
 
หลกัการส าคญัการประกนัภยั 

 

 

  ในการประชมุประจ าปี (annual conference) ครัง้ที ่18 ของสมาคมระหว่างประเทศของผูก้ ากับการ

ประกันภัย (International Association of Insurance Supervisors - IAIS) ซึง่จัดขึน้ระหว่างวันที ่29 กันยายน - 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหล ีทีป่ระชมุใหญ่ (General Meeting) ไดเ้ห็นชอบหลักการ

ส าคัญการประกนัภยั มาตรฐาน แนวทาง และวธิกีารประเมนิ (Insurance Core Principles, Standards, Guidance 

and Assessment Methodology, 1 October 2011) เมือ่วันที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2554 หลักการส าคัญการประกนัภยั

ประกอบดว้ยกรอบการท างานทีไ่ดรั้บการยอมรับในระดับสากล และใชใ้นการประเมนิระบบการก ากับทั่วโลกภายใต ้

โปรแกรมการประเมนิภาคการเงนิ (Financial Sector Assessment Program – FSAP) ซึง่ด าเนนิการร่วมกันโดย

ธนาคารโลก (The World Bank) และกองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ (International Monetary Fund – IMF)  

 

  สมาคมระหว่างประเทศของผูก้ ากับการประกันภัย (IAIS) ไดบ้รรลุวัตถุประสงคห์ลักในการทบทวน

หลักการส าคัญการประกันภัย (Insurance Core Principles – ICPs) ซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการพัฒนาตลาด

ประกันภัยและการก ากับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546  การทบทวนในครัง้นี้ไดน้ าประสบการณ์ทีไ่ดรั้บจากโปรแกรมการ

ประเมนิภาคการเงนิและค าแนะน าจากรัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลังของกลุ่ม G-20 (Group of Twenty 

Finance Ministers) ผูว้า่การธนาคารกลาง (Central Bank Governors) และคณะกรรมการเสถยีรภาพทางการเงนิ 

(Financial Stability Board) หลักการส าคัญการประกันภัยทีไ่ดรั้บการปรับปรุง ซึง่รวมหลักการใหมใ่นการใหแ้นว

ทางการท างานในอนาคตดา้นการรักษาเสถยีรภาพทางมหภาค (macroprudential surveillance) ยังคงเป็นสิง่

แสดงถงึพืน้ฐานทีม่ัน่คงส าหรับการเพิม่ความเขม้แข็งในการก ากบัการประกนัภยัทั่วโลก 

 

  เอกสารหลักการส าคัญการประกันภัยไดรั้บการน าเสนอตามล าดับชัน้ (hierarchy) ของเอกสารการ

ก ากับ  ขอ้ความหลักการ (principle statement) อยูใ่นระดับสงูสดุของล าดับชัน้ มาตรฐาน (standard) อยูใ่น

ล าดับถัดมา และแนวทาง (guidance) อยูใ่นล าดับสดุทา้ย  หลักการส าคัญการประกันภัยอธบิายถงึสว่นประกอบ

ส าคัญทีต่อ้งแสดงในกฎเกณฑก์ารก ากับ เพือ่ส่งเสรมิความมั่นคงทางการเงนิของภาคการประกันภัย  มาตรฐาน

ก าหนดสิง่ส าคัญทีต่อ้งปฏบิตัใินระดับสงู (high level) ซึง่มลีักษณะเป็นนามธรรมและเป็นพืน้ฐานในการน าหลักการ

ส าคัญการประกันภัยไปปฏบิัต ิ มาตรฐานตอ้งไดรั้บการน าไปปฏบิัตทิัง้หมดเพือ่แสดงว่าผูก้ ากับมกีารปฏบิัตติาม

หลักการส าคัญการประกนัภยั  ในขณะทีแ่นวทางอธบิายถงึความหมายของมาตรฐานและใหต้ัวอยา่งทีเ่ป็นไปไดใ้น

การน ามาตรฐานไปปฏบิัต ิ ในโลกแห่งความจรงิ มาตรฐานทีป่ราศจากหลักเกณฑก์ารก ากับและการน าไปปฏบิัติ

อยา่งจรงิจัง ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่การก ากบัธรุกจิประกนัภยัในขอบเขตทีจ่ ากดั 

 

  ระบบการควบคุมและก ากับ (regulatory and supervisory system) ทีเ่ขม้แข็งเป็นสิง่จ าเป็นส าหรับ

การด ารงภาคการประกันภัย1ทีม่คีวามเป็นธรรม ปลอดภัย และมเีสถยีรภาพ เพือ่ผลประโยชน์และการคุม้ครองสว่น

ไดเ้สยีของผูถ้อืกรมธรรม ์ผูรั้บผลประโยชน์ และผูรั้บค่าสนิไหมทดแทน (รวมเรยีกว่าผูถ้อืกรมธรรมใ์นเอกสารนี้) 

รวมถงึการมสีว่นสนับสนุนตอ่การมเีสถยีรภาพของระบบการเงนิ 

 

  ระบบการประกันภัย ซึง่มลีักษณะเชน่เดยีวกับสว่นประกอบอืน่ๆ ของระบบการเงนิ มกีารเปลีย่นแปลง

เพือ่ตอบสนองตอ่พลังทางสงัคม เทคโนโลย ีและเศรษฐกจิโลก  ระบบการก ากับและการปฏบิัตดิา้นการประกันภัย

ตอ้งไดรั้บการยกระดับอยา่งต่อเนื่อง เพือ่แกไ้ขปัญหาต่อการเปลีย่นแปลงเหล่านี้  ผูก้ ากับ (supervisor) และผู ้

ควบคมุ (regulator) การประกนัภยัและภาคการเงนิอืน่ๆ ควรเขา้ใจและน าเสนอขอ้กงัวลทางการเงนิและเสถยีรภาพ

โดยรวมทีเ่กดิขึน้จากภาคการประกนัภยัและการมปีฏสิมัพันธก์บัภาคการเงนิอืน่ๆ 

 

  ธรรมชาตขิองกจิกรรมประกันภัย ซึง่ครอบคลุมความเสีย่งในระบบเศรษฐกจิ ทางการเงนิ หน่วยธุรกจิ

และครัวเรอืน มทีัง้ความตา่งและความคลา้ยคลงึกบัภาคการเงนิอืน่ๆ  การประกนัภยั ซึง่ไมเ่หมอืนกบัผลติภณัฑท์าง

การเงนิอืน่ๆ มลีักษณะกลับทางในกระบวนการผลติ เมือ่มกีารเก็บเบี้ยประกันภัยในขณะท าสัญญาและจ่ายค่า

สนิไหมทดแทนเฉพาะในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีก่ าหนดไว ้ ผูรั้บประกันภัย (insurer) เขา้มารับความเสีย่งโดยตรง 

และบรหิารความเสีย่งเหล่านี้ผ่านการกระจาย (diversification) และการรวมกลุ่ม (pooling) ความเสีย่ง ซึง่ไดรั้บ

การสนับสนุนจากเทคนคิการบรหิารความเสีย่งตา่งๆ 

 

  นอกจากความเสีย่งทางธุรกจิ ความเสีย่งทีส่ าคัญต่อผูรั้บประกันภัยไดรั้บการสรา้งขึน้จากดา้นหนี้สนิ

ของงบดุล  ความเสีย่งเหล่านี้ไดรั้บการกล่าวถงึว่าเป็นความเสีย่งทางเทคนคิและเกีย่วขอ้งกับการค านวณทาง

คณติศาสตรป์ระกันภัย และ/หรอืสถติทิีใ่ชใ้นการประมาณการณ์หนี้สนิ และความเสีย่งอืน่ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกับหนี้สนิ

                                      
เรยีบเรยีงจาก IAIS Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology, 1 October 2011 โดยนายสมควร วฒันพทิยกลุ 
1 การประกนัภยัหมายถงึ ธรุกจิของผูร้ับประกนัภัยและผูร้ับประกนัภัยตอ่ รวมถงึบรษัิทประกนัภัยในอาณัต ิ(captive) 



 
 

2 

เหล่านี้  ผูรั้บประกันภัยไดรั้บความเสีย่งดา้นตลาด เครดติ สภาพคล่อง และการปฏบิัตงิานจากการลงทุนและการ

ด าเนนิการทางเงนิ รวมถงึความเสีย่งทีเ่กดิจากการจับคู่กันอยา่งไมเ่หมาะสมของทรัพยส์นิ-หนี้สนิ (asset-liability 

mismatch)  ผูรั้บประกนัชวีติมกัเสนอผลติภณัฑป์ระกนัชวีติทีร่วมสว่นของการออมเงนิ และผลติภัณฑบ์ านาญทีม่ัก

ไดรั้บการบรหิารในระยะยาว  ระบบการควบคมุและก ากบัตอ้งน าเสนอความเสีย่งเหลา่นี ้  

 

  ประการสุดทา้ย ระบบการควบคุมและก ากับตอ้งน าเสนอการเพิม่ความส าคัญในตลาดของกลุ่มการ

ประกันภัยและกลุ่มบรษัิททางการเงนิ (financial conglomerate) เชน่เดยีวกับการเขา้สูจุ่ดเดยีวกันทางการเงนิ 

(financial convergence) ความส าคัญของภาคการประกันภัยทีม่ตี่อความมเีสถยีรภาพทางการเงนิไดเ้พิม่ขึน้

ในชว่งทีผ่่านมา ซึง่มนัียต่อการก ากับ2 (supervision) การประกันภัย (หมายถงึการควบคุมและการก ากับ) ทีต่อ้ง

มุ่งเนน้ต่อกลุ่มความเสีย่ง  ผูก้ ากับ (supervisor) ในระดับเขตการก ากับและระหว่างประเทศตอ้งร่วมมอืกันเพื่อ

ประกนัวา่หน่วยธรุกจิเหลา่นีไ้ดรั้บการก ากบัอยูเ่สมอ เพือ่ทีผู่ถ้อืกรมธรรมไ์ดรั้บความคุม้ครองและตลาดการเงนิยงัคง

มเีสถยีรภาพ ลดความเสีย่งของการเกดิการลุกลามจากภาคหนึง่หรอืเขตการก ากับหนึง่ไปสูท่ีอ่ ืน่ และลดชอ่งว่าง

การก ากบัและหลกีเลีย่งความไมจ่ าเป็นในการก ากบัซ ้าซอ้นกนั 

 

สภาพปจัจยัเบือ้งตน้ส าหรบัการก ากบัการประกนัภยัทีม่ปีระสทิธผิล   

  การก ากับการประกันภัยที่มีประสทิธผิลตอ้งพึง่พงิส่วนประกอบภายนอกหรือสภาพปัจจัยเบือ้งตน้ 

(precondition) ซึง่มผีลกระทบโดยตรงตอ่วธิปีฏบิตัใินการก ากบั สภาพปัจจัยเบือ้งตน้รวมถงึ 

  • เศรษฐกจิมหภาคและนโยบายภาคการเงนิทีเ่ขม้แข็งและยัง่ยนื  

  • โครงสรา้งสาธารณะทีเ่ป็นพืน้ฐานของตลาดการเงนิไดรั้บการพัฒนาเป็นอยา่งด ี

  • กลไกส าหรับการใหค้วามคุม้ครองในระดับทีเ่หมาะสม [หรอืตาข่ายความปลอดภัย (safety net) 

ของสาธารณชน] 

  • ตลาดการเงนิทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 

  สภาพปัจจัยเบือ้งตน้เป็นสิง่ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุหรอืการมอีทิธพิลของผูก้ ากบั ซึง่ผูก้ ากบัไมค่วร

ไดรั้บการประเมนิส าหรับสภาพปัจจัยเบือ้งตน้เหล่านี้  อย่างไรก็ตาม สภาพปัจจัยเบือ้งตน้สามารถมผีลกระทบ

โดยตรงต่อประสทิธผิลของการก ากับในทางปฏบิัต ิ ดังนัน้ เมือ่ไม่ปรากฏสภาพปัจจัยเบือ้งตน้ทีพ่งึปรารถนา ผู ้

ก ากบัควรแจง้ตอ่รัฐบาลใหต้ระหนักถงึสภาพปัจจัยเบือ้งตน้เหล่านี้และผลกระทบดา้นลบต่อวัตถุประสงคก์ารก ากับ 

รวมถงึการลดผลลัพธ์จากความไม่สมบูรณ์ของสภาพปัจจัยเบือ้งตน้ต่อการก ากับทีม่ีประสทิธผิล  ผูก้ ากับควรมี

อ านาจในการออกกฎเกณฑแ์ละจัดท ากระบวนการเพือ่แสดงถงึความไม่สมบูรณ์ของสภาพปัจจัยเบือ้งตน้ รวมถงึ

การมอี านาจหรอืน ามาตรการอืน่ๆ มาจัดการความไมส่มบรูณ์ดังกลา่ว 

 

  IAIS สนับสนุนใหม้กีารน ากรอบการท างานส าหรับการก ากับที่มปีระสทิธผิลไปปฏบิัต ิซึง่ไดรั้บการ

อธบิายโดยหลักการส าคัญการประกนัภยั (ICPs)  การประเมนิสามารถท าใหก้ารน าไปปฏบิัตไิดง้่ายขึน้โดยการระบุ

ลักษณะของจดุออ่นในกรอบการก ากบัของเขตการก ากบั โดยเฉพาะในดา้นทีอ่าจกระทบการคุม้ครองผูถ้อืกรมธรรม์

และเสถยีรภาพของภาคการประกนัภยั เชน่เดยีวกบัการเสนอแนะวธิกีารแกไ้ขปัญหา 

 

  กรอบการท างานทีอ่ธบิายโดยหลักการส าคัญการประกนัภยัเป็นหลักการทั่วไป  ผูก้ ากบัมคีวามยดืหยุน่

ในการก าหนดวธิีการเฉพาะส าหรับการน าหลักการส าคัญการประกันภัยมาปฏบิัต ิซึง่ปรับใหเ้หมาะสมกับบรบิท

ภายในเขตการก ากบั ตัวอยา่งเชน่ กฎหมายและโครงสรา้งตลาด เป็นตน้ มาตรฐาน (standard) ก าหนดหลักเกณฑ์

ที่เป็นพื้นฐานต่อการน าแต่ละหลักการส าคัญการประกันภัยไปปฏบิัต ิสิง่เหล่านี้สนับสนุนการประเมนิที่มคีวาม

ครอบคลุม ถูกตอ้ง และสอดคลอ้งกัน  ในขณะทีผ่ลลัพธข์องการประเมนิอาจไมไ่ดรั้บการเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

สิง่นีย้งัคงส าคัญตอ่ความน่าเชือ่ถอืของหน่วยงานก ากบัทกุแหง่ ซึง่ไดรั้บการประเมนิในลักษณะเดยีวกนั 

 

  หลักการส าคัญการประกันภัย มาตรฐาน แนวทาง และวธิกีารประเมนิฉบับปัจจุบันประกอบดว้ย 26 

หลักการส าคัญการประกันภัย (Insurance Core Principles - ICPs) โดยสาระส าคัญของหลักการส าคัญการ

ประกนัภยัและมาตรฐาน สรปุไดด้ังนี ้

 

ICP 1 วตัถุประสงค ์อ านาจ และความรบัผดิชอบของผูก้ ากบั (Objectives, Powers and Responsibilities 

of the Supervisor) หน่วยงานที่รับผดิชอบในการก ากับการประกันภัย และวัตถุประสงค์ของการก ากับการ

ประกนัภยัไดรั้บการก าหนดอยา่งชดัเจน 

 

 1.1 บทบญัญัตแิหง่กฎหมายหลักก าหนดหน่วยงานทีรั่บผดิชอบในการก ากบัการประกนัภยัไวอ้ยา่งชดัเจน 

                                      
2 การก ากบั (supervision) หมายถงึ การควบคมุ (regulation) และการก ากบั  ผูก้ ากบั (supervisor) รวมถงึผูค้วบคมุ (regulator)      
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 1.2 บทบญัญัตแิหง่กฎหมายหลักก าหนดวัตถปุระสงคข์องการก ากบัการประกันภัย อ านาจทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

และความรับผดิชอบของผูก้ ากับไวอ้ย่างชัดเจน และใหอ้ านาจผูก้ ากับอย่างเพยีงพอเพือ่ด าเนินการก ากับการ

ประกนัภยั รวมถงึอ านาจในการออกและบงัคับใชก้ฎเกณฑโ์ดยเครือ่งมอืทางการบรหิารงานและด าเนนิการทันท ี

 1.3 วัตถุประสงคห์ลักของการก ากับคอื การส่งเสรมิการด ารงไวซ้ ึง่ภาคการประกันภัยทีม่คีวามเป็นธรรม 

ปลอดภยั และมเีสถยีรภาพ เพือ่ประโยชนแ์ละการคุม้ครองผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 1.4 ในการบรรลุวัตถุประสงค ์เมือ่ผูก้ ากับพบความขัดแยง้ระหว่างบทบัญญัตแิห่งกฎหมายและวัตถุประสงค์

การก ากบั ผูก้ ากบัรเิริม่หรอืเสนอการแกไ้ขบทบญัญัตแิหง่กฎหมาย 

 
 

ICP 2 ผูก้ ากบั (Supervisor) ในการปฏบิตัหินา้ทีแ่ละใชอ้ านาจ ผูก้ ากบั  

 • เป็นอสิระในการด าเนนิงาน รับผดิชอบตอ่หนา้ที ่และโปรง่ใส  

 • ป้องกนัสารสนเทศทีเ่ป็นความลับ 

 • ไดรั้บความคุม้ครองทางกฎหมายทีเ่หมาะสม 

 • มทีรัพยากรทีเ่พยีงพอ 

 • สามารถปฏบิตัติามมาตรฐานวชิาชพีระดับสงู   
 

 2.1 โครงสรา้งระบบการจัดการของผูก้ ากับไดรั้บการก าหนดอยา่งชดัเจน  กระบวนการของระบบการจัดการ

ภายใน รวมถงึการด าเนนิการตรวจสอบภายใน พรอ้มส าหรับการท าใหม้ั่นใจถงึความซือ่สัตยส์ุจรติในการปฏบิัติ

ทางการก ากับ  มกีารสือ่สารทีม่ปีระสทิธผิล และการเร่งด าเนินการเรื่องทีม่นัียส าคัญใหอ้ยู่ในระดับทีเ่หมาะสม

ภายในผูก้ ากบั  เสน้ทางการตัดสนิใจของผูก้ ากบัไดรั้บการจัดโครงสรา้งในลักษณะทีก่ารปฏบิัตสิามารถด าเนนิการ

ไดอ้ยา่งทันทใีนกรณีทีม่เีหตฉุุกเฉนิ 

 2.2 มกีระบวนการทีเ่ปิดเผยในการแต่งตัง้และปลดหัวหนา้ของผูก้ ากับและสมาชกิขององคก์รปกครอง ใน

กรณีทีม่อีงคก์รปกครองอยู ่ เมือ่หัวหนา้ของผูก้ ากับหรอืสมาชกิขององคก์รปกครองถูกปลดจากส านักงาน เหตุผล

ไดรั้บการเปิดเผยตอ่สาธารณะ 

 2.3 ความสัมพันธใ์นเชงิสถาบันระหว่างผูก้ ากับ ผูบ้รหิาร และหน่วยงานทางศาล ไดรั้บการก าหนดอย่าง

ชดัเจนและโปรง่ใส  สถานการณ์ทีม่กีารอนุญาตใหผู้บ้รหิารไมรั่บฟังความคดิเห็นของผูอ้ ืน่ ไดรั้บการก าหนดไวเ้ป็น

การเฉพาะ 

 2.4 ผูก้ ากบัและเจา้หนา้ทีม่อีสิระจากการเมอืงทีไ่มเ่หมาะสม การแทรกแซงจากรัฐบาลและอตุสาหกรรมต่อ

สมรรถนะของความรับผดิชอบทางการก ากับ  ผูก้ ากับไดรั้บการสนับสนุนทางการเงนิในลักษณะทีไ่ม่ท าใหค้วาม

อสิระลดนอ้ยลง  ผูก้ ากบัมอีสิระในการจัดสรรทรัพยากรทีส่อดคลอ้งกบัอ านาจทีไ่ดรั้บมอบหมาย วัตถุประสงค ์และ

ความเสีย่งทีรั่บรู ้

 2.5 มขีอ้ก าหนดทางการควบคุมและกระบวนการทางการก ากับที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึง่เหมาะสมกับ

วัตถปุระสงคท์ีม่เีจตนาในการบรรลผุล  ผูก้ ากบัประยกุตใ์ชส้ ิง่เหลา่นีอ้ยา่งสอดคลอ้งและเสมอภาพ โดยพจิารณาถงึ

ลักษณะ ขนาด และความซับซอ้นของผูรั้บประกันภัย  ขอ้ก าหนดทางการควบคุมและกระบวนการทางการก ากับ

เหลา่นีไ้ดรั้บการประกาศ 

 2.6 ขอ้ก าหนดทางการควบคุมและกระบวนการทางการก ากับไดรั้บการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ  โดยทั่วไป 

การเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญทัง้หมดไดรั้บการหารอืกบัสาธารณชน 

 2.7 ผูก้ ากับประกาศสารสนเทศในภาคการประกันภัย เกีย่วกับบทบาทและการปฏบิัตหินา้ที่ของตนเอง

