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การบริหารความเสียง

การบริหารความเสียงของบริษัทประกันภัย

เนือหาการบรรยาย

การบริหารความเสียงของธุรกจิ
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01.
การบริหารความเสียง



ความเสียง

    สภาวะซึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ทต่ีางไปจากทไีด้คาดการณ์ไว้



การบริหารความเสียง

     กระบวนการการวางแผน จัดการ และควบคุมกิจกรรมในองค์กรแบบบูรณาการ 
เพือแสวงหาประโยชน์ และจัดการผลกระทบจากความผันผวนทีจะเกดิขนึ

เพือให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย ทังในระยะสันและระยะยาว



การระบุความเสียงสาํคัญทงัหมด
และสาเหตุของความเสียง

การประเมินความเสียง
และการจัดลาํดับความเสียง

การบริหารความเสียงให้สอดคล้องกับ
ระดับความเสียงทยีอมรับได้

การควบคุมและติดตาม
ผลการบริหารความเสียง

การรายงานข้อมูล
การบริหารความเสียง
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กระบวนการบริหารความเสียง



ทาํไมเราต้องบริหารความเสียง



ทาํไมเราต้องบริหารความเสียง



ทาํไมเราต้องบริหารความเสียง



ทศันคติของผู้บริโภค

ความไม่สงบทางการเมือง

นโยบายภาครัฐ

สงคราม

เศรษฐกิจถดถอย

ภาวะเงนิเฟ้อ

อัตราดอกเบีย

โจรกรรม

Cyber Attack

Identity Theft

Denial of Service

ลมพายุ

นําท่วม

แผ่นดินไหว การว่างงาน

กฎหมาย

มลภาวะ

เทคโนโลยี

พฤตกิรรมผู้บริโภค

ภมิูอากาศ

ทาํไมเราต้องบริหารความเสียง

สงครามการค้า



02.
การบริหารความเสียงของธุรกิจ



การบริหารความเสียง

วสัิยทัศน์ พันธกิจ การวางแผน การดาํเนินงาน & งบประมาณกลยุทธ์

ปีที 1 ปีที 2 ปีที 3

ค่านิยมขององค์กร

การระบุปัจจัยทีจะทาํให้ผลลัพธ์
แตกต่างไปจากทีได้คาดการณ์ไว้

การทบทวนสมมุตฐิาน
และปัจจัยแวดล้อม

การวัดผลการดาํเนินงาน
และการบรรลุเป้าหมาย

การบริหารความเสียง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

การเปลียนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายใน & ปัจจัยภายนอก



ความเสียงส่วนบุคคล

ออ

ออ

เสียหาย  ถูกทาํลาย
ถูกขโมย  เสือมสภาพ

โรคภัย
ทุพพลภาพ

วชิาชีพ
บุคคลภายนอก 

เสียชีวติก่อนวัยอันควร
อายุยืน

ผันผวน หยุดชะงัก
ลดลง 

เสียหาย

ชีวติ

สุขภาพ

รายได้

ทรัพย์สินชือเสียง

ความรับผิด



ความเสียงในการประกอบธุรกิจ

ออ

เสียหาย  ถูกทาํลาย
ถูกขโมย  เสือมสภาพ

กําไร
แหล่งทีมาของรายได้

ความรับผิด
ต่อสาธารณะ

การอยู่รอดในระยะยาว

ผันผวน หยุดชะงัก
ลดลง 

ธรรมาภบิาล
การจัดอันดับความน่าเชือถือ

ความยังยืน

ผลประกอบการ

รายได้

ทรัพย์สินชือเสียง

ความรับผิด



การใช้ Business Model
ทีเหมาะสม

การระบุและตอบสนองต่อ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

การสือสารและประชาสัมพันธ์
ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

การส่งมอบสินค้า
และบริการทีรวดเร็ว

การตอบสนองต่อ
Pain Point ของลูกค้า

การใช้ดจิิทัลเทคโนโลยี

ความเสียงในการประกอบธุรกิจ



V 
Volatility ความผันผวน

Fast, unpredictable changes without
Clear patterns or trends 

U 
Uncertainty ความไม่แน่นอน

Frequent disruptive changes where the past 
is not a very good predictor of the future 

