
 

 

 

 
ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําในการบริหารความเส่ียงของบริษัท
ประกันชีวิต พ.ศ. .... 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
๒๕๓๕ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับท่ีประชุม
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งท่ี.... คณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยออกประกาศไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าในการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิก ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
บริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

ข้อ ๔  ในประกาศนี้ 

“คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วย
การประกันชีวิต และให้หมายความรวมถึง คณะกรรมการบริหารสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศ 
ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตซ่ึงต้องมี
ผู้จัดการสาขาเป็นกรรมการรวมอยู่ด้วย 

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจาก
ผู้จัดการลงมา ผู้ซ่ึงดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารรายท่ีสี่ทุกราย และให้หมายความ
รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า 

“ผู้จัดการ” หมายความว่า บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษัท ท้ังนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างใดก็ตาม 

“กรอบการบริหารความเสี่ยง” หมายความว่า กรอบการดําเนินงานของบริษัทในการ
บริหารความเสี่ยง โดยคํานึงถึงองค์ประกอบหลักท่ีสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทสามารถบริหารความ
เสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซ่ึงครอบคลุมหลักการสําคัญเก่ียวกับ โครงสร้างการกํากับดูแลการ
บริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง ระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการบริหารความเสี่ยง และวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง” 



 

 

“นโยบายการบริหารความเสี่ยง” หมายความว่า นโยบายท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวทางใน
การบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite)  ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk 
Indicator) พร้อมรายละเอียดหรือการอธิบายวิธีการในการประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากแผนธุรกิจ
สามปี โดยต้องระบุมาตรการบริหารความเสี่ยงหลักของบริษัทห้าอันดับแรกเป็นอย่างน้อย 

“วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง” หมายความว่า การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้การ
บริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานของบุคลากรโดยสร้างความตระหนัก ทัศนคติ และ
พฤติกรรมของบุคลากรของบริษัท เก่ียวกับการเรียนรู้ความเสี่ยง การตัดสินใจทางธุรกิจบนพ้ืนฐานของ
ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท 

“ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้” หมายความว่า ระดับความเสี่ยงท่ีบริษัทสามารถยอมรับ
ได้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัท ซ่ึงอาจกําหนดในเชิงปริมาณ และ/หรือ เชิงคุณภาพ
ก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องระบุอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) 

“ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง” หมายความว่า ตัวชี้วัดท่ีแสดงให้ทราบถึงสถานะหรือแนวโน้ม
ของความเสี่ยง  

“รายงานสถานะความเสี่ยง” หมายความว่า รายงานท่ีแสดงถึงสถานะและการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงรวมของบริษัท โดยต้องระบุสถานะและการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงหลัก
ของบริษัทห้าอันดับแรกเป็นอย่างน้อย  

“รายงานการปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง” หมายความถึง รายงานท่ีแสดงให้
เห็นถึงความคืบหน้าในการดําเนินการของหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

“รายงานผลการบริหารความเสี่ยง” หมายความถึง รายงานท่ีแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายงานสถานะความเสี่ยง
หลักและรายงานการปฏิบัติงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยง  

“แผนธุรกิจสามปี” หมายความว่า สรุปแผนสามปีของทิศทางการขยายงาน ประมาณ
การอัตราการเจริญเติบโตของบริษัท แผนการรองรับการขยายงานของบริษัท และประมาณการอัตราส่วน
ความเพียงพอของเงินกองทุน 

“ระบบสารสนเทศ” หมายความว่า การบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูล 

“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย 

 

 



 

 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

ข้อ ๕ ให้บริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (enterprise risk 
management) ซ่ึงเป็นกระบวนการวางแผน จัดการ และควบคุมความเสี่ยงของบริษัทแบบองค์รวม  เพ่ือ
ลดผลกระทบจากความผันผวนท่ีมีต่อการดําเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ โดยคํานึงถึง
ขนาด ลักษณะ และความซับซ้อนของการดําเนินงานของบริษัท และการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ของบริษัทท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ใน
ประกาศนี้เป็นอย่างน้อย 

