีได้รับ ML คณะกรรมการบริษัทดาเนินการต่อประเด็นดังกล่าวอย่างไร โปรดระบุ ................

เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

- ได้รับ เป็นประเด็นในบ้าง โปรดระบุประเด็น มาตรการและระยะเวลาในการแก้ไข.................
- ไม่ได้รับ

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

กรณี ได้รับ ท่านได้ดาเนินการตามข้อใดดังต่อไปนี้
1. ได้รับ Management Letter (ML) จากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย ML ระบุว่า ไม่พบข้อบกพร่องทีม่ นี ัยสาคัญ
2. ได้รับ Management Letter (ML) จากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย ML ระบุว่า มีประเด็นทีต่ รวจพบ และ
ข้อเสนอแนะ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้สั่งการและติดตามในประเด็นทีแ่ ก้ไข และได้รับรายงานว่า ประเด็นทีต่ รวจพบ
ได้รับการแก้ไขครบทุกประเด็น
3. ได้รับ Management Letter (ML) จากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย ML ระบุว่า มีประเด็นทีต่ รวจพบ และ
ข้อเสนอแนะ ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการแก้ไข

68

ในรอบ 1 ปี ทีผ่ ่านมา* คณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานจากฝ่ายจัดการว่า มีรายงานข้อมูลทางการเงิน **
ทีไ่ ม่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามทีห่ น่วยงานกากับดูแลกาหนดและถูกดาเนินการทาง กม.จานวนกี่ครั้ง
* นับจากวันทีท่ าแบบสอบถาม
**รายงานทางการเงินต่างๆ ได้แก่
- รายงานฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน (รายงาน XML)
- รายงานการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ 2 (RBC 2)
- รายงานการคานวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย
- งบการเงิน

เลือกได้เพียง 1 ข้อ

1. ไม่มรี ายงานการส่งรายงานข้อมูลทางการเงินทีไ่ ม่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามทีห่ น่วยงานกากับดูแลกาหนด
2. ในรายการทีเ่ ป็นสาระสาคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อฐานะการเงิน จานวน 1 ครั้ง ต่อปี
3. ในรายการทีเ่ ป็นสาระสาคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อฐานะการเงิน จานวนมากกว่า 1 ครั้ง ต่อปี

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

41

หมวด 4 การรักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
ข้อ

คำถำม

วิธีกำรตอบ

ตัวเลื อก/คำตอบ

เอกสำรอ้ำงอิง

4.2 กำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงิน
69

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้เอาประกันภัย และ เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
ผู้มสี ่วนได้เสีย ควรมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องใดบ้างดังต่อไปนี้

1. กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ วิธีการและระยะเวลาในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
2. ช่องทางการติดต่อบริษัททัง้ ช่องทางเรื่องร้องเรียนและเรื่องอื่นๆ
3. โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการจัดการของบริษัท
4. คณะกรรมการชุดย่อยและขอบเขตอานาจหน้าที่
5. หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการสรรหา แต่งตัง้ กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารบริษัท
6. นโยบายพิจารณาค่าตอบแทนฝ่ายจัดการ
7. ภาพรวมของความเสี่ยงและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท
8. เกณฑ์และนโยบายการตัดสินใจในการบริหาร ALM
9. การใช้ outsource ดาเนินการในเรื่องทีส่ าคัญ
10. สมมติฐานในการประเมินหนี้สินตามสัญญาประกันภัย
11. นโยบายการลงทุน
12. ผลการดาเนินงานในภาพรวม อัตราส่วนทางการเงินและความเพียงพอของเงินกองทุน
13. งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับรอบปี/รอบไตรมาสทีผ่ ู้สอบบัญชีตรวจสอบและสอบทาน
14. ผลิตภัณฑ์ประกันภัยทีส่ าคัญของบริษัทพร้อมทัง้ ผลประโยชน์เงื่อนไขการรับประกัน
15. อื่นๆ โปรดระบุ ...