C 
Complexity ความซับซ้อน 

Multiple, complex, intertwined Social,                
Technological, Economics, Environmental, and 

Political evolutions 

A 
Ambiguity ความไม่ชัดเจน

Little clarity on what is real or true and 
difficult to predict the impact of action or 

initiatives 

V U C A  



ความเสียงอุบัตใิหม่

ความเสียงทียังไม่ปรากฏขึนในปัจจุบันแต่อาจจะเกิดขนึได้ในอนาคต  

เนืองจากสภาพแวดล้อมทีเปลียนไป ความเสียงประเภทนีเป็นความเสียงที

เกิดขึนอย่างช้าๆ ยากทีจะระบุได้ มีความถีของการเกิดตาํ 

แต่เมือเกิดขึนแล้วจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง



Social Networks 
เกดิอะไรขนึบนโลก Online ภายใน 60 วนิาที 



เศรษฐกจิแบ่งปัน 



ความเสียงด้านไซเบอร์ 



ความพลิกผันทางดจิทิลั 



หลอดไฟ LED 

เยาวชนและภาวะการได้ยนิ 



ยานพาหนะอัตโนมัต ิ/ กึงอัตโนมัต ิ/ ไฟฟ้า





การรักษาแบบเฉพาะบุคคล 



นาโนเทคโนโลยี 

การพมิพ์ 3 มติ ิ



หุ่นยนต์และการจ้างงานในอนาคต 



การเปลียนแปลง
ของสภาวะภมูอิากาศ 

โรคระบาด 



การก่อการร้าย 



การบริหารความเสียง

วิธีการทีไม่ใช่การประกันภยั

วิธีการประกันภยั

กลยุทธ์

บุคลากร ระบบ ชีวิต สุขภาพ

ทรัพย์สิน รายได้

ความรับผิด

กระบวนการ เทคโนโลยี



ผลิตภณัฑ์ประกันภยั

ประกันชีวติ

ประกันสุขภาพ

ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยอุบัตเิหตุ

ประกันภัยรายได้

ประกันภัยทรัพย์สิน

ประกันภัยโจรกรรม

ประกันภัยพืชผล



ผลิตภณัฑ์ประกันภยั

ประกันภัย
การขนส่งสินค้าทางทะเล

ประกันภัยการว่างงาน

ประกันภัยการเดนิทาง

ประกันภัยอิสรภาพ

ประกันภัย
ความรับผิดจากผลิตภัณฑ์

ประกันภัย
ความรับผิดทางวชิาชีพ

ประกันภัย
ความรับผิดต่อสาธารณะ

ประกันภัย
ความรับผิดของกรรมการ



03.
การบริหารความเสียงของบริษัทประกันภยั



ทาํความรู้จักกับประกันภยั



ผู้ รับประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย

ผู้ รับประโยชน์

ค่าสินไหมทดแทน

เบียประกันภัย



หลักของสัญญาประกันภยั

01 02 03 04 05 06

Insurable 
Interest

Utmost 
Good Faith

Indemnity Subrogation ContributionProximate 
Cause

หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง

หลักการรับช่วงสิทธิ

หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหลักสาเหตุใกล้ชิด

หลักสุจริตต่อกันเป็นทยีิง

หลักส่วนได้เสียในเหตุทเีอาประกันภัย



อันดบั วันที ประเทศ เหตุการณ์
มูลค่าความเสียหาย
 (ล้านเหรียญสหรัฐ)

1 29 สิงหาคม 2548 สหรัฐอเมริกา บาฮามาส์ บริเวณอ่าวเม็กซิโก เฮอร์ริเคน Katrina $79,663

2 11 มีนาคม 2554 ญีปุ่น แผ่นดนิไหว / สึนามิ $36,865

3 24 ตุลาคม 2555 สหรัฐอเมริกา เฮอร์ริเคน Sandy $36,115

4 23 สิงหาคม 2535 สหรัฐอเมริกา บาฮามาส์ เฮอร์ริเคน Andrew $27,017

5 11 กันยายน 2544 สหรัฐอเมริกา การก่อการร้าย $25,129

6 17 มกราคม 2537 สหรัฐอเมริกา แผ่นดนิไหวทนีอร์ธริทจ์ $24,455

7 6 กันยายน 2551 สหรัฐอเมริกา หมู่เกาะแคริบเบียน เฮอร์ริเคน Ike $22,343

8 22 กุมภาพนัธ์ 2554 นิวซีแลนด์ แผ่นดนิไหว $16,853

9 2 กันยายน 2548 สหรัฐอเมริกา บาร์เบโดส หมู่เกาะแคริเบียน เฮอร์ริเคน Ivan $16,180