ข้อ ๖ ให้บริษัทจัดทํากรอบการบริหารความเสี่ยง (risk management framework)  
เป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

ข้อ ๗ สํานักงานอาจกําหนดแนวทางในรายละเอียดเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ได้ และเม่ือมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวให้ถือว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศนี้ในส่วนท่ี
เก่ียวข้องแล้ว 

หมวด ๒ 
โครงสร้างการกํากับดูแลการบริหารความเส่ียง 

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ตามท่ีกําหนดในประกาศฉบับนี้ และมีหน้าท่ีดังต่อไปนี้  

(๑) พิจารณาอนุมัติ 
(ก) กรอบการบริหารความเสี่ยง 
(ข) นโยบายการบริหารความเสี่ยง และ 
(ค) แผนธุรกิจสามปี 

(๒) กําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงและ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง  

(๓) กํากับดูแลบริษัทในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
(ก) การบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
(ข) การจัดทํารายงานสรุปสถานะความเสี่ยง และสรุปรายงานการปฏิบัติตาม

มาตรการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ท่ีผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

(ค) การทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหรือทุกครั้งท่ีเกิดเหตุการณ์สําคัญท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางการเงิน
ของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ 

(ง) ฐานะเงินกองทุนของบริษัท ให้อยู่ในระดับท่ีม่ันคงและเพียงพอท่ีจะรองรับการ
ดําเนินธุรกิจท้ังในปัจจุบันและอนาคตอย่างเหมาะสม 



 

 

(จ) การสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงให้สามารถปฏิบัติตามหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ ได้รับการ
จัดสรรทรัพยากรให้อย่างเพียงพอ 

ข้อ ๙ ให้ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบให้การดําเนินธุรกิจประจําวันให้สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ กรอบการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยง  

ข้อ ๑๐ ให้บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในหมวดนี้ 
เว้นแต่ บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินแล้ว ท้ังนี้ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามข้อ ๑๒ ได้อย่างครบถ้วน 

กรณีสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศท่ีมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักงานใหญ่หรือสํานักงานภูมิภาคตามหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยงานกํากับธุรกิจประกันภัยของประเทศนั้น
กําหนด ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวสามารถเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
สาขาบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศได้ตามวรรคหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานจนเป็นท่ีพอใจของสํานักงาน
ว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวสามารถกํากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้
ในประกาศฉบับนี้ได้ครบถ้วน 

ให้บริ ษัทนํ าส่ งมติแต่ง ต้ั งคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง รายชื่ อของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง หนังสือรับรองประวัติของกรรมการบริหารความเสี่ยงตามแบบท่ีสํานักงาน
กําหนดต่อสํานักงานภายในสามสิบวัน นับแต่วันท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติ
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจัดส่งกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อสํานักงาน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีเข้ารับตําแหน่งหรือวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกฎบัตรอย่างมีนัยสําคัญ กรณีท่ี
บริษัทมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ก่อนวันท่ีประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้จัดส่งข้อมูล
ดังกล่าวต่อสํานักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  

กรณีท่ีกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออก หรือถูกถอดถอนก่อนครบวาระ บริษัทต้อง
รายงานพร้อมแจ้งเหตุผลต่อสํานักงานเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีพ้นสภาพการเป็น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

 

ข้อ ๑๑ บริษัทต้องจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยห้าคน ให้เหมาะสม
กับขนาด ลักษณะ และความซับซ้อนของกิจกรรมของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑ )  ไ ด้ รับมติแ ต่ ง ต้ั งจากคณะกรรมการบริ ษัทหรือ ท่ีประชุมผู้ ถื อหุ้ น ให้ เ ป็น
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

(๒) มีกรรมการบริษัทรวมอยู่ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยหนึ่งคน 
(๓) กรรมการบริหารความเสี่ยงรายอ่ืนต้องเป็นกรรมการบริษัท หรือ ผู้บริหารของบริษัท 

หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ อย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ โดยต้องครอบคลุมความเสี่ยงท่ีสําคัญ อย่างน้อยตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๒๐ 