อยา่งไร 

 2.8 มกีระบวนการในการอุทธรณ์ต่อการตัดสนิใจทางการก ากับ รวมถงึการใชก้ารทบทวนทางกฎหมาย  

กระบวนการเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะและถ่วงดุลเพื่อด ารงไวซ้ ึง่ความเป็นอสิระและประสทิธผิลทางการก ากับ  

อย่างไรก็ตาม สิง่นี้ไม่เป็นอุปสรรคเกนิไปต่อความสามารถของผูก้ ากับต่อการแทรกแซงอย่างทันท่วงที เพื่อ

คุม้ครองผลประโยชนข์องผูถ้อืกรมธรรม ์

 2.9 ผูก้ ากบั รวมถงึเจา้หนา้ทีแ่ละการปฏบิตัสิว่นบคุคลในนามของผูก้ ากบั (ในปัจจบุนัหรอืในอดตี) ไดรั้บการ

ก าหนดโดยบทบัญญัตแิห่งกฎหมายเพื่อคุม้ครองความลับของสารสนเทศในครอบครองของผูก้ ากับ รวมถึง

สารสนเทศทีเ่ป็นความลับไดรั้บจากผูก้ ากับอืน่ๆ  ผูก้ ากับด ารงมาตรการป้องกันทีเ่หมาะสมส าหรับการคุม้ครอง

สารสนเทศทีเ่ป็นความลับ  การเปิดเผยสารสนเทศทีเ่ป็นความลับโดยมชิอบดว้ยกฎหมายตอ้งไดรั้บการลงโทษ  ผู ้

ก ากับปฏเิสธค ารอ้งขอสารสนเทศทีเ่ป็นความลับ เวน้แต่กฎหมายก าหนดไว ้หรอืเมือ่ไดรั้บการรอ้งขอจากผูก้ ากับ

อืน่ ซึง่มผีลประโยชนท์างการก ากบัทีช่อบดว้ยกฎหมายและสามารถรักษาความลับของสารสนเทศทีร่อ้งขอ 

 2.10 ผูก้ ากบัและเจา้หนา้ทีม่คีวามคุม้ครองทางกฎหมายทีจ่ าเป็นต่อการฟ้องรอ้งคดสี าหรับการกระท าอยา่ง

สุจรติในขณะปฏบิัตหินา้ที่ ภายใตเ้งื่อนไขว่าไม่มีการกระท าผดิกฎหมาย  พวกเขาไดรั้บความคุม้ครองอย่าง

เพยีงพอตอ่คา่ใชจ้า่ยส าหรับการแกต้า่งการกระท าในขณะปฏบิตัหินา้ที ่

 2.11 ผูก้ ากบัมทีรัพยากรทีเ่พยีงพอ ไมว่่าทางการเงนิหรอือืน่ๆ ซึง่เพยีงพอต่อการท าใหส้ามารถด าเนนิการ

ก ากับทีม่ปีระสทิธผิล  นโยบายการจัดใหม้คีณะเจา้หนา้ทีข่องผูก้ ากับท าใหส้ามารถดงึดูดและรักษาเจา้หนา้ทีท่ีม่ ี
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ทักษะสูง มคีวามสามารถ และประสบการณ์  ผูก้ ากับจัดใหม้กีารฝึกอบที่เพียงพอส าหรับเจา้หนา้ที่  ผูก้ ากับมี

ความสามารถในการจา้งหรอืท าสญัญาการใหบ้รกิารของผูเ้ชีย่วชาญภายนอกเมือ่มคีวามจ าเป็น 

 2.12 ผูก้ ากับและเจา้หนา้ทีป่ฏบิัตหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สัตยส์ุจรติ และปฏบิัตติามมาตรฐานวชิาชพีในระดับ

สงูสดุ รวมถงึการปฏบิตัติามกฎเกณฑก์ารขดัแยง้ของผลประโยชน์ 

 2.13 เมื่อผูก้ ากับจัดจา้งบุคคลที่สามส าหรับการท าหนา้ที่ทางการก ากับ ผูก้ ากับก าหนดความคาดหวัง 

ประเมนิความสามารถและประสบการณ์ เฝ้าสงัเกตผลการปฏบิตังิาน และมัน่ใจความเป็นอสิระของบคุคลทีส่ามจาก

ผูรั้บประกนัภยั หรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง  ผูเ้ชีย่วชาญภายนอกทีไ่ดรั้บการว่าจา้งโดยผูก้ ากับ ปฏบิัตติามกฎเกณฑก์าร

รักษาความลับและมาตรฐานทางวชิาชพีเชน่เดยีวกบัเจา้หนา้ทีข่องผูก้ ากบั 

 

ICP 3 การแลกเปลีย่นสารสนเทศและขอ้ก าหนดในการรกัษาความลบั (Information Exchange and 

Confidentiality Requirements) ผูก้ ากับแลกเปลีย่นสารสนเทศกับผูก้ ากับและหน่วยงานอืน่ที่เกีย่วขอ้ง ภายใต ้

การรักษาความลับ จดุประสงคแ์ละขอ้ก าหนดในการใชส้ารสนเทศ 

 

 3.1 ผูก้ ากับมอี านาจทางกฎหมายและอ านาจในการไดรั้บและแลกเปลี่ยนสารสนเทศทางการก ากับที่

เกีย่วขอ้งกบันติบิคุคลและกลุม่ รวมถงึบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุม่เหลา่นัน้ ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของผูก้ ากบั 

 3.2 ผูก้ ากบัเป็นผูม้อี านาจทางกฎหมายและอ านาจ ซึง่มคีวามเป็นเอกเทศและไดรั้บการป้องกันทีเ่หมาะสม 

ในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศกับผูก้ ากับที่เกี่ยวขอ้ง การมขีอ้ตกลงหรือบันทกึความเขา้ใจในการแลกเปลี่ยน

สารสนเทศไมเ่ป็นเงือ่นไขทีต่อ้งมกีอ่นการแลกเปลีย่นสารสนเทศ 

 3.3 ผูก้ ากับแลกเปลีย่นสารสนเทศทีส่ าคัญและเกีย่วขอ้งกับผูก้ ากับอืน่ในเชงิรุก ผูก้ ากับแจง้ผูก้ ากับอืน่ใน

เขตการก ากบัของตนเอง ผูก้ ากับกลุ่มการประกันภัยในเขตการก ากับ หรอืภาคธุรกจิอืน่กอ่นการด าเนนิการใดๆ ซึง่

อาจพจิารณาไดว้่าส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกจิเหล่านัน้  เมือ่การแจง้ล่วงหนา้ไม่สามารถกระท าได ้ผูก้ ากับแจง้ผู ้

ก ากบัทีเ่กีย่วขอ้งเร็วทีส่ดุเทา่ทีเ่ป็นไปไดห้ลังจากด าเนนิการแลว้ 

 3.4 ผูก้ ากบัมสีว่นไดเ้สยีทางกฎหมายและจุดประสงคท์ีส่มเหตุผล ซึง่เกีย่วขอ้งกับการปฏบิัตหินา้ทีท่างการ

ก ากบั ในการแสวงหาสารสนเทศจากผูก้ ากับอืน่  

 3.5 ผูก้ ากบัประเมนิค ารอ้งขอสารสนเทศจากผูก้ ากบัอืน่ ตามเกณฑก์ารพจิารณาเป็นรายกรณี 

 3.6 ผูก้ ากับตอบสนองในลักษณะทีท่ันท่วงทแีละครอบคลุม เมือ่แลกเปลีย่นสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้ง และใน

การตอบสนองตอ่ค ารอ้งขอจากผูก้ ากบัทีแ่สวงหาสารสนเทศ 

 3.7 การแลกเปลีย่นทีเ่ครง่ครัดเกีย่วกบัระดับ รปูแบบ และลักษณะรายละเอยีดของสารสนเทศทีแ่ลกเปลีย่น 

ไมเ่ป็นสิง่ทีก่ าหนดโดยผูก้ ากบั   

 3.8 กอ่นการแลกเปลีย่นสารสนเทศทีเ่ป็นความลับ ผูก้ ากบัมัน่ใจวา่ผูรั้บสารสนเทศปฏบิัตติามขอ้ก าหนดการ

รักษาความลับ 

 3.9 โดยทั่วไป ผูก้ ากบัอนุญาตใหส้ารสนเทศทีแ่ลกเปลีย่นกับผูก้ ากับอืน่ ไดรั้บการสง่ต่อไปยังผูก้ ากับอืน่ที่

เกีย่วขอ้งหรอืบคุคลอืน่ในเขตการก ากบั โดยมขีอ้แมว้า่ขอ้ก าหนดการรักษาความลับทีจ่ าเป็นไดรั้บการน ามาใช ้

 3.10 ผูก้ ากบัไดรั้บสารสนเทศทีเ่ป็นความลับจากผูก้ ากับอืน่ ใชส้ารสนเทศนี้เฉพาะวัตถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้

เมือ่มกีารรอ้งขอสารสนเทศ   

 ก่อนการใชส้ารสนเทศส าหรับวัตถุประสงค์อืน่ รวมทัง้การแลกเปลี่ยนสารสนเทศนี้กับผูอ้ ืน่ ผูก้ ากับไดรั้บ

ความเห็นชอบจากผูก้ ากบัทีเ่ป็นจดุก าเนดิของสารสนเทศ 

 3.11 ในกรณีทีผู่ก้ ากับมคีวามจ าเป็นทางกฎหมายตอ้งเปิดเผยสารสนเทศทีเ่ป็นความลับ ซึง่ไดรั้บจากผู ้

ก ากบัอืน่ ผูก้ ากบัแจง้ผูก้ ากบัทีเ่ป็นจดุก าเนดิของสารสนเทศทันท ีโดยแสดงว่าสารสนเทศใดทีจ่ าเป็นตอ้งเปิดเผย

และสภาพแวดลอ้มในการเปิดเผย  เมือ่ไมม่กีารอนุญาตใหส้ง่ต่อสารสนเทศนี้ ผูก้ ากับใชเ้ครือ่งมอืทีเ่หมาะสมเพือ่

ตอ่ตา้นการเรยีกรอ้งและปกป้องความลับของสารสนเทศ 

 

ICP 4 การอนุญาต (Licensing) นติบิคุคลทีม่คีวามประสงคเ์ขา้สูก่จิกรรมประกันภัย ตอ้งไดรั้บอนุญาตกอ่นการ

ด าเนินธุรกจิในเขตการก ากับ  ขอ้ก าหนดและกระบวนการส าหรับการอนุญาตตอ้งชัดเจน ยุตธิรรม เปิดเผยต่อ

สาธารณชน และไดรั้บการน าไปใชอ้ยา่งสอดคลอ้งกนั 

 

 4.1 ในการคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถ้อืกรมธรรม ์เขตอ านาจการก ากับควบคุมผ่านการอนุญาต ซึง่หน่วย

ธรุกจิไดรั้บอนุญาตใหด้ าเนนิกจิการประกนัภยัภายในเขตการก ากบั 

 4.2 บทบญัญัตแิหง่กฎหมายประกนัภยั    

  • รวมถงึค าจ ากดัความของกจิกรรมประกนัภยัทีไ่ดรั้บการควบคมุ ซึง่ขึน้อยูก่บัการอนุญาต 

  • หา้มกจิกรรมประกนัภยัทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต 

  • ก าหนดรปูแบบทางกฎหมายทีอ่นุญาตส าหรับผูรั้บประกนัภยั 

  • จัดสรรความรับผดิชอบส าหรับการออกใบอนุญาต และ 
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  • ก าหนดกระบวนการและรูปแบบของการจัดตัง้ ในกรณีทีผู่รั้บประกันภัยต่างชาตไิดรั้บอนุญาตให ้

ด าเนนิกจิกรรมประกนัภยัภายในเขตการก ากบั 

 4.3 ขอ้ก าหนดการอนุญาตและกระบวนการมคีวามชดัเจน ไมล่ าเอยีง เปิดเผยต่อสาธารณชน และไดรั้บการ

ประยกุตใ์ชอ้ยา่งตอ่เนือ่ง โดยมกีารก าหนดให ้

  • คณะกรรมการ ผูบ้รหิารระดับสงู ทัง้ในระดับบคุคลและระดับกลุ่มบคุคล เจา้ของทีม่นัียส าคัญ และ

บคุคลหลักในหนา้ทีค่วบคมุ ของผูย้ืน่ค าขอรับอนุญาตมคีวามเหมาะสม 

  • ผูย้ืน่ค าขอรับอนุญาตปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเงนิกองทนุ 

  • ผูย้ืน่ค าขอรับอนุญาตโครงสรา้งและระบบการจัดการในระดับบรรษัทหรอืกลุ่มทีด่ ีซ ึง่ไมเ่ป็นอปุสรรค

ตอ่ประสทิธผิลของการก ากบั และ 

  • ผูย้ืน่ค าขอรับอนุญาตมแีผนธรุกจิและแผนการเงนิทีด่ ี

 4.4 เมือ่ผูรั้บประกนัภัยแสวงหาการจัดตัง้สาขาหรอืบรษัิทยอ่ยในเขตการก ากับต่างประเทศ ผูก้ ากับเจา้บา้น 

(host supervisor) ทีเ่กีย่วขอ้งหารอืกบัผูก้ ากบัในถิน่ก าเนดิ (home supervisor) ตามความเหมาะสมกอ่นการออก

ใบอนุญาต   

 4.5 เมือ่ผูรั้บประกันภัยแสวงหาการด าเนินกจิกรรมขา้มพรมแดน โดยปราศจากการจัดตัง้ส านักงานทาง

กายภาพในเขตการก ากับของผูก้ ากับเจา้บา้น ผูก้ ากับเจา้บา้นทีเ่กีย่วขอ้งหารอืกับผูก้ ากับในถิน่ก าเนดิตามความ

เหมาะสมกอ่นการอนุญาตกจิกรรมดังกลา่ว   

 4.6  ผูก้ ากบัตรวจสอบค าขอ ตัดสนิใจ และแจง้ผูย้ืน่ค าขอในผลการตัดสนิใจภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม ซึง่

ไดก้ าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

 4.7 ผูก้ ากบัปฏเิสธการออกใบอนุญาต เมือ่ผูย้ ืน่ค าขอมไิดม้คีุณสมบัตติามขอ้ก าหนดการอนุญาต  ผูก้ ากับมี

อ านาจในการเพิม่ขอ้ก าหนด เงือ่นไข หรอืขอ้จ ากดั ส าหรับผูย้ืน่ค าขอตามความเหมาะสม 

 4.8 ถา้การอนุญาตไดรั้บการปฏเิสธ ตัง้เงือ่นไข หรอืจ ากดั ผูย้ืน่ค าขอไดรั้บการอธบิาย  

 4.9 ใบอนุญาตแสดงขอบเขตทีอ่นุญาตอยา่งชดัเจน 

 

ICP 5 ความเหมาะสมของบุคคล (Suitability of Persons) ผูก้ ากับก าหนดใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิารระดับ

อาวุโส บคุคลส าคัญทีม่หีนา้ทีใ่นการควบคุม และเจา้ของผูรั้บประกันภัยทีม่นัียส าคัญ (significant owner) ตอ้งมี

ความเหมาะสมในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามภารกจิของตน  

 

 5.1 บทบญัญัตแิหง่กฎหมายระบวุา่บคุคลใดมคีณุสมบตัติามขอ้ก าหนดความเหมาะสม  

 5.2 เพือ่ใหม้คีวามเหมาะสม ผูก้ ากบัก าหนดใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิารระดับอาวโุส บคุคลส าคัญทีม่หีนา้ทีใ่น

การควบคุม มคีวามสามารถและความซือ่สัตยส์ุจรติในการปฏบิัตหินา้ที่ของตน เจา้ของที่มนัียส าคัญไดรั้บการ

ก าหนดใหม้คีวามมัน่คงทางการเงนิและความซือ่สตัยส์จุรติทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหินา้ทีข่องตน 

 5.3 ผูก้ ากบัก าหนดใหผู้รั้บประกนัภยัแสดงในเวลาเริม่ตน้ และเวลาตอ่มาเมือ่ไดรั้บการรอ้งขอจากผูก้ ากบั ถงึ

ความเหมาะสมของคณะกรรมการ ผูบ้รหิารระดับอาวุโส บุคคลส าคัญที่มหีนา้ทีใ่นการควบคุม และเจา้ของที่มี

นัยส าคัญ ขอ้ก าหนดความเหมาะสมและขอบเขตของการทบทวนที่ก าหนดไว ้ขึน้อยู่กับต าแหน่งและความ

รับผดิชอบของบคุคลนัน้ๆ 

 5.4 ผูก้ ากบัก าหนดว่าตอ้งไดรั้บแจง้จากผูรั้บประกันภัยถงึการเปลีย่นแปลงใดๆ ของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร

ระดับอาวุโส บุคคลส าคัญทีม่หีนา้ทีใ่นการควบคุม และเจา้ของทีม่นัียส าคัญ และภายใตส้ถานการณ์ใดๆ ทีอ่าจ

สง่ผลกระทบดา้นลบอยา่งมนัียส าคัญต่อความเหมาะสมของคณะกรรมการ ผูบ้รหิารระดับอาวุโส บุคคลส าคัญทีม่ี

หนา้ทีใ่นการควบคมุ และเจา้ของทีม่นัียส าคัญ 

 5.5 ผูก้ ากับด าเนินการที่เหมาะสมเพื่อแกไ้ขสถานการณ์เมือ่คณะกรรมการ ผูบ้รหิารระดับอาวุโส บุคคล

ส าคัญทีม่หีนา้ทีใ่นการควบคมุ และเจา้ของทีม่นัียส าคัญ ไมม่คีณุสมบตัติามขอ้ก าหนดความเหมาะสม 

 5.6 ผูก้ ากับแลกเปลีย่นสารสนเทศกับหน่วยงานอืน่ทัง้ภายในและภายนอกเขตการก ากับเมือ่มคีวามจ าเป็น 

เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมของคณะกรรมการ ผูบ้รหิารระดับอาวุโส บุคคลส าคัญทีม่หีนา้ทีใ่นการควบคุม และ

เจา้ของทีม่นัียส าคัญของผูรั้บประกนัภยั   

 

ICP 6 การเปลีย่นแปลงการควบคมุและการโอนกลุม่การประกนัภยั (Changes in Control and Portfolio 

Transfers) การเห็นชอบทางการก ากับไดรั้บการก าหนดไวส้ าหรับขอ้เสนอการถอืสทิธเิป็นเจา้ของทีม่นัียส าคัญ 

หรือการมสี่วนรับผลประโยชน์จากผูรั้บประกันภัย ซึง่เป็นผลใหบุ้คคลนัน้ (นิตบิุคคลหรือบุคคลธรรมดา) ไม่ว่า

โดยตรงหรอืโดยออ้ม ดว้ยตนเองหรอืร่วมกับผูอ้ ืน่ ใชอ้ านาจควบคุมผูรั้บประกันภัย  หลักการเดยีวกันนี้ประยกุตใ์ช ้

กบัการโอนกลุม่การประกนัภยัหรอืการควบรวมกจิการของผูรั้บประกนัภยั   

 

 6.1 ค าวา่ “ควบคมุ” เหนอืผูรั้บประกนัภยัไดรั้บการใหค้วามหมายไวใ้นบทบัญญัตแิห่งกฎหมายและแสดงถงึ

เป็นอยา่งนอ้ย ดังนี ้ 
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  • การถอืจ านวนหรอืรอ้ยละของหุน้หรอืเครือ่งมอืทางการเงนิทีอ่อกแลว้ (เชน่ ตราสารหนี้แปลงสภาพ

ที่เป็นการบังคับใหแ้ปลงสภาพ) เกนิกว่าขีดจ ากัดที่ก าหนดไวส้ าหรับผูรั้บประกันภัย หรือคนกลางของผูรั้บ

ประกนัภยั หรอืเจา้ของผูรั้บประโยชนใ์นขัน้สดุทา้ย 

  • สทิธกิารออกเสยีงทีม่าพรอ้มกบัหุน้หรอืเครือ่งมอืทางการเงนิดังกลา่วขา้งตน้ 

  • อ านาจในการแต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการหรอืคณะกรรมการบรหิารอืน่ๆ หรอืการถอดถอน

บคุคลเหลา่นี ้

 6.2 ผูก้ ากบัก าหนดใหผู้รั้บประกนัภยัแจง้การเสนอขอครอบครองหรอืเปลีย่นแปลงการควบคุมผูรั้บประกันภัย 

ผูก้ ากับใหห้รอืไม่ใหค้วามเห็นชอบบคุคล (นติบิุคคลหรอืบคุคลธรรมดา) ซึง่ประสงคไ์ดม้าซึง่การเป็นเจา้ของทีม่ี

นัยส าคัญหรอืการควบคมุสว่นไดเ้สยีในผูรั้บประกนัภยั ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม เพยีงผูเ้ดยีวหรอืร่วมกบัผูอ้ ืน่ 

 6.3 ผูก้ ากบัเห็นชอบการเพิม่ขึน้อยา่งมนัียส าคัญ เหนือระดับการควบคุมผูรั้บประกันภัยทีก่ าหนดไวล้่วงหนา้ 

