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เร ือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการก าหนดมาตรฐานข ัน้ต า่ 

ในการบรหิารจดัการความเสีย่งของบรษิทัประกนัวนิาศภยั  

พ.ศ. 2560 

สมาคมประกนัวนิาศภยั 

วนัที ่27 กนัยายน 2560 



ประกาศ คปภ.  เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการก าหนดมาตรฐานข ัน้ต า่ 
ในการบรหิารจดัการความเสีย่งของบรษิทัประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2560 

ส านกังาน คปภ. ไดด้ าเนนิการปรบัปรงุประกาศ คปภ. มาตรฐานข ัน้ต า่การบรหิารความเสีย่ง  

เพือ่ก าหนดใหบ้รษิทัประกนัภยัมอีงคป์ระกอบทีส่ าคญัในการบรหิารจดัการความเสีย่งอยา่งครบถว้น และ

เพือ่ยกระดบัการก ากบัดแูลใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล โดยอา้งองิหลกัการ ดงันี ้

 ICP 7 Corporate Governance  

 ICP 8 Risk Management and Internal Controls 

 ICP 16 Enterprise Risk Management for Solvency Purposes 

 สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 

 การต ัง้เป้าประสงคข์ององคก์ร 

 การระบเุหตกุารณท์ีเ่ส ีย่ง 

 การประเมนิความเสีย่ง 

 การตอบสนองตอ่ความเสีย่ง 

 กจิกรรมทีใ่ชใ้นการควบคมุ 

 สารสนเทศและการสือ่สาร 

 การตดิตามผล 

Three Lines  
of Defense 

Model เจา้ของความเสีย่ง 
: คณะกรรมการบรษิทั 
ผูบ้รหิาร และ 
หนว่ยธุรกจิ 

Day to 

Day 

Operation 

ผูก้ ากบัดแูลความเสีย่ง 
: คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง และ
หนว่ยงานบรหิาร 
ความเสีย่ง 

Risk 

Oversight 

ผูส้รา้งความเชือ่ม ัน่และ
ประเมนิประสทิธภิาพการ
บรหิารความเสีย่ง  
: คณะกรรมการตรวจสอบ  
หนว่ยงานตรวจสอบภายใน  

Risk 

Assurance 



ค านยิามทีส่ าคญั  

โครงสรา้งการก ากบัดแูล 
การบรหิารความเสีย่ง 
รวมถงึบทบาทหนา้ที ่

ในการบรหิารความเสีย่ง 

นโยบายการบรหิาร 
ความเสีย่ง 

ขอบเขตการบรหิาร 
ความเสีย่ง 

กระบวนการ 
บรหิารความเสีย่ง 

กรอบการบรหิารความเสีย่ง 

ระบบสารสนเทศ 
เพือ่รองรบัการบรหิาร

ความเสีย่ง 

วฒันธรรม 
การบรหิารความเสีย่ง การตดิตาม 

และประเมนิผล 

นโยบายความเสีย่ง 

นโยบายทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึ 

 แนวทางในการบรหิารความเสีย่ง  

 ระดับความเสีย่งทีย่อมรับได ้ 

 ดัชนชีีว้ดัความเสีย่ง  

 รายละเอยีด หรอื อธบิายวธิกีารในการประเมนิ

ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากแผนธรุกจิ 3 ปี 

โดยตอ้งระบมุาตรการบรหิารความเสีย่งหลัก

ของบรษัิท 5 อันดับแรก 

 
ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ 

 
 

  ระดบัความเสีย่งทีบ่รษัิทสามารถยอมรับ
ไดเ้พือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์หรอืเป้าหมาย
ของบรษัิท  

  สามารถก าหนดในเชงิปรมิาณหรอืเชงิ
คณุภาพ ก็ได ้

  อยา่งนอ้ยบรษัิทตอ้งระบ ุCAR  

แผนธุรกจิ 3 ปี  

  สรปุแผน 3 ปี ของทศิทางการขยายงาน  

  ประมาณการอตัราการเจรญิเตบิโตของบรษัิท 

 แผนรองรับการขยายงานของบรษัิท ชอ่งทาง       
การจ าหน่าย ประเภทผลติภัณฑ ์การลงทนุ และการ
ประกนัภัยตอ่  

  ประมาณการอัตราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ 
(CAR) ของปีปัจจบุัน และอกี 2 ปีขา้งหนา้ 



ประกาศมาตรฐานข ัน้ต า่ในการบรหิารความเสีย่ง จะก าหนดใหบ้รษิทัตอ้งจดัใหม้ ี
การบรหิารความเสีย่งแบบองคร์วม โดยจดัท ากรอบการบรหิารความเสีย่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

ซึง่ผา่นการอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั 

สรปุสาระส าคญัของประกาศมาตรฐานข ัน้ต า่ในการบรหิารความเสีย่ง ปี 2560 

โครงสรา้งการก ากบัดแูล 
การบรหิารความเสีย่ง 

นโยบาย 
การบรหิารความเสีย่ง 

ขอบเขต 
การบรหิาร 
ความเสีย่ง 

วฒันธรรม 
การบรหิาร 
ความเสีย่ง 

การทดสอบ 
ภาวะวกิฤต 

การตดิตาม 
และประเมนิผล 

ผ 

การรายงาน กระบวนการ 
บรหิารความเสีย่ง 

ระบบสารสนเทศ 
เพือ่รองรบัการบรหิาร

ความเสีย่ง 

  คณะกรรมการบรษัิท 
  ผูบ้รหิาร 
  คณะกรรมการบรหิาร 
   ความเสีย่ง 
  หน่วยงานบรหิารความเสีย่ง 
  หัวหนา้หน่วยงานบรหิาร  
   ความเสีย่ง 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน      
ท าหนา้ทีต่ดิตามและประเมนิผล
การบรหิารความเสีย่งของ
หน่วยงานภายในวา่เป็นไปตาม
กรอบและนโยบายการบรหิาร
ความเสีย่ง   
 รายงานผลการตรวจสอบตอ่ 
Audit Comm  หรอื BOD    
อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
  ทบทวนกรอบและนโยบาย
อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ หรอืเมือ่
เหตกุารณส์ าคัญทีม่นัียส าคัญ 

 กรณีทีม่เีหตหุรอืปัจจัยทีอ่าจ 
สง่ผลกระทบตอ่รายได ้เงนิกองทนุ 
ชือ่เสยีง การด ารงอยูข่องบรษัิท 
ระบบประกันภัยหรอืเสถยีรภาพของ
ระบบการเงนิ   
 กระทบตอ่ความเสีย่งของบรษัิท
อยา่งมนัียส าคัญ  
 ส านักงานอาจสั่งเป็นการทั่วไป
หรอืเป็นรายกรณีใหบ้รษัิท
ด าเนนิการท า stress test เพือ่
ศกึษาผลกระทบในเรือ่งดังกลา่วได ้

 แผนธรุกจิ 3 ปี 
 แนวทางในการบรหิาร

ความเสีย่ง 
 Risk Appetite 
 Key Risk Indicator 
 มาตรการบรหิารความเสีย่ง 

Top 5 จากแผนธรุกจิ  

 ระบ ุ
 ประเมนิและจัดล าดบั

ความเสีย่ง 
 ตอบสนอง 
 ควบคมุ และตดิตาม

ประเมนิผล 
     บรษัิทตอ้งจัดท า 
ทะเบยีนความเสีย่ง 

 Strategic Risk 
 Insurance Risk 
 Liquidity Risk 
 Operational Risk 
 Market Risk 
 Credit risk 
    ซึง่ตอ้งครอบคลมุ 
กจิกรรมหลัก 7 กจิกรรม  

การรายงานตอ่ส านักงาน คปภ. 
 กรอบการบรหิารความเสีย่ง 
 นโยบายบรหิารความเสีย่ง 
 แผนธุรกจิ 3 ปี 
 ทะเบยีนความเสีย่ง Top    