 

 

(๒) ประเมินความเพียงพอของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงรวมถึงประสิทธิภาพในการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัท  

(๓) จัดให้มีการประชุมเป็นประจําอย่างน้อยทุกไตรมาสเพ่ือติดตามสถานะความเสี่ยง 
รวมถึงความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และสิ่งท่ีต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ท่ีกําหนดตามความเหมาะสม 
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

ในกรณีท่ีจําเป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอคําปรึกษาจากท่ีปรึกษา
ภายนอกได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

 

ข้อ ๑๓  บริษัทต้องจัดให้มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง โดยมีอํานาจหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(๑) สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ผู้บริหาร ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

(๒) ช่วยให้หน่วยงานภายในบริษัทสามารถระบุ ประเมิน และบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ รวมท้ังติดตามสถานะความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และทบทวนมาตรการ
บริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์  

(๓) จัดทํารายงานสถานะความเสี่ยง และรายงานการปฏิบัติตามมาตรการบริหารความ
เสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

ในกรณีท่ีบริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอกเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาของหน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ให้บริษัททําสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยกําหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน การเข้าถึงข้อมูลบุคลากร สถานท่ี รวมถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
ระเบียบปฏิบัติท่ีใช้ ความเป็นเจ้าของ และการเก็บรักษาความลับของข้อมูลท่ีได้ระหว่างการปฏิบัติงาน  

การว่าจ้างให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ทําหน้าท่ีของหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ให้ถือว่า
กระทําการโดยบริษัท และอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัท 

 

ข้อ ๑๔  บริษัทต้องจัดให้มีหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง หรือตําแหน่งอ่ืนท่ีทํา
หน้าท่ีในลักษณะเดียวกัน เป็นผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบตามท่ีกําหนดในข้อ  ๑๕ โดยบุคคลดังกล่าวต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะท่ีจําเป็นต่อการบริหารความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจประกันภัยของ
บริษัท และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลท่ีเก่ียวข้องได้อย่างสมบูรณ์  

ให้บริษัทรายงานการแต่งต้ังและการสิ้นสุดการแต่งต้ังหัวหน้าหน่วยงานบริหารความ
เสี่ยงตามวรรคหนึ่ง ต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสํานักงาน โดยการ
รายงานดังกล่าวต่อสํานักงานให้ดําเนินการภายในสามสิบวันแต่วันท่ีมีการแต่งต้ังหรือสิ้นสุดการแต่งต้ัง 
แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเป็นการรายงานการสิ้นสุดการแต่งต้ัง ให้บริษัทระบุเหตุแห่งการสิ้นสุดด้วย 

 

ข้อ ๑๕  หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าท่ีควบคุมการดําเนินงานของ
หน่วยงานบริหารความเสี่ยง และรับผิดชอบในการจัดให้มีการรายงานสถานะความเสี่ยง ตลอดจนรายงาน
การปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตร
มาสละหนึ่งครั้ง 



 

 

การรายงานตามวรรคหนึ่ง ต้องครอบคลุมการไม่สามารถปฏิบัติตามกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ หรือขีดจํากัดความเสี่ยง (Risk 
Limit) และครอบคลุมการรายงานความเสียหาย (Loss Incident) ท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยยะ
สําคัญ รวมถึงมาตรการท่ีจะใช้ดําเนินการเพ่ือให้บริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับ
ได้ 

ขีดจํากัดความเสี่ยงตามวรรคสอง หมายความว่า ระดับความเสี่ยงท่ีกําหนดย่อยลงมา
จากระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ เพ่ือกําหนดกรอบในการดําเนินงานเพ่ือให้ได้ผลตามต้องการ โดยอาจ
กําหนดย่อยลงมาตามสายธุรกิจ ประเภทความเสี่ยง สายผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมหลัก ตามความเหมาะสม 

หมวด ๓ 
นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 

ข้อ ๑๖  ให้บริษัทจัดทํานโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร 
ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมท้ังสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ทุก
หน่วยงานทราบและนําไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