โดยบคุคล (นติบิคุคลหรอืบคุคลธรรมดา) ไมว่า่ไดรั้บมาเพยีงผูเ้ดยีวหรอืรว่มกบัผูอ้ ืน่  สิง่นีป้ระยกุตใ์ชก้บัผูม้สีว่นได ้

เสยีรายอืน่ในผูรั้บประกันภัย หรือคนกลางของผูรั้บประกันภัย หรือเจา้ของผูรั้บประโยชน์ในขัน้สุดทา้ย ผูก้ ากับ

ก าหนดใหม้กีารแจง้ทีเ่หมาะสมจากผูรั้บประกนัภัย ในกรณีทีม่กีารลดลงอยา่งมนัียส าคัญต ่ากว่าระดับการควบคุมที่

ก าหนดไวล้ว่งหนา้ 

 6.4 ขอ้ก าหนดในมาตรฐาน 6.2 และ 6.3 ขา้งตน้อา้งถงึการครอบครองหรอืการเปลีย่นแปลงการควบคมุ เมือ่

คนกลางหรอืเจา้ของผูรั้บประโยชนใ์นขัน้สดุทา้ยของผูรั้บประกนัภยัอยูภ่ายนอกเขตการก ากบัทีผู่รั้บประกันภัยไดรั้บ

การจัดตัง้ขึน้  ในกรณีเชน่นี ้ผูก้ ากบัรว่มมอืกบัผูก้ ากบัของนติบิคุคลเหลา่นัน้ เมือ่เกีย่วขอ้งและจ าเป็น  

 6.5 ผูก้ ากับมั่นใจว่า ผูท้ีพ่ยายามไดม้าซึง่การควบคุมมคีุณสมบัตติามหลักเกณฑเ์ดยีวกันกับกรณีทีบุ่คคล

เหลา่นีย้ืน่ค าขอรับใบอนุญาตใหม ่

 6.6 ผูก้ ากบัก าหนดใหผู้รั้บประกนัภยัแจง้สารสนเทศทีเ่หมาะสมเกีย่วกบัผูถ้อืหุน้ของตนเอง และบคุคลอืน่ใด

ทีใ่ชอ้ านาจควบคมุไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม 

 6.7 ผูก้ ากบัปฏเิสธค าขอของผูเ้สนอเป็นเจา้ของเพือ่ควบคุมผูรั้บประกันภัย ถา้ความจรงิทีไ่ดจ้ากการอนุมาน

อย่างมเีหตุผลว่า ความเป็นเจา้ของของบุคคลเหล่านี้จะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสทิธขิองผูถ้อืกรมธรรมม์าก

เกนิไป  ผูก้ ากบัสามารถระบเุจา้ของทีม่เีจตนาเป็นประโยชน ์

 6.8 ในการประเมนิค าขอส าหรับการเสนอขอครอบครอง หรอืการเปลีย่นแปลงการควบคุมผูรั้บประกันภัย ผู ้

ก ากบัจัดท าขอ้ก าหนดส าหรับทรัพยากรทางการเงนิและมใิชท่างการเงนิ  

 6.9 การเปลีย่นแปลงจากบรษัิทแบบสหการ (mutual company) เป็นบรษัิทหุน้ (stock company) หรอื

ในทางกลับกัน ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูก้ ากับ  ผูก้ ากับมั่นใจในตนเองกับกฎหมายพืน้ฐานขององคก์รใหม่

หรอืเอกสารการควบคมุองคก์รของบรษัิทกอ่นการใหค้วามเห็นชอบ 

การโอนกลุม่หลักทรัพย ์
 6.10 การโอนทัง้หมดหรอืเพยีงสว่นหนึง่ของธุรกจิของผูรั้บประกันภัยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูก้ ากับ 

โดยพจิารณาถงึฐานะทางการเงนิของผูรั้บโอนและผูโ้อน นอกเหนือจากการพจิารณาสิง่อืน่ๆ ผูก้ ากับมคีวามมั่นใจ

ในตนเองวา่ผลประโยชนข์องผูถ้อืกรมธรรมท์ัง้ของผูรั้บโอนและผูโ้อนจะไดรั้บความคุม้ครอง  

  

ICP 7 บรรษทัภบิาล (Corporate Governance) ผูก้ ากับก าหนดใหผู้รั้บประกันภัยจัดท าและปฏบิัตติามกรอบ

บรรษัทภบิาล ซึง่ก าหนดการบรหิารและการดแูลธรุกจิของผูรั้บประกนัภัยทีเ่ขม้แข็งและรอบคอบ  และการตระหนัก

และป้องกนัผลประโยชนข์องผูถ้อืกรมธรรมอ์ยา่งเพยีงพอ 

 
วัตถปุระสงคแ์ละกลยทุธข์องผูรั้บประกนัภยั 
 7.1 ผูก้ ากบัก าหนดใหค้ณะกรรมการของผูรั้บประกันภัย จัดท าและดูแลการน าวัตถุประสงคท์างธุรกจิและกล

ยทุธข์องผูรั้บประกันภัยไปปฏบิัต ิเพือ่การบรรลุวัตถุประสงคเ์หล่านัน้ รวมทัง้กลยุทธค์วามเสีย่งและความเสีย่งที่

ยอมรับได ้(risk appetite) ซึง่สอดคลอ้งกบัผลประโยชนแ์ละความอยูร่อดของผูรั้บประกนัภยัในระยะยาว 

 

การจัดสรรความรับผดิชอบดา้นการดแูลและการบรหิารทีเ่หมาะสม 
 7.2 ผูก้ ากบัก าหนดใหค้ณะกรรมการของผูรั้บประกนัภยั 

  • มัน่ใจวา่บทบาทและความรับผดิชอบไดรั้บการจัดสรรใหแ้กค่ณะกรรมการ ผูบ้รหิารระดับอาวุโส และ

บคุคลส าคัญทีม่หีนา้ทีใ่นการควบคมุไดรั้บการระบอุยา่งชดัเจน เพือ่สง่เสรมิการแบง่แยกหนา้ทีดู่แลออกจากความ

รับผดิชอบในการบรหิารงาน และ  

  • ใหก้ารดแูลผูบ้รหิารระดับอาวโุสทีเ่พยีงพอ 

 

โครงสรา้งและระบบการจัดการของคณะกรรมการ 
 7.3 ผูก้ ากบัก าหนดใหค้ณะกรรมการของผูรั้บประกนัภยัมสี ิง่ตอ่ไปนี ้ตามเกณฑก์ารด าเนนิงานปกต ิ
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  • จ านวนและสว่นผสมของบคุคลทีเ่หมาะสม เพือ่มั่นใจว่าในระดับของคณะกรรมการมคีวามรู ้ทักษะ 

และประสบการณ์ทีเ่พยีงพอ ซึง่เป็นสัดส่วนทีเ่ท่าเทยีมกับโครงสรา้งของระบบการจัดการ ธรรมชาต ิขนาด และ

ความซบัซอ้นของธรุกจิของผูรั้บประกนัภยั  

  • แนวปฏบิัตริะบบการจัดการและกระบวนการภายในทีเ่หมาะสม เพือ่สนับสนุนการปฏบิัตงิานของ

คณะกรรมการในลักษณะทสีง่เสรมิประสทิธภิาพ การพจิารณาขอ้เท็จจรงิโดยไม่บดิเบอืน การตัดสนิใจและความ

คดิเห็นทีเ่ป็นอสิระ ซึง่ด าเนนิการโดยคณะกรรมการ และ 

  • อ านาจและทรัพยากรทีเ่พยีงพอ เพือ่สามารถปฏบิัตหินา้ทีข่องคณะกรรมการไดอ้ยา่งเต็มทีแ่ละมี

ประสทิธผิล 

 

หนา้ทีข่องสมาชกิคณะกรรมการรายบคุคล 
 7.4 ผูก้ ากบัก าหนดใหส้มาชกิคณะกรรมการรายบคุคล 

  • ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความสจุรติใจ ซือ่สตัย ์มเีหตผุล 

  • ด าเนนิการดว้ยความระมดัระวังและสอบทานธรุกจิตามสมควร  

  • ปฏิบัติหนา้ที่โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูรั้บประกันภัยและผูถ้ือกรมธรรม์ โดยเห็นแก่

ผลประโยชนข์องผูรั้บประกนัภยัและผูถ้อืกรมธรรมม์ากกวา่ประโยชนส์ว่นตน 

  • ใชด้ลุพนิจิทีเ่ป็นอสิระและเป็นธรรมในการตัดสนิใจของตนเอง โดยพจิารณาถงึผลประโยชนข์องผูรั้บ

ประกนัภยัและผูถ้อืกรมธรรม ์และ 

  • ไมใ่ชต้ าแหน่งของตนเองเพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบ หรอืกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่รั้บประกนัภยั 

 

การบรหิารความเสีย่ง ระบบและหนา้ทีก่ารควบคมุภายใน 
 7.5 ผูก้ ากบัก าหนดใหค้ณะกรรมการของผูรั้บประกนัภยัใหก้ารดแูลในดา้นการออกแบบและการน าการบรหิาร

ความเสีย่ง ระบบและหนา้ทีก่ารควบคมุภายในทีด่ไีปปฏบิตั ิ

 

นโยบายและการปฏบิตัดิา้นการจา่ยคา่ตอบแทน 
 7.6 ผูก้ ากบัก าหนดใหค้ณะกรรมการของผูรั้บประกนัภยั 

  • น านโยบายการจ่ายค่าตอบแทนมาปฏบิัตแิละดูแลการปฏบิัตใิหม้ปีระสทิธผิล สอดคลอ้งกับความ

เสีย่งทีย่อมรับไดแ้ละผลประโยชน์ในระยะยาวของผูรั้บประกันภัย มคีวามเหมาะสมกับผลประโยชน์ของผูม้สีว่นได ้

เสยี ซึง่มไิดน้ าไปสูก่ารรับความเสีย่งทีม่ากเกนิไปหรอืไมเ่หมาะสม และ 

  • มั่นใจว่านโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ครอบคลุมบคุคลทีเ่ป็นสมาชกิของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร

ระดับอาวุโส บคุคลส าคัญทีม่หีนา้ทีใ่นการควบคุม และพนักงานทีก่ารปฏบิัตงิานอาจมผีลกระทบอยา่งมนัียส าคัญ

ตอ่ภาวะความเสีย่งของผูรั้บประกนัภยั (เจา้หนา้ทีรั่บความเสีย่งหลัก) เป็นอยา่งนอ้ย 

 

รายงานทางการเงนิทีน่่าเชือ่ถอืและโปรง่ใส 
 7.7 ผูก้ ากับก าหนดใหค้ณะกรรมการของผูรั้บประกันภัยมั่นใจว่า มกีระบวนการรายงานทางการเงนิที่

น่าเชือ่ถอื ทัง้จดุประสงคก์ารเปิดเผยตอ่สาธารณชนและการก ากับ ซึง่สนับสนุนโดยบทบาทและความรับผดิชอบที่

ก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนของคณะกรรมการ ผูบ้รหิารระดับอาวโุส และผูส้อบบญัชภีายนอก 

 

ความโปรง่ใสและการสือ่สาร 
 7.8 ผูก้ ากบัก าหนดใหค้ณะกรรมการของผูรั้บประกันภัยมีระบบและการควบคุม เพือ่มั่นใจถงึการสง่เสรมิการ

สือ่สารกับผูก้ ากับและผูม้ีส่วนไดเ้สยีที่เกี่ยวขอ้งกับระบบการจัดการผูรั้บประกันภัยที่เหมาะสม ทันเวลา และมี

ประสทิธผิล 

 

หนา้ทีข่องผูบ้รหิารระดับอาวโุส 
 7.9 ผูก้ ากับก าหนดใหค้ณะกรรมการของผูรั้บประกันภัยมนีโยบายและกระบวนการทีเ่หมาะสม เพือ่มั่นใจว่า

ผูบ้รหิารระดับอาวโุส 

  • ท าใหก้ารด าเนนิงานประจ าวันของผูรั้บประกันภัยส าเร็จอยา่งมปีระสทิธผิลและเป็นไปตามกลยทุธ ์

นโยบาย และกระบวนการของผูรั้บประกนัภยั 

  • สง่เสรมิวัฒนธรรมของการบรหิารความเสีย่งทีด่ ีการปฏบิัตติามกฎหมาย และปฏบิัตติ่อลูกคา้อยา่ง

เป็นธรรม 

  • ใหส้ารสนเทศทีเ่พยีงพอและในเวลาทีเ่หมาะสมแก่คณะกรรมการ เพือ่ใหค้ณะกรรมการสามารถ

ปฏบิตัภิารกจิและหนา้ที ่รวมถงึการเฝ้าสงัเกตและทบทวนผลการด าเนนิงานและภาวะความเสีย่งของผูรั้บประกันภัย 

และผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารระดับอาวโุส และ 

  • ใหส้ารสนเทศทีไ่ดรั้บการรอ้งขอแก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งและผูก้ ากับ เพือ่เป็นการปฏบิัตติาม

กฎหมายและภาระหนา้ทีอ่ ืน่ทีป่ระยกุตใ์ชก้บัผูรั้บประกนัภยัและผูบ้รหิารระดับอาวโุส 
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การทบทวนทางการก ากบั 
 7.10 ผูก้ ากบัมอี านาจในการก าหนดใหผู้รั้บประกนัภยัแสดงความเพยีงพอและประสทิธผิลของกรอบบรรษัทภิ

บาลของตน 

 

ICP 8 การบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน (Risk Management and Internal Controls) ผูก้ ากับ

ก าหนดใหผู้รั้บประกันภัยมรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธผิล ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ

กรอบบรรษัทภบิาล รวมถงึการปฏบิัตหินา้ทีท่ีม่ปีระสทิธผิลในการบรหิารความเสีย่ง การปฏบิัตติามกฎหมาย การ

ด าเนนิการทางคณติศาสตรป์ระกนัภยั และการควบคมุภายใน 

 
ระบบส าหรับการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน 
 8.1 ผูก้ ากบัก าหนดใหผู้รั้บประกนัภยัจัดท าและด าเนนิการภายใตร้ะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุม

ภายในทีม่ปีระสทิธผิล 

 

หนา้ทีก่ารควบคมุภายใน (โดยทั่วไป) 
 8.2 ผูก้ ากับก าหนดใหผู้รั้บประกันภัยมหีนา้ทีก่ารควบคุมทีม่ปีระสทิธผิลดว้ยอ านาจทีช่อบธรรม ความเป็น

อสิระ และทรัพยากรทีจ่ าเป็น 

 

หนา้ทีก่ารบรหิารความเสีย่ง 
 8.3 ผูก้ ากับก าหนดใหผู้รั้บประกันภัยมหีนา้ทีก่ารบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธผิล โดยสามารถช่วยผูรั้บ

ประกนัภยัในการระบ ุประเมนิ เฝ้าสงัเกต บรหิาร และรายงานความเสีย่งส าคัญในแนวทางทีท่ันเวลา 

 

หนา้ทีก่ารปฏบิตัติามกฎหมาย  
 8.4 ผูก้ ากับก าหนดใหผู้รั้บประกันภัยมหีนา้ทีก่ารปฏบิัตติามกฎหมายทีม่ปีระสทิธผิล โดยสามารถชว่ยผูรั้บ

ประกันภัยในการปฏบิัตติามพันธสัญญาทางกฎหมายและการควบคุม ส่งเสรมิและด ารงวัฒนธรรมบรรษัทในการ

ปฏบิตัติามกฎหมายและความซือ่สตัยส์จุรติ 

 

หนา้ทีท่างคณติศาสตรป์ระกนัภยั 
 8.5 ผูก้ ากับก าหนดใหม้ีหนา้ที่ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีประสทิธผิล ซึง่สามารถประเมนิค่าและให ้

ค าแนะน าแกผู่รั้บประกันภัยเกีย่วกับเงนิส ารองทางเทคนคิ กจิกรรมในการก าหนดเบีย้ประกันภัยและราคา และการ

ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและการควบคมุทีเ่กีย่วขอ้งเป็นอยา่งนอ้ย 

 

หนา้ทีก่ารตรวจสอบภายใน 
 8.6 ผูก้ ากับก าหนดใหผู้รั้บประกันภัยมหีนา้ทีก่ารตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธผิล มคีวามสามารถในการให ้

การรับประกนัทีเ่ป็นอสิระแกค่ณะกรรมการ ในดา้นระบบการจัดการของผูรั้บประกันภัย รวมถงึการบรหิารความเสีย่ง

และการควบคมุภายใน 

 

การจา้งหน่วยงานภายนอกส าหรับหนา้ทีห่รอืกจิกรรมทีส่ าคัญ 
 8.7 ผูก้ ากับก าหนดใหผู้รั้บประกันภัยด ารงไวซ้ ึง่การดูแลและความรับผดิชอบส าหรับการจา้งหน่วยงาน

ภายนอกด าเนินกจิกรรมหรอืหนา้ทีส่ าคัญ (เชน่หนา้ทีก่ารควบคุม) ในระดับเดยีวกับกจิกรรมหรอืหนา้ทีท่ี่ไม่จา้ง

หน่วยงานภายนอกด าเนนิการเป็นอยา่งนอ้ย 

 

ICP 9 การทบทวนและการรายงานทางการก ากบั (Supervisory Review and Reporting) ผูก้ ากบัมรีะบบการ

ก ากบัแบบองคร์วม (integrated) และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความเสีย่ง (risk-based) ซึง่ใชใ้นการเฝ้าสงัเกต (monitor) 

นอกสถานทีป่ระกอบการและการตรวจสอบ (inspection) ในสถานทีป่ระกอบการ เพือ่ทดสอบ (examine) ธุรกจิ

ของผูรั้บประกนัภยัแตล่ะราย ประเมนิสถานการณ์ด าเนนิงาน คณุภาพและความมปีระสทิธผิลของคณะกรรมการและ

ผูบ้รหิารระดับอาวุโส รวมถงึการปฏบิัตติามบทบัญญัตแิห่งกฎหมายและขอ้ก าหนดทางการก ากับ  ผูก้ ากับไดรั้บ

สารสนเทศทีจ่ าเป็นเพือ่ด าเนนิการก ากบัผูรั้บประกนัภยัทีม่ปีระสทิธผิลและประเมนิสภาพตลาดประกนัภยั 

 

 9.1 ผูก้ ากับมรีะบบการประเมนิความเสีย่งของผูรั้บประกันภัย ซึง่พจิารณาถงึลักษณะธรรมชาต ิขนาดและ

ความซบัซอ้น ผูก้ ากบัใชร้ะบบนีเ้พือ่ก าหนดความลกึซึง้และระดับทีเ่หมาะสมส าหรับการตรวจสอบในสถานทีท่ าการ

และการเฝ้าสงัเกตนอกสถานทีต่อ้งการส าหรับแต่ละผูรั้บประกันภัย ระบบนี้ใชก้ารป้อนขอ้มลูจากในสถานทีท่ าการ

และการเฝ้าสังเกตนอกสถานทีท่ าการ รวมถงึการวเิคราะหต์ลาด การทบทวนตามแนวนอน และแหล่งสารสนเทศ

อืน่เพือ่ประเมนิความเสีย่ง  
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การรายงานและการเฝ้าสงัเกตนอกสถานทีท่ าการ 
 9.2 ผูก้ ากบั 

  • ด ารงกรอบส าหรับการเฝ้าสงัเกตและการก ากบัผูรั้บประกนัภยัอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของ

การสือ่สารกบัผูรั้บประกนัภยั โดยไดรั้บรายงานทางการเงนิและสถติ ิการวเิคราะหต์ลาด และสารสนเทศอืน่  

  • ขอ้ก าหนดส าหรับการส่งสารสนเทศทางการเงนิและสถติ ิรายงานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย 

รายงานฐานะความสามารถในการช าระหนี้ และสารสนเทศอืน่อยา่งเป็นประจ า เป็นระบบ และครอบคลุม โดยผูรั้บ

ประกนัภยัทกุรายทีไ่ดรั้บอนุญาตในเขตการก ากบั 

  • ก าหนดขอบเขต เนือ้หา และความถีข่องสารสนเทศและรายงานเหลา่นัน้ 

  • ก าหนดใหส้ง่สารสนเทศเพิม่เตมิ ซึง่มคีวามถีแ่ละรายละเอยีดมากขึน้อยา่งทันเวลา เมือ่ใดก็ตามทีม่ี

ความตอ้งการใช ้

  • จัดท ากระบวนการและแนวทางปฏบิตัสิ าหรับการรายงาน 

 9.3 ส าหรับการรวบรวมสารสนเทศ ผูก้ ากบั 

  • ก าหนดใหผู้รั้บประกันภัยส่งสารสนเทศเกีย่วกับสภาวะทางการเงนิและผลการด าเนนิงานอย่าง

ทันเวลา  ผูก้ ากบัอาจรอ้งขอและไดรั้บสารสนเทศทางการเงนิจากสมาชกิรายใดรายหนึง่ของกลุม่การประกนัภยั 

  • ก าหนดหลักการและปกตวิสิยั (norms) เกีย่วกบัมาตรฐานการบญัชแีละการรวมมาตรฐานทีใ่ชใ้นการ

