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  สายการรายงาน 
  สายการติดตอสื่อสาร 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
ลงทุน 

คณะกรรมการบริหาร 

หนวยงานเจาของความเส่ียง(Risk 
Owner)  

- ผอ.ฝายและพนักงาน 
ทุกคน ในฝายตางๆ  
ตามผังโครงสรางองคกร 

 

ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 
1. กําหนดวัตถุประสงค (Set Objective) 
2. ระบุความเส่ียง (Identify Risks) 
3. วิเคราะห / ประเมิน (Assess Risks) 
4. ทําแผน / ดําเนินการตามแผนจัดการความเส่ียง 

(Plan & Risk Response) 
5. การติดตามแผน / รายงานผล  
    (Monitor / Report) 

 

กรรมการผูอํานวยการ 

แผนกบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Division)  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สํานักตรวจสอบภายใน 
-   สอบทาน 
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บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคคลที่เก่ียวของในการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  ประกอบดวยกรรมการ

และผูบริหารของบริษัทไมนอยกวา 3 คน โดยมีหนาที่สอบทานและนําเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงในดานตางๆ 
และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดและระดับความเสี่ยงสูงสุดที่องคกรจะยอมรับตอคณะกรรมการบริษัท และสอบทานการ
นําไปปฏิบัติ รวมถึงสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงและดําเนินการเพ่ือใหมั่นใจไดวา การจัดการความเสี่ยงมีความ
เพียงพอและเหมาะสมกับบริษัท โดยมุงหวังใหบริษัทสามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงไดนําเสนอขอมูลเก่ียวกับความเสี่ยงในดานตางๆของบริษัท และติดตอสื่อสารกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบใน  เพ่ือการสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและเพื่อจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบหรืออาจมี
ผลกระทบตอบริษัท นอกจากน้ันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดใหคําแนะนํากับหนวยงานบริหารความเสี่ยง เพ่ือ
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยสามารถสรุปเปนตารางไดดังน้ี 

ผูเก่ียวของ หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริษัท  - กํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงเพ่ือใหมั่นใจวานโยบายบริหาร

ความเสี่ ยงในระดับองคกรไดรับการนําไปปฏิบั ติอย างมี
ประสิทธิภาพและตอเน่ือง 

- อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม  ความเสี่ยงที่ยอมรับได 
(Risk Appetite) และกรอบนโยบายการลงทุนและการประกอบ
ธุรกิจอื่น  

- มีความเขาใจความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทและดําเนินการใหมั่นใจ
วาผูบริหารสามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
และไมเกินระดับความเสี่ยงสูงสุดที่องคกรจะยอมรับ 

- สนับสนุนใหบริษัทมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการตรวจสอบ  - สอบทานกรอบบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะวิธีการปรับปรุงใน
กรณีจําเปน เพ่ือใหมั่นใจวากรอบการบริหารความเสี่ยงไดรับการ
ปฏิบัติอยางเหมาะสมตอความจําเปน 

- สอบทานเพื่อใหมั่นใจวาผูบริหารมีกระบวนการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร  - นําเสนอ นโยบาย กลยุทธ หรือแผนธุรกิจของบริษัท เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการบริษัท 

- ดําเนินการใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่ดี 

- จัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระบบควบคุม
ภายในอยางสมํ่าเสมอ 

- สนับสนุนใหเกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



   นโยบายการบริหารความเสี่ยงป 2558 3 
 

ผูเก่ียวของ หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได

และระดับความเสี่ยงสูงสุดที่องคกรจะยอมรับ  และนําเสนอ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงใหแกคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
อนุมัติ 

- กํากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความ
เสี่ยงทั่วทั้งองคกร 

- สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพ่ือติดตามความเสี่ยงที่
สําคัญ และดําเนินการเพื่อใหมั่นใจไดวาองคกรมีการจัดการความ
เสี่ยงอยางเพียงพอและเหมาะสม 

- นําเสนอความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัทรวมถึงความเพียงพอของ
การจัดการความเสี่ยงตางๆที่สําคัญใหกับคณะกรรมการบริษัท 

- ใหคําแนะนํากับฝายตางๆที่เปนหนวยงานบริหารความเสี่ยง  และ
พิจารณาแกไขขอมูลตางๆที่เก่ียวกับการพัฒนาระบบการบริหาร
ความเสี่ยง 

คณะกรรมการลงทุน - จัดทํากรอบนโยบายการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นที่
ครอบคลุมสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม เสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

- อนุมัติแผนการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นที่จัดทําโดยฝาย
บริหารและฝายที่ดูแลรับผิดชอบการลงทุนของบริษัท ซึ่งตอง
สอดคลองกับกรอบนโยบายการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น 

- กํากับดูแลการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นใหเปนไปตาม
กรอบนโยบายการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น และนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงดานการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น 

สํานักตรวจสอบภายใน - ดําเนินการและใหคําแนะนําใหมั่นใจวาการจัดการความเสี่ยงหลัก
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- ดําเนินการใหมั่นใจวาการประเมินความเสี่ยงมีความนาเช่ือถือและ
การบริหารความเสี่ยงเปนไปตามกรอบและนโยบายท่ีกําหนดไว 

กรรมการผูอํานวยการ - นํานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปพัฒนาใหเกิดการ
ปฏิบัติอยางตอเน่ืองทั่วทั้งองคกร และเพ่ือใหมั่นใจไดวามีการ
จัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลอยางตอเน่ือง 

- พัฒนา ติดตาม ปรับปรุงขอมูลความเสี่ยงขององคกร และรายงาน
ขอมูลความเสี่ยง และความคืบหนาของการบริหารความเสี่ยงตอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

แผนกบริหารความเสี่ยง  
(Risk Management Division)   

-  รายงานผลการวิเคราะหประเมินความเสี่ยงและแผนจัดการความ
เสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

-  เสนอแนะแนวทาง ดํ า เ นินการการบริหารความ เสี่ ย งต อ 
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ผูเก่ียวของ หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

-  ประสานงานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ 
-    ประสานงานกับสํานักตรวจสอบภายใน เพ่ือแลกเปล่ียนความรู   
และขอมูลเก่ียวกับความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอบริษัท 

หนวยงานเจาของความเสี่ยง (Risk Owner)  
ประกอบดวย 
- ผูอํานวยการฝาย 
- พนักงานทุกคนในหนวยงาน 

- จัดทํากรอบการบริหารความเสี่ยง  ระบุความเส่ียงในระดับ
หนวยงาน ความเสี่ยงที่ยอมรับได และระดับความเสี่ยงสูงสุดที่จะ
ยอมรับใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

- จัดทําแผนการนําการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบั ติในแตละ
หนวยงานความเสี่ยง 

- สรางความรูและความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงแกบุคลากร
ของบริษัท เพ่ือสรางวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองคกร 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
ธุรกิจประกันวินาศภัยจัดเปนธุรกิจการเงินประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ โดยปจจุบันธุรกิจ

ประกันวินาศภัยในประเทศไทยมีเบี้ยประกันภัยรับมูลคาเกินกวา 200,000 ลานบาท ความถ่ีและความรุนแรงจากเหตุการณ
ภัยธรรมชาติตางๆที่เกิดขึ้นเปนจดุเปล่ียนที่สงผลใหทุกภาคสวนตระหนักและใหความสําคัญกับการจัดทําประกันภัยมากขึ้น 
บริษัทจึงไดทบทวนและกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงใหชัดเจนและเปนรูปธรรม เพ่ือใหสอดคลองไปในทิศทาง
เดียวกับการวางแผนการขยายตัวทางธุรกิจ ดังน้ี 

(1) ใหทุกฝายมีหนาที่รับผิดชอบ กําหนดวัตถุประสงคของฝายและจัดทําตารางการประเมินความเสี่ยง รวมท้ัง
จัดทํารายงานที่เก่ียวกับความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และบริหารจัดการใหอยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ไดและระดับความเสี่ยงสูงสุดที่จะยอมรับตามที่บริษัทกําหนด โดยมีแผนกบริหารความเสี่ยงเปนผูกําหนดดัชนีช้ีวัดความ
เสี่ยง ติดตาม และประเมินความเสี่ยงของแตละหนวยงานความเสี่ยง 

(2) ใหดําเนินการกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือปองกันและจํากัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท 
ภายใตคาใชจายที่เหมาะสม  เพ่ือใหสามารถบริหารงานบรรลุ วิสัยทัศน (VISION)  และพันธกิจ (MISSION) ของบริษัท 

เหตุท่ีมาและประเภทของความเส่ียง 
ความเสี่ยงของบริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) เกิดขึ้น เน่ืองจากลักษณะของการดําเนินธุรกิจที่เปนการ