10 risk  
 ส าเนาสรปุผลการประชมุ  

การรายงานผลการบรหิาร
ความเสีย่ง 
 
 
 

ระบบการจัดเก็บขอ้มลู 
  สามารถสนับสนุน ตดิตาม 
และควบคมุการบรหิารความ
เสีย่ง 
  มรีะบบจัดเก็บขอ้มลูที่
ปลอดภัย 
  ก าหนดสทิธกิารเขา้ถงึขอ้มลู 
  การบรหิารความเสีย่งของ
ขอ้มลูและระบบสารสนเทศ 

 Tone at the Top ตอ้ง
ใหค้วามส าคัญกบัการ
สรา้ง Risk Culture 

 Embedded เขา้ไปใน 
day to day operation 

 สือ่สารนโยบายบรหิาร
ความเสีย่งทั่วทัง้องคก์ร 

 อบรม/พัฒนาบคุลากร 
และบรูณาการท างาน 

 Integrated Risk 
management เขา้กบัการ
ตัดสนิใจทางธรุกจิ การ
ก ากบัดแูลกจิการ และการ
ควบคมุภายในของบรษัิท 
 

ระบบ 
การรายงาน 



ประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั 

เร ือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการก าหนดมาตรฐานข ัน้ต า่ในการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

ของบรษิทัประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2560 

รา่งประกาศส านกังาน คปภ.  
ภายใตป้ระกาศมาตรฐานข ัน้ต า่ในการบรหิารความเสีย่ง พ.ศ. 2560 

 
 

 
-รา่ง-  

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั  
เร ือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข และระยะเวลาในการจดัสง่เอกสารทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั 

การบรหิารจดัการความเสีย่งของบรษิทัประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2560 

- รา่ง –  
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั 

เร ือ่ง ก าหนดแบบการแจง้รายชือ่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง แบบหนงัสอืรบัรองประวตั ิ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง แบบแจง้การแตง่ต ัง้และการสิน้สดุการแตง่ต ัง้หวัหนา้ 

หนว่ยงานหรอืกลุม่งานบรหิารความเสีย่งของบรษิทัประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2560 

ประกาศลงราชกจิจานุเบกษาเมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2560   

โดยจะมผีลบงัคบัใชเ้มือ่พน้ก าหนด 180 วนันบัแตว่นัประกาศ

ในราชกจิจาฯ  



การรายงานตอ่ส านักงาน คปภ. 
  กรอบการบรหิารความเสีย่ง 
  นโยบายบรหิารความเสีย่ง 
  แผนธรุกจิ 3 ปี 
  ทะเบยีนความเสีย่ง Top 10 risk  
  ส าเนาสรปุผลการประชมุการรายงานผล

การบรหิารความเสีย่ง 
 
 
 

-รา่ง-  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั 
เร ือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข และระยะเวลาในการจดัสง่เอกสารทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

ของบรษิทัประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2560 

บรษิทัจดัสง่กรอบการบรหิารความเสีย่งให ้OIC ภายใน 30 วนันบัต ัง้แตว่นัทีป่ระกาศนี ้

มผีลใชบ้งัคบั และภายใน 1 เดอืนนบัจากวนัที ่BOD อนมุตักิารเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัส าคญั 

เอกสารทีบ่รษิทั 

ตอ้งน าสง่ให ้OIC 

ภายในเดอืนมนีาคม 

เป็นประจ าของทกุปี ทะเบยีนความเสีย่ง  
TOP 10 Risk ทีส่อดคลอ้ง
กบัแผนธุรกจิ 3 ปีของ 

ปีทีผ่า่นมา 

ส าเนาสรปุผลการ
ประชมุการรายงานผล
การบรหิารความเสีย่ง
ประจ าปีทีผ่า่นมา 

นโยบายการบรหิาร
ความเสีย่งของปี

ปจัจบุนั 

แผนธุรกจิ 3 ปี 
ของปีปจัจบุนั และ
อกีสองปีขา้งหนา้ 



 ตามแบบฟอรม์ทีส่ านักงานก าหนด  

 จัดสง่ใหส้ านักงานภายใน 30 วนันับแตว่นัที่
คณะกรรมการบรษัิท หรอื ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
ของบรษัิทมมีตแิตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