รายงานทางการก ากบั 

  • ก าหนดใหผู้รั้บประกนัภยัรายงานภาวะความเสีย่งนอกงบดลุ 

  • ก าหนดใหผู้รั้บประกนัภยัรายงานการจา้งหน่วยงานภายนอกปฏบิตังิาน และ 

  • ก าหนดใหผู้รั้บประกนัภยัรายงานการเปลีย่นแปลงทีม่นัียส าคัญใดๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อสภาวะการ

ด าเนนิงานในทันท ี

 9.4 เพือ่ชว่ยใหม้ัน่ใจตอ่ความถกูตอ้งของสารสนเทศ ผูก้ ากบัก าหนดเพิม่เตมิเกีย่วกบั 

  • ระดับทีเ่หมาะสมของผูบ้รหิารระดับอาวุโสของผูรั้บประกันภัยทีรั่บผดิชอบส าหรับการรายงานทาง

การเงนิและสถติอิยา่งทันเวลาและถกูตอ้ง เชน่เดยีวกบัรายงานอืน่ๆ ทีก่ าหนดใหส้ง่  

  • รายงานทางการเงนิและสถติทิีไ่มถ่กูตอ้งไดรั้บการแกไ้ขเร็วทีส่ดุเทา่ทีเ่ป็นไปได ้

  • รายงานและสารสนเทศประเภทที่ก าหนดไวต้อ้งไดรั้บการสอบทานและ/หรือการทบทวนทาง

คณติศาสตร ์และ 

  • ความเห็นของผูส้อบบญัชตีอ้งมอียูใ่นงบการเงนิประจ าปีเป็นอยา่งนอ้ย  

 9.5 ผูก้ ากับทบทวนขอ้ก าหนดการรายงานตามชว่งเวลา รวมถงึการพจิารณาขอ้ก าหนดทีส่งูขึน้ส าหรับผูรั้บ

ประกนัภยั บนพืน้ฐานของลักษณะ ขนาด และความซบัซอ้น เพือ่  

  • มัน่ใจวา่ผูรั้บประกนัภยัยงัคงรักษาวัตถปุระสงคท์ีมุ่ง่หมายไว ้และ 

  • ระบชุอ่งวา่งใดๆ ทีต่อ้งการเตมิเต็ม  

 

การตรวจสอบในสถานทีท่ าการ 
 9.6 บทบญัญัตแิหง่กฎหมายหลักใหอ้ านาจในขอบเขตทีก่วา้งแกผู่ก้ ากบั เพือ่ด าเนนิการตรวจสอบในสถานที่

ท าการและรวบรวมสารสนเทศทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหินา้ที ่ การแจง้ผูรั้บประกนัภยัลว่งหนา้ไมเ่ป็นขอ้ก าหนดทีต่อ้ง

ด าเนนิการกอ่นการตรวจสอบในสถานทีท่ าการ  

 9.7 ผูก้ ากับตรวจสอบความถูกตอ้งของสารสนเทศในรายงานทางการเงนิและสถติ ิดว้ยวธิกีารตรวจสอบใน

สถานทีท่ าการตามชว่งระยะเวลา ในกรณีทีห่น่วยงานอืน่นอกจากผูก้ ากับตรวจสอบความถูกตอ้งของสารสนเทศ 

การจัดการสือ่สารกบัผูก้ ากบัไดรั้บการจัดท าขึน้ 

 9.8 ผูก้ ากับก าหนดวัตถุประสงคแ์ละขอบเขตส าหรับการตรวจสอบในสถานทีท่ าการ พัฒนาโปรแกรมการ

ท างานทีเ่กีย่วขอ้งและด าเนนิการตรวจสอบ  

 9.9 ผูก้ ากับหารอืสิง่ทีค่น้พบและความตอ้งการส าหรับการด าเนนิการแกไ้ขกับผูรั้บประกันภัยในทันท ีโดย

ไดรั้บผลการตอบสนองทีเ่หมาะสมจากผูรั้บประกันภัย และตดิตามผลเพือ่มั่นใจว่าการด าเนนิการทีก่ าหนดไวไ้ดรั้บ

การปฏบิตั ิในการสรปุผลการตรวจสอบในสถานทีท่ าการ ผูก้ ากบัออกรายงานใหแ้กผู่ก้ ากบัผูรั้บประกนัภยัโดยแสดง

ขอบเขตของผลการตรวจสอบ  

 9.10 ความสามารถของผูก้ ากับในการด าเนนิการตรวจสอบในสถานทีท่ าการ มไิดถู้กจ ากัดโดยการทีผู่รั้บ

ประกนัภยัจา้งหน่วยงานภายนอกด าเนนิกจิกรรมทางธรุกจิ 

 

ICP 10 มาตรการป้องกนัและแกไ้ข (Preventive and Corrective Measures) ผูก้ ากับด าเนนิมาตรการป้องกัน

และแกไ้ข ซึง่ทันเวลา เหมาะสม และจ าเป็นตอ่การบรรลวุัตถปุระสงคใ์นการก ากบัการประกนัภยั 

 

 10.1 ผูก้ ากบัมอี านาจในการด าเนนิการกบับคุคลหรอืนติบิคุคลทีด่ าเนนิกจิกรรมประกนัภยัโดยมไิดรั้บอนุญาต  

 10.2 ผูก้ ากับมอี านาจและความสามารถทีเ่พยีงพอ รวมถงึการมเีครือ่งมอืทีเ่พยีงพอ เพือ่ด าเนนิมาตรการ

ป้องกนัและแกไ้ขทันท ีถา้ผูรั้บประกนัภยัไมส่ามารถด าเนนิธรุกจิในลักษณะทีส่อดคลอ้งกับแนวปฏบิัตทิางธุรกจิทีด่ี
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หรอืขอ้ก าหนดทางการควบคมุ มรีะดับตา่งๆ ของการด าเนนิการหรอืมาตรการแกไ้ข ซึง่รวมถงึการอนุญาตใหม้กีาร

แทรกแซงล่วงหนา้เมือ่มคีวามจ าเป็น  มาตรการป้องกันและแกไ้ขไดรั้บการประยุกตใ์ชใ้นสัดส่วนทีเ่หมาะสมกับ

ความรนุแรงของปัญหาของผูรั้บประกนัภยั 

 10.3 มกีารเรง่การด าเนนิการหรอืมาตรการแกไ้ขอยา่กา้วหนา้ ซึง่สามารถด าเนนิการถา้ปัญหาเริม่เลวรา้ยลง 

หรอืผูรั้บประกนัภยัไมส่นใจค ารอ้งขอจากผูก้ ากบัในการด าเนนิมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 

 10.4 ถา้มคีวามจ าเป็น ผูก้ ากบัก าหนดใหผู้รั้บประกนัภยัพัฒนาแผนทีย่อมรับไดส้ าหรับการป้องกันและแกไ้ข

ปัญหา แผนการป้องกันและแกไ้ขรวมถงึขัน้ตอนทีต่กลงไวแ้ละยอมรับไดเ้พือ่แกไ้ขประเด็นทีเ่กดิขึน้ภายในกรอบ

ระยะเวลาทีย่อมรับได ้เมือ่แผนการป้องกันและแกไ้ขไดรั้บการตกลงหรอืบังคับใช ้ผูก้ ากับตรวจสอบตามชว่งเวลา

เพือ่ตัดสนิใจวา่ผูรั้บประกนัภยัมกีารปฏบิตัติามมาตรการตา่งๆ 

 10.5 ผูก้ ากบัสือ่สารกบัคณะกรรมการ ผูบ้รหิารระดับอาวโุส และบคุคลส าคัญทีม่หีนา้ทีใ่นการควบคมุ และน า

ขอ้กงัวลทีส่ าคัญไปสูค่วามสนใจของบคุคลเหลา่นีอ้ยา่งทันเวลา เพือ่มั่นใจว่ามาตรการป้องกันและแกไ้ขไดรั้บการ

น าไปใชแ้ละประเด็นทีค่า้งอยูไ่ดรั้บการตดิตามไปสูก่ารแกไ้ขทีน่่าพอใจ 

 10.6 ผูก้ ากบัรเิริม่มาตรการทีไ่ดรั้บการออกแบบเพือ่ป้องกันการเกดิการละเมดิบทบัญญัตแิห่งกฎหมาย และ

แกไ้ขการไม่ปฏบิัตติามกฎหมายอย่างทันท่วงทีและมปีระสทิธผิล ซึง่อาจท าใหผู้ถ้อืกรมธรรมม์คีวามเสีย่งหรือ

สง่ผลกระทบตอ่วัตถปุระสงคท์างการก ากบัอืน่อยา่งทันทแีละมปีระสทิธผิล 

 

ICP 11 การบงัคบัใชก้ฎหมาย (Enforcement) ผูก้ ากับบังคับใหม้กีารปฏบิัตกิารแกไ้ข และเมือ่มคีวามจ าเป็น 

ด าเนนิการลงโทษโดยพจิารณาบนพืน้ฐานของหลักเกณฑท์ีช่ดัเจนและไมล่ าเอยีง ซึง่เปิดเผยตอ่สาธารณชน 

 

 11.1 ผูก้ ากับมอี านาจในการบังคับใหม้กีารปฏบิัตกิารแกไ้ขอย่างทันเวลา เมือ่ปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกับผูรั้บ

ประกนัภยัไดรั้บการระบ ุผูก้ ากบัออกค าสัง่การอยา่งเป็นทางการใหแ้กผู่รั้บประกนัภยัเพือ่ปฏบิตักิารบางประการ หรอื

หลกีเลีย่งจากการปฏบิตักิารบางประการ ค าสัง่การทีก่ าหนดไวม้คีวามเหมาะสมส าหรับการจัดการปัญหาทีร่ะบไุว ้

 11.2 ผูก้ ากบัมขีอบเขตของการด าเนนิการเพือ่ประยกุตก์ารบังคับใชก้ฎหมายทีเ่หมาะสมเมือ่มกีารเผชญิกับ

ปัญหาเกดิขึน้ อ านาจทีก่ าหนดไวใ้นบทบัญญัตแิห่งกฎหมายควรรวมถงึการจ ากัดกจิกรรมทางธุรกจิและมาตรการ

เพือ่เพิม่ความเขม้แข็งในฐานะการเงนิของผูรั้บประกนัภยัเป็นอยา่งนอ้ย 

 11.3 ภายหลังจากการปฏบิัตกิารแกไ้ขหรอืมาตรการเยยีวยา ค าสั่งการหรอืการลงโทษไดรั้บการบังคับให ้

ด าเนนิการ ผูก้ ากบัตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมายของผูรั้บประกนัภยั และประเมนิความมปีระสทิธผิล 

 11.4 ผูก้ ากับมเีครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธผิลเพือ่จัดการปัญหาการบรหิารและระบบการจัดการ รวมถงึอ านาจใน

การก าหนดใหผู้รั้บประกนัภยัเปลีย่นแปลงหรอืจ ากดัอ านาจของคณะกรรมการ ผูบ้รหิารระดับอาวุโส บคุคลส าคัญที่

มหีนา้ทีใ่นการควบคมุ เจา้ของผูรั้บประกนัภยัทีม่นัียส าคัญ และผูต้รวจสอบภายนอก 

 11.5 เมื่อมีความจ าเป็นและในกรณีเหตุการณ์ที่รุนแรงมาก ผูก้ ากับด าเนินการพิทักษ์ทรัพย์ของผูรั้บ

ประกนัภยั ซึง่ไมส่ามารถปฏบิตัติามขอ้ก าหนดการด าเนนิงานอยา่งระมัดระวัง หรอืขอ้ก าหนดอืน่ๆ ผูก้ ากับมอี านาจ

ในการควบคมุผูรั้บประกนัภยั หรอืแตง่ตัง้เจา้หนา้ทีท่ีร่ะบไุวห้รอืผูรั้บมอบงานและการจัดการอืน่ๆ เพือ่ผลประโยชน์

ของผูถ้อืกรมธรรม ์  

 11.6 มกีารลงโทษในลักษณะของคา่ปรับและการลงโทษอืน่ต่อผูรั้บประกันภัยและบคุคลอืน่ เมือ่บทบัญญัติ

แหง่กฎหมายไดรั้บการละเมดิ การลงโทษเป็นสดัสว่นกบัการละเมดิทีร่ะบไุว ้

 11.7 บทบัญญัติแห่งกฎหมายก าหนดการลงโทษผูรั้บประกันภัยและบุคคลผูซ้ ึง่บกพร่องต่อการให ้

สารสนเทศแกผู่ก้ ากบัทีท่ันเวลา หน่วงเหนีย่วสารสนเทศจากผูก้ ากบั ใหส้ารสนเทศทีม่เีจตนากอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ

ผดิแกผู่ก้ ากบั หรอืการรายงานผดิทีไ่ดไ้ตรต่รองไวแ้ลว้ตอ่ผูก้ ากบั  

 11.8 กระบวนการของการลงโทษมไิดท้ าใหก้ารด าเนนิมาตรการป้องกนัและแกไ้ขและการบังคับใชก้ฎหมาย

ลา่ชา้ลง 

 11.9 ผูก้ ากับหรอืหน่วยงานอืน่ทีรั่บผดิชอบในเขตการก ากับ ด าเนนิการเพือ่บังคับใหม้กีารลงโทษทัง้หมด 

ซึง่ไดบ้งัคับใชแ้ลว้ 

 11.10 ผูก้ ากับมั่นใจว่าความสอดคลอ้งในลักษณะที่ผูรั้บประกันภัยและบุคคลไดรั้บการลงโทษ ดังทีก่าร

ละเมดิและการปฏบิตัทิีย่อ่หยอ่นทีค่ลา้ยคลงึกนัไดรั้บการลงโทษในลักษณะทีค่ลา้ยคลงึกนั 

 

ICP 12 การปิดกจิการและออกจากตลาด (Winding-up and Exit from the Market) บทบัญญัตแิห่ง

กฎหมายก าหนดขอบเขตของทางเลอืกส าหรับนติบิคุคลทีด่ าเนนิธรุกจิประกนัภยัในการออกจากตลาด รวมถงึนยิาม

ลักษณะของความไมส่ามารถช าระหนี้ จัดท าหลักเกณฑแ์ละกระบวนการส าหรับการจัดการกับนติบิุคคลทีด่ าเนนิ

ธรุกจิประกนัภยัทีไ่มส่ามารถช าระหนี ้ ในกรณีทีม่กีารปิดกจิการนติบิคุคลทีด่ าเนนิธรุกจิประกนัภยั กรอบกฎหมายให ้

ความส าคัญตอ่การคุม้ครองผูถ้อืกรมธรรมเ์ป็นอนัดับแรก และชว่ยลดการขาดชว่งของการจัดหาผลประโยชน์ใหแ้ก่

ผูถ้อืกรมธรรม ์
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 12.1 กระบวนการส าหรับการปิดกจิการและการออกจากตลาดของผูรั้บประกันภัยไดรั้บการก าหนดไวอ้ยา่ง

ชดัเจนในบทบญัญัตแิหง่กฎหมาย ความส าคัญเร่งด่วนระดับสงูในทางกฎหมายไดรั้บการก าหนดเพือ่ ป้องกันสทิธิ

และสทิธอินัชอบธรรมของผูถ้อืกรมธรรม ์กระบวนการชว่ยลดการขาดชว่งของการใหผ้ลประโยชนแ์กผู่ถ้อืกรมธรรม ์

 12.2 บทบญัญัตแิหง่กฎหมายก าหนดจดุทีไ่มส่ามารถอนุญาตใหผู้รั้บประกนัภยัด าเนนิธรุกจิตอ่ไป 

 

ICP 13 การประกนัภยัตอ่และการโอนความเสีย่งรูปแบบอืน่ (Reinsurance and Other Forms of Risk 

Transfer) ผูก้ ากบัก าหนดมาตรฐานส าหรับการใชก้ารประกันภัยต่อและการโอนความเสีย่งรูปแบบอืน่ โดยมั่นใจว่า

ผูรั้บประกันภัยมกีารควบคุมอยา่งเพยีงพอและรายงานโปรแกรมการโอนความเสีย่งของตนอยา่งโปร่งใส  ผูก้ ากับ

พจิารณาลักษณะของธรุกจิประกนัภยัตอ่เมือ่ก ากบัผูรั้บประกนัภยัตอ่ทีต่ัง้อยูใ่นเขตการก ากบัของตน 

 

 13.1 ผูก้ ากับก าหนดใหผู้เ้อาประกันภัยต่อมกีลยุทธ์การประกันภัยต่อและการโอนความเสีย่งรูปแบบอืน่ที่

เหมาะสมกับลักษณะธรรมชาต ิขนาด และความซับซอ้นของธุรกจิ ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของกลยุทธก์ารรับประกันภัย

และความเสีย่ง และการบรหิารเงนิกองทนุ ผูก้ ากบัก าหนดใหผู้เ้อาประกนัภยัตอ่มรีะบบและกระบวนการเพือ่มัน่ใจว่า 

กลยทุธด์ังกลา่วไดรั้บการน าไปปฏบิตัแิละด าเนนิการตามทีก่ าหนดไว ้และผูเ้อาประกนัภยัตอ่มรีะบบและการควบคมุ

ทีเ่หมาะสมส าหรับธรุกรรมการโอนความเสีย่งของตน    

 13.2 ผูก้ ากับก าหนดใหผู้เ้อาประกันภัยต่อมคีวามโปร่งใสในการท าประกันภัยต่อและความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยชว่ยใหผู้ก้ ากบัเขา้ใจผลกระทบทางเศรษฐกจิของการประกนัภยัตอ่และการโอนความเสีย่งรปูแบบอืน่ทีม่อียู ่

 13.3 ผูก้ ากับพจิารณาลักษณะธรรมชาตขิองการก ากับการประกันภัยต่อและคู่สัญญาอืน่ รวมถงึขอ้ตกลงที่

ยอมรับทางการก ากบั     

 13.4 ปัญหาของเอกสารผกูพันทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาประกันภัยต่อ เป็นปัญหาของสัญญาทางเขตการก ากับ 

อยา่งไรก็ตาม ผูก้ ากบัก าหนดวา่คูส่ญัญาประกนัภยัตอ่จัดท าเอกสารขอ้สญัญาและเงือ่นไขทางเศรษฐกจิและความ

คุม้ครองหลักทีต่กลงกนัโดยคูส่ญัญาในทันท ีและสรปุผลสญัญาประกนัภยัตอ่อยา่งเป็นทางการใหเ้สร็จสิน้ทันเวลา 

 13.5 ผูก้ ากับประเมนิว่าผูเ้อาประกันภัยต่อควบคุมฐานะสภาพคล่อง โดยพจิารณาถงึโครงสรา้งของสัญญา

การโอนความเสีย่งและรปูแบบของการจา่ยเงนิทีน่่าจะเกดิขึน้จากสิง่เหลา่นี ้       

 13.6 เมือ่การโอนความเสีย่งไปสูต่ลาดทนุไดรั้บอนุญาต ผูก้ ากบัสามารถเขา้ใจโครงสรา้งและการด าเนนิงาน

ของขอ้ตกลงการโอนความเสีย่งดังกลา่วและประเมนิประเด็นปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้        

 

ICP 14 การประเมนิคา่ (Valuation) ผูก้ ากับจัดท าขอ้ก าหนดส าหรับการประเมนิค่าทรัพยส์นิและหนี้สนิส าหรับ

วัตถปุระสงคค์วามสามารถช าระหนี ้

 

 14.1 การประเมนิคา่แสดงถงึการยอมรับ การไมย่อมรับ และการวัดมลูคา่ทรัพยส์นิและหนีส้นิ  

 14.2 การประเมนิคา่ทรัพยส์นิและหนีส้นิไดรั้บการด าเนนิการบนพืน้ฐานของความสอดคลอ้งกนั         

 14.3 การประเมนิค่าทรัพย์สนิและหนี้สนิไดรั้บการด าเนินการในลักษณะน่าเชือ่ถือ ใชป้ระโยชน์ในการ

ตัดสนิใจ และโปรง่ใส       

 14.4 การประเมนิคา่ทรัพยส์นิและหนีส้นิเป็นการประเมนิคา่ทางเศรษฐกจิ 

 14.5 การประเมนิคา่ทางเศรษฐกจิของทรัพยส์นิและหนีส้นิสะทอ้นถงึมลูคา่ปัจจบุนัทีป่รับดว้ยความเสีย่งของ

กระแสเงนิสดของทรัพยส์นิและหนีส้นิ      

 14.6 มลูคา่ของเงนิส ารองทางเทคนคิและหนีส้นิอืน่มไิดส้ะทอ้นถงึสถานะความน่าเชือ่ถอืของผูรั้บประกนัภยั 

 14.7 มูลค่าของเงนิส ารองทางเทคนิคมากกว่าประมาณการในปัจจุบันในจ านวนที่เป็นส่วนเหลื่อม [ส่วน

เหลือ่มเหนอืประมาณการในปัจจบุนั (margin over the current estimate – MOCE)] 

 14.8 ประมาณในปัจจบุนัสะทอ้นถงึมลูคา่ปัจจบุนัทีค่าดไวข้องกระแสเงนิสดในอนาคต ซึง่เกดิจากการปฏบิัติ

ตามสญัญาประกนัภยั โดยใชส้มมตุฐิานทีไ่มม่อีคตแิละเป็นปัจจบุนั  

 14.9 สว่นเหลือ่มเหนือประมาณการในปัจจุบันสะทอ้นถงึความไม่แน่นอนทีแ่ฝงอยู่ โดยเกีย่วขอ้งกับกระแส