 

ข้อ ๑๗ ให้บริษัทจัดทําแผนธุรกิจสามปีเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

หมวด ๔ 
ขอบเขตการบริหารความเส่ียง 

ข้อ ๑๘ บริษัทต้องกําหนดขอบเขตการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบการ
บริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และให้ครอบคลุมประเภทความเสี่ยงท่ี
อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน ชื่อเสียง หรือการดํารงอยู่ของบริษัท ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 

(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการกําหนด
นโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน และการนําไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับ
ปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกซ่ึงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี และความ
คาดหวังของสาธารณชน  

(๒)  ความเสี่ยงด้านการประกันภัย (Insurance Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ความผันผวนของความถ่ี ความรุนแรง และเวลาท่ีเกิดความเสียหายท่ีเบ่ียงเบนจากสมมุติฐานท่ีใช้ในการ
กําหนดอัตราเบ้ียประกันภัย การคํานวณสํารองประกันภัย และการพิจารณารับประกันภัย  

(๓) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ี
บริษัทไม่สามารถชําระหนี้สินและภาระผูกพันเม่ือถึงกําหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงิน
สดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินมาชําระได้แต่ด้วยต้นทุนท่ีสูงเกินกว่า
ท่ีจะยอมรับได้  

(๔) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีจะเกิดความ
เสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ขาดธรรมาภิบาลในองค์กร หรือขาดการควบคุม



 

 

ท่ีดี ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของข้อมูล หรือเหตุการณ์ภายนอก  

(๕) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคาของสินทรัพย์ท่ีลงทุน ราคาตราสารในตลาด
เงินตลาดทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์  

(๖) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากคู่สัญญาไม่
สามารถปฏิบัติตามภาระท่ีได้ตกลงไว้กับบริษัท รวมถึงโอกาสท่ีคู่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงด้าน
เครดิต  

ข้อ ๑๙  การกําหนดขอบเขตการบริหารความเสี่ยงตามข้อ ๑๘ ต้องครอบคลุมถึง
กิจกรรมหลักของบริษัท ดังนี้ 

(๑) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(๒) การกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัย 
(๓) การพิจารณารับประกันภัย 
(๔) การจัดการค่าสินไหมทดแทน 
(๕) การประกันภัยต่อ 
(๖) การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน 

หมวด ๕ 
กระบวนการบริหารความเส่ียง 

ข้อ ๒๐ บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 
(๑)  บริษัทต้องระบุความเสี่ยงและแหล่งท่ีมาของความเสี่ยงท่ีส่งผลกระทบต่อบริษัท ท้ัง

ในทางการเงินและท่ีมิใช่ทางการเงิน และต้องทบทวนความเสี่ยงของบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือ
ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญของสาเหตุความเสี่ยง 

(๒) บริษัทต้องกําหนดวิธีการและดําเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง
ตามความสําคัญ 

(๓) บริษัทต้องมีการตอบสนองความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ี
กําหนดไว้ 

(๔) บริษัทต้องมีการควบคุมและติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รวมท้ังดําเนิน
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

(๕) บริษัทต้องมีระบบการรายงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและสถานะความเสี่ยง
ตามประเภทของความเสี่ยง โดยให้คํานึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท 

หมวด ๖ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการบริหารความเส่ียง 

  ข้อ ๒๑ บริษัทต้องจัดให้มีระบบสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ รวดเร็ว และมี
รูปแบบท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับขนาด ลักษณะ และความซับซ้อนของธุรกิจ  



 

 

 ข้อ ๒๒ ระบบสารสนเทศของบริษัทต้องสามารถสนับสนุน ติดตามดูแล และควบคุมการ
บริหารความเสี่ยง รวมถึงการนําข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

ข้อ ๒๓ บริษัทต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลท่ีปลอดภัย มีการกําหนดสิทธิ์ในการ
เข้าถึงข้อมูลของบุคลากรเฉพาะท่ีเก่ียวข้อง และจัดให้มีระบบสํารองข้อมูลรวมท้ังระบบการกู้คืนข้อมูลใน
กรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึน รวมท้ังมีการกําหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