70

บริษัทมีความถี่ในการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจของผู้เอาประกันภัย หรือผู้มสี ่วนได้เสียเป็น เลือกได้เพียง 1 ข้อ
เท่าใด

1. ปีละครั้งเพียงพอ
2. รายไตรมาส และทุกสิ้นปี
3. รายไตรมาส ทุกสิ้นปี และรายเดือนกรณีที่ CAR ต่ากว่า Supervisory CAR

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

42

หมวด 4 การรักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน

ข้อ

คำถำม

วิธีกำรตอบ

ตัวเลื อก/คำตอบ

เอกสำรอ้ำงอิง

4.2 กำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงิน
71

ข้อมูลทีบ่ ริษัทเปิดเผยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผ่านทางเว็บไซต์บริษัทมีคณ
ุ ลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่
พร้อมระบุตวั ชี้แหล่ง (URL)

เลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

1. ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจของผู้เอาประกันภัยและผู้มสี ่วนได้เสีย
โปรดแนบเอกสารอ้างอิง
2. เป็นข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบันและเข้าใจง่าย
3. สามารถเปรียบเทียบได้ระหว่างบริษัทประกันภัยทีด่ าเนินธุรกิจในตลาดเดียวกัน
4. ข้อมูลทีเ่ ปิดเผยสามารถมองเห็นแนวโน้มของบริษัททีผ่ ู้ใช้ข้อมูลสามารถนาไปประกอบการตัดสินใจในเชิงเศรษฐกิจ
ได้
โปรดระบุตวั ชี้แหล่ง (URL) ....

72

การเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ควรเพิม่ ข้อมูลในเรื่องใดและช่องทางใดที่ โปรดระบุ
เป็นประโยชน์ตอ่ ผู้เอาประกันภัยหรือผู้มสี ่วนได้เสีย

1. เรื่องทีเ่ ห็นควรเปิดเผยเพิม่ เติม โปรดระบุ ............
2. ช่องทางทีเ่ ปิดเผย ...................

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

43

หมวด 5 อื่นๆ

หมวด 5 (จำนวน 13 ข้อ) ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ดังนี้

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

กำรประเมินสภำพคล่อง (จำนวน 3 ข้อ)
กำรคำนวณควำมเพียงพอของภำระหนี้สิน (จำนวน 1 ข้อ)
กำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน (จำนวน 2 ข้อ)
แผนบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (จำนวน 2 ข้อ)
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (จำนวน 2 ข้อ)
IFRS 17 (จำนวน 1 ข้อ)
กำรกำหนดแนวทำงกำรให้ควำมคุ้มครองผู้เอำประกันภัยอย่ำงต่อเนื่อง (จำนวน 2 ข้อ)
44

หมวด 5 อื่นๆ
ข้อ

คำถำม

วิธีกำรตอบ

ตัวเลือก/คำตอบ

เอกสำรอ้ำงอิง

5.1 Liquidity
73

ปัจจุบันบริษัทมีการกาหนดแนวทางประเมินสภาพคล่องของบริษัทอย่างไร

โปรดระบุ

74

ใน 1 ปีข้างหน้า บริษัทคาดว่ามีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานเป็นอย่างไร

เลือกได้เพียง 1 ข้อ และระบุเหตุผล 1. กระแสเงินสดจากการดาเนินงานเป็นบวก เนื่องจากสาเหตุใด โปรดระบุ …..
2. กระแสเงินสดจากการดาเนินงานเป็นลบ เนื่องจากสาเหตุใด โปรดระบุ …..
3. ไม่ได้ประมาณการไว้

75

พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทคือใคร และมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับบริษัทหรือไม่ หากพันธมิตรทางธุรกิจ โปรดระบุ
ของบริษัทไม่ร่วมดาเนินธุรกิจอีกต่อไป จะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทหรือไม่
ข้อ 3 โปรดระบุตวั เลข
หมายเหตุ
"พันธมิตรทางธุรกิจ" หมายถึง ความสัมพันธ์ในลักษณะร่วมมือร่วมแรงกันอย่างใกล้ชิด ระหว่างองค์กรสอง
องค์กรหรือมากกว่า โดยสองฝ่ายมีความมุง่ หมายทีจ่ ะบรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจร่วมกัน

1.แนวทางประเมินสภาพคล่องของบริษัท โปรดระบุ........................
2.ค่าตัวชี้วัดทีใ่ ช้ประเมินสภาพคล่องตามข้อ 1. อยู่ทรี่ ะดับ…............................