เงนิสดในอนาคต ซึง่เกดิจากการปฏบิตัติามสญัญาประกนัภยัตลอดชว่งระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้   

 14.10 การประเมนิมลูคา่ของเงนิส ารองทางเทคนคิค านงึถงึมลูคา่ของเงนิตามเวลา ผูก้ ากบัจัดท าหลักเกณฑ์

ส าหรับการก าหนดอตัราทีเ่หมาะสมในการน ามาใชค้ดิลดเงนิส ารองทางเทคนคิ    

 14.11 ผูก้ ากบัก าหนดใหก้ารประเมนิมลูคา่ของเงนิส ารองทางเทคนคิมกีารตัง้เผือ่ไวส้ าหรับทางเลอืกในการ

ใชส้ทิธแิละการค ้าประกนัทีม่อียูภ่ายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยั 

 

ICP 15 การลงทนุ (Investment) ผูก้ ากบัจัดท าขอ้ก าหนดส าหรับวัตถุประสงคค์วามสามารถช าระหนี้ในกจิกรรม

การลงทนุของผูรั้บประกนัภยั เพือ่แสดงถงึความเสีย่งทีผู่รั้บประกนัภยัเผชญิอยู ่ 

 
เกณฑส์ าหรับการจัดท าขอ้ก าหนดการลงทนุทางการควบคมุ 
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 15.1 ผูก้ ากบัจัดท าขอ้ก าหนดทีส่ามารถประยกุตใ์ชก้บักจิกรรมการลงทนุของผูรั้บประกนัภยั         

 15.2 ผูก้ ากบัมกีารเปิดเผยและความโปรง่ใสในเรือ่งของขอ้ก าหนดการลงทนุทางการควบคุม ซึง่ประยกุตใ์ช ้

และแสดงอยา่งชดัเจนเกีย่วกบัวัตถปุระสงคข์องขอ้ก าหนดเหลา่นัน้  

 

ขอ้ก าหนดการลงทนุทางการควบคมุดา้นกลุม่ทรัพยส์นิ 
 15.3 ขอ้ก าหนดการลงทนุทางการควบคมุแสดงถงึสิง่ตอ่ไปนีเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

  • ความมัน่คง 

  • สภาพคลอ่ง และ 

  • การกระจายความเสีย่ง 

ของกลุม่การลงทนุของผูรั้บประกนัภยัโดยรวม      

 

ขอ้ก าหนดการลงทนุทางการควบคมุเกีย่วกบัลักษณะธรรมชาตขิองหนีส้นิ 
 15.4 ผูก้ ากับก าหนดใหผู้รั้บประกันภัยลงทุนในลักษณะที่เหมาะสมกับลักษณะธรรมชาตขิองหนี้สนิของ

ตนเอง     

 

ขอ้ก าหนดการลงทนุทางการควบคมุเกีย่วกบัความสามารถในการประเมนิความเสีย่ง 
 15.5 ผูก้ ากบัก าหนดใหผู้รั้บประกนัภยัลงทนุในทรัพยส์นิ ซึง่ความเสีย่งของทรัพยส์นิเหล่านี้สามารถประเมนิ

และบรหิารอยา่งถกูตอ้ง 

 

ขอ้ก าหนดการลงทนุทางการควบคมุเกีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิโดยเฉพาะ 
 15.6 ผูก้ ากบัจัดท าขอ้ก าหนดเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ ส าหรับใชก้บัประเภทของทรัพยส์นิและการลงทุน

ในตลาดทีม่คีวามซับซอ้นมากและมคีวามโปร่งใสนอ้ย หรอืเครือ่งมอืทีม่รีะบบการจัดการหรอืควบคุมนอ้ย เมือ่มี

ความเหมาะสม 

 

ICP 16 การบรหิารความเสีย่งองคก์รส าหรบัวตัถุประสงคค์วามสามารถช าระหนี ้ (Enterprise Risk 

Management for Solvency Purposes) ผูก้ ากบัจัดท าขอ้ก าหนดการบรหิารความเสีย่งองคก์รส าหรับวัตถุประสงค์

ความสามารถช าระหนี ้ซ ึง่ก าหนดใหผู้รั้บประกนัภยัแสดงถงึความเสีย่งทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งและส าคัญ 

 
กรอบการบรหิารความเสีย่งองคก์ร – การระบแุละการวัดความเสีย่ง 
 16.1 ผูก้ ากับก าหนดใหก้รอบการบรหิารความเสีย่งองคก์ร (enterprise risk management framework – 

ERM) ของผูรั้บประกนัภยัมกีารระบวุัดความเสีย่งเชงิปรมิาณภายใตผ้ลลัพธท์ีม่ขีอบเขตกวา้งอยา่งเพยีงพอ โดยใช ้

เทคนิคซึง่เหมาะสมกับลักษณะธรรมชาต ิขนาด และความซับซอ้นของความเสีย่งที่ผูรั้บประกันภัยรับไว ้และ

เพยีงพอส าหรับความเสีย่งและการบรหิารเงนิกองทนุส าหรับวัตถปุระสงคค์วามสามารถช าระหนี ้ 

 

แผนภาพที ่16.1 กรอบการบรหิารความเสีย่งองคก์รตามมาตรฐาน IAIS 
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กรอบการบรหิารความเสีย่งองคก์ร – การจัดท าเอกสาร 
 16.2 ผูก้ ากับก าหนดใหก้ารวัดความเสีย่งของผูรั้บประกันภัยไดรั้บการสนับสนุนโดยการจัดท าเอกสารที่

ถกูตอ้ง โดยใหร้ายละเอยีดการพรรณนาและค าอธบิายของความเสีย่งทีค่รอบคลมุอยา่งเหมาะสม แนวทางการวัดที่

ใชแ้ละการตัง้ขอ้สมมตุฐิานหลัก 

 

กรอบการบรหิารความเสีย่งองคก์ร – นโยบายการบรหิารความเสีย่ง 
 16.3 ผูก้ ากับก าหนดใหผู้รั้บประกันภัยมนีโยบายการบรหิารความเสีย่ง ซึง่แสดงขอบเขตของประเภทความ

เสีย่งทีส่ าคัญและเกีย่วขอ้งวา่ไดรั้บการบรหิารอยา่งไร ทัง้ในเชงิกลยทุธท์างธรุกจิและการด าเนนิงานในแตล่ะวนั  

 16.4 ผูก้ ากับก าหนดใหผู้รั้บประกันภัยมีนโยบายการบรหิารความเสี่ยง ซึง่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

ขดีจ ากัดทีย่อมรับได ้ (tolerance limits) ของผูรั้บประกันภัย ขอ้ก าหนดเงนิกองทุนทางการควบคุม (regulatory 

capital requirements) เงนิกองทุนทางเศรษฐกจิ (economic capital) กระบวนการและวธิกีารในการเฝ้าสังเกต

ความเสีย่ง 

 16.5 ผูก้ ากับก าหนดใหผู้รั้บประกันภัยมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึง่รวมถึงนโยบายการบริหาร

ทรัพยส์นิ-หนี้สนิ (asset-liability management - ALM) ทีแ่สดงไวอ้ยา่งชดัแจง้ โดยระบถุงึลักษณะธรรมชาต ิ

บทบาทและขอบเขตกจิกรรมการบรหิารทรัพยส์นิ-หนี้สนิ และความสัมพันธก์ับการพัฒนาผลติภัณฑ ์หนา้ทีก่าร

ก าหนดราคา และการบรหิารการลงทนุไวอ้ยา่งชดัเจน 

 16.6 ผูก้ ากับก าหนดใหผู้รั้บประกันภัยมนีโยบายการบรหิารความเสีย่ง ซึง่สะทอ้นถงึนโยบายการลงทุนที่

แสดงไวอ้ยา่งชดัแจง้ โดย 

  • ระบลุักษณะธรรมชาต ิบทบาท และขอบเขตกจิกรรมการลงทุน และผูรั้บประกันภัยมกีารปฏบิัตติาม

ขอ้ก าหนดการลงทนุทีจ่ัดท าโดยผูก้ ากบัอยา่งไร และ 

  • จัดท ากระบวนการบรหิารความเสีย่งทีแ่สดงไวภ้ายใตน้โยบายการลงทุนทีม่คีวามซบัซอ้นมากและมี

ความโปรง่ใสนอ้ย ประเภทของทรัพยส์นิและการลงทนุในตลาด หรอืเครือ่งมอืทีม่รีะบบการจัดการหรอืควบคมุนอ้ย 

 16.7 ผูก้ ากบัก าหนดใหผู้รั้บประกนัภยัมนีโยบายการบรหิารความเสีย่ง ซึง่รวมถงึนโยบายทีแ่สดงไวอ้ยา่งชดั

แจง้เกีย่วกบัความเสีย่งจากการรับประกนัภยั 

 

กรอบการบรหิารความเสีย่งองคก์ร – ขอ้ความความเสีย่งทีย่อมรับได ้(risk tolerance statement) 
 16.8 ผูก้ ากบัก าหนดใหผู้รั้บประกนัภยั 

  • จัดท าและด ารงขอ้ความความเสีย่งทีย่อมรับได ้ซึง่ก าหนดระดับความเสีย่งทีย่อมรับไดท้ัง้หมดทัง้

เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ และก าหนดขดีจ ากัดความเสีย่งทีย่อมรับได ้โดยพจิารณาประเภทความเสีย่งทีส่ าคัญ

และเกีย่วขอ้งทัง้หมด และความสมัพันธร์ะหวา่งความเสีย่งเหลา่นี ้ 

  • ใชร้ะดับความเสีย่งทีย่อมรับไดใ้นกลยทุธท์างธรุกจิของผูรั้บประกนัภยั    

  • น าขีดจ ากัดความเสี่ยงที่ยอมรับไดบ้รรจุไวใ้นการด าเนินงานในแต่ละวัน ผ่านนโยบายและ

กระบวนการบรหิารความเสีย่ง  

 

กรอบการบรหิารความเสีย่งองคก์ร – การตอบสนองความเสีย่งและหว่งป้อนกลับ (feedback loop) 
 16.9 ผูก้ ากับก าหนดใหผู้รั้บประกันภัยมกีรอบการบรหิารความเสีย่งองคก์รทีต่อบสนองต่อการเปลีย่นแปลง

ของลักษณะความเสีย่ง (risk profile) 

 16.10 ผูก้ ากบัก าหนดใหผู้รั้บประกนัภยัมกีรอบการบรหิารความเสีย่งองคก์รทีร่วมถงึห่วงป้อนกลับ ตัง้อยูบ่น

พืน้ฐานของสารสนเทศทีเ่หมาะสมและมคีณุภาพด ีกระบวนการบรหิารและการประเมนิทีไ่มล่ าเอยีง ซึง่ชว่ยใหผู้รั้บ

ประกนัภยัด าเนนิการทีจ่ าเป็นอยา่งทันทว่งท ีเพือ่ตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงของลักษณะความเสีย่ง 

 

การประเมนิความเสีย่งของตนเองและความสามารถช าระหนี ้(Own risk and solvency assessment – ORSA)  
 16.11 ผูก้ ากับก าหนดใหผู้รั้บประกันภัยด าเนนิการประเมนิความเสีย่งของตนเองและความสามารถช าระหนี้

เป็นประจ า เพื่อประเมนิความเพยีงพอของการบรหิารความเสีย่งและฐานะความสามารถช าระหนี้ในปัจจุบันและ

อนาคตทีน่่าจะเกดิขึน้     

 16.12 ผูก้ ากบัก าหนดใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารระดับอาวโุสของผูรั้บประกนัภยัรับผดิชอบต่อการประเมนิ

ความเสีย่งของตนเองและความสามารถช าระหนี ้

 16.13 ผูก้ ากับก าหนดใหก้ารประเมนิความเสีย่งของตนเองและความสามารถช าระหนี้ของผูรั้บประกันภัย 

ประกอบดว้ยความเสีย่งส าคัญทีเ่กีย่วขอ้งและสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างมเีหตุผล รวมถงึความเสีย่งดา้นการรับ

ประกันภัย เครดติ ตลาด การปฏบิัตงิาน และสภาพคล่องเป็นอยา่งนอ้ย และความเสีย่งเพิม่เตมิทีเ่กดิจากสมาชกิ

ของกลุม่ การประเมนิไดรั้บการก าหนดใหร้ะบคุวามสัมพันธร์ะหว่างการบรหิารความเสีย่งกับระดับและคุณภาพของ

ทรัพยากรทางการเงนิทีต่อ้งการและมอียู ่

 

การประเมนิความเสีย่งของตนเองและความสามารถช าระหนี ้– เงนิกองทนุทางเศรษฐกจิและทางการควบคมุ  
 16.14 ผูก้ ากบัก าหนดใหผู้รั้บประกนัภยั 
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  • ก าหนดทรัพยากรทางการเงนิทีต่อ้งการทัง้หมด เพือ่บรหิารธุรกจิภายใตค้วามเสีย่งทีย่อมรับไดแ้ละ

แผนธุรกจิ และแสดงว่ามกีารปฏบิัตติามขอ้ก าหนดทางการก ากับ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการประเมนิความเสีย่งของ

ตนเองและความสามารถช าระหนี ้

  • วางการปฏบิัตกิารดา้นบรหิารความเสีย่งของตนเอง บนฐานของการพจิารณาถงึเงนิกองทุนทาง

เศรษฐกจิ เงนิกองทุนทางการควบคุม และทรัพยากรทางการเงนิ รวมถงึการประเมนิความเสีย่งและความสามารถ

ช าระหนีข้องตนเอง และ  

  • ประเมนิคณุภาพและความเพยีงพอของทรัพยากรทางการเงนิของตนเอง เพือ่ปฏบิัตติามเงนิกองทุน

ทางการควบคมุ และความตอ้งการเงนิกองทนุเพิม่เตมิ  

 

การประเมนิความเสีย่งของตนเองและความสามารถช าระหนี ้– การวเิคราะหค์วามตอ่เนือ่ง 
 16.15 ผูก้ ากบัก าหนดให ้

  • ผูรั้บประกนัภยัวเิคราะหค์วามสามารถของตนเองในการด าเนนิธรุกจิตอ่ไป การบรหิารความเสีย่งและ

ทรัพยากรทางการเงนิทีต่อ้งการเพือ่ด าเนนิธุรกจิในระยะยาวแทนทีจ่ะใชเ้พยีงเพือ่ปฏบิัตติามเงนิกองทุนทางการ

ควบคมุ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการประเมนิความเสีย่งและความสามารถช าระหนีข้องตนเอง 

  • การวเิคราะหค์วามตอ่เนือ่งของผูรั้บประกนัภยัเพือ่แสดงถงึสว่นประกอบเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ

ของกลยทุธท์างธรุกจิของผูรั้บประกนัภยัในระยะกลางและระยะยาว รวมถงึการประมาณการฐานะการเงนิในอนาคต

และวเิคราะหค์วามสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเงนิกองทนุทางการควบคมุในอนาคต  

 

บทบาทของการก ากบัการบรหิารความเสีย่ง  
 16.16 ผูก้ ากับทบทวนกระบวนการบรหิารความเสีย่งของผูรั้บประกันภัยและสถานะทางการเงนิ รวมถงึการ

ประเมนิความเสีย่งของตนเองและความสามารถช าระหนี้ เมือ่มคีวามจ าเป็น ผูก้ ากับก าหนดใหเ้พิม่ความเข็มแข็ง

ดา้นการบรหิารความเสีย่ง การประเมนิความสามารถช าระหนี ้และกระบวนการบรหิารเงนิกองทนุ    

 

ICP 17 ความเพยีงพอของเงนิกองทุน (Capital Adequacy) ผูก้ ากับจัดท าขอ้ก าหนดความเพยีงพอของ

เงนิกองทุนส าหรับวัตถุประสงค์ความสามารถช าระหนี้ เพื่อผูรั้บประกันภัยสามารถรองรับความสูญเสยีอย่างมี

นัยส าคัญทีไ่มค่าดคดิมาก่อน และใชค้วามเพยีงพอของเงนิกองทุนเพือ่ก าหนดระดับของการแทรกแซงทางการ

ก ากบั  

 
ความเพยีงพอของเงนิกองทนุในบรบิทของแนวทางงบดลุทัง้หมด (total balance sheet approach) 
 17.1 ผูก้ ากับก าหนดใหแ้นวทางงบดุลทัง้หมดไดรั้บการน ามาใชใ้นการประเมนิความสามารถช าระหนี้ เพือ่

ตระหนักถงึปฏสิมัพันธร์ะหวา่งทรัพยส์นิ หนีส้นิ เงนิกองทนุทางการควบคมุ และทรัพยากรทางการเงนิทีค่วามเสีย่ง

ไดรั้บการตระหนักถงึอยา่งเหมาะสม  

 

แผนภาพที ่17.1 แนวทางเพิม่เตมิส าหรับกลุม่ประกนัภยัและนติบิคุคลประกนัภยั 

 

 การมุง่เนน้นติบิคุคล การมุง่เนน้ระดับกลุม่ 

การใหน้ ้าหนักของการ

ก ากบักลุม่มากเมือ่

เปรยีบเทยีบกบัการก ากบั

ในทอ้งถิน่ 

ความเพยีงพอของเงนิกองทนุของนติิ

บคุคลประกนัภยัทีไ่ดรั้บการประเมนิ

ส าหรับนติบิคุคล (ทีเ่กีย่วขอ้ง) 

ทัง้หมด โดยพจิารณาถงึผลกระทบ

ของกลุม่  ผลลัพธท์ีไ่ดม้ผีลผกูพันตอ่

ผูก้ ากบัทอ้งถิน่เชน่เดยีวกบัผูก้ ากบั

ระดับกลุม่ 

ความเพยีงพอของเงนิกองทนุของ

นติบิคุคลประกนัภยัทีไ่ดรั้บการ

ประเมนิภายใตข้อ้สมมตุฐิานวา่ กลุม่

ประพฤตติวัเป็นบคุคลทีร่วมกนัเป็น

หนึง่ ผูก้ ากบัทอ้งถิน่และผูก้ ากบั

ระดับกลุม่ก าหนดเพิม่เตมิวา่แตล่ะ

นติบิคุคลตอ้งด ารงเงนิกองทนุ

เทา่ใด 

การใหน้ ้าหนักของการ

ก ากบักลุม่นอ้ยเมือ่

เปรยีบเทยีบกบัการก ากบั

ในทอ้งถิน่ 

ความเพยีงพอของเงนิกองทนุของนติิ

บคุคลประกนัภยัทีไ่ดรั้บการประเมนิ

ส าหรับนติบิคุคล (ทีเ่กีย่วขอ้ง) 

ทัง้หมด โดยพจิารณาถงึผลกระทบ

ของกลุม่  ผลลัพธท์ีไ่ดไ้มม่ผีลผกูพัน 

ผูก้ ากบัทอ้งถิน่ประยกุตใ์ชข้อ้ก าหนด 

ความเพยีงพอของเงนิกองทนุของนติิ

บคุคลประกนัภยั 

ความเพยีงพอของเงนิกองทนุของ

นติบิคุคลประกนัภยัทีไ่ดรั้บการ

ประเมนิภายใตข้อ้สมมตุฐิานวา่ กลุม่

ประพฤตติวัเป็นบคุคลทีร่วมกนัเป็น

หนึง่ ผลลัพธท์ีไ่ดไ้มม่ผีลผกูพัน ผู ้

ก ากบัทอ้งถิน่ประยกุตใ์ชข้อ้ก าหนด 

ความเพยีงพอของเงนิกองทนุของ

นติบิคุคลประกนัภยั 

 

 
มมุมองทางองคก์ร 

ม
มุ
ม
อ
ง
ท
า
ง
ก
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 าก
บั
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การจัดท าเงนิกองทนุทางการควบคมุ 
 17.2 ผูก้ ากับจัดท าเงนิกองทุนทางการควบคุมในระดับที่เพียงพอ ในสถานการณ์เป็นไปในดา้นลบ การ

ปฏบิตัติามสญัญาของผูรั้บประกนัภยัตอ่ผูถ้อืกรมธรรมย์งัคงด าเนนิตอ่ไปเมือ่ครบก าหนดตามสญัญา และก าหนดให ้

ผูรั้บประกนัภยัด ารงทรัพยากรเงนิกองทนุเพือ่ปฏบิตัติามเงนิกองทนุทางการควบคมุ   

 

โครงสรา้งของเงนิกองทนุทางการควบคมุ – ระดับการควบคมุความสามารถช าระหนี ้
 17.3 เงนิกองทุนทางการควบคุมรวมถงึระดับการควบคุมความสามารถช าระหนี้ ซ ึง่กระตุน้ใหเ้กดิการ

แทรกแซงของผูก้ ากับในระดับทีแ่ตกต่างกัน พรอ้มดว้ยระดับความเร่งด่วนทีเ่หมาะสม และก าหนดใหป้ฏสิัมพันธ ์

ระหวา่งระดับการควบคมุความสามารถช าระหนีท้ีจั่ดท าไวก้บัมาตรการแกไ้ขทีค่วบคูก่นั ซึง่เป็นการน ามาปฏบิัตขิอง

ผูรั้บประกนัภยัและ/หรอืผูก้ ากบั 

 