10 27 กรกฎาคม 2554 ไทย นําท่วม $15,799

ทมีา: Swiss Re, Sigma 1/2016

10 เหตุการณ์ทมีีมูลค่าความเสียหายสูงสุด



เบียประกันภยัรับรวมของแต่ละประเทศ

ทมีา: Swiss Re, Sigma 3/2017



โดยตรง
ตัวแทน   
นายหน้า
ธนาคาร
โทรศัพท์
เว็บไซต์

แอพพลิเคชัน

ความเชือมโยงของประกันภยักับระบบเศรษฐกิจ

สํานักงาน คปภ

ผู้เอาประกันภัย คนกลางประกันภัย บริษัทประกันภัย บริษัทประกันภัยต่อ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย
สมาคมประกันชีวิตไทย

บริษัทจัดอันดับ
ความน่าเชือถือ



มหนัตภยัทางธรรมชาตปีิ 2561

ทีมา: Munich Re



กิจกรรมหลักของบริษัทประกันภยั

การจัดจ้างบุคคลภายนอก
(ถ้ามี)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
และการกําหนดเบียประกันภัย 

การเสนอขาย
และการเก็บเบียประกันภัย

การพจิารณารับประกันภัย 

การประเมนิสํารองประกันภัย

การบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน 

การประกันภัยต่อ 

การลงทุนประกอบธุรกิจอืน 

การบริหารสินทรัพย์และหนีสิน 

9 กิจกรรม

01

02

03

04
05

09

08

07

06



ความเสียงหลักของบริษัทประกันภยั

11 ความเสียง

ความเสียงด้านมหันตภัย

ความเสียงด้านประกันภัย

ความเสียงด้านกลยุทธ์

ความเสียงด้านตลาด

ความเสียงด้านเครดติ

ความเสียงด้านสภาพคล่อง

ความเสียงด้านปฏิบัตกิาร

ความเสียงด้านชือเสียง

ความเสียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสียงภายในกลุ่มธุรกิจ

ความเสียงทีเกิดขึนใหม่

01

02

03

05 06

11

10

09

07

04 08



1st Line 2nd Line 3rd Line
Day to Day Operations Risk Oversight Independent Assurance

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

ฝ่าย / หน่วยธุรกิจ

คณะกรรมการบริหารความเสียง

ฝ่ายบริหารความเสียง

ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายนอก

Key Performance Indicators (KPIs) Key Risk Indicators (KRIs) Key Control Indicators (KCIs)

ฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย

โครงสร้างการกาํกับดูแลของบริษัทประกันภยั



* ผู้ช่วยผู้อาํนวยการใหญ่ สายงานบริหารความเสียงและการปฏิบัตติามกฎหมาย 

        บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)

* รองประธาน คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวชิาการประกันภัย สมาคมประกันวนิาศภัยไทย

* ทีปรึกษา คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ สมาคมประกันวนิาศภัยไทย

* ประธานชมรมบริหารและจัดการความเสียงของบริษัทประกันภัย สมาคมประกันวนิาศภัยไทย
* คณะกรรมการบริหาร เลขาธิการ และประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจรรยาบรรณและมาตรฐาน

วชิาชีพ สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
* คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย

* คณะกรรมการบริหารความเสียง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ดร. ปิยวดี  โขวิฑูรกิจ

ตาํแหน่งปัจจุบัน

การศึกษา

* Ph.D. (Risk, Insurance, and Healthcare), Temple University, U.S.A.
* M.S. (Risk Management and Insurance), Temple University, U.S.A.
* M.B.A. (Finance), Drexel University, U.S.A.
* สถติศิาสตรบัณฑิต (สถติปิระยุกต์) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย



Uncertainty is the only certainty there is, 
and knowing how to live with insecurity is the only security.

John Allen Paulos


