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นโยบายการจัดการความเสี่ยง
สำขำมีกำรจัดกำรควำมเสีย่ งในหลำยด้ ำน โดยกำรจัดให้ มีคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง ที่จดั ประชุมทุกไตรมำส ควำมเสีย่ งต่ำงๆ ที่
พิจำรณำ มีดงั ต่อไปนี ้
การจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
สำขำมีควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินธุรกิจตำมปกติจำกกำรเปลี่ย นแปลงอัตรำดอกเบี ้ยและอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
และจำกกำรไม่ปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดตำมสัญญำของคูส่ ญ
ั ญำ สำขำไม่มีกำรถือหรื อออกเครื่ องมือทำงกำรเงินที่เป็ นตรำสำรอนุพนั ธ์
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงเป็ นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของสำขำ สำขำมีระบบในกำรควบคุมให้ มีควำมสมดุล ของระดับควำมเสี่ยงที่
ยอมรับได้ โดยพิจำรณำระหว่ำงต้ นทุนที่เกิดจำกควำมเสีย่ งและต้ นทุนของกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
ฝ่ ำยบริ หำรได้ มีกำรควบคุม
กระบวนกำรกำรจัดกำรควำมเสีย่ งของสำขำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำมีควำมสมดุลระหว่ำงควำมเสีย่ งและกำรควบคุมควำมเสีย่ ง
ความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย
ควำมเสี่ยงภัยด้ ำนกำรรับประกันภัย หมำยถึง ควำมเสีย่ งภัยที่ก่อให้ เกิดกำรสูญเสียทำงกำรเงินจำกกำรกำหนดรำคำหรื อเลือก
กรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่เหมำะสม และทำให้ หนี ้สินค่ำสินไหมทดแทนที่ตงไว้
ั ้ ไม่เพียงพอ สำขำรับควำมเสีย่ งด้ ำนกำรประกันภัยโดยผ่ำน
ทำงสัญญำประกันภัยที่ได้ จดั ทำขึ ้นเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของการรับประกันภัย
ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรกระจุกตัวของกำรรับประกันภัยก่อนและสุทธิจำกกำรประกันภัยต่อ สัมพันธ์ กับประเภทควำมเสี่ยงภัยที่
สำขำรับประกัน โดยแสดงตำมมูลค่ำตำมบัญชีของหนี ้สินจำกสัญญำประกันภัย
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ควำมเสี่ยงด้ ำนอัตรำดอกเบีย้ เกิ ดจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้นในอนำคตของอัตรำดอกเบี ้ยในตลำด
ซึ่งมี
ผลกระทบต่อรำยได้ ดอกเบี ย้ จำกกำรลงทุน ซึ่งประกอบด้ วยกำรลงทุน ประเภทระยะสั น้ และระยะยำวโดยมีผลตอบแทนเป็ นอัตรำ
ดอกเบี ้ยคงที่และอัตรำดอกเบี ้ยลอยตัว สำขำได้ บริ หำรควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน โดยคำนึงถึงควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนควบคู่กบั ควำม
เหมำะสมของผลตอบแทนจำกกำรลงทุนนัน้
ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ควำมเสีย่ งทำงด้ ำนสินเชื่อ คือควำมเสีย่ งที่ลกู ค้ ำหรื อคูส่ ญ
ั ญำไม่สำมำรถชำระหนี ้แก่สำขำตำมเงื่อนไขที่ตกลงไว้ เมื่อครบกำหนด
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ฝ่ ำยบริ หำรได้ กำหนดนโยบำยทำงด้ ำนสินเชื่อเพื่อควบคุมควำมเสี่ยงทำงด้ ำนสินเชื่อดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ ควำมเสี่ยงด้ ำน
สินเชื่ อจำกกำรประกันภัยต่อบริ ห ำรผ่ำน “มำตรฐำนด้ ำนควำมมั่นคงสำหรับ ผู้มี คุณ สมบัติก ำรเป็ นผู้รับประกันภัยต่อ ” (“Security
Standard for Qualified Reinsurers”) ณ วันที่รำยงำนไม่พบว่ำมีควำมเสี่ยงกำรกระจุกตัวจำกสินเชื่อที่เป็ นสำระสำคัญ ควำมเสี่ยง
สูงสุดทำงด้ ำนสินเชื่อแสดงไว้ ในรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์ ทำงกำรเงิน แต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่รำยงำน อย่ำงไรก็
ตำมเนื่องจำกสำขำมีฐำนลูกค้ ำจำนวนมำกฝ่ ำยบริ หำรไม่ได้ คำดว่ำจะเกิดผลเสียหำยที่มีสำระสำคัญจำกกำรเก็บหนี ้ไม่ได้
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรกระจุกตัวของสินเชื่อ ซึ่งเกิดจำกเบี ้ยประกันภัยค้ ำงรับไม่มีสำระสำคัญ เนื่องจำกผู้เอำประกันภัยของ
สำขำกระจำยอยูใ่ นอุตสำหกรรมที่แตกต่ำงกันและภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศไทย
ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
สำขำมีกำรควบคุมควำมเสีย่ งจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรักษำระดับของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้ เพียงพอต่อ
กำรดำเนินงำนของสำขำ และเพื่อทำให้ ผลกระทบจำกควำมผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
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