โครงสรา้งของเงนิกองทุนทางการควบคุม – การกระตุน้ส าหรับการแทรกแซงทางการควบคุมในบรบิทของการ
ประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทนุของหน่วยธรุกจิทางกฎหมาย 
 17.4 ในบรบิทของการประเมนิความเพียงพอของเงนิกองทุนของหน่วยธุรกจิทางกฎหมาย เงนิกองทุน

ทางการควบคมุจัดใหม้ ี     

  • การควบคุมความสามารถช าระหนี้ใหอ้ยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับที่ผูก้ ากับไม่เขา้แทรกแซง อัน

เนือ่งมาจากสาเหตขุองความเพยีงพอของเงนิกองทนุ สิง่นีไ้ดรั้บการอา้งถงึวา่เป็นขอ้ก าหนดเงนิกองทนุทีอ่ธบิายไว ้

(Prescribed Capital Requirement – PCR)  ขอ้ก าหนดเงนิกองทุนทีอ่ธบิายไวไ้ดรั้บการก าหนดในลักษณะที่

ทรัพยส์นิมากกวา่เงนิส ารองทางเทคนคิและหนีส้นิอืน่ ดว้ยระดับความปลอดภยัทีร่ะบไุวต้ลอดชว่งเวลาทีก่ าหนดไว ้ 

  • ระดับการควบคุมความสามารถช าระหนี้ ถา้มกีารละเมดิ ผูก้ ากับใชก้ารปฏบิัตกิารทีรุ่นแรงทีส่ดุ ใน

กรณีทีไ่มม่กีารด าเนนิการแกไ้ขทีเ่หมาะสมของหน่วยธรุกจิทางกฎหมายดา้นการประกันภัย สิง่นี้ไดรั้บการอา้งถงึว่า

เป็นขอ้ก าหนดเงนิกองทุนขัน้ต ่า (Minimum Capital Requirement – MCR)  ขอ้ก าหนดเงนิกองทุนขัน้ต ่าขึน้อยู่

กับสว่นขัน้ต ่าดา้นล่าง (minimum bound below) ซึง่ไมม่ผีูรั้บประกันภัยรายใดทีถ่อืว่าสามารถด าเนนิการอยา่งมี

ประสทิธผิล  

 

แผนภาพที ่17.2 ระดับการควบคมุความสามารถช าระหนีเ้งนิกองทนุทางการควบคมุ 

 

 
 
โครงสรา้งของเงนิกองทุนทางการควบคุม – การกระตุน้ส าหรับการแทรกแซงในบรบิทของการประเมนิความ
เพยีงพอของเงนิกองทนุในระดับกลุม่  
 17.5 ในบรบิทของการประเมนิความเพียงพอของเงนิกองทุนในระดับกลุ่ม เงนิกองทุนทางการควบคุม

ก าหนดระดับการควบคมุความสามารถช าระหนีท้ีเ่หมาะสมกบับรบิทของความเพยีงพอของเงนิกองทุนในระดับกลุ่ม

ทีไ่ดรั้บการประยกุตใ์ช ้ 

 

โครงสรา้งของเงนิกองทนุทางการควบคมุ – แนวทางเพือ่การก าหนดขอ้ก าหนดเงนิกองทนุทางการควบคมุ 
 17.6 เงนิกองทนุทางการควบคมุไดรั้บการจัดท าโดยกระบวนการทีโ่ปรง่ใสและเปิดเผย วัตถปุระสงค ์

ของเงินกองทุนทางการควบคุมและสิง่ที่อา้งองิในการก าหนดไดรั้บการเปิดเผย  ในการก าหนดขอ้ก าหนด

เงนิกองทุนทางการควบคุม ผูก้ ากับอนุญาตใหใ้ชช้ดุมาตรฐาน (set of standardised) และในกรณีทีเ่หมาะสมให ้

ใชแ้นวทางอืน่ที่ปรับใหเ้หมาะสมและไดรั้บความเห็นชอบ เช่น การใช ้(บางส่วนหรือทัง้หมด) ตัวแบบภายใน 

(internal models) 
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 17.7 ผูก้ ากับแสดงถงึประเภทของความเสีย่งของผูรั้บประกันภัยทีส่ าคัญและเกีย่วขอ้งทัง้หมด และความ

เสีย่งไดรั้บการแสดงจากทีใ่ด ไมว่า่เฉพาะสว่นของเงนิส ารองทางเทคนคิ เงนิกองทนุทางการควบคุม หรอืแสดงถงึ

ทัง้สองแหล่ง ดังเชน่ในขอบเขตทีค่วามเสีย่งไดรั้บการแสดงถงึในแต่ละกรณี ผูก้ ากับแสดงอยา่งชัดเจนว่าความ

เสีย่งและการรวมความเสีย่งไดรั้บการสะทอ้นในเงนิกองทนุทางการควบคมุ      

 17.8 ผูก้ ากับก าหนดหลักเกณฑเ์ป้าหมายทีเ่หมาะสมส าหรับการค านวณเงนิกองทุนทางการควบคุม ซึง่

รองรับการเทียบกับแนวทางมาตรฐาน เมือ่ผูก้ ากับอนุญาตใหใ้ชแ้นวทางอืน่ที่ปรับใหเ้หมาะสมและไดรั้บความ

เห็นชอบ เช่น การใชต้ัวแบบภายในส าหรับวัตถุประสงค์การก าหนดเงนิกองทุนทางการควบคุม หลักเกณฑ์

เป้าหมายทีร่องรับการเทยีบกับแนวทางมาตรฐานไดรั้บการใชโ้ดยแนวทางเหล่านัน้ เพือ่วัตถุประสงคใ์หเ้กดิความ

สอดคลอ้งกนัในบรรดาผูรั้บประกนัภยัในเขตการก ากบั       

 

แผนภาพที ่17.3 แสดงการก าหนดเงนิกองทนุทางการควบคมุ 

 
ความแตกตา่งของเงนิกองทนุทางการควบคมุ 
 17.9 ความแตกต่างในเงนิกองทุนทางการควบคุมที่ก าหนดโดยผูก้ ากับ ไดรั้บการจัดท าภายในกรอบที่

โปร่งใส เหมาะสมโดยลักษณะธรรมชาติ ขนาด และความซับซอ้นตามหลักเกณฑ์เป้าหมาย และไดรั้บการ

คาดหมายวา่ไดรั้บการก าหนดโดยสภาพแวดลอ้มทีจ่ ากดั 

 

การระบทุรัพยากรเงนิกองทนุทีม่อียูส่ าหรับวัตถปุระสงคค์วามสามารถช าระหนี ้
 17.10 ผูก้ ากับก าหนดแนวทางเพื่อก าหนดทรัพยากรเงนิกองทุน ซึง่มคีุณสมบัตเิหมาะสมกับขอ้ก าหนด

เงนิกองทุนทางการควบคุมและมูลค่าของทรัพยากรเงนิกองทุน สอดคลอ้งกับแนวทางงบดุลทัง้หมดส าหรับการ

ประเมนิความสามารถช าระหนี ้และมคีณุภาพและความเหมาะสมในสว่นประกอบของเงนิกองทนุ       

 

แผนภาพที ่17.4 แนวทางงบดลุทัง้หมดตอ่การประเมนิความสามารถช าระหนี ้
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หลักเกณฑส์ าหรับการประเมนิคณุภาพและความเหมาะสมของทรัพยากรเงนิกองทนุ 
 17.11 ผูก้ ากับจัดท าหลักเกณฑส์ าหรับการประเมนิคุณภาพและความเหมาะสมของทรัพยากรเงนิกองทุน 

โดยค านงึถงึความสามารถในการรองรับความสญูเสยีทัง้หลักเกณฑก์ารด าเนนิงานตอ่เนือ่งและปิดกจิการ 

 

แผนภาพที ่17.5 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุสมบตัขิองเงนิกองทนุ 

 

 
 

บทบญัญัตทิั่วไปส าหรับการใชต้ัวแบบภายในเพือ่ก าหนดเงนิกองทนุทางการควบคมุ 
 17.12 เมือ่ผูก้ ากบัอนุญาตใหใ้ชต้ัวแบบภายในเพือ่ก าหนดเงนิกองทนุทางการควบคมุ ผูก้ ากบั  

  • จัดท าหลักเกณฑก์ารสรา้งตัวแบบทีใ่ชส้ าหรับก าหนดเงนิกองทุนทางการควบคุม ซึง่ก าหนดใหม้ี

ความสอดคลอ้งในบรรดาผูรั้บประกนัภยัในเขตการก ากบั และ  

  • ระบรุะดับทีแ่ตกตา่งกนัของเงนิกองทนุทางการควบคมุส าหรับการใชต้ัวแบบภายในทีไ่ดรั้บอนุญาต 

 

การเทยีบมาตรฐานเบือ้งตน้และการอนุญาตทางการก ากบัส าหรับตัวแบบภายใน 
 17.13 เมือ่ผูก้ ากบัอนุญาตใหใ้ชต้ัวแบบภายในส าหรับก าหนดเงนิกองทนุทางการควบคมุ ผูก้ ากบัก าหนดให ้ 

  • มกีารใหค้วามเห็นชอบทางการก ากับกอ่นผูรั้บประกันภัยใชต้ัวแบบภายใน ส าหรับวัตถุประสงคก์าร

ค านวณเงนิกองทนุทางการควบคมุ 

  • ผูรั้บประกันภัยน าเทคนคิการสรา้งตัวแบบความเสีย่งและแนวทางทีเ่หมาะสมกับลักษณะธรรมชาต ิ

ขนาดและความซบัซอ้นของความเสีย่งในปัจจุบัน และความเสีย่งทีร่วมเขา้กับกลยทุธค์วามเสีย่งและวัตถุประสงค์

ทางธรุกจิในการสรา้งตัวแบบภายในของตนเองส าหรับจดุประสงคเ์งนิกองทนุทางการควบคมุ 

  • ผูรั้บประกันภัยตรวจสอบความสมเหตุผลของตัวแบบภายในที่ใชส้ าหรับจุดประสงคเ์งนิกองทุน

ทางการควบคุม โดยด าเนินการอย่างนอ้ยสามการทดสอบ ซึง่ประกอบดว้ย การทดสอบคุณภาพทางสถิต ิ

(statistical quality test) การสอบเทยีบมาตรฐาน (calibration test) และการทดสอบการใชง้านงาน (use test) 

  • ผูรั้บประกนัภยัแสดงวา่ตัวแบบเหมาะสมกบัจุดประสงคเ์งนิกองทนุทางการควบคมุ และแสดงผลของ

แตล่ะการทดสอบในสามการทดสอบ 

 

การทดสอบคณุภาพทางสถติสิ าหรับตัวแบบภายใน 
 17.14 เมือ่ผูก้ ากบัอนุญาตใหใ้ชต้ัวแบบภายในส าหรับก าหนดเงนิกองทนุทางการควบคมุ ผูก้ ากบัก าหนดให ้

  • ผูรั้บประกนัภยัด าเนนิการทดสอบคณุภาพทางสถติ ิซึง่ประเมนิวธิกีารเชงิคณุภาพพืน้ฐานของตัวแบบ

ภายใน เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึความเหมาะสมของวธิกีารนี ้และแสดงความถกูตอ้งของสมมตุฐิานทีร่องรับตัวแบบ และ 

  • การก าหนดเงนิกองทุนทางการควบคุมโดยใชต้ัวแบบภายใน แสดงถงึต าแหน่งความเสีย่งทัง้หมด

ของผูรั้บประกนัภยั และขอ้มลูทีใ่ชใ้นตัวแบบมคีวามถกูตอ้งและสมบรูณ์ 

 

การสอบเทยีบมาตรฐานส าหรับตัวแบบภายใน 
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 17.15 เมือ่ผูก้ ากบัอนุญาตใหใ้ชต้ัวแบบภายในส าหรับก าหนดเงนิกองทนุทางการควบคุม ผูก้ ากับก าหนดให ้

ผูรั้บประกนัภยัตอ้งด าเนนิการการสอบเทยีบมาตรฐาน เพือ่แสดงวา่เงนิกองทนุทางการควบคมุทีก่ าหนดโดยตัวแบบ

ภายใน มกีารปฏบิตัติามหลักเกณฑก์ารสรา้งตัวแบบทีร่ะบไุว ้

 

การทดสอบและระบบการจัดการส าหรับตัวแบบภายใน 
 17.16 เมือ่ผูก้ ากบัอนุญาตใหใ้ชต้ัวแบบภายในเพือ่ก าหนดเงนิกองทนุทางการควบคมุ ผูก้ ากบัก าหนดให ้

  • ผูรั้บประกนัภยัน าตัวแบบภายใน วธิกีารและผลของตัวแบบภายใน มาบรรจใุนกลยทุธค์วามเสีย่งและ

กระบวนการด าเนนิงานของผูรั้บประกนัภยัอยา่งเต็มรปูแบบ (การทดสอบการใชง้าน) 

  • คณะกรรมการและผูบ้รหิารระดับอาวโุสมกีารควบคุมทัง้หมด และรับผดิชอบส าหรับการสรา้งและใช ้

ตัวแบบภายในส าหรับจดุประสงคก์ารบรหิารความเสีย่ง และมัน่ใจวา่มคีวามเขา้ใจทีเ่พยีงพอในการการสรา้งในระดบั

ทีเ่หมาะสมภายในโครงสรา้งองคก์ร  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูก้ ากบัก าหนดใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารระดับอาวุโส

เขา้ใจผลที่ตามมาของผลลัพธ์จากตัวแบบภายในและขอ้จ ากัดส าหรับการตัดสนิใจการบรหิารความเสีย่งและ

เงนิกองทนุ และ 

  • ผูรั้บประกนัภยัมรีะบบการจัดการและระบบควบคมุภายในทีเ่พยีงพอกบัตัวแบบภายใน 

 

การจัดท าเอกสารส าหรับตัวแบบภายใน 
 17.17 เมือ่ผูก้ ากบัอนุญาตใหใ้ชต้ัวแบบภายในส าหรับก าหนดเงนิกองทนุทางการควบคุม ผูก้ ากับก าหนดให ้

ผูรั้บประกนัภยัจัดท าเอกสารการออกแบบ การสรา้ง และระบบการจัดการตัวแบบภายใน รวมถงึสรุปถงึเหตุผลและ

สมมตุฐิานทีร่องรับวธิกีาร ผูก้ ากบัก าหนดใหก้ารจัดท าเอกสารทีเ่พยีงพอและแสดงการปฏบิัตติามกฎหมายดว้ยขอ้

ก าหนดการสอบเทยีบมาตรฐานทางการควบคมุ รวมถงึการทดสอบคณุภาพทางสถติ ิการสอบเทยีบมาตรฐาน และ

การทดสอบการใชง้านดังสรปุความขา้งตน้    

 

การสอบเทยีบมาตรฐานตอ่เนือ่งและการใหค้วามเห็นชอบทางการควบคมุส าหรับตัวแบบภายใน 
 17.18 เมือ่ผูก้ ากบัอนุญาตใหใ้ชต้ัวแบบภายในส าหรับก าหนดเงนิกองทนุทางการควบคมุ ผูก้ ากบัก าหนดให ้

  • ผูรั้บประกนัภยัเฝ้าสงัเกตผลการด าเนนิงานของตัวแบบภายในของตนเอง ทบทวนและการสอบเทยีบ

มาตรฐานความเหมาะสมของคุณสมบัตขิองตัวแบบอย่างสม ่าเสมอ ผูก้ ากับก าหนดใหผู้รั้บประกันภัยแสดงว่าตัว

แบบมคีวามเหมาะสมกับจุดประสงค์ของเงนิกองทุนทางการควบคุมในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้มที่มตี่อ

หลักเกณฑข์องการทดสอบคณุภาพทางสถติ ิการสอบเทยีบมาตรฐาน และการทดสอบการใชง้าน       

  • ผูรั้บประกนัภยัแจง้ผูก้ ากบัถงึการเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญของตัวแบบภายในทีจั่ดท าโดยผูรั้บประกันภัย 

ส าหรับการทบทวนและการใหค้วามเห็นชอบตอ่เนือ่งตอ่ตัวแบบส าหรับจดุประสงคเ์งนิกองทนุทางการควบคมุ 

  • ผูรั้บประกนัภยัจัดท าเอกสารการเปลีย่นแปลงตัวแบบภายในอยา่งเหมาะสม และ  

  • ผูรั้บประกันภัยรายงานสารสนเทศทีจ่ าเป็นส าหรับการทบทวนและการใหค้วามเห็นชอบในการ

ด าเนนิการตอ่เนือ่งส าหรับตัวแบบภายในตามเกณฑป์กต ิซึง่ไดรั้บการก าหนดวา่เหมาะสมโดยผูก้ ากับ  สารสนเทศ

รวมถงึรายละเอยีดทีต่ัวแบบบรรจลุงภายในระบบการจัดการ กระบวนการด าเนนิงาน และการบรหิารความเสีย่งและ

ของผูรั้บประกนัภยั 

 

ICP 18 คนกลาง (Intermediaries) ผูก้ ากับจัดท าขอ้ก าหนดและผลักดันใหก้ารปฏบิัตขิองคนกลางประกันภัย

เป็นไปตามขอ้ก าหนด เพือ่ท าใหม้ัน่ใจวา่คนกลางมกีารปฏบิตัทิางธรุกจิในลักษณะมอือาชพีและโปรง่ใส 

 

 18.1 ผูก้ ากบัท าใหม้ัน่ใจวา่คนกลางประกนัภยัตอ้งไดรั้บอนุญาต 

 18.2 ผูก้ ากับท าใหม้ั่นใจว่าคนกลางประกันภัยทีไ่ดรั้บอนุญาตภายในเขตการก ากับ อยูภ่ายใตก้ารทบทวน

ทางการก ากบัอยา่งตอ่เนือ่ง 

 18.3 ผูก้ ากับก าหนดใหค้นกลางประกันภัยมีความรูท้างวชิาชีพและประสบการณ์ ความซือ่สัตย์สุจริต 

(integrity) และความสามารถ (competence) ในระดับทีเ่หมาะสม  

 18.4 ผูก้ ากบัก าหนดใหค้นกลางประกนัภยัประยกุตใ์ชบ้รรษัทภบิาลทีเ่หมาะสม 

 18.5 ผูก้ ากบัก าหนดใหค้นกลางประกนัภยัเปิดเผยขอ้มลูตอ่ลกูคา้เป็นอยา่งนอ้ย ดังตอ่ไปนี้ 

    • ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของธรุกจิระหวา่งตนเองกบัลกูคา้ 

    • ความสมัพันธท์ีค่นกลางมกีบัผูรั้บประกนัภยั และผูท้ีต่ดิตอ่ดว้ย 

    • สารสนเทศเกี่ยวกับเกณฑ์ที่คนกลางไดรั้บค่าตอบแทน ในกรณีที่อาจมีความขัดแยง้ของ

ผลประโยชน ์

 18.6 ผูก้ ากบัก าหนดใหค้นกลางประกนัภยัผูถ้อืเงนิของลกูคา้ มกีารป้องกนัทีเ่พยีงพอส าหรับเงนิเหลา่นี ้

 18.7 ผูก้ ากับปฏบิัตกิารทางก ากับทีเ่หมาะสมต่อคนกลางประกันภัยทีไ่ดรั้บอนุญาต และมอี านาจในการ

ด าเนนิการตอ่บคุคลหรอืนติบิคุคลทีท่ าการเป็นคนกลางประกนัภยัโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต  
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ICP 19 การปฏบิตัทิางธุรกจิ (Conduct of Business) ผูก้ ากับจัดท าขอ้ก าหนดส าหรับการปฏบิัตทิางธุรกจิ

ประกันภัย เพือ่ประกันว่าลูกคา้ไดรั้บการปฏบิัตทิีเ่ป็นธรรม ทัง้ก่อนการเริม่สัญญาจนถงึจุดทีม่กีารปฏบิัตติามขอ้

ผกูพันภายใตส้ญัญาทัง้หมดไดรั้บการปฏบิตัคิรบถว้น 

 

การปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมตอ่ผูบ้รโิภค 
 19.1 ผูก้ ากับก าหนดใหผู้รั้บประกันภัยและคนกลางปฏบิัตหินา้ทีด่ว้ยทักษะ การดูแล และความระมัดระวัง

ตามควร เมือ่ตดิตอ่กบัลกูคา้ 

 19.2 ผูก้ ากบัก าหนดใหผู้รั้บประกนัภยัและคนกลางจัดท าและด าเนนินโยบายและกระบวนการปฏบิตัติอ่ลกูคา้

ดว้ยความเป็นธรรม ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของวัฒนธรรมธรุกจิ 

 

กระบวนการกอ่นการขาย 
 19.3 ผูก้ ากับก าหนดใหผู้รั้บประกันภัยและคนกลางพจิารณาถงึผลประโยชน์ของลูกคา้ประเภทต่างๆ เมือ่

พัฒนาและท าการตลาดผลติภณัฑป์ระกนัภยั 

 19.4 ผูก้ ากับก าหนดใหผู้รั้บประกันภัยและคนกลางสง่เสรมิผลติภัณฑแ์ละบรกิารในลักษณะทีช่ดัเจน เป็น

