รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจําป 2560
1. โครงสรางสวนการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการ

ทีปรึกษาคณะกรรมการ

คณะกรรมการ
บริหารความเสียง

คณะกรรมการลงทุน

ส่วนการบริหาร
ความเสียง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ส่วนตรวจสอบภายใน

ส่วนการปฏิบัตต
ิ าม
กฎหมาย
ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู ้จัดการ

ผู ้ช่วยกรรมการ
ผู ้จัดการ

ฝ่ ายการตลาด

ฝ่ ายการรับประกัน

ฝ่ ายสินไหม
ทดแทน

ฝ่ ายปฏิบัตก
ิ าร

ฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

สวนการบริหารความเสี่ยง รายงานขึ้นตรงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนาที่ดังตอไปนี้
1.1.1 สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผูบริหาร ในประเด็นที่
เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
1.1.2 ชวยใหหนวยงานภายในสามารถระบุ ประเมิน และบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหอยูในระดับที่ยอมรับได
ติดตามสถานะความเสี่ยงอยางตอเนื่อง และทบทวนมาตรการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสมกับสถานการณ
1.1.3 จัดทํารายงานสถานะความเสี่ยง และรายงานการปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงตอ RMC อยางนอย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง

2. การดําเนินการดานการบริหารความเสี่ยง ประจําป 2560
บริ ษั ทฯ มีการเสริมสร า งมาตรฐานการบริหารความเสี่ ย งของบริ ษั ทฯ โดยอ า งอิ ง ตาม “ประกาศ คปภ. เรื่ อง
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.
2551” และ “ราง ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ....... (ฉบับใหม)” ดังนี้
 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ชุดใหม) มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
หนา 1









- มีอํานาจใหผูบริหารของหนวยงานชี้แจงขอมูลเปนลายลักษณอักษร หรือรวมประชุมกับคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อชี้แจงหรือใหขอมูลดวยวาจา สําหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหนาที่ตามความ
รับผิดชอบ ตามทีเ่ ห็นควร
- กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่สําคัญเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
- ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯ
- รับทราบ พิจารณา และใหความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความ
เสี่ยง แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่
เพียงพอและเหมาะสม
- ดูแลและสนับสนุนใหการบริหารความเสี่ยงประสบความสําเร็จ
- ใหคําแนะนําและการสนับสนุนแกคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองคกรอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ
- ดูแลและสนับสนุนใหมีการทบทวนนโยบาย กฎบัตร และกรอบการบริหารความเสี่ ยงเปนประจําทุกป
เพื่อ ให แ น ใจว า นโยบาย กฎบั ต ร และกรอบการบริ หารความเสี่ ย งยัง คงสอดคล องเหมาะสมกั บ กิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และสภาพการดําเนินธุรกิจในภาพรวม
- จัดใหมีการประชุมเปนประจําอยางนอยทุกไตรมาส เพื่อติดตามสถานะความเสี่ยง รวมถึงความคืบหนาใน
การบริ หารความเสี่ยง และสิ่ ง ที่ตองปรับปรุง แก ไขเพื่อให สอดคลองกับ กรอบการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง และกลยุ ท ธ ที่ กํ า หนดตามความเหมาะสม พร อ มทั้ ง รายงานให
คณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดสินใจและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง
จัดทํา “กรอบการบริหารความเสี่ยง” (Risk Management Framework) เสนอ RMC เพื่อขอความเห็นชอบ
และเสนอตอ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ โดยไดรับอนุมัติใชงานจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2560 มีผลบังคับใชวันเดียวกัน
จัดทํา “กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” RMC Charter เสนอ RMC เพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ โดยไดรับอนุมัติใชงานจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2560 มีผลบังคับใชวันเดียวกัน
สอบทาน “นโยบายการบริหารความเสี่ยง” Risk Management Policy เสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอ
อนุมัติ โดยไดรับอนุมัติใชงานจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวัน ที่ 2 กุมภาพันธ
2560 มีผลบังคับใชวันเดียวกัน
ทบทวน และจัดทํา “กรอบการบริหารความเสี่ยง” (Risk Management Framework) ฉบับปรับปรุงแกไขครั้ง
ที่ 1 โดยแกไขใหสอดคลองกับ ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการกําหนดมาตรฐานขั้น
ต่ํา ในการบริ หารจัด การความเสี่ ยงของบริษัทประกั นวิ นาศภัย พ.ศ. 2560 ซึ่ง จะมี ผลบั งคั บ ใช ในวั นที่ 28
กุมภาพันธ 2561 เสนอที่ประชุม RMC เพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
ไดรับอนุมัติใชงานจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 มีผลบังคับใชวันเดียวกัน
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 ในป 2560 บริษัทฯ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 4 ครั้ง ดังนี้
- การประชุมครั้งที่ 1/2560 ประจําไตรมาสที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560
- การประชุมครั้งที่ 2/2560 ประจําไตรมาสที่ 2 ในวันวันพุธที่ 12 เมษายน 2560
- การประชุมครั้งที่ 3/2560 ประจําไตรมาสที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
- การประชุมครั้งที่ 4/2560 ประจําไตรมาสที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560

3. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําป 2560
3.1 การจัดทําทะเบียนความเสี่ยง
บริษัทฯ ไดจัดทําทะเบียนความเสี่ยง ประจําป 2560 ตามที่กรอบการบริหารความเสี่ยงกําหนดไว โดยผูบริหารทุก
หนวยงานเปนประเมินความเสี่ยงของหนวยงานในความรับผิดชอบ และทํางานรวมกับสวนการบริหารความเสี่ยง ในการบูรณา
การการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในภาพรวม (REM) พรอมทั้งเสนอ RMC และคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่
1/2560 และไดจัดสงสําเนาใหสวนการตรวจสอบภายใน เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการตรวจสอบภายในประจําป 2560 ให
สอดคลองกับการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยทะเบียนความเสี่ยง ประจําป 2560 ซึ่งไดรับอนุมัติ มีดังนี้
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

รห ัส

ความเสียง

0002-59-01 ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพกลุม
่ และราคาของบริษัทฯ มี
โอกาสแข่งขันในตลาดลดลง
0002-60-01 ยอดขาย Direct และ Broker (New และ Renew) อาจ
ไม่ได ้ตามเป้ าหมาย
0003-58-01 การประกันรายบุคคลไม่สามารถสร ้างยอดขายรายใหม่และ
ต่ออายุได ้ตามเป้ าหมาย
0003-59-01 ข ้อมูลประชาสัมพันธ์ตลาดคลาดเคลือนเนืองจากพนักงาน
การตลาดรายบุคคลภูมภ
ิ าครู ้ข ้อมูลไม่ถก
ู ต ้อง
0004-58-01 เบียประกันใหม่รายบุคคลช่องทาง Bancassurance ไม่ได ้
ั ญารายเดียว
ตามเป้ าเพราะยอดขายเกิดจากคูส
่ ญ
0004-59-01 เว็บไซต์สําหรับสมัครประกันสุขภาพออนไลน์ไม่ได ้มาตรฐาน
0005-58-02 ระบบการออกกรมธรรม์ประกันเดินทางปั จจุบันไม่สอดคล ้อง
กับความต ้องการของ Travel Agencies
0005-59-01 ระบบดึงข ้อมูลรายชือผู ้เอาประกันภัยการเดินทางส่งไป ReInsurance (PA) กับบริษัทไทยรีฯ ไม่ครบถ ้วน
0005-60-01 ไม่สามารถทํายอดขายได ้ตามเป้ าหมายทีกําหนดไว ้
0006-59-01 ลูกค ้าทีออกกรมธรรม์ (ทัง New & Renew) ยังไม่มแ
ี บบ
แสดงตนตามที ปปง. กําหนด
0006-60-01 การกําหนดเบียประกันกลุม
่ ไม่เหมาะสมทําให ้ Loss Ratio
สูงขึน
0006-60-02 ข ้อความในกรมธรรม์ไม่ตรงกับแบบและข ้อความที คปภ. ให ้
ความเห็นชอบ
0007-60-01 ไม่สามารถออกกรมธรรม์/บัตรประกันสุขภาพ/สลักหลังได ้
ในเวลาทีกําหนด ทําให ้ลูกค ้าได ้รับกรมธรรม์/บัตรฯ ช ้า
0007-60-02 การต่ออายุการประกันรายบุคคล อาจออกกรมธรรม์ ออก
บัตรประกันสุขภาพ หรือสลักหลังผิดจากข ้อมูลจริง
0008-59-01 จํานวนสินไหมวางบิล (เครดิต) มียอดค ้างมาก
0008-60-01 การพิจารณาสินไหมไม่ตรงตามเงือนไขในกรมธรรม์
0009-59-01 สถานพยาบาลเครือข่ายอาจปฏิเสธไม่รับบัตรประกันสุขภาพ
เนืองจากมีการปรับปรุงรูปแบบบัตรใหม่
0009-60-01 จํานวนสถานพยาบาลเครือข่ายทีมีอาจไม่สามารถแข่งขัน
ทางการตลาดกับบริษัทคูแ
่ ข่งได ้
0010-59-01 การเริมใช ้โปรแกรมใหม่อาจทําให ้เกิดความล่าช ้าหรือ
โปรแกรมไม่สมบูรณ์
0010-60-01 ไม่สามารถทํารายงานทางการเงินได ้แล ้วเสร็จภายใน
กําหนดทีต ้องส่งให ้ คปภ.
0011-58-01 เบียประกันกลุม
่ ค ้างชําระมีจํานวนมาก