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง
โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

1. พันธมิตรของบริษัทคือ...........................................
1.1 มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยเป็น…..........................
1.2 ไม่มคี วามเกี่ยวข้องกับบริษัท
2. ไม่มพี นั ธมิตรทางธุรกิจ
3. หากพันธมิตรทางธุรกิจไม่ร่วมดาเนินงานกับบริษัท บริษัทคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ในแง่รายได้ของ
บริษัทลดลงประมาณ.........%

45

หมวด 5 อื่นๆ
ข้อ

คำถำม

วิธีกำรตอบ

ตัวเลือก/คำตอบ

เอกสำรอ้ำงอิง

5.2 Actuary
76

การคานวณความเพียงพอของภาระหนี้สิน บริษัทมีการตรวจสอบอย่างไร

เลือกได้เพียง 1 ข้อ

1. บริษัทมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งเป็นสมาชิกระดับเฟลโลของสมาคมนักคณิตศาตร์ประกันภัยรับรองรายงาน
โปรดแนบเอกสารอ้างอิง
การคานวณความรับผิดตามกรมธรรม์ และบริษัทมีทีมนักคณิตศาสตร์ภายในเป็นผู้ช่วยเก็บและสอบทานข้อมูลก่อนส่ง
มอบให้นักคณิตศาตร์ทเี่ ป็นบุคคลภายนอก
2. บริษัทมีนักคณิตศาตร์ทสี่ าเร็จการศึกษาทางคณิตศาสตร์ประกันภัยตามหลักสูตรหรือวิชาทีน่ ายทะเบียนประกาศ
กาหนดจากสถาบันการศึกษาที่ กพ รับรอง เป็นผู้รับรองรายงานการคานวณความรับผิดตามกรมธรรม์และ
ปฎิบัตงิ านทีเ่ กี่ยวข้องกับการประกันภัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และบริษัทมีทีมนักคณิตศาสตร์ภายในเป็นผู้ช่วยเก็บ
และสอบทานข้อมูลก่อนส่งมอบให้นักคณิตศาตร์ทเี่ ป็นบุคคลภายนอก
3.บริษัทมีนักคณิตศาตร์ทสี่ าเร็จการศึกษาทางคณิตศาสตร์ประกันภัยตามหลักสูตรหรือวิชาทีน่ ายทะเบียนประกาศ
กาหนดจากสถาบันการศึกษาที่ กพ รับรอง เป็นผู้รับรองรายงานการคานวณความรับผิดตามกรมธรรม์และ
ปฎิบัตงิ านทีเ่ กี่ยวข้องกับการประกันภัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่มที ีมนักคณิตศาสตร์ภายในเป็นผู้ช่วยเก็บและ
สอบทานข้อมูลก่อนส่งมอบให้นักคณิตศาตร์ทเี่ ป็นบุคคลภายนอก
4. บริษัทไม่มที ีมนักคณิตศาสตร์ภายในเป็นผู้ช่วยเก็บและสอบทานข้อมูลก่อนส่งมอบให้นักคณิตศาตร์ทเี่ ป็น
บุคคลภายนอก
5. อื่น ๆ โปรดระบุ......
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หมวด 5 อื่นๆ
ข้อ

คำถำม

วิธีกำรตอบ

ตัวเลื อก/คำตอบ

เอกสำรอ้ำงอิง

5.3 Environmental, Social, Governance : ESG
77
78

บริษัทมีการนาแนวคิดการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environmental, Social, Governance:

เลือกได้เพียง 1 ข้อ

1.มี ตัวชี้วัดคือ ….......