ธรรม และไมก่อ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

 19.5 ผูก้ ากับก าหนดจัดท าขอ้ก าหนดส าหรับผูรั้บประกันภัยและคนกลาง เกีย่วกับระยะเวลา การน าส่ง

สารสนเทศ และสาระของสารสนเทศทีใ่หแ้กล่กูคา้ ณ จดุขาย  

 19.6 ผูก้ ากับก าหนดใหผู้รั้บประกันภัยและคนกลางมั่นใจว่า เมือ่ลูกคา้ไดรั้บค าแนะน าก่อนสรุปสัญญา

ประกนัภยั ค าแนะน าเชน่นีม้คีวามเหมาะสม โดยพจิารณาถงึสภาพแวดลอ้มการเปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้  

 19.7 ผูก้ ากับก าหนดใหผู้รั้บประกันภัยและคนกลางมั่นใจว่า เมือ่ลูกคา้ไดรั้บค าแนะน าก่อนสรุปสัญญา

ประกนัภยั ความขดัแยง้ของผลประโยชนท์ีอ่าจเกดิขึน้ไดรั้บการจัดการอยา่งเหมาะสม  

 

การใหบ้รกิารกรมธรรม ์
 19.8 ผูก้ ากบัก าหนดใหผู้รั้บประกนัภยั 

  • บรกิารกรมธรรมอ์ยา่งเหมาะสมจนถงึจดุทีพ่ันธสญัญาภายใตก้รมธรรมไ์ดรั้บการปฏบิตัคิรบถว้น 

  • เปิดเผยสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงใดๆ ในชว่งสญัญามผีลบงัคับใชแ้กผู่ถ้อืกรมธรรม ์

  • เปิดเผยสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งขึน้อยูก่บัประเภทของผลติภณัฑป์ระกนัภยั  

 19.9 ผูก้ ากับก าหนดใหผู้รั้บประกันภัยมนีโยบายและกระบวนการ เพือ่จัดการการจ่ายค่าสนิไหมทดแทนใน

ลักษณะทีท่ันเวลาและเป็นธรรม  

 19.10 ผูก้ ากับก าหนดใหผู้รั้บประกันภัยมนีโยบายและกระบวนการ เพือ่จัดการการรอ้งเรยีนในลักษณะที่

ทันเวลาและเป็นธรรม  

 19.11 บทบญัญัตแิหง่กฎหมายระบบุทบญัญัตทิีเ่กีย่วขอ้งกับการป้องกันความเป็นสว่นตัว ซึง่ผูรั้บประกันภัย

และคนกลางไดรั้บอนุญาตใหเ้ก็บ ครอบครอง ใช ้หรอืสือ่สารสารสนเทศสว่นบคุคลของลกูคา้ไปสูบ่คุคลทีส่าม 

 19.12 ผูก้ ากบัก าหนดใหผู้รั้บประกนัภยัและคนกลางมนีโยบายและกระบวนการ เพือ่ป้องกันสารสนเทศสว่น

บคุคลของลกูคา้  

 19.13 ผูก้ ากบัเปิดเผยสารสนเทศตอ่สาธารณชน ซึง่สนับสนุนการดแูลลกูคา้ทีเ่ป็นธรรม 

 

ICP 20 การเปิดเผยขอ้มูลตอ่สาธารณะ (Public Disclosure) ผูก้ ากับก าหนดใหผู้รั้บประกันภัยเปิดเผย

สารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ครอบคลุม และเพยีงพอในเวลาทีเ่หมาะสม เพือ่ใหผู้ถ้อืกรมธรรมแ์ละผูม้สีว่นร่วมในตลาด

เห็นภาพทีช่ดัเจนของการด าเนนิธรุกจิ ผลการด าเนนิงาน และฐานะการเงนิของผูรั้บประกนัภยั  โดยคาดหวังว่าเป็น

การสนับสนุนวนัิยทางตลาด (market discipline) และเขา้ใจความเสีย่งทีผู่รั้บประกันภัยประสบอยู ่และวธิกีารที่

ความเสีย่งเหลา่นีไ้ดรั้บการบรหิาร 

 

 20.1 ผูรั้บประกันภัยเปิดเผยรายละเอยีดอยา่งเหมาะสมของสารสนเทศในเชงิปรมิาณและคุณภาพประจ าปี

เป็นอย่างนอ้ย ในลักษณะที่สามารถเขา้ถงึผูม้สี่วนร่วมในตลาด ในเรือ่งประวัตโิดยย่อ ระบบการจัดการและการ

ควบคุม ฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงานทางเทคนิค และความเสีย่งที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สารสนเทศที่

เปิดเผยตอ้ง  

  • เป็นประโยชนต์อ่การตัดสนิใจทีก่ระท าโดยผูม้สีว่นรว่มในตลาด 

  • มพีรอ้มอยูใ่นเวลาทีเ่หมาะสม และทันสมยัในเวลาทีม่กีารตัดสนิใจ  

  • ครอบคลมุและมคีวามหมาย  

  • น่าเชือ่ถอืดังทีใ่ชเ้ป็นสว่นส าคัญในการตัดสนิใจ  

  • สามารถเปรยีบเทยีบระหวา่งผูรั้บประกนัภยัทีด่ าเนนิการในตลาดเดยีวกนั และ  

  • สอดคลอ้งกนัตลอดชว่งเวลาเพือ่สามารถมองเห็นแนวโนม้ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 20.2 การเปิดเผยฐานะการเงนิของผูรั้บประกันภัยประกอบดว้ยสารสนเทศเชงิปรมิาณและคุณภาพใน

รายละเอยีดอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการก าหนดเงนิส ารองทางเทคนิค ซึง่ไดรั้บการน าเสนอโดยการแบ่งส่วน 

(segment) ทีเ่หมาะสม  การเปิดเผยนี้รวมถงึสารสนเทศเกีย่วกับสมมุตฐิานของกระแสเงนิสดในอนาคต เหตุผล

ส าหรับการเลอืกอตัราคดิลด วธิกีารปรับความเสีย่งทีใ่ช ้หรอืสารสนเทศอืน่ทีเ่หมาะสมในการใหก้ารอธบิายวธิกีารที่

ใชใ้นการก าหนดเงนิส ารองทางเทคนคิ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัผูถ้อืกรมธรรมแ์ละผูม้สีว่นรว่มในตลาด 

 20.3 การเปิดเผยฐานะการเงนิของผูรั้บประกันภัยประกอบดว้ย สารสนเทศเชงิปรมิาณและคุณภาพใน

รายละเอยีดอย่างเหมาะสมเกีย่วกับความเพียงพอของเงนิกองทุน ผูรั้บประกันภัยเปิดเผยสารสนเทศที่ช่วยให ้

ประเมนิผลของวัตถปุระสงค ์นโยบาย และกระบวนการส าหรับการบรหิารเงนิกองทนุ และประเมนิความเพยีงพอของ

เงนิกองทนุของผูรั้บประกนัภยั สารสนเทศนี้รวมทัง้ขอ้ก าหนดเงนิกองทนุทั่วไปของเขตการก ากบั ซึง่ผูรั้บประกนัภยั

ด าเนนิธุรกจิอยู่และมเีงนิกองทุนส าหรับปฏบิัตติามขอ้ก าหนดเงนิกองทุน  ถา้มกีารใชต้ัวแบบภายในเพือ่ก าหนด

ทรัพยากรและเงนิกองทนุทีต่อ้งมตีามขอ้ก าหนด ตอ้งมกีารใหส้ารสนเทศโดยค านงึถงึกรรมสทิธิห์รอืความลับของ

สารสนเทศ 

 20.4 การเปิดเผยฐานะการเงนิของผูรั้บประกันภัยประกอบดว้ย สารสนเทศเชงิปรมิาณและคุณภาพใน

รายละเอียดอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินหรือการลงทุนอื่นโดยการแยกประเภท นอกจากนี ้

สารสนเทศทีเ่ปิดเผยเกีย่วกบัการลงทนุรวมถงึ  

  • วัตถปุระสงคก์ารลงทนุ 

  • นโยบายและกระบวนการ 

  • มลูคา่ สมมตุฐิานและวธิกีารทีใ่ชส้ าหรับจดุประสงคท์ั่วไปในการรายงานทางการเงนิและจุดประสงค์

ความสามารถช าระหนี ้เชน่เดยีวกบัการอธบิายความแตกตา่ง (เมือ่สามารถด าเนนิการได)้ และ  

  • สารสนเทศเกีย่วกบัระดับของความออ่นไหวตอ่ตัวแปรตลาดทีม่าพรอ้มกบัจ านวนทีเ่ปิดเผย 

 20.5 การเปิดเผยฐานะการเงนิของผูรั้บประกันภัยประกอบดว้ย สารสนเทศเชงิปรมิาณและคุณภาพใน

รายละเอยีดอยา่งเหมาะสมเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งองคก์ร รวมถงึการบรหิารทรัพยส์นิ-หนี้สนิโดยรวม และใน

ระดับส่วนยอ่ยเมือ่มคีวามเหมาะสม  สารสนเทศนี้รวมถงึวธิกีารและสมมุตฐิานส าคัญทีใ่ชใ้นการวัดทรัพยส์นิและ

หนีส้นิส าหรับจดุประสงคก์ารบรหิารทรัพยส์นิ-หนีส้นิ และเงนิส ารองและ/หรอืเงนิกองทนุทีถ่อืไวอ้นัเนือ่งมาจากการ

จับคูก่นัอยา่งไมเ่หมาะสม (mismatch) ระหวา่งทรัพยส์นิและหนีส้นิ เป็นอยา่งนอ้ย 

 20.6 การเปิดเผยรวมถงึสารสนเทศเชงิปรมิาณและคุณภาพในรายละเอยีดอย่างเหมาะสมเกีย่วกับผลการ

ด าเนนิงานทางการเงนิในภาพรวมและในสว่นยอ่ย  เมือ่มคีวามเกีย่วขอ้ง การเปิดเผยตอ้งรวมถงึวเิคราะหแ์หล่งของ

รายไดเ้ชงิปรมิาณ สถติกิารชดใชค้่าสนิไหมทดแทนรวมถงึการพัฒนาค่าสนิไหมทดแทน (claims development) 

ความเพยีงพอของการก าหนดราคา สารสนเทศผลตอบแทนของทรัพยส์นิลงทนุ และสว่นประกอบของผลตอบแทน

ดังกลา่ว 

 20.7 การเปิดเผยฐานะการเงนิของผูรั้บประกันภัยประกอบดว้ย สารสนเทศเชงิปรมิาณและคุณภาพใน

รายละเอยีดอยา่งเหมาะสมเกีย่วกับสิง่ทีส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้อยา่งมเีหตุผล ภาวะความเสีย่งส าคัญดา้นการ

ประกนัภยัทีเ่กีย่วขอ้งและการบรหิารความเสีย่ง  การเปิดเผยนีต้อ้งรวมสารสนเทศในเรือ่งวัตถุประสงคแ์ละนโยบาย

ของผูรั้บประกันภัย ตัวแบบและเทคนคิส าหรับบรหิารความเสีย่งส าคัญดา้นการประกันภัย (รวมถงึกระบวนการรับ

ประกนัภยั)  การเปิดเผยตอ้งรวมถงึสิง่ตอ่ไปนีเ้ป็นอยา่งนอ้ย  

  • สารสนเทศเกีย่วกับลักษณะธรรมชาต ิขนาดและความซับซอ้นของความเสีย่งทีเ่กดิจากสัญญา

ประกนัภยั  

  • ผูรั้บประกนัภยัใชก้ารประกนัภยัตอ่และการโอนความเสีย่งรปูแบบอืน่อยา่งไร  

  • ความเขา้ใจในปฏสิมัพันธร์ะหวา่งผูรั้บประกนัภยักบัความเสีย่ง และ  

  • การอธบิายการกระจกุตัวของความเสีย่ง 

 20.8 การเปิดเผยประกอบดว้ยสารสนเทศในรายละเอยีดเกีย่วกับประวัตยิ่อของบรษัิท รวมถงึลักษณะ

ธรรมชาตขิองธรุกจิ ค าอธบิายทั่วไปเกีย่วกบัผลติภณัฑห์ลัก สภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการด าเนนิงาน

ของผูรั้บประกนัภยั สารสนเทศเกีย่วกบัวัตถปุระสงคข์องผูรั้บประกนัภยัและกลยทุธเ์พือ่บรรลวุัตถปุระสงค ์

 20.9 การเปิดเผยประกอบดว้ยลักษณะส าคัญของกรอบบรรษัทภบิาลของผูรั้บประกันภัยและการควบคุมการ

บรหิาร รวมถงึการทีส่ ิง่เหลา่นีไ้ดรั้บการน าไปปฏบิตัอิยา่งไร 

 20.10 สบืเนื่องจากลักษณะธรรมชาต ิขนาด และความซบัซอ้นของผูรั้บประกันภัย ผูก้ ากับก าหนดใหผู้รั้บ

ประกนัภยัจัดท างบการเงนิทีไ่ดรั้บการตรวจสอบและมไีวส้ าหรับผูม้สีว่นรว่มในตลาด อยา่งนอ้ยเป็นประจ าทกุปี 

 

ICP 21 การตอ่ตา้นการฉอ้ฉลในการประกนัภยั (Countering Fraud in Insurance) ผูก้ ากับก าหนดใหผู้รั้บ

ประกนัภยัและคนกลางด าเนนิมาตรการทีม่ปีระสทิธผิลในการยับยัง้ ป้องกัน ตรวจจับ รายงาน และแกไ้ขการฉอ้ฉล

ในการประกนัภยั 

 

 21.1 การฉอ้ฉลในการประกันภัยไดรั้บการแสดงถงึโดยบทบัญญัตแิห่งกฎหมาย ซึง่บัญญัตกิารลงโทษที่

เพยีงพอส าหรับการฉอ้ฉล และส าหรับรวบรวมความเห็นตอ่การสบืสวนการฉอ้ฉล  
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 21.2 ผูก้ ากบัมคีวามเขา้ใจตลอดและครอบคลมุประเภทของความเสีย่งจากการฉอ้ฉล ซึง่ผูรั้บประกันภัยและ

คนกลางประสบอยู่ ผูก้ ากับประเมนิความเสีย่งจากการฉอ้ฉลที่น่าจะเกดิขึน้ต่อภาคการประกันภัยอยู่เสมอ และ

ก าหนดใหผู้รั้บประกนัภยัและคนกลางใชม้าตรการทีม่ปีระสทิธผิลจัดการกบัความเสีย่งเหลา่นัน้ 

 21.3 ผูก้ ากับมกีรอบการก ากับทีม่ปีระสทิธผิลเพือ่เฝ้าสังเกตและบังคับใชก้ารปฏบิัตติามกฎหมายโดยผูรั้บ

ประกนัภยัและคนกลาง ตามขอ้ก าหนดการตอ่ตา้นการฉอ้ฉลในการประกนัภยั 

 21.4 ผูก้ ากับทบทวนความมปีระสทิธผิลของมาตรการของผูรั้บประกันภัย คนกลาง และผูก้ ากับเอง ในการ

น ามาใชเ้พือ่ยบัยัง้ ป้องกัน ตรวจจับ รายงาน และแกไ้ขการฉอ้ฉลอยา่งสม ่าเสมอ  ผูก้ ากับปฏบิัตกิารทีจ่ าเป็นเพือ่

ปรับปรงุความมปีระสทิธผิล 

 21.5 ผูก้ ากับมกีลไกทีม่ปีระสทิธผิล ซึง่ชว่ยใหส้ามารถร่วมมอื ประสานงาน และแลกเปลีย่นสารสนเทศกับ

หน่วยงานทีม่ศีักยภาพ เชน่ หน่วยงานบังคับใชก้ฎหมาย เชน่เดยีวกับผูก้ ากับอืน่ โดยค านงึถงึการพัฒนาและการ

ปฏบิตัดิา้นนโยบายและกจิกรรมเพือ่ยบัยัง้ ป้องกนั ตรวจจับ รายงาน และแกไ้ขการฉอ้ฉลในการประกนัภยั 

 

ICP 22 การป้องกนัการฟอกเงนิและการตอ่ตา้นการสนบัสนนุทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย (Anti-Money 

Laundering and Combating the Financing of Terrorism - AML/CFT) ผูก้ ากบัก าหนดใหผู้รั้บประกนัภยัและคน

กลางด าเนนิมาตรการที่มปีระสทิธผิล เพื่อต่อตา้นการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย  

นอกจากนี้ ผูก้ ากับด าเนนิมาตรการทีม่ปีระสทิธผิลในการต่อตา้นการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแกก่าร

กอ่การรา้ย   

 

เมือ่ผูก้ ากับการประกันภัยเป็นหน่วยงานทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้เป็นพนักงานเจา้หนา้ทีส่ าหรับการป้องกันการฟอกเงนิ
และการตอ่ตา้นการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 
 22.1 ผูก้ ากบัมคีวามเขา้ใจโดยตลอดและครอบคลมุประเภทของความเสีย่งจากการป้องกันการฟอกเงนิและ

การตอ่ตา้นการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย ซึง่ผูรั้บประกนัภยัและคนกลางประสบอยู ่และใชส้ารสนเทศ

ทีม่อียูเ่พือ่ประเมนิความเสีย่งจากการป้องกนัการฟอกเงนิและการตอ่ตา้นการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย

ในภาคการประกนัภยัในเขตการก ากับของตนอยูเ่สมอ  

 22.2 ผูก้ ากบั 

  • ออกกฎเกณฑท์ีต่อ้งปฏบิตัติามกฎหมายส าหรับการป้องกนัการฟอกเงนิและการตอ่ตา้นการสนับสนุน

ทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ยทีส่ามารถบังคับใชไ้ดแ้กผู่รั้บประกันภัยและคนกลาง ซึง่สอดคลอ้งกับค าแนะน าของ 

คณะท างานเฉพาะกจิทางการเงนิดา้นการฟอกเงนิ (Recommendations of the Financial Action Task Force on 

Money Laundering – FATF) ส าหรับเรือ่งทีไ่มอ่ยูใ่นกฎหมายหรอืกฎระเบยีบ 

  • จัดท าแนวทางทีช่ว่ยผูรั้บประกันภัยและคนกลางเพือ่สามารถน าไปปฏบิัตแิละปฏบิัตติามขอ้ก าหนด

การป้องกนัการฟอกเงนิและการตอ่ตา้นการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ยทีเ่กีย่วขอ้ง และ 

  • จัดใหม้กีารแสดงความเห็นป้อนกลับทีเ่พยีงพอและเหมาะสมจากผูรั้บประกันภัยและคนกลาง เพือ่

สง่เสรมิการปฏบิตัติามกฎหมายในเรือ่งการป้องกันการฟอกเงนิและการต่อตา้นการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่

การรา้ย 

 22.3 ผูก้ ากับกรอบการก ากับทีม่ปีระสทิธผิลเพือ่เฝ้าสังเกตและบังคับใชก้ารปฏบิัตติามกฎหมายโดยผูรั้บ

ประกนัภยัและคนกลาง ตามขอ้ก าหนดการป้องกันการฟอกเงนิและการต่อตา้นการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่

การรา้ย 

 22.4 ผูก้ ากับทบทวนความมปีระสทิธผิลของมาตรการของผูรั้บประกันภัย คนกลาง และผูก้ ากับเอง ในการ

น ามาใชใ้นการป้องกนัการฟอกเงนิและการต่อตา้นการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย ผูก้ ากับปฏบิัตกิารที่

จ าเป็นเพือ่ปรับปรงุความมปีระสทิธผิล 

 22.5 ผูก้ ากับมกีลไกทีม่ปีระสทิธผิล ซึง่ชว่ยใหส้ามารถร่วมมอื ประสานงาน และแลกเปลีย่นสารสนเทศกับ

หน่วยงานภายในประเทศ เชน่ หน่วยงานขา่วกรองทางการเงนิ (financial intelligence unit) เชน่เดยีวกับผูก้ ากับ

ในเขตการก ากบัอืน่ ส าหรับจุดประสงคก์ารป้องกันการฟอกเงนิและการต่อตา้นการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่

การรา้ย 

 

เมือ่ผูก้ ากับการประกันภัยมไิดเ้ป็นหน่วยงานทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้เป็นพนักงานเจา้หนา้ทีส่ าหรับการป้องกันการฟอก
เงนิและการตอ่ตา้นการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 
 22.6 ผูก้ ากับตระหนักถงึและมคีวามเขา้ใจความเสีย่งจากการป้องกันการฟอกเงนิและการต่อตา้นการ

สนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย ซึง่ผูรั้บประกันภัยและคนกลางประสบอยู ่ผูก้ ากับด าเนนิการเชือ่มโยงและ

คน้หาเพือ่ใหไ้ดรั้บสารสนเทศจากผูก้ ากับการประกันภัยทีเ่ป็นหน่วยงานทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้เป็นพนักงานเจา้หนา้ที่

ส าหรับการป้องกนัการฟอกเงนิและการตอ่ตา้นการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ยโดยผูรั้บประกนัภยัและคน

กลางประกนัภยั 
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 22.7 ผูก้ ากับมกีลไกทีม่ปีระสทิธผิล ซึง่ชว่ยใหส้ามารถร่วมมอื ประสานงาน และแลกเปลีย่นสารสนเทศกับ