เจ้าของความเสียง

I

L

สายงานการตลาดประกันกลุม
่

5

ผล
ประเมิน
3
15

สายงานการตลาดประกันกลุม
่

4

3

12

สายงานการตลาดประกัน
รายบุคคล
สายงานการตลาดประกัน
รายบุคคล
ส่วนพัฒนาธุรกิจ

2

3

6

2

5

10

5

2

10

ส่วนพัฒนาธุรกิจ
สายงานประกันเดินทาง

2
5

5
3

10
15

สายงานประกันเดินทาง

5

5

25

สายงานประกันเดินทาง
สายงานการรับประกัน

2
5

3
2

6
10

สายงานการรับประกัน

5

3

15

สายงานการรับประกัน

5

5

25

สายงานจัดการกรมธรรม์

2

5

10

สายงานจัดการกรมธรรม์

2

3

6

สายงานสินไหมทดแทน
สายงานสินไหมทดแทน
ส่วนการแพทย์และเครือข่าย
โรงพยาบาล
ส่วนการแพทย์และเครือข่าย
โรงพยาบาล
สายงานบัญชี

2
3
2

3
4
3

6
12
6

2

3

6

4

3

12

สายงานบัญชี

4

5

20

สายงานการเงิน

2

3

6
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No
22
23
24
25
26
27
28

รห ัส

ความเสียง

เจ้าของความเสียง

0011-58-02 บริษัทไม่ทราบทีมาของเงินโอน (ค่าเบียประกันรายบุคคล
จากลูกค ้า/ตัวแทน หรือส่วนเกินสิทธิทีลูกค ้าโอนมา)
0011-59-01 ไม่มก
ี ระบวนการติดตามเรียกคืนส่วนเกินสิทธิ
0013-59-01 การสํารองข ้อมูลไม่สามารถรับประกันได ้ว่าข ้อมูลทีได ้
Backup เสร็จแล ้วทุกครัง จะเรียกคืนได ้สมบูรณ์
0013-60-01 ระบบเครือข่าย (Network) ล่มทําให ้ไม่สามารถใช ้ Creator
ในการทํางานได ้
0013-60-02 เครืองคอมพิวเตอร์เสีย-Userใช ้งานไม่ได ้
0014-59-01 บริษัทอาจส่งรายงานให ้คปภ. ไม่ตรงตามทีกฎหมายกําหนด
0014-60-01 บริษัท ผู ้บริหาร หรือพนักงานปฏิบัตไิ ม่ถก
ู ต ้องตามกฎหมาย
กฎระเบียบ หรือสัญญา

I

L

สายงานการเงิน

4

ผล
ประเมิน
3
12

สายงานการเงิน
ส่วนสารสนเทศ

5
2

4
4

20
8

ส่วนสารสนเทศ

2

5

10

ส่วนสารสนเทศ
ส่วนการปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย
ส่วนการปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย

3
5
5

5
3
5

15
15
25

3.2 สถานะความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สถานะความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปนดังนี้
No

รห ัส

ชือความเสียง

1

เจ้าของความเสียง

ประเภท

สถานะ

0002-59-01 ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพกลุม
่ และราคา
ของบริษัทฯ มีโอกาสแข่งขันในตลาด
ลดลง
2 0002-60-01 ยอดขาย Direct และ Broker (New และ
Renew) อาจไม่ได ้ตามเป้ าหมาย
3 0003-58-01 การประกันรายบุคคลไม่สามารถสร ้าง
ยอดขายรายใหม่และต่ออายุได ้ตาม
เป้ าหมาย
4 0003-59-01 ข ้อมูลประชาสัมพันธ์ตลาดคลาดเคลือน
เนืองจากพนักงานการตลาดรายบุคคล
ภูมภ
ิ าครู ้ข ้อมูลไม่ถก
ู ต ้อง
5 0004-58-01 เบียประกันใหม่รายบุคคลช่องทาง
Bancassurance ไม่ได ้ตามเป้ าเพราะ
ั ญารายเดียว
ยอดขายเกิดจากคูส
่ ญ
6 0004-59-01 เว็บไซต์สําหรับสมัครประกันสุขภาพ
ออนไลน์ไม่ได ้มาตรฐาน
7 0005-58-02 ระบบการออกกรมธรรม์ประกันเดินทาง
ปั จจุบันไม่สอดคล ้องกับความต ้องการ
ของ Travel Agencies
8 0005-59-01 ระบบดึงข ้อมูลรายชือผู ้เอาประกันภัยการ
เดินทางส่งไป Re-Insurance (PA) กับ
บริษัทไทยรีฯ ไม่ครบถ ้วน
9 0005-60-01 ไม่สามารถทํายอดขายได ้ตามเป้ าหมายที
กําหนดไว ้
10 0006-59-01 ลูกค ้าทีออกกรมธรรม์ (ทัง New &
Renew) ยังไม่มแ
ี บบแสดงตนตามที
ปปง. กําหนด
11 0006-60-01 การกําหนดเบียประกันกลุม
่ ไม่เหมาะสม
ทําให ้ Loss Ratio สูงขึน

สายงานการตลาดประกัน
กลุม
่

Market Risk

Follow up

สายงานการตลาดประกัน
กลุม
่
สายงานการตลาดประกัน
รายบุคคล – ภูมภ
ิ าค

Market Risk

Follow up

Market Risk

Follow up

สายงานการตลาดประกัน
รายบุคคล – ภูมภ
ิ าค

Operational Risk

ส่วนพัฒนาธุรกิจ

Strategic Risk

Follow up

ส่วนพัฒนาธุรกิจ

Strategic Risk

Follow up

สายงานประกันเดินทาง

Strategic Risk

Follow up

สายงานประกันเดินทาง

Operational Risk

Follow up

สายงานประกันเดินทาง

Market Risk

Follow up

สายงานการรับประกัน

Operational Risk

Closed (1.2560)

สายงานการรับประกัน

Insurance Risk

12 0006-60-02 ข ้อความในกรมธรรม์ไม่ตรงกับแบบและ
ข ้อความที คปภ. ให ้ความเห็นชอบ
13 0007-60-01 ไม่สามารถออกกรมธรรม์/บัตรประกัน
สุขภาพ/สลักหลังได ้ในเวลาทีกําหนด
ทําให ้ลูกค ้าได ้รับกรมธรรม์/บัตรฯ ช ้า
14 0007-60-02 การต่ออายุการประกันรายบุคคล อาจ
ออกกรมธรรม์ ออกบัตรประกันสุขภาพ
หรือสลักหลังผิดจากข ้อมูลจริง
15 0008-59-01 จํานวนสินไหมวางบิล (เครดิต) มียอด
ค ้างมาก
16 0008-60-01 การพิจารณาสินไหมไม่ตรงตามเงือนไข
ในกรมธรรม์
17 0008-60-02 Loss Ratio บริษัทฯ สูงเกินกว่าที
ตังเป้ าหมาย

