FAQ แบบประเมิน CG SAQ ป 2565 (ณ วันที่ 8 กันยายน 2565)
ขอ

คําถาม

คําตอบ

1

แบบประเมินฉบับนี้จะเปนเครื่องมือสนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัทไดประเมินตนเองในเบื้องตนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการในมิติตางๆ ทั้งในแงการให
ทิศทาง การกําหนดนโยบายที่สําคัญ กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งการกํากับดูแลการดําเนินงานในภาพรวม เชน การประเมินระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และ
แบบประเมิน CG SAQ ทางสํานักงาน คปภ. มีวัตถุประสงคในการจัดทําอยางไร
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อที่สํานักงาน คปภ. จะไดนําขอมูลมาใชในการกําหนดระดับความเสี่ยงในการกํากับดูแลบริษัท อีกทั้งยังเปนการเก็บขอมูล
เพื่อใชประกอบการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีอันจะนํามาซึ่งการยกระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดูของของอุตสาหกรรมประกันภัยตามแนวทางมาตรฐานสากลตอไป

2

ทางสํานักงาน คปภ. ระบุหรือไมวา ใครเปนผูตอบแบบประเมิน CG SAQ

3

“คณะกรรมการบริษัท” หมายความวา คณะกรรมการของบริษัทตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต/วินาศภัย และใหหมายความรวมถึง คณะกรรมการบริหารสาขาของบริษัทประกัน
ในกรณีบริษัทที่เปนสาขา คณะกรรมการบริษัทในที่นี้หมายถึงคณะกรรมการชุด
ชีวิต/วินาศภัยตางประเทศที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต/วินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต/วินาศภัย ซึ่งตองมีผูจัดการสาขาเปนกรรมการรวมอยูดวย ตาม
ใด
ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันภัย พ.ศ. 2562

4

แบบประเมิน CG SAQ ประกอบดวยคําถามจํานวนกี่ขอ มีวธิ กี ารตอบแบบใด

5

สํานักงาน คปภ. กําหนดใหตอบกลับแบบประเมินภายในวันที่ 23 กันยายน 2565 ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส โดยสํานักงาน คปภ. แจงชองทางและรหัสผูใชสําหรับการตอบแบบ
สํานักงาน คปภ. กําหนดใหบริษัทตอบกลับแบบประเมิน CG SAQ ภายในวันที่
ประเมิน CG SAQ ผาน E-mail ของผูประสานงานที่บริษัทไดแจงรายชื่อตอสํานักงาน คปภ. ใหทราบตอไป โดยในระหวางนี้ขอใหบริษัทดําเนินการเตรียมพรอมขอมูลในการตอบ
เทาไหร และสงผานชองทางใด
แบบประเมินที่ไดรับ

6

ทางสํานักงาน คปภ. สามารถใหไฟลแบบประเมิน CG SAQ ในรูปแบบ Excel สํานักงาน คปภ. ทําการเผยแพรแบบประเมิน CG SAQ ในรูปแบบ Excel ฉบับภาษาไทย โดยบริษัทสามารถดาวนโหลดผาน Link
ไดหรือไม และมีฉบับภาษาอังกฤษหรือไม
https://www.oic.or.th/th/industry/company/audit/1242/1

7

ใหบริษัทนําผลการประเมินเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในโอกาสแรกที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทนับจากวันที่บริษัทไดนําสงแบบประเมินใหสํานักงาน คปภ. และให
หากบริษัทไมมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในวันที่ 23 กันยายน 2565
บริษัทนําสงรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระดังกลาวใหกับสํานักงาน คปภ. ผานชองทางอิเล็กทรอนิกสที่ตอบแบบประเมิน ภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการประชุม
ควรทําอยางไร
คณะกรรมการบริษัท