รับโอนความเสี่ยงมาจากผูเอาประกันภัย  หรือมีความเส่ียงเกิดขึ้นจากความผันผวนของภาวะตลาดและเศรษฐกิจของ
ประเทศ  หรือความเสี่ยงเกิดจากคูคา  ลูกคา  หรือตัวแทนของบริษัทไมชําระหน้ีตามภาระผูกพัน หรือความเสี่ยงเกิดจาก
บริษัทมีการกระจุกตัวในการทําธุรกรรมทางการคาหรือการลงทุนมากเกินไป  นอกจากน้ัน ความเส่ียงที่เกิดขึ้นอาจ
เน่ืองมาจากการปฏิบัติงานตางๆผิดพลาด ไมเพียงพอ หรือไมเหมาะสม ซึ่งมีผลสืบเน่ืองมาจากการควบคุมภายในของบริษัท
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไมดีพอ ทําใหไมสามารถปองกันขอผิดพลาดในการปฏิบัติการได  หรือความเสี่ยงอาจเกิด
จากการที่ผูตรวจสอบไมสามารถตรวจพบขอผิดพลาดของการปฏิบัติงานไดเพราะการเลือกสุมตัวอยางในการตรวจอาจไม
สมบูรณ 

การระบุความเสี่ยงจะชวยใหบริษัททราบวาความเสี่ยงเกิดขึ้นที่ระบบงานหรือหนวยงานใด การประเมินความ
เสี่ยงจะชวยใหสามารถเรียงลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดานตางๆที่ไดระบุไว  และแผนกบริหารความเสี่ยงจะรวมมือ
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กับหนวยงานเจาของความเสี่ยง โดยการประสานงานกันเพ่ือหาวิธีในการบริหารความเสี่ยง  ทั้งน้ี เพ่ือใหบริษัทดําเนินงาน
ไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวิสัยทัศนและพันธกิจที่ไดต้ังเปาหมายไว 

บริษัทจําแนกประเภทความเส่ียงและสาเหตุของความเสี่ยงที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจดานตางๆ รวมทั้งแผน
บริหารความเสี่ยง ตามขอมูลปรากฎในรายงานประจําป 2557 หนา 33-37 และแบบ 56-1 ป 2557 หนา 14-18 

ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะยอมรับ (Risk Tolerance) 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดและระดับความเสี่ยงสูงสุดที่จะยอมรับ 

และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได (Risk Appetite) มีคา
เทากับ 150 ลานบาท (ถือเปนสัดสวนรอยละ 6.67 ของสวนของผูถือหุน 2,249 ลานบาท จากงบการเงินแสดงเงินลงทุนตาม
วิธีสวนไดเสีย สิ้นสุด ณ ป 2557 โดยประมาณ) ทั้งน้ีบริษัทไดกําหนดระดับความเสี่ยงสูงสุดที่จะยอมรับ (Risk Tolerance) 
มีคาไมเกิน 250 ลานบาท 

โดยที่บริษัทจะกําหนดขีดแบงความเสี่ยง (Risk Thresholds) กรณีความเสี่ยงที่บริษัทไดระบุไวไดรับการประเมิน
ความเสี่ยงอยูในระดับความเสี่ยงสูงและสูงมากตามตารางวัดระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) บริษัทกําหนดใหตองจัดเตรียม
แผนเพ่ือบริหารความเสี่ยงดังกลาว 

การประเมินความเสี่ยงและจัดอันดับความเสี่ยง 

ปจจัยที่ใชในการประเมินความเสี่ยง 
ความเสี่ยงในนิยามของบริษัทที่ใชเพ่ือทําการระบุความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยง หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิด

ความเสียหายทั้งในดานการเงิน (Financial Loss) และความเสียหายที่ไมใชดานการเงิน (Non-financial Loss) ที่เกิดขึ้นและ
กอใหเกิดผลกระทบตอบริษัท ซึ่งในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท บริษัทไมไดพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิด
โอกาสและผลลัพธในทางบวกตอบริษัท 

การประเมินความเสี่ยงจะชวยใหบริษัททราบวาความเสี่ยงเกิดขึ้นที่ระบบงานใด และฝายบริหารควรดําเนินการ
ควบคุมหรือบริหารความเสี่ยงน้ันอยางไร  การประเมินความเสี่ยงยังชวยใหจัดอันดับความสําคัญของความเสี่ยง เพ่ือกําหนด
หนวยงานที่ตองทําการตรวจทานและชวยในการวางแผนการตรวจสอบประจําป 