หน่วยงานอืน่ๆ ภายในประเทศ เชน่ หน่วยงานขา่วกรองทางการเงนิ เชน่เดยีวกบัผูก้ ากบัในเขตการก ากบัอืน่ส าหรับ

จดุประสงคก์ารป้องกนัการฟอกเงนิและการตอ่ตา้นการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย  

 

ICP 23 การก ากบัระดบักลุม่ (Group-wide Supervision) ผูก้ ากับด าเนนิการก ากับผูรั้บประกันภัยตามเกณฑ์

ของนติบิคุคลตามกฎหมายและระดับกลุม่ 

 

 23.1 ผูก้ ากบัระบขุอบเขตของกลุม่ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารก ากบัระดับกลุ่ม โดยการร่วมมอืกับผูก้ ากับอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

เมือ่มคีวามจ าเป็น 

 23.2 กลุม่ทีไ่ดรั้บการระบ ุโดยถอืวา่เป็นกลุม่การประกันภัยส าหรับจุดประสงคข์องการก ากับระดับกลุ่มโดยผู ้

ก ากบัการประกนัภยั ครอบคลมุนติบิคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ในการตัดสนิใจว่านติบิคุคลใดเกีย่วขอ้ง การพจิารณา

ควรไดรั้บการก าหนดเป็นอยา่งนอ้ย ดังนี ้

  • บรษัิทผูถ้อืหุน้ (holding company) ทีด่ าเนนิงานหรอืไมด่ าเนนิงาน (รวมถงึบรษัิทผูถ้อืหุน้ระหว่าง

กลาง) 

  • ผูรั้บประกันภัย [รวมถงึผูรั้บประกันภัยทีเ่ป็นบรษัิทในเครอื (sister company) หรอืบรษัิทย่อย 

(subsidiary company)] 

  • นติบิคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บการควบคมุ เชน่ ธนาคาร และ/หรอืบรษัิทหลักทรัพย ์

  • นติบิคุคลอืน่ทีไ่มไ่ดรั้บการควบคุม (รวมถงึบรษัิทแม ่บรษัิทยอ่ย และบรษัิททีไ่ดรั้บการควบคุมหรอื

บรหิารโดยนติบิคุคลภายในกลุม่ในระดับสงู) และ 

  • นติบิคุคลเฉพาะกจิ 

โดยพจิารณาถงึสว่นประกอบตอ่ไปนีท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมการประกนัภยัเป็นอยา่งนอ้ย 

  • การมสีว่นรว่ม (ทางตรงหรอืทางออ้ม) มอีทิธพิล และ/หรอืการปฏบิตัติามสญัญา 

  • ความเชือ่มโยงระหวา่งกนั 

  • ภาวะความเสีย่ง 

  • การกระจกุตัวของความเสีย่ง 

  • การโอนความเสีย่ง และ/หรอื 

  • ธรุกรรมระหวา่งกลุม่ และโอกาสเสีย่งภยั 

 

แผนภาพที ่23.1 แสดงโครงสรา้งระหวา่งกลุม่ทีส่ามารถสรปุภาพภายใตข้อบเขตของกลุม่การประกนัภยั 

 

 
 

 23.3 ผูก้ ากับมไิดล้ดขอบเขตของกลุ่มทีร่ะบุไว ้เนื่องจากการขาดอ านาจทางกฎหมาย และ/หรอือ านาจ

ทางการก ากบัเหนอืนติบิคุคลนัน้ๆ 

 23.4 ขอบเขตของกลุ่มส าหรับจุดประสงค์การก ากับระดับกลุ่มมคีวามยดืหยุ่นส าหรับการพจิารณาการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ส าคัญและเกีย่วขอ้งภายในหรือภายนอกกลุ่ม เช่น สิง่ที่เกีย่วกับโครงสรา้ง กจิกรรม หรือ

สภาพแวดลอ้มจลุภาค 

 23.5 ผูก้ ากบัก าหนดใหโ้ครงสรา้งกลุม่การประกนัภัยมคีวามโปร่งใสอยา่งเพยีงพอ ดังทีก่ารก ากับระดับกลุ่ม

จะไมไ่ดรั้บการปิดกัน้  

 23.6 ผูก้ ากบัจัดท ากรอบการก ากบัระดับกลุม่ทีม่ปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ 
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แผนภาพที ่23.2 การพจิารณาส าหรับกรอบการก ากบัระดับกลุม่ 

 
 

แผนภาพที ่23.3 กรอบการก ากบัระดับกลุม่และสมัพันธก์บักรอบการประกนัภยัอยา่งไร 

 

 
 
ระดับที ่1 สภาพปัจจัยเบือ้งตน้ 
 ดังที่แสดงในแผนภาพที่ 23.3 สภาพปัจจัยเบือ้งตน้ตอ้งไดรั้บการจัดท าขึน้ส าหรับการก ากับระดับกลุ่ม 

เพือ่ใหม้ปีระสทิธผิลและใชเ้ป็นพืน้ฐานส าหรับตัวแบบกรอบการก ากับระดับกลุ่ม สภาพปัจจัยเบือ้งตน้ส าหรับการ

ก ากับการประกันภัยที่มีประสทิธผิล (ดังที่อธบิายในบทน าของหลักการส าคัญการประกันภัย) สามารถน ามา

ประยกุตใ์ชใ้นบรบิทของกรอบการก ากบัระดับกลุม่   

 
ระดับที ่2 ขอ้ก าหนดทางการควบคมุระดับกลุม่ 
 23.7 กรอบการก ากบัระดับกลุม่ ซึง่เป็นสว่นเพิม่เตมิของการก ากบันติบิคุคล รวมถงึสิง่ตอ่ไปนีเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

  • การขยายขอ้ก าหนดนติบิคุคลดังเชน่ทีป่ระยกุตใ์ชต้ามหลักการส าคัญการประกนัภยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

  การประเมนิความสามารถช าระหนี ้(ความสามารถช าระหนีร้ะดับกลุม่) 

  ระบบการจัดการ การบรหิารความเสีย่ง และการควบคมุภายใน (ระบบการจัดการระดับกลุม่) 

  การปฏบิตัทิางตลาด (การปฏบิตัทิางตลาดระดับกลุม่) 

  • ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก ากบัระดับกลุม่ในเรือ่ง 

  ความซบัซอ้นของโครงสรา้งกลุม่ 

  ประเด็นขา้มพรมแดน/ขา้มภาคการประกนัภยั 

  ปฏสิมัพันธก์บัการก ากบันติบิคุคล 

  นติบิคุคลทีไ่มไ่ดรั้บการควบคมุ 

 

ระดับที ่3 การทบทวนและรายงานทางการก ากับระดับกลุม่ 
 23.8 ผูก้ ากบัจัดใหม้กีารทบทวนและรายงานการก ากับระดับกลุ่ม ของกลุ่มการประกันภัยทีร่่วมเป็นภาคขีอง

ขอ้ก าหนดทางการควบคมุระดับกลุม่ 
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แผนภาพที ่23.4 กรอบการก ากบัระดับกลุม่ (มมุมองการทบทวนและการรายงานทางการก ากบั) 

 

 
 

 23.9 ผูก้ ากบัก าหนดใหก้ลุม่การประกันภัยมรีะบบการรายงานทีต่อบสนองความตอ้งการทางการก ากับอยา่ง

เพยีงพอ  

 

ICP 24 การรกัษาเสถยีรภาพทางมหภาคและการก ากบัการประกนัภยั (Macroprudential Surveillance 

and Insurance Supervision) ผูก้ ากับระบ ุเฝ้าสังเกต วเิคราะหต์ลาดและพัฒนาการทางการเงนิและปัจจัยใน

สภาพแวดลอ้มทีอ่าจกระทบตอ่ผูรั้บประกันภัยและตลาดประกันภัย และใชส้ารสนเทศนี้ในการก ากับผูรั้บประกันภัย

แตล่ะราย  ภารกจิดังกลา่วควรใชส้ารสนเทศและความเขา้ใจลกึซึง้ทีไ่ดรั้บจากหน่วยงานระดับชาตอิืน่ๆ เมือ่มคีวาม

เหมาะสม 

 

 24.1 ผูก้ ากับระบุแนวโนม้ที่ส าคัญภายในภาคการประกันภัย โดยการเก็บขอ้มูล ซึง่มไิดจ้ ากัดเพียง

ความสามารถท าก าไร ฐานะเงนิกองทนุ หนีส้นิ ทรัพยส์นิและการรับประกนัภยั ภายในขอบเขตทีม่สีารสนเทศอยูใ่น

ระดับของนติบิุคคลและกลุ่ม ผูก้ ากับพัฒนาและประยุกตใ์ชเ้ครือ่งมอืทีเ่หมาะสมทีพ่จิารณาถงึลักษณะธรรมชาต ิ

ขนาด และความซบัซอ้นของผูรั้บประกันภัย เชน่เดยีวกับสิง่ทีม่ใิชก่จิกรรมหลักของกลุ่มการประกันภัย เพือ่จ ากัด

ความเสีย่งเชงิระบบทีม่นัียส าคัญ 

 24.2 ในการวเิคราะหต์ลาด (market analysis) ผูก้ ากับไมเ่พยีงแต่พจิารณาผลการด าเนินงานในอดตีและ

สถานการณ์ปัจจบุนั แตร่วมถงึแนวโนม้ ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ และความเป็นไปไดท้ีส่ถานการณ์ทีไ่มเ่อือ้อ านวย

อาจเกดิขึน้ในอนาคต โดยมวีัตถปุระสงคแ์ละความสามารถในการด าเนนิมาตรการในชว่งเริม่แรก ถา้มคีวามจ าเป็น    

 24.3 ผูก้ ากับด าเนนิการวเิคราะหท์ัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ และใชแ้หล่งสารสนเทศทัง้จากสาธารณะ

และแหลง่อืน่ รวมถงึการทบทวนทางแนวนอนของผูรั้บประกนัภยัและการรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

 24.4 ผูก้ ากับใชข้อ้มูลระดับตลาดเพือ่วเิคราะหแ์ละเฝ้าสังเกตผลกระทบในปัจจุบันหรอือาจเกดิขึน้ไดต้่อ

เสถยีรภาพทางการเงนิของตลาดประกนัภยัโดยรวมและเฉพาะสว่นของผูรั้บประกนัภยั และด าเนนิการทีเ่หมาะสม ผู ้

ก ากบัจัดใหม้ขีอ้มลูตลาดโดยรวมทีม่รีายละเอยีดเพยีงพอเปิดเผยตอ่สาธารณะ  

 24.5 ผูก้ ากับประเมนิขอบเขตความเปราะบางทางเศรษฐกจิมหภาคและความเสีย่งตลาดการเงนิ ซึง่สง่ผล

กระทบตอ่การป้องกนัทีร่อบคอบหรอืเสถยีรภาพทางการเงนิของภาคการประกนัภยั 

 24.6 ผูก้ ากับมกีระบวนการทีจ่ัดท าขึน้ เพือ่ประเมนิความส าคัญเชงิระบบทีน่่าจะเกดิขึน้ของผูรั้บประกันภัย 

รวมถงึกรมธรรมท์ีรั่บประกันภัย และเครือ่งมอืทีผู่รั้บประกันภัยออกส าหรับประเภทธุรกจิแบบดัง้เดมิ (traditional) 

หรอืมใิชแ่บบดัง้เดมิ (non-traditional) 

 24.7 ผูก้ ากับระบุผูรั้บประกันภัยทีม่คีวามส าคัญในเชงิระบบ ผูก้ ากับพัฒนาการตอบสนองทางการก ากับที่

เหมาะสม ซึง่เป็นสดัสว่นกบัลักษณะธรรมชาตแิละระดับของความเสีย่ง   
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ICP 25 ความร่วมมอืและการประสานงานทางการก ากับ (Supervisory Cooperation and Coordination) ผูก้ ากับ

รว่มมอืและประสานงานกบัผูก้ ากบัอืน่และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ภายใตข้อ้ก าหนดการรักษาความลับ  

 

 25.1 ผูก้ ากับด าเนนิการตามขัน้ตอน เพือ่ใหม้กีารจัดการประสานงานกับผูก้ ากับทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่พยีงพอ ใน

ประเด็นการขา้มพรมแดนของนติบิคุคลหรอืระดับกลุม่ เพือ่สนับสนุนการดูแลนติบิคุคลและกลุ่มเหล่านี้ ผูก้ ากับการ

ประกันภัยร่วมมอืและประสานงานกับผูก้ ากับทีเ่กีย่วขอ้งจากภาคอืน่ เชน่เดยีวกับธนาคารกลางและกระทรวงต่างๆ 

ของรัฐบาล     

 25.2 ความตกลงการประสานงานรวมถงึการจัดท ากระบวนการทีม่ปีระสทิธผิลส าหรับ 

  • กระแสสารสนเทศระหวา่งผูก้ ากบัทีม่สีว่นรว่ม 

  • การสือ่สารกบัผูน้ าของกลุม่ 

  • การจัดการประชมุของผูก้ ากบัทีม่สีว่นรว่มตามชว่งเวลา และ 

  • ด าเนนิการประเมนิกลุม่อยา่งครอบคลมุ 

 25.3 ผูก้ ากับที่มสี่วนร่วมก าหนดความตอ้งการส าหรับการก ากับระดับกลุ่ม และตกลงในสิง่ที่ผูก้ ากับ

ด าเนนิการตามบทบาทนัน้ [รวมถงึสถานการณ์ทีค่ณะผูก้ ากบั (supervisory college) ไดรั้บการจัดตัง้ขึน้] 

 25.4 ผูก้ ากบัระดับกลุ่มทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้ใหรั้บผดิชอบส าหรับการรเิริม่การหารอืเกีย่วกับการประสานงานที่

เหมาะสม รวมถงึการจัดตัง้คณะผูก้ ากับ และปฏบิัตหินา้ทีเ่ป็นผูป้ระสานงานหลักหรอืประธานของคณะผูก้ ากับเมือ่

ไดรั้บการจัดตัง้ขึน้  

 25.5 มคีวามยดืหยุน่ทีเ่หมาะสมส าหรับการจัดตัง้คณะผูก้ ากบั ทัง้เวลาทีจั่ดตัง้และรปูแบบของการจัดตัง้ และ

กลไกการประสานงานอืน่เพือ่สะทอ้นบทบาทและหนา้ทีโ่ดยเฉพาะของคณะผูก้ ากบั  

 25.6 ผูก้ ากบัระดับกลุม่ทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ก าหนดหนา้ทีห่ลักของคณะผูก้ ากบัและกลไกการประสานงานอืน่  

 25.7 ผูก้ ากับระดับกลุ่มทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้ เขา้ใจโครงสรา้งและการด าเนนิงานของกลุ่ม ผูก้ ากับอืน่ทีม่สีว่น

รว่มเขา้ใจโครงสรา้งและการด าเนนิงานในสว่นประกอบของกลุ่มในขอบเขตทีก่ารด าเนนิงานในเขตการก ากับของ

ตนอาจไดรั้บผลกระทบ และการด าเนนิงานในเขตการก ากบัของตนอาจกระทบกลุม่อยา่งไร เป็นอยา่งนอ้ย 

 25.8 ผูก้ ากบัระดับกลุม่ทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้น าทางทีเ่หมาะสมส าหรับความรับผดิชอบต่อการก ากับระดับกลุ่ม 

ผูก้ ากบัระดับกลุม่พจิารณาการประเมนิทีจ่ัดท าโดยผูก้ ากบันติบิคุคล เมือ่มคีวามเกีย่วขอ้งกนั  

 

ICP 26 ความร่วมมอืขา้มพรมแดนและการประสานงานดา้นการบรหิารวกิฤตการณ์ (Cross-border Cooperation 

and Coordination on Crisis Management) ผูก้ ากับร่วมมอืและประสานงานกับผูก้ ากับอืน่และหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง เพือ่ใหว้กิฤตการณ์ขา้มพรมแดนทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูรั้บประกนัภยัไดรั้บการบรหิารอยา่งมปีระสทิธผิล 

 

การเตรยีมตัวส าหรับวกิฤตการณ์ขา้มพรมแดน   
 26.1 ผูก้ ากับพบกับผูก้ ากับอืน่และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอยู่เสมอ เพือ่แบ่งปันและประเมนิสารสนเทศที่

เกีย่วขอ้งกบัผูรั้บประกนัภยัขา้มพรมแดนทีร่ะบไุว ้วเิคราะห ์และประเมนิประเด็นโดยเฉพาะ (รวมถงึการมนัียเกีย่วกบั

ระบบโดยรวมหรอืไม)่ ในชว่งไมม่วีกิฤตการณ์ 

 26.2 ผูก้ ากบัพัฒนาและด ารงแผนและเครือ่งมอืส าหรับการจัดการกับผูรั้บประกันภัยในชว่งวกิฤตการณ์ และ

น าสิง่กดีขวางในทางปฏบิตัอิอก เพือ่การแกไ้ขปัญหาทีม่ปีระสทิธภิาพและประสานงานในระดับนานาชาต ิ

 26.3 ผูก้ ากบัระดับกลุม่ประสานการเตรยีมความพรอ้มส าหรับการบรหิารวกิฤตการณ์ ดว้ยการมสีว่นร่วมจากผู ้

ก ากับอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง และมั่นใจว่าผูก้ ากับทัง้หมดในเขตการก ากับที่เกีย่วขอ้ง (อย่างนอ้ยเป็นผูรั้บประกันภัยที่มี

ความส าคัญเชงิระบบ) ไดรั้บการแจง้การเตรยีมพรอ้มการบรหิารวกิฤตการณ์ 

 26.4 เมือ่กรอบกฎหมายและกฎเกณฑก์ารรักษาความลับอนุญาต ผูก้ ากับแบง่ปันสารสนเทศต่อไปนี้กับผู ้

ก ากบัอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นอยา่งนอ้ย 

  • โครงสรา้งกลุม่ (รวมถงึการพึง่พงิภายในกลุม่ทางกฎหมาย การเงนิ และการด าเนนิงาน) 

  • ความเชือ่มโยงระหวา่งผูรั้บประกนัภยักบัระบบการเงนิในแตล่ะเขตการก ากบัทีด่ าเนนิการอยู ่

  • อปุสรรคทีอ่าจเกดิขึน้กบัวธิกีารแกไ้ขปัญหาทีไ่ดป้ระสานงานกนั 

 26.5 กฎเกณฑก์ารก ากับก าหนดใหผู้รั้บประกันภัยสามารถใหส้ารสนเทศที่ตอ้งการ เพือ่บรหิารวกิฤตการณ์

ทางการเงนิอยา่งทันเวลา  

 26.6 กฎเกณฑก์ารก ากับก าหนดใหผู้รั้บประกันภัยรักษาแผนและกระบวนการภายใตส้ถานการณ์ฉุกเฉนิบน

พืน้ฐานของความเสีย่งโดยเฉพาะ ส าหรับการใชใ้นสถานการณ์การด าเนนิงานตอ่เนือ่งและการปิดกจิการ  

 

การบรหิารวกิฤตการณ์ขา้มพรมแดน 
 26.7 ผูก้ ากบัแจง้ผูก้ ากบัระดับกลุ่มทันททีีต่ระหนักถงึวกิฤตการณ์ทีก่อ่ตัวขึน้ ผูก้ ากับระดับกลุ่มประสานงาน

ในลักษณะทีส่ารสนเทศนี้และสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งทีต่นเองตระหนักถงึ ไดรั้บการแบ่งปันในบรรดาผูก้ ากับและ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งทันท ี
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 26.8 ภายใตข้อ้ก าหนดทางกฎหมายและกฎเกณฑก์ารรักษาความลับ ผูก้ ากับแบง่ปันสารสนเทศกับผูก้ ากับ

และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในลักษณะที่มไิดล้ดความเป็นไปไดข้องวธิกีารแกไ้ขปัญหาที่ประสบความส าเร็จลง  ผู ้

ก ากับแบง่ปันสารสนเทศกับหน่วยงานหรอืเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งเมือ่มคีวามจ าเป็น ภายใตข้อ้ก าหนดทางกฎหมาย

และกฎเกณฑก์ารรักษาความลับเดยีวกนั 

 26.9 ผูก้ ากับระดับกลุ่มวเิคราะหแ์ละประเมนิวกิฤตการณ์และนัยอยา่งรวดเร็วเท่าทีเ่ป็นไปไดใ้นทางปฏบิัต ิ

และผูก้ ากบัตา่งๆ พยายามเขา้ถงึความเขา้ใจรว่มกนัในสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้  

 26.10 ผูก้ ากบัประสานงานเพือ่คน้หาวธิกีารแกไ้ขปัญหาทีม่กีารประสานงานระหว่างประเทศ ทันเวลา และมี

ประสทิธผิล  

 26.11 ถา้วธิกีารแกไ้ขปัญหาทางการก ากับทีไ่ดรั้บการประสานงานเป็นไปไมไ่ด ้ผูก้ ากับหารอืมาตรการทาง

เขตอ านาจกบัผูก้ ากบัทีเ่กีย่วขอ้งเร็วทีส่ดุเทา่ทีเ่ป็นไปได ้

 26.12 ในวกิฤตการณ์ ผูก้ ากบัระดับกลุม่ประสานการสือ่สารกบัสาธารณชนในแตล่ะขัน้ของชว่งวกิฤต 
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