8

เนื่องจากสถานการณในปจจุบันที่บริษัทมีการ WFH จึงอาจมีผลกระทบในเรื่อง สํานักงาน คปภ. กําหนดใหบริษัทนําสงหลักฐานอางอิงประกอบการตอบแบบประเมิน CG SAQ เพื่อยืนยันความถูกตองของขอมูล เนื่องจากเอกสารอางอิงประกอบคําตอบของบริษัท
การจัดเตรียมเอกสารอางอิงประกอบคําตอบของบริษัท จึงขอสอบถามวา ในป เปนขอมูลสําคัญที่ทางสํานักงาน คปภ. จะนํามาใชประกอบการพิจารณารวมกับคําตอบของบริษัท ดังนั้น การแนบเอกสารอางอิงประกอบคําตอบจะชวยใหสํานักงาน คปภ. สามารถ
นี้ตองแนบเอกสารอางอิงหรือไม
ประเมินขอมูลที่สนับสนุนคําตอบของบริษัทได

เนื่องจากแบบประเมินนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดประเมินและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ ดังนั้น ทางสํานักงาน คปภ. จึงคาดหวังที่จะไดรับ
ผลการประเมินและความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ดังนั้น ในการตอบแบบประเมินในแตละขอบริษัทตองประเมินภาพรวมของการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
บริษัททั้งคณะ โดยกําหนดใหแตละบริษัทนําสงผลการตอบแบบประเมินบริษัทละ 1 ฉบับ

คําถามของแบบประเมินประกอบดวยคําถาม 5 หมวด รวมจํานวนทั้งหมด 85 ขอ โดยในแตละขอไดระบุวิธีการตอบ เชน เลือกคําตอบเพียง 1 ขอ เลือกคําตอบไดมากกวา 1 ขอ
โปรดระบุตัวเลข เปนตน พรอมแนบเอกสารอางอิงที่สามารถสนับสนุนคําตอบของบริษัทในแตละหมวดโดยโปรดระบุวา เอกสารหนาใด สนับสนุนคําตอบในขอใดบาง
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ขอ

คําถาม

คําตอบ

9

เอกสารอางอิงประกอบคําตอบของบริษัท ควรเปนเอกสารอางอิงแบบใด

เอกสารอางอิงประกอบคําตอบของบริษัท ควรเปนเอกสารอางอิงที่แสดงใหเห็นถึงการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท เชน รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ประกาศ/คําสั่งของบริษัท รายงานที่ไดมีการนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เปนตน

10

เอกสารอางอิง สามารถนําสงเปนภาษาตางประเทศไดหรือไม

บริษัทสามารถแนบเอกสารอางอิงเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเทานั้น

11

บริษัทสามารถที่จะเปลี่ยนคําตอบ หลังจากที่ทางบริษัทไดนําสงแบบประเมิน
แลว ไดหรือไม

บริษัทสามารถนําสงขอมูลการตอบแบบประเมิน CG SAQ ไดเพียง ครั้งเดียว ดังนั้น ในการตอบแบบประเมินขอใหบริษัทพิจารณาคําตอบ พรอมเอกสารแนบประกอบคําตอบให
รอบคอบ ครบถวน กอนที่จะมีการนําสงแบบประเมินผานระบบ

12

ในกรณีที่คําตอบจากแบบประเมิน CG SAQ ไมเปนไปตามกฎระเบียบที่กําหนด การจัดทําแบบประเมิน CG SAQ จัดทําขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือสนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัทไดประเมินตนเองในเบื้องตนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการในมิติ
สํานักงาน คปภ. จะมีบทลงโทษตอบริษัทหรือไม
ตางๆ เพื่อที่สํานักงาน คปภ. จะนําขอมูลที่ไดไปใชประกอบการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมประกันภัยไทยใหทัดเทียมมาตรฐานสากลตอไป

13

หมายถึง ชวงระยะเวลาตั้งแต 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ เนื่องจากปนี้ในการตอบแบบประเมิน ซึ่งสํานักงาน คปภ. ไดใหบริษัทตอบแบบประเมินในชวงครึ่งปหลังของป 2565 จึงขอใหบริษัทประเมินถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ในบางคําถามที่มีการระบุวา “ในรอบ 1 ปที่ผานมา” หมายถึง ชวงระยะเวลาใด
สําหรับการตอบแบบประเมินในปถัดไป ทางสํานักงาน คปภ. คาดวา จะใหบริษัทตอบแบบประเมินในชวงตนป ดังนั้น ในรอบ 1 ปที่ผานมา จะใชระยะเวลาตามปปฎิทิน คือ ชวง
ระยะเวลาตั้งแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปที่ผานมา