ปจจัยสําคญัตางๆที่ใชในการประเมินความเสี่ยงมีดังน้ี 
- ความมีนัยสําคัญทางดานการเงิน 
- ขนาดและความซับซอนของบริษัท 
- ระบบสารสนเทศและระบบควบคุมในระบบสารสนเทศน้ันๆ 
- ความสามารถของฝายบริหารและความตอเน่ืองของบุคลากรในฝายบริหาร 
- มูลคาหรือสภาพคลองของสินทรัพย 
- จํานวนเงินกองทุน 
- มูลคาหรือจํานวนรายการทางธุรกิจ 
- การต้ังเปาหมายในการปฏิบัติงาน 
- ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดและระดับความเสี่ยงสูงสุดที่จะยอมรับ 
- โอกาสและมูลคาความเสียหายจากการทุจริต 
- ประวัติของบริษัท 
- รายงานการตรวจสอบ 
- ผลกระทบและความพึงพอใจของลูกคา 
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ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง   
1) แผนกบริหารความเสี่ยงเตรียมขอมูลตางๆ เชน นโยบายขององคกร  แนวโนมของธุรกิจประกันภัยและ

เศรษฐกิจ  ศึกษาระบบงาน  คูมือการปฏิบัติงาน  วิธีการปฏิบัติงานของแตละระบบ  และจัดทําแผนภาพ
การทํางานของแตละฝายของบริษัทที่แสดงใหถึงภาพรวมการทํางานของระบบงานของบริษัททั้งหมด 

2) ระบุหนวยงานในบริษัทที่เปนผูปฏิบัติงานในแตละระบบงาน 
3) ทําการสัมภาษณผูบริหารในระดับฝายเพ่ือระบุความเสี่ยงในเบื้องตน 
4) นําเสนอตอผูบริหารระดับสูงของบริษัทเพ่ือพิจารณา 
5) ประเมินความเสี่ยงตามท่ีไดระบุไว 

กระบวนการติดตามดูแลความเส่ียง (Monitoring) 
บริษัทมีการติดตามกํากับฐานะการเงินของบริษัทในเชิงปริมาณจากอัตราสวนการเขาแทรกแซงของ คปภ. 

(Early Intervention) และอัตราสวนเตือนภัยลวงหนา (Early Warning Indicators) ที่บริษัทพิจารณาวามีความสําคัญตอความ
เสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท รวมท้ังการติดตามอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy 
Ratio) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทไดกําหนดระดับสัญญาณการ
เตือนภัยใหสูงกวาคามาตรฐานของ คปภ. เพ่ือบริษัทจะไดดําเนินการแกไขสถานการณความเสี่ยงไดทันทวงที  นอกจากน้ัน
บริษัทไดมีการกําหนดโครงสรางการบริหารความเส่ียงขององคกร  กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบตามโครงสรางการ
บริหารความเสี่ยง ใหผูเก่ียวของทุกสวนงานนําไปปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตองและตอเน่ืองภายใตขอบเขตที่บริษัทกําหนด 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง เพ่ือติดตามความเพียงพอและความเหมาะสม
ตอการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงทั้งองคกร โดยจัดใหหัวหนาแตละหนวยงานที่เปนเจาของความเสี่ยง (Risk Owner) มา
รายงานใหทราบเม่ือมีประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญ หรือเกิดรายการท่ีผิดปกติเกินกวาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดขององคกร 
(Risk Appetite) เพ่ือที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรายงานและเสนอแนะแนวทางการปองกันหรือควบคุมตอคณะ
กรรมการบริหาร ซึ่งเปนผูกํากับดูและการบริหารจัดการองคกรโดยรวมไดรับทราบและพิจารณาแนวทางแกไข โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการบริหารจะเปนผูรายงานผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ   

นอกจากน้ีบริษัทกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในจัดแผนการตรวจสอบภายในประจําป  จากกิจกรรมที่มี
ความเสี่ยงสูงทุกกิจกรรม  เพ่ือติดตามการปฏิบัติงานของหนวยงานนั้นไดปฏิบัติงานจริงภายใตขอบเขตที่บริษัทกําหนด
หรือไม  และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

การสื่อสารนโยบายและการนําไปปฏิบัติ 
ขอมูลและการติดตอสื่อสารเปนองคประกอบหนึ่งที่มีสวนผลักดันใหนโยบายบริหารความเสี่ยงขององคกร

ประสบความสําเร็จและมีการปฏิบัติอยางตอเน่ือง  จึงเปนสิ่งสําคัญที่บริษัทตองดําเนินการสรางวัฒนธรรมหรือกระบวน
ทัศนใหมๆใหกับพนักงานทุกคนในองคกรตระหนักและมีสวนรวมในการนํานโยบายบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกัน  โดยมีการสื่อสารใหความรูเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง ทําความเขาใจเก่ียวกับนโยบายและโครงสรางการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทเปน 2 ระดับ ดังน้ี 