- รา่ง - ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั 
เร ือ่ง ก าหนดแบบการแจง้รายชือ่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง แบบหนงัสอืรบัรองประวตั ิคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง แบบแจง้การแตง่ต ัง้และการสิน้สดุการแตง่ต ัง้หวัหนา้หนว่ยงานหรอืกลุม่งานบรหิารความเสีย่ง ของบรษิทั

ประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2560 

มตแิตง่ต ัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

รายชือ่ของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

หนงัสอืรบัรองประวตัขิอง 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง อยา่งนอ้ย 5 คน ตามหลกัเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี ้

1. ไดร้บัมตแิตง่ต ัง้จากคณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2.  มกีรรมการบรษิทัรวมอยูใ่นคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอยา่งนอ้ยหนึง่คน 

3. กรรมการบรหิารความเสีย่งรายอืน่ตอ้งเป็นกรรมการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารของบรษิทั หรอืผูท้รงคณุวฒุ ิ

ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความเสีย่งในการด าเนนิธุรกจิของบรษิทั 

 

 เอกสารทีบ่รษิทัตอ้งน าสง่ เพือ่แจง้เกีย่วกบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

จดัสง่ใหส้ านกังานภายใน 30 วนันบัแตว่นัทีเ่ขา้รบั
ต าแหนง่ หรอืวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงกฎบตัรอยา่งมี
นยัส าคญั 



- รา่ง - ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั 
เร ือ่ง ก าหนดแบบการแจง้รายชือ่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง แบบหนงัสอืรบัรองประวตั ิ

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง แบบแจง้การแตง่ต ัง้และการสิน้สดุการแตง่ต ัง้หวัหนา้หนว่ยงานหรอื
กลุม่งานบรหิารความเสีย่ง ของบรษิทัประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2560 (ตอ่) 

บรษิทัตอ้งจดัใหม้ ีหวัหนา้หนว่ยงานหรอืกลุม่งานบรหิารความเสีย่ง หรอืต าแหนง่อืน่ทีท่ า

หนา้ทีใ่นลกัษณะเดยีวกนั เป็นผูม้หีนา้ทีร่บัผดิชอบตามทีป่ระกาศก าหนด 

 มคีวามรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะทีจ่ าเป็นตอ่การบรหิารความเสีย่งจากการประกอบ

ธุรกจิประกนัภยัของบรษิทั และสามารถเขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งสมบรูณ์  

 

บรษัิทรายงานการแตง่ตัง้และการสิน้สดุการแตง่ตัง้หัวหนา้หน่วยงานหรอืกลุม่งานบรหิาร
ความเสีย่ง 

 รายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท หรอื คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ 

 ส านักงาน คปภ. โดยรายงานภายในสามสบิวนัแตว่ันทีม่กีารแตง่ตัง้หรอืสิน้สดุการแตง่ตัง้ 

เอกสารทีบ่รษิทัตอ้งน าสง่ เพือ่แจง้เกีย่วกบัหวัหนา้หนว่ยงาน / กลุม่งานบรหิารความเสีย่ง 

 แบบแจง้การแตง่ต ัง้หรอืสิน้สดุการแตง่ต ัง้หวัหนา้หนว่ยงาน หรอื กลุม่งานบรหิารความเสีย่ง 

 หนงัสอืรบัรองประวตัหิวัหนา้หนว่ยงาน หรอื กลุม่งานบรหิารความเสีย่ง 



ตวัอยา่งตารางทะเบยีนความเสีย่ง 

ตารางทีแ่สดงขอ้มลูความเสีย่งทีบ่รษัิทเผชญิอยู ่:  
Top 10 Risk ทีส่อดคลอ้งกบัแผนธรุกจิ 3 ปี 