14

ในคําถามขอ 9 ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งและมอบหมายให
คณะกรรมการชุดยอยรับผิดชอบและดําเนินการในเรื่องตางๆ และมีการ
รายงานการดําเนินงานใหคณะกรรมการทราบอยางสม่ําเสมอ จะถือวา
คณะกรรมการบริษัทมีสวนรวมแลวหรือไมอยางไร

15

ในคําถามขอ 16 รวมถึงคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการชุดยอยของ
เปนคณะกรรมการชุดยอยที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทเทานั้น
คณะกรรมการบริษัทดวยหรือไม

16

ในคําถามขอ 23 ตัวเลือกคําตอบที่ระบุวา “แผนการสืบทอดตําแหนงงาน”
หมายความวาอยางไร

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งและมอบหมายใหคณะกรรมการชุดยอยรับผิดชอบและดําเนินการในเรื่องตางๆ และมีการรายงานการดําเนินงานใหคณะกรรมการทราบอยาง
สม่ําเสมอ ถือเสมือนวาคณะกรรมการบริษัทมีสวนรวมและรับรูการดําเนินงานตางๆของบริษัท ซึ่งบริษัทสามารถแนบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่คณะกรรมการชุดยอย
ไดรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปนเอกสารอางอิงได

แผนการสืบทอดตําแหนงงาน (Succession plan) คือ แผนที่จัดทําขึ้นเพื่อรองรับ ในกรณีที่กรรมการผูจัดการหรือผูบริหารระดับสูง เกษียณอายุ ลาออก หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ได ทั้งนี้ เหตุที่ตองใหความสําคัญกับการวางแผนสืบทอดตําแหนงงาน เนื่องมาจากธุรกิจประกันภัยถือไดวาเปนธุรกิจที่มีความเฉพาะตัวและคอนขางมีความซับซอน ผูบริหารระดับสูง
จึงมีความสําคัญตอการกําหนดเปาหมาย และการนําพาองคกรไปสูเปาหมายตามเปาประสงคของบริษัท ดังนั้นการวางแผนสืบทอดตําแหนงงานจะเปนกระบวนการเชิงรุกที่จะชวยลด
ปญหาการขาดผูบริหารระดับสูงซึ่งเปนตําแหนงที่สําคัญ ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถสรรหา พัฒนา หรือเตรียมพรอมบุคลากรที่มีคุณสมบัติใกลเคียงเขามาทดแทนไดทันทีอันจะสราง
ความตอเนื่องในการบริหารงานแบบไรรอยตอ ปองกันไมใหเกิดการสะดุดระหวางรอการทดแทน ทําใหกระบวนการทํางานขององคกรยังดําเนินการไดอยางตอเนื่อง

FAQ แบบประเมิน CG SAQ ป 2565 (ณ วันที่ 8 กันยายน 2565)
ขอ

คําถาม

คําตอบ
ผูบริหารระดับสูงที่ใชอางอิงในแบบประเมินฉบับนี้ ใหเปนไปตามนิยามของผูบริหารที่กําหนดอยูใน ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 ดังนี้ “ผูบริหาร” หมายความวา ผูจัดการ ผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา ผู
ซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และใหหมายความรวมถึง ผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝาย
ขึ้นไป หรือเทียบเทา

17

ผูบริหารระดับสูงที่ตองมีกระบวนการในการสืบทอดตําแหนงงาน หมายความ
ถึงผูบริหารในระดับใดบาง

18

ในคําถามขอ 26 การสื่อสารจากผูบริหารของบริษัทแมในตางประเทศ นับเปน กรณีที่มีบริษัทแมอยูตางประเทศ และมีการสื่อสารนโยบายมายัง บริษัทลูกถือวาเปนการสื่อสารนโยบายได โดยขอใหนําสงเอกสารอางอิงประกอบ ตัวอยาง เชน E-mail จดหมาย
การสื่อสารจากผูบริหารระดับสูงลงมาหรือไม
รายงานการประชุม และรายงานประจําป เปนตน

19

การทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress test) ที่ระบุในแบบประเมินนี้ หมายถึง การ การทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress test) ในที่นี้ หมายถึง การทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress test) ทั้งที่สํานักงาน คปภ. สั่งใหมีการจัดทําหรือบริษัทตองมีการจัดทําตามกฎหมาย
ทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress test) ในกรณีใด
รวมถึงการทดสอบสภาวะวิกฤตที่บริษัทมีการจัดทําภายใน

