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เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารจัดการ 
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (13) แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คร้ังที่ 11/2551 เม่ือวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงออกประกาศไว ดังน้ี 

 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2551” 

      ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป 

 ขอ 3 ในประกาศนี ้
 “ บริษัท ” หมายความวา บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต ตามกฎหมาย
วาดวยการประกันชีวิต และใหหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศที่ไดรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรดวย 
 “ การบริหารความเสี่ยง ”  หมายความวา กระบวนการการวางแผน จัดการ และควบคุม
กิจกรรมหลักของบริษัทแบบบูรณาการ (lntegrated Risk Management) เพ่ือลดผลกระทบจากความผันผวน
ที่มีตอบริษัท โดยคํานึงถึงลักษณะ ขนาด และความซับซอนของบริษัท และการบรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายของบริษัทเปนสําคัญ 
 “ ผูบริหารของบริษัท ”  ในกรณีบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต ตาม
กฎหมายวาดวยการประกันชีวิต หมายความวา คณะกรรมการบริษัท เวนแตกรณีตามขอ 11 ให
หมายความถึง คณะกรรมการบริษัท หรือผูบริหารระดับสูง สวนกรณีบริษัทที่เปนสาขาของบริษัทประกัน
ชีวิตตางประเทศ ใหหมายความวา ผูบริหารระดับสูง หรือผูบริหารที่มีอํานาจหรือมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายของบริษัท 
 “กรอบการบริหารความเสี่ยง” หมายความวา นโยบาย ขอบเขต โครงสราง และกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง 
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 “ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ” หมายความวา ระดับความเสี่ยงที่บริษัทสามารถยอมรับ
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท 

     ขอ 4 การบริหารจัดการความเส่ียงขั้นต่ําของบริษัท ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดในประกาศนี้ 

  ขอ 5 บริษัทตองจัดทํานโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัท ซ่ึงระบุถึงเหตุที่มา
ของความเสี่ยง ประเภท และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) ประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง 
การจัดการความเส่ียง และกระบวนการติดตามดูแลความเสี่ยงแตละประเภท พรอมทั้งสื่อสารนโยบายนั้น
ใหทุกหนวยงานทราบและนําไปปฏิบัติอยางเครงครัด ทั้งนี้ บริษัทสามารถจัดทําระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได (Risk Appetite) ในเชิงปริมาณ และ/หรือ เชิงคุณภาพก็ได 
  นอกจากการจัดทํานโยบายการบริหารความเสี่ยงตามวรรคแรกแลว ตองทําสรุปแผน 3 ป 
ของทิศทางการขยายงาน อัตราการเจริญเติบโตของบริษัท และแผนในการรองรับการขยายงานของบริษัท  
  นโยบายการบริหารความเสี่ยงตามวรรคแรก และการสรุปแผน 3 ป ตามวรรคสอง ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารของบริษัท 

  ขอ 6 บริษัทตองกําหนดขอบเขตการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงของบริษัท และระบุประเด็นสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยใหครอบคลุมถึงกิจกรรมหลัก
ของบริษัท ดังน้ี 
   6.1 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 
   6.2 การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
   6.3 การพิจารณารับประกันภัย 
   6.4 การจัดการคาสินไหมทดแทน 
   6.5 การประกันภัยตอ 
   6.6 การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน 

  ขอ 7 บริษัทตองจัดใหมีโครงสรางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Structure) ที่
สอดคลองกับนโยบาย วัตถุประสงค และสภาพแวดลอมของบริษัท โดยผูบริหารของบริษัทตองอนุมัติ
โครงสรางของการบริหารความเส่ียง รวมถึงพิจารณารายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเปนประจํา
ทุกป 
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  ขอ 8 บริษัทตองจัดใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 
    8.1 บริษัทตองระบุความเสี่ยง (Risk ldentification) และแหลงที่มาของความเสี่ยง
ที่สงผลกระทบตอบริษัท ทั้งในทางการเงินและที่มิใชทางการเงิน และตองทบทวนความเสี่ยงของบริษัท
เปนระยะๆ อยางนอยปละ 1 คร้ัง หรือทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญของปจจัยความเสี่ยง
ตางๆ โดยตองมีการพิจารณาประเภทความเสี่ยงดังตอไปน้ีเปนอยางนอย 

    (1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด
จากการกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน และการนําไปปฏิบัติอยางไมเหมาะสม หรือไม
สอดคลองกับปจจัยภายใน และสภาพแวดลอมภายนอก 

    (2) ความเสี่ยงดานประกันภัย (Insurance Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่
เกิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุนแรง และเวลาที่เกิดความเสียหายที่เบี่ยงเบนจากสมมติฐานที่ใช
ในการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การคํานวณเงินสํารอง และการพิจารณารับประกันภัย 

    (3) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่
เกิดจากการที่บริษัทไมสามารถชําระหนี้สินและภาระผูกพันเม่ือถึงกําหนด เน่ืองจากไมสามารถเปลี่ยน
สินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินกองทุนไดแตดวย
ตนทุนที่สูงเกินกวาที่จะยอมรับได 

    (4) ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยง
ที่เกิดจากความลมเหลว ความไมเพียงพอ หรือความไมเหมาะสมของบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน
ภายใน ระบบงาน หรือเกิดจากเหตุปจจัยภายนอก  

    (5) ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของสินทรัพยที่ลงทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวาง
ประเทศ ราคาตราสารทุน และราคาสินคาโภคภัณฑ  

    (6) ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดจาก
คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไวกับบริษัท รวมถึงโอกาสที่คูสัญญาจะถูกปรับลดอันดับความ
เสี่ยงดานเครดิต 

   8.2  บริษัทตองกําหนดวิธีการในการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และ
จัดลําดับความเสี่ยงตามความสําคัญ 

   8.3 บริษัทตองมีการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) ใหเปนไปตามนโยบาย
ที่กําหนดไว 
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