หมวด ๗ 
วัฒนธรรมการบริหารความเส่ียง 

 

 ข้อ ๒๔ บริษัทต้องให้ความสําคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายใน
องค์กร และดําเนินการเพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานของพนักงานทุกคนใน
องค์กร โดยดําเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้บริหารต้องกําหนดทิศทาง นโยบาย และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง และ
สื่อสารวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไปยังพนักงานทุกคน
เพ่ือให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการบริหารความเสี่ยง 

(๒) บริษัทต้องจัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีความรู้ความเข้าใจ ความ
ระมัดระวัง และตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อฝ่ายงาน ต่อองค์กร และต่อ
ผู้เก่ียวข้อง รวมท้ังส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร 

(๓) บริษัทต้องมีการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการตัดสินใจทางธุรกิจ การ
กํากับดูแลกิจการ และการควบคุมภายในของบริษัท 

หมวด ๘ 
การรายงาน 

ข้อ ๒๕  บริษัทต้องจัดให้มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และพร้อมให้สํานักงานตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

ข้อ ๒๖  บริษัทต้องจัดส่งกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สํานักงานภายในสามสิบวัน
นับต้ังแต่วันท่ีประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และภายในหนึ่งเดือนนับจากวันท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ  

ข้อ ๒๗  บริษัทต้องจัดส่งนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแผนธุรกิจสามปี ให้แก่
สํานักงานเป็นประจําทุกปี โดยให้จัดส่งภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และหนึ่งเดือนนับจากวันท่ี
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารความเสี่ยงหรือแผนธุรกิจสามปีอย่างมี
นัยสําคัญ 

การจัดส่งตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการนําส่งทะเบียนความเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงหลัก
สิบอันดับแรกท่ีสอดคล้องกับแผนธุรกิจสามปี สําเนาสรุปผลการประชุมการรายงานผลการบริหารความ
เสี่ยง  



 

 

ทะเบียนความเสี่ยงตามวรรคสอง หมายความว่า ตารางท่ีแสดงข้อมูลความเสี่ยงหลักท่ี
บริษัทเผชิญอยู่ อย่างน้อยได้แก่ ความเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง เจ้าของความเสี่ยง 
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยงท่ีใช้ในปัจจุบัน และมาตรการติดตามความเสี่ยง 

หมวด ๙ 
การทดสอบภาวะวิกฤต 

ข้อ ๒๘  หากสํานักงานเห็นสมควรว่ามีเหตุหรือปัจจัยอ่ืนๆ อันอาจส่งผลกระทบต่อ
รายได้ เงินกองทุน ชื่อเสียง หรือการดํารงอยู่ของบริษัท ระบบประกันภัย หรือเสถียรภาพของระบบ
การเงิน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ สํานักงานอาจสั่งเป็นการท่ัวไปหรือ
เป็นรายกรณีให้บริษัทดําเนินการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) เพ่ือศึกษาผลกระทบในเรื่องดังกล่าว
ได้ 

หมวด ๑๐ 
การติดตามและประเมินผล 

ข้อ ๒๙ บริษัทต้องจัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัททําหน้าท่ีติดตามและ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานภายในว่าเป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงและ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง  และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยรวม และให้ข้อเสนอแนะแก่
ผู้บริหารเพ่ือกํากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
    ประกาศ ณ วันท่ี  

 
 
 

                                (นายสมชัย สัจจพงษ์) 
                                             ปลัดกระทรวงการคลัง 
                               ประธานกรรมการ 
                      คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :- เนื่องจากธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการบริหารความเสี่ยง 
หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้จึงกําหนดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดองค์ประกอบหลักของกรอบการ
บริหารความเสี่ยงท่ีบริษัทพึงมีให้เหมาะสมกับขนาด ลักษณะ และความซับซ้อนของกิจกรรมของบริษัท 
เพ่ือส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนิน
ธุรกิจประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ
และความม่ันคงทางการเงินให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้อย่างต่อเนื่อง 