ความเสีย่ง 
สาเหต ุ

ความเสีย่ง 
ผลกระทบ 

ประเภท 
ความเสีย่ง 

เจา้ของ 
ความเสีย่ง 
(หนว่ยงาน) 

ดชันชีีว้ดั
ความเสีย่ง 

มาตรการ
จดัการความ
เสีย่งทีใ่ชใ้น
ปจัจบุนั 

มาตรการ
ตดิตาม 

ความเสีย่ง 

ก าหนดแลว้
เสร็จ 

1. เชน่  
- ดา้นชือ่เสยีง 
- ดา้น
เงนิกองทนุ 
- รายได ้/ ก าไร 
ดา้นสภาพคลอ่ง  

KRI  
 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ทะเบยีนความเสีย่ง หมายความวา่ ตารางทีแ่สดงขอ้มลูความเสีย่งทีบ่รษิทัเผชญิอยู ่อยา่งนอ้ยไดแ้ก ่ความเสีย่ง สาเหตขุองความเสีย่ง  

ประเภทความเสีย่ง เจา้ของความเสีย่ง ดชันชีีว้ดัความเสีย่ง มาตรการจดัการความเสีย่งทีใ่ชใ้นปจัจบุนั และมาตรการตดิตามความเสีย่ง  

โดยจดัท าเป็นสบิอนัดบัแรกทีส่อดคลอ้งกบัแผนธรุกจิสามปี 



ระบบการรายงานขอ้มลูการบรหิารความเสีย่ง และสถานะความเสีย่ง 

บรษัิทตอ้งมรีะบบการรายงานขอ้มลูการบรหิารความเสีย่งและสถานะความเสีย่งตามประเภท 
ของความเสีย่ง โดยใหค้ านงึถงึความเสีย่งในภาพรวมของบรษัิท ซึง่ตอ้งจัดใหม้กีารท ารายงาน 
ดังตอ่ไปนี ้

สรปุรายงานสถานะ 
ความเสีย่ง และสรปุ
รายงานการปฏบิตั ิ
ตามมาตรการบรหิาร

ความเสีย่ง 

คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งท า

หนา้ทีใ่นการ
กล ัน่กรองและให้

ความเห็น 

ไตรมาส 
ละ 1 คร ัง้ 

หวัหนา้หนว่ยงาน /  
กลุม่งานมหีนา้ที่
รบัผดิชอบในการ
จดัท าขอ้มูลและ

รายงาน 

รายงานผล 
การบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรษิทั
ท าหนา้ทีพ่จิารณา
ทบทวนความ

เพยีงพอของกรอบ
และนโยบายฯ 

อยา่งนอ้ย 
ปีละ 1 คร ัง้ 

คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง
ท าหนา้ทีใ่นการ

รายงาน 

สรปุรายงาน 
ผลการประเมนิการ
ตรวจสอบรายปี 

หนว่ยงานตรวจสอบ
ภายใน ท าหนา้ทีใ่น
การจดัท ารายงาน 

อยา่งนอ้ย 
ปีละ 1 คร ัง้ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรอื 

คณะกรรมการบรษิทั
ท าหนา้ทีใ่นการ

พจิารณา 

คณะกรรมการบรษิทั
ท าหนา้ทีใ่นการ
พจิารณาและให้

ความเห็น 

หนว่ยงานบรหิารความเสีย่ง
รวบรวมขอ้มลู 



ขอ้มลูเพิม่เตมิ 



ค าอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้มลูในการน าสง่ 

2560 2561 2562 2563 2559 2558 

นโยบาย 
การบรหิารความเสีย่ง

ประจ าปี 2561 

ทะเบยีนความเสีย่ง 
ของปีทผีา่นมา 

(risk register 2560) 