สายงานการรับประกัน

Operational Risk

Closed (2.2560)
รวมกับความเสียง
0008-60-02
Follow up

สายงานจัดการกรมธรรม์

Operational Risk

Closed (3.2560)

สายงานจัดการกรมธรรม์

Operational Risk

Closed (3.2560)

สายงานสินไหมทดแทน

Operational Risk

Follow up

สายงานสินไหมทดแทน

Operational Risk

Closed (3.2560)

สายงานสินไหมทดแทน+
รับประกัน + ส่วน
การแพทย์ฯ

Strategic Risk

Closed (2.2560)

Follow up
(New 2.2560)

หนา 4

No

รห ัส

ชือความเสียง

เจ้าของความเสียง

18 0009-59-01 สถานพยาบาลเครือข่ายอาจปฏิเสธไม่รับ
บัตรประกันสุขภาพ เนืองจากมีการ
ปรับปรุงรูปแบบบัตรใหม่
19 0009-60-01 จํานวนสถานพยาบาลเครือข่ายทีมีอาจไม่
สามารถแข่งขันทางการตลาดกับบริษัท
คูแ
่ ข่งได ้
20 0010-59-01 การเริมใช ้โปรแกรมใหม่อาจทําให ้เกิด
ความล่าช ้าหรือโปรแกรมไม่สมบูรณ์
21 0010-60-01 ไม่สามารถทํารายงานทางการเงินได ้แล ้ว
เสร็จภายในกําหนดทีต ้องส่งให ้ คปภ.
22 0011-58-01 เบียประกันกลุม
่ ค ้างชําระมีจํานวนมาก
23 0011-58-02 บริษัทไม่ทราบทีมาของเงินโอน (ค่าเบีย
ประกันรายบุคคลจากลูกค ้า/ตัวแทน หรือ
ส่วนเกินสิทธิทีลูกค ้าโอนมา)
24 0011-59-01 ไม่มก
ี ระบวนการติดตามเรียกคืนส่วนเกิน
สิทธิ
25 0013-59-01 การสํารองข ้อมูลไม่สามารถรับประกันได ้
ว่าข ้อมูลทีได ้ Backup เสร็จแล ้วทุกครัง
จะเรียกคืนได ้สมบูรณ์
26 0013-60-01 ระบบเครือข่าย (Network) ล่มทําให ้ไม่
สามารถใช ้ Creator ในการทํางานได ้
27 0013-60-02 เครืองคอมพิวเตอร์เสีย-Userใช ้งาน
ไม่ได ้
28 0014-59-01 บริษัทอาจส่งรายงานให ้ คปภ. ไม่ตรง
ตามทีกฎหมายกําหนดไว ้
29 0014-60-01 บริษัท ผู ้บริหาร หรือพนักงานปฏิบัตไิ ม่
ถูกต ้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ
สัญญา
30 0014-60-02 ความเสียงทีบริษัทอาจจะปฏิบัตไิ ม่ครบ
ตามที พ.ร.บ.ปปง. กําหนด

ประเภท

สถานะ

ส่วนการแพทย์และ
เครือข่ายโรงพยาบาล

Operational Risk

Closed (1.2560)

ส่วนการแพทย์และ
เครือข่ายโรงพยาบาล

Market Risk

สายงานบัญชี

Operational Risk

Closed (2.2560)

สายงานบัญชี

Operational Risk

Closed (2.2560)

สายงานการเงิน
สายงานการเงิน

Liquidity Risk
Operational Risk

Follow up
Follow up

สายงานการเงิน

Liquidity Risk

Follow up

ส่วนสารสนเทศ

Operational Risk

Follow up

ส่วนสารสนเทศ

Operational Risk

Follow up

ส่วนสารสนเทศ

Operational Risk

Follow up

ส่วนการปฏิบัตต
ิ าม
กฎหมาย
ส่วนการปฏิบัตต
ิ าม
กฎหมาย

Operational Risk

Closed (3.2560)

Operational Risk

Follow up

ส่วนการปฏิบัตต
ิ าม
กฎหมาย

Operational Risk

Follow up
(New 2.2560)

Follow up

************************
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