20

ในคําถามขอ 45 กรณีบริษัทมีความตองการแหลงเงินทุนฉุกเฉิน ในที่นี้
หมายถึงความตองการแหลงเงินทุนเพื่อจุดประสงคใด

ความตองการแหลงเงินทุนฉุกเฉินในที่นี้หมายถึงกรณีที่อัตราสวนความเพียงพอขอเงินกองทุนของบริษัทมีความเสี่ยงที่จะต่ํากวาที่กฎหมายกําหนดจําเปนตองดําเนินการเพิ่มทุนอยาง
เรงดวน

21

ในคําถามขอ 81 ISO 22301 Business Continuity Management คืออะไร

ISO 22301 เปนมาตรฐานสากลสําหรับการจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งระบุขอกําหนดในการวางแผน ดําเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุง ระบบการจัดการ
เพื่อใหธุรกิจยังคงดําเนินงานไปไดโดยไมหยุดชะงัก ในภาวะที่ธุรกิจตองประสบกับสถานการณไมปกติ ไมวาจะเปนภัยคุกคามจากภายนอกหรือจากภายใน

22

คณะกรรมการบริษัทควรตองอนุมัติแบบประเมิน หรือเพียงรับทราบแบบ
ประเมิน CG SAQ

รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบแบบประเมิน

23

กรณีของสาขาบริษัทประกันภัยตางประเทศที่กฏหมายอนุญาตใหใช
คณะกรรมการบริหาร เปนคณะกรรมการบริษัท ไมมีการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัทจําเปนตองตอบคําถามเรื่องกรรมการตรวจสอบหรือไม

สํานักงาน คปภ. ขอความอนุเคราะหใหบริษัททําการตอบในเรื่องดังกลาวมากอน (ตอบคําตอบใดก็ได) เพื่อใหสามารถทําการสงแบบประเมินได ทั้งนี้ ทางสํานักงาน คปภ. จะไมถือวา
บริษัททําการตอบในสวนนี้และบริษัทไมตองนําคําตอบในสวนนี้เสนอตอคณะกรรมการบริษัท

24

ขอที่ 5 หัวขอการประเมิน คณะกรรมการบริษัทมีองคประกอบความรูดาน
ใดบาง จําเปนหรือไม ที่จะตองสง CV ใบประกาศนียบัตร ใบการศึกษา ของ
คณะกรรมการ เนื่องจากบางเอกสารเปนความลับ

สํานักงานคปภ.เพียงแคตองการทราบวาคณะกรรมการบริษัทมีความรูความเชี่ยวชาญในดานใดบาง บริษัทอาจแนบประวัติกรรมการตามที่อยูใน Annual report ก็เพียงพอ

25

ขอ 75 “กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน” หมายถึง ผลการประกอบธุรกิจ
เทานั้น โดยไมรวมรายไดจากแหลงอื่น ๆ เชน รายไดจากการลงทุนใชหรือไม

“กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน” (อางอิงจากรายงานฐานะการเงิน XML ที่บริษัทนําสงใหสํานักงาน คปภ. รายไตรมาส หนา ว/ช1500) หมายถึง กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จาก
กิจกรรมดําเนินงานตางๆ เชน เบี้ยประกันภัย รายไดจากการลงทุน (ดอกเบี้ยรับ เงินปนผลรับ) เงินจายตามกรมธรรมประกันภัยที่จายระหวางงวด คาจางและคาบําเหน็จจาย
คาใชจายในการรับประกันภัยคาใชจายในการดําเนินงาน เปนตน

26

ในขอ 85 คําตอบของบริษัทถือวามีผลผูกพันธหรือไม และหากภายหลังมีการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการเขารวมโครงการจะสามารถเปลี่ยนแปลงไดหรือไม

แบบประเมินขอนี้เปนการสํารวจขอมูลในเบื้องตน ทั้งนี้ หากมีการดําเนินโครงการฯ จะมีการสื่อสารรายลเอียดของโครงการกับบริษัทอีกครั้ง ทั้งนี้การตอบคําถามในขอนี้ไมมีผล
ผูกพันธใดๆ ในอนาคต