ESG) ในใช้ในการวัดผลการดาเนินงานของบริษัทหรือไม่

2.ไม่มี

บริษัทมีแผนงานเพือ่ ให้บริษัทอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: เลือกได้เพียง 1 ข้อ

1.มีแผนงาน

THSI) หรือไม่

คาดว่าบริษัทของท่านจะอยู่ในSET THSI ภายในระยะเวลา.......ปี

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง
โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

2.ยังไม่มแี ผนงาน
3.บริษัทไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์

5.4 Business contimuity management (BCM)
79

สถานการณ์ทบี่ ริษัทใช้ในการทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นประจาคือ

เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

สถานการณ์ใด

1.อุทกภัย

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

2.อัคคีภัย
3.ไฟฟ้าดับ
4.ประท้วง/จลาจล
5.อื่นๆ

80

บริษัทได้รับ ISO 22301 (Business contimuity management) หรือไม่

เลือกได้เพียง 1 ข้อ

1.บริษัทได้รับการรับรอง ISO 22301 แล้ว

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

2.บริษัทยังไม่ได้รับการรับรอง ISO 22301 แต่มแี ผนการดาเนินการเพือ่ ให้ได้การรับรองภายใน
ระยะเวลา.......ปี
3.บริษัทยังไม่ได้รับการรับรอง ISO 22301 และยังไม่มแี ผนงานเพือ่ ขอการรับรอง ISO 22301
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หมวด 5 อื่นๆ
ข้อ

คำถำม

วิธีกำรตอบ

ตัวเลื อก/คำตอบ

เอกสำรอ้ำงอิง

5.3 Personal Data Protection Act (PDPA)
81

บริษัทมีการแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Officer) ในลักษณะใด

เลือกได้เพียง 1 ข้อ

82

บริษัทมีการแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Officer) เป็นบุคลากรของหน่วยงานใด เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

1. แต่งตัง้ เป็นบุคคล
2. แต่งตัง้ เป็นคณะทางาน จานวน....คน

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

1.หน่วยงานบริหารความเสี่ยง
2.หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.หน่วยงานกากับการปฏิบัตติ ามกฎหมาย
4.อื่นๆ โปรดระบุ.........

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

1.ทุกเดือน
2.ทุกไตรมาส
3.ทุกครึ่งปี

โปรดแนบเอกสารอ้างอิง

5.4 IFRS17
83

คณะกรรมการบริษัทได้มกี ารกาหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานความคืบหน้าโครงการ IFRS 17ด้วยความถี่เท่าใด เลือกได้เพียง 1 ข้อ
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หมวด 5 อื่นๆ

ข้อ

คำถำม

วิธีกำรตอบ

ตัวเลื อก/คำตอบ

เอกสำร

5.5 กำรกำหนดแนวทำงกำรให้ควำมคุ้มครองผู้เอำประกันภัยอย่ำงต่อเนื่อง
84

หากบริษัทประกันภัยรายใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย ทางบริษัทมีความประสงค์เข้า
ร่วมการให้ความคุม้ ครองผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่องหากเกิดกรณีดงั กล่าว หรือไม่

เลือกได้เพียง 1 ข้อ

85

หากบริษัทมีความประสงค์เข้าร่วมการให้ความคุม้ ครองผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง บริษัทคาดว่าจะสามารถ เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
รับประกันภัยเพิม่ ในการประกันภัยประเภทใด

1. ยินดีเข้าร่วมการให้ความคุม้ ครองผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง
โดยบริษัท...........................................................จากัด (มหาชน)
และโปรดระบุ ชื่อผู้ประสานงาน............................ เบอร์โทรศัพท์.................... และ Email..................................................
ของผู้ประสานงาน
2. ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ
1. อัคคีภัย
2. รถยนต์ภาคบังคับ
3. รถยนต์ภาคสมัตรใจ
4. การขนส่งและภัยทางทะเล
5. เบ็ดเตล็ด โปรดระบุ........................
6. อื่น ๆ โปรดระบุ...............................
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Q & A แบบประเมิน CG SAQ (FAQ)

50

การเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแบบประเมิน CG SAQ
https://www.oic.or.th/th/industry/company/audit/1242/1

QR Code สาหรับเข้าถึง
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
แบบประเมิน CG SAQ

51

กาหนดให้บริษัทส่งผลการตอบแบบประเมิน CG SAQ
ให้กับสานักงาน คปภ.
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม
สำมำรถติดต่อได้ที่ E-mail: monitoring@oic.or.th
52

Thank you
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