แผนธุรกจิ 3 ปี 

 แนวทางในการบรหิารจัดการความเสีย่ง

ของความเสีย่งทีบ่รษัิทระบไุดจ้ากแผน

ธรุกจิ 3 ปี   

 ระบคุวามเสีย่งหลกั 5 อันดับแรกเป็น

อยา่งนอ้ยจากแผนธรุกจิ 3 ปี ของบรษัิท  

ซึง่บรษัิทสามารถใหน้ ้าหนักความส าคญักบั

แผนธรุกจิในปีปัจจบุันไดม้ากกวา่อกี 2 ปี

ขา้งหนา้ได ้แตท่ัง้นีบ้รษัิทควรน าแผนธรุกจิ

อกี 2 ปีขา้งหนา้มาเป็นสว่นหนึง่ในการ

พจิารณาประกอบการระบคุวามเสีย่งดว้ย 

ควรพจิารณาครอบคลมุ 
แผนธุรกจิ 3 ปี  
(2560-2562) 

ในอนาคต 2-3 ปีขา้งหนา้ ส านักงาน คปภ. จะท าการ
พจิารณาและประเมนิความพรอ้มของบรษัิทในการ
จัดท าทะเบยีนความเสีย่งเป็นแบบ looking forward 
ตอ่ไป 



รายงานสถานะความเสีย่ง 

ทะเบยีนความเสีย่ง 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
.. 
.. 
.. 
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
.. 
.. 
 

รายงานสถานะความเสีย่งทีต่อ้งรายงานตอ่
ผูบ้รหิารและคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
โดยบรษิทัสามารถรายงานความเสีย่งทีอ่ยูใ่น 
5 อนัดบัแรก เป็นอยา่งนอ้ย  

ท ัง้นี ้บรษิทัสามารถรายงานท ัง้ 10 
อนัดบัความเสีย่งได ้โดยอาจจะพจิารณาจาก
แนวโนม้ ระดบัของความเสีย่ง และการ
ตดิตามความเสีย่งของบรษิทั เป็นตน้ ซึง่
อาจจะพจิารณาจากความจ าเป็นและ
เห็นสมควรทีจ่ะตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรษิทั
รบัทราบ 

ทะเบยีนความเสีย่งทีจ่ดัสง่ใหส้ านกังาน คปภ. 

ทะเบยีนความเสีย่งทีบ่รษัิทน าสง่ใหส้ านักงาน 
คปภ. จะเป็นความเสีย่งหลกัใน 10 อนัดบัแรก ซึง่
เป็นขอ้มลูชดุเดยีวกนั แตข่อใหน้ าสง่ตอ่ส านักงาน
10 อนัดบัความเสีย่ง  

เป็น 5 ความเสีย่งหลักเป็น
อยา่งนอ้ยทีบ่รษัิทประเมนิวา่
อาจสง่ผลกระทบตอ่ฐานะ
การเงนิและความมั่นคง

ทางการเงนิ 

ค าอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบัความเสีย่งหลกัทีส่ าคญัของบรษิทั 



ตวัอยา่ง 

รายงานสถานะความเสีย่ง และ รายงานการปฏบิตัติามมาตรการบรหิารความเสีย่ง  

อาจประกอบดว้ยประเด็นอยา่งนอ้ยดงันี้ 

 สรปุสถานะความเสีย่ง Top 5 เป็นอยา่งนอ้ย ทีบ่รษัิทประเมนิวา่อาจสง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงนิและความมัน่คงทาง 

การเงนิ สาเหตคุวามเสีย่ง ผลกระทบ เกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิความเสีย่ง ตวัชีว้ัดทีใ่ชใ้นการตดิตามหรอืวดัระดบัความเสีย่ง  

 ระดบัความเสีย่งในปัจจบุนั     ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากกอ่นมกีารบรหิารจดัการและควบคมุ 

 

 

 Risk Owner / หน่วยงานเจา้ของความเสีย่ง 

 แผนการจัดการความเสีย่ง (Action Plan) ทีจ่ะใชใ้นการจัดการความเสีย่ง 

 ความคบืหนา้หรอืสถานะการด าเนนิงานตามแผนการจัดการความเสีย่ง และระยะเวลาในการด าเนนิงาน 

 รายงานเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานกบัเป้าหมายทีก่ าหนดตาม action plan  

 รายงานประเด็นปัญหาอปุสรรคในการไมส่ามารถด าเนนิการตามแผน นโยบายการบรหิารความเสีย่ง  

หรอื กรอบการบรหิารความเสีย่ง 

 ความเสีย่งทีเ่หลอือยู ่โดยอาจสามารถเปรยีบเทยีบกบั trigger point ทีบ่รษัิทใชเ้ป็นตวัตดิตามระดบัความเสีย่ง  

เชน่ KRI  เป็นตน้  

 แนวทาง หรอื แผนงาน เพิม่เตมิในการจัดการความเสีย่งทีม่รีะดบัความเสีย่งสงูเกนิกวา่ระดบัทีบ่รษัิทยอมรับได ้ 

(control ทีต่อ้งใสเ่พิม่เตมิจากการควบคมุทีด่ าเนนิการอยูใ่นปัจจบุนั) 

 ความถีใ่นการตดิตามความเสีย่ง 

 ปัจจัยเสีย่งทีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงของระดบัความเสีย่ง  

  

 



บรษิทัสามารถแสดงขอ้มลูสถานะความเสีย่งใน
รปูของแผนภาพความเสีย่งได ้เชน่  Risk Map , 
Dashboard เป็นตน้  

ตวัอยา่ง 



ตวัอยา่ง 

รายงานผลการบรหิารความเสีย่ง 

รายงานผลการบรหิารความเสีย่งของท ัง้ปี  อาจรวมถงึประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

 สรปุสถานะความเสีย่ง Top 5 เป็นอยา่งนอ้ย รวมถงึความเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ฐานะการเงนิ และความมัน่คง

ทางการเงนิ  

 ความเสีย่งทีเ่หลอือยู ่โดยสามารถเปรยีบเทยีบกบั trigger point ทีบ่รษัิทใชเ้ป็นตวัตดิตามระดบัความเสีย่ง

ภายหลงัจากเจา้ของความเสีย่ง (Risk Owner) หรอืผูรั้บผดิขอบไดด้ าเนนิการตามแผนการจัดการความเสีย่งใน

ทกุขัน้ตอนแลว้ เพือ่พจิารณาประสทิธภิาพของนโยบายการบรหิารความเสีย่งและน า feedback ไปใชป้ระโยชน์

ในการทบทวนและปรับปรงุกรอบและนโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

 ขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลประกอบการจรงิกบัเป้าหมายทีบ่รษัิทตัง้ไวเ้พือ่เป็นขอ้มลูประกอบการก าหนดนโยบายการ

บรหิารจัดการความเสีย่งส าหรับปิด gap ทีอ่าจเกดิขึน้ทีจ่ะท าใหแ้ผนธรุกจิทีบ่รษัิทวางไวไ้มบ่รรลหุรอืเบีย่งเบนไป

จากเป้าหมายทีก่ าหนด 

 ทบทวนระดบัความเสีย่งทีย่อมรับได ้(risk appetite) หรอืชว่งความเบีย่งเบนทีย่อมรับได ้(risk tolerance)(ถา้ม)ี 

หรอื ขดีจ ากดัความเสีย่ง (risk limit) ถงึความเหมาะสมในการน าไปปฏบิตัจิรงิ  

 หากคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งพจิารณาแลว้วา่ตอ้งมกีารปรับปรงุเพือ่ใหเ้หมาะสม ควรน าเสนอ

ประเด็นแกค่ณะกรรมการบรษัิทเพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจแกไ้ขทบทวนและปรับปรงุ 

 ประเด็นปัญหาทีท่ าใหก้ารปฏบิตังิานไมเ่ป็นไปตามกรอบการบรหิารจัดการความเสีย่งทีก่ าหนด  

 

 