1. จัดเปนวาระประชุมช้ีแจงในที่ประชุมเพ่ือรับทราบและแสดงความเห็นในระดับของพนักงานต้ังแตระดับ
ผูจัดการขึ้นไป โดยมีการจัดทํา Workshop การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใหกับพนักงานระดับผูจัดการขึ้นไปของทุกสาย
งาน  เพ่ือใหไดตระหนักและเขาใจถึงความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเพ่ือให
สามารถนําองคความรูไปถายทอดใหกับพนักงานผูใตบังคับบัญชาได 
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2. ดําเนินการจัดทําเปน Database บน Lotus Notes ผานระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ สําหรับสื่อสารให
ระดับพนักงานทุกกลุมงานในองคกรทั้งที่สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาทุกแหงของบริษัท สามารถเขาไปอานและ
รับทราบ 

วัฒนธรรมองคกรและวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง (Risk Culture)  
บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงในดานตางๆ อาทิเชน ดานกลยุทธ  

ดานการประกันภัย  ดานการลงทุน  ดานเครดิต  ดานการกระจุกตัว  ดานสภาพคลอง  รวมถึงกําหนดระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงสูงสุดที่จะยอมรับ (Risk Tolerance) โดยคณะกรรมการบริหาร   ความเสี่ยง
เปนผูกําหนดในเรื่องดังกลาวขางตน และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหความเห็นชอบและอนุมัติ   สําหรับนํามาเปน
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ 

ในการบริหารความเสี่ยงใหเปนรูปธรรมน้ัน บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไดมีการทําความเขาใจ
ใหกับพนักงานใหทราบถึงประโยชนของการบริหารความเสี่ยง  รวมท้ังไดมีการจัดอบรมการทําแผนบริหารความเสี่ยง
ใหกับพนักงานในระดับปฏิบัติการ  เพ่ือใหแตละฝายมีแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือรองรับความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและ
ความเสี่ยงอื่นๆที่อาจสงผลกระทบตอความเสี่ยงองคกร 

ยิ่งไปกวาน้ันในปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดมี
การบังคับใหบริษัทประกันภัยตองดํารงเงินกองทุนตามความเสี่ยง (Risk-Based Capital) จึงทําใหบริษัท นวกิจประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) ไดสงเสริมและผลักดันใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผูบริหาร และพนักงานในฝายตางๆไดมีสวน
รวมในการคิดและวิเคราะหแนวทางในการบริหารความเสี่ยง เพ่ือพัฒนาผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

แผนรองรับการดําเนินธุรกิจตอเน่ือง (Business Continuity Plan: BCP)  
บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีแผนรองรับการดําเนินธุรกิจตอเน่ือง  เพ่ือรองรับความเสี่ยงอัน

เน่ืองมาจากเหตุการณวิกฤติที่เมื่อเกิดข้ึนแลวสงผลกระทบรุนแรงมากตอการดําเนินงานของบริษัท  โดยแผนรองรับการ
ดําเนินธุรกิจตอเน่ืองมีวัตถุประสงคเพ่ือ  

 คุมครองความปลอดภัยของบุคลากร 
 ใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ 
 ลดความเสียหายของธุรกิจ 
 ดําเนินภารกิจสําคัญขององคกรไดอยางตอเน่ืองและสามารถกลับเขาสูการดําเนินงานตามปกติ 

โดยแผนรองรับการดําเนินธุรกิจตอเน่ืองน้ีมีการกําหนดงานและกระบวนงานทางธุรกิจที่สําคัญตางๆ ของ สาย
ปฏิบัติการ (Critical Business Functions – CBF) ไดแก ฝายการตลาด ฝายรับประกันภัย ฝายสินไหมทดแทนฯลฯ และงาน
สนับสนุนของสายอํานวยการ ไดแก ฝายระบบขอมูล ฝายการเงิน/บัญชี ฝายธุรการ สํานักกรรมการผูอํานวยการ เปนตน ให
ธุรกิจสามารถดําเนินไดภายในกําหนดระยะเวลาที่ยอมรับได 

ในระหวางที่เกิดเหตุการณวิกฤติน้ันผูบริหารระดับสูงจะตองใหคําปรึกษากอนที่จะเผยแพรขอมูลเก่ียวกับ
เหตุการณวิกฤติที่เกิดขึ้นน้ีแกบุคคลภายนอก  และบริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไดมีการจัดใหมีการต้ังศูนยสั่ง
การ BCP อีกดวย 

บริษัทไดกําหนดการซอมแผนรองรับการดําเนินธุรกิจตอเน่ืองปละ  1 ครั้ง  และมีการรายงานผลให 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ เพ่ือช้ีแนะแนวทางการปรับปรุงผลลัพธของการรองรับการดําเนินธุรกิจตอเน่ือง 