Board 

C - Suite 

Risk Appetite 

Risk Limit Risk Limit Risk Limit 

Business  
Unit 

Risk Limit Risk Limit 

ตวัอยา่ง 

1. CAR ratio ไมต่ า่กวา่ XXX %  

2. Combine Ratio ไมน่อ้ยกวา่ XX % 

3. ความเสีย่งรวมดา้นเครดติท ัง้หมดของบรษิทัจะตอ้งไมเ่กนิ 

X % ของเงนิกองทนุทีน่ ามาใชไ้ดท้ ัง้หมด 

4. ความเสยีหายจากเหตกุารณใ์ดๆก็ตามจะตอ้งไมส่ง่ผลตอ่

สว่นของ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเกนิกวา่ทีก่ าหนด (X%)  

5. บรษิทัไมย่อมรบัความเสีย่งของการร ัว่ไหลของขอ้มลูลกูคา้ 

และขอ้มลูทางธรุกจิของบรษิทั 

6. CAR ผนัผวนไมเ่กนิ XX% ตอ่ไตรมาส 

1. ก าหนด / จ ากดัวงเงนิในการ

พจิารณารบัประกนัภยัของเจา้หนา้ที่

พจิารณารบัประกนัภยัในแตล่ะระดบั 

2. ตอ้งไมม่กีารฝ่าฝืนนโยบายการรบั

ประกนัภยั และคูม่อืการพจิารณารบั

ประกนัภยัของบรษิทั 

3. ภยัทีบ่รษิทัก าหนดวา่จะไม่

รบัประกนั 

4. เรยีกเก็บเบีย้ประกนัภยัภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนด  

5. บนัทกึขอ้มลูการรบัแจง้เหต ุหรอื

การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนภายใน

X วนันบัแตว่นัไดร้บัแจง้ขอ้มลู 

6. เขา้ถงึขอ้มลูในระบบหรอืแฟ้มงาน

ตา่งๆ ตามสทิธทิีก่ าหนดเทา่น ัน้ 

Key Risk  
Top 10 

1. การกระจกุตวัของภยัทีจ่ะรบัประกนัตาม

พืน้ที ่/ ประเภทการรบัประกนัภยั ไมเ่กนิ 

XX%  

2. ลงทนุในตราสารไมเ่กนิทีน่โยบายการลงทนุ

ของบรษิทัก าหนด 

เชน่ ลงทนุในพนัธบตัรทีไ่มม่กีระทรวงการคลงั

ค า้ประกนัตอ้งไมเ่กนิ 30% ของพอรต์

สนิทรพัยล์งทนุ 

3. ภยัทีบ่รษิทัก าหนดวา่จะไมร่บัประกนั 

4. สดัสว่นเบีย้ประกนัภยัตอ่โบรคเกอรร์ายใด

รายหนึง่จะตอ้งไมเ่กนิ 25% ของเบีย้ท ัง้หมด 

5. บรษิทัรบัประกนัภยัตอ่ตอ้งม ีrating ไมต่ า่

กวา่ A- 

6. หนีส้นิตอ่บรษิทัรบัประกนัภยัตอ่ใดๆ ไมค่วร

เกนิ 30% ของ NAV  

7. ต ัง้ส ารองคา่สนิไหมทดแทน และลงบนัทกึ

ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

8. มกีารก าหนดนโยบายเรือ่งการรกัษาความ

ปลอดภยัของขอ้มลูลกูคา้ และขอ้มลูทีส่ าคญั 



 
รายงานเหตกุารณ์ทีส่ าคัญอันอาจสง่ผลกระทบตอ่ความมั่นคงทางการเงนิของบรษัิทอยา่งมนัียส าคัญ 
 
เชน่ 
 
 GDP Growth 
 อตัราเงนิเฟ้อ 
 อตัราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทีไ่มม่ดีอกเบีย้ 
 Credit Downgrading 
 ราคาตราสารทนุ 
 ราคราอสงัหารมิทรัพย ์
 มหนัตภัย เชน่ อทุกภัย ลมพาย ุแผน่ดนิไหว เป็นตน้ 
 
  





 
 
 
 
 
 

 

Thank You 

สายพฒันามาตรฐานการก ากบั 


