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ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจายเงิน การตรวจสอบ 

และการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวติ 
พ.ศ. 2553 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(11) แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกอบกับมติที่ประชุม ครั้งที่    
/2553  เม่ือวันที่                        คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศ  
ไวดังตอไปน้ี 

 
ขอ 1 ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป 
 
ขอ 2 ในประกาศนี ้
“นิติบุคคล” หมายความวา บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 

ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยบริษัทมหาชนจํากัด หรือนิติบุคคลอื่นซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ แตไมรวมถึงบริษัทตาม
กฎหมายวาดวยการประกันชีวิต 

“บริษัท” หมายความวา บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต ตาม
กฎหมายวาดวยการประกันชีวิต 

“บริษัทแม” หมายความวา นิติบุคคล หรือบริษัทที่มีอํานาจควบคุมกิจการของนิติบุคคล 
หรือบริษัทไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ในลักษณะดังตอไปน้ี 

(1) ถือหุนในนิติบุคคล หรือบริษัทเกินกวารอยละหาสิบของหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของนิติบุคคล หรือบริษัทนั้น 

(2) มีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงสวนใหญในที่ประชุมผูถือหุนของนิติบุคคล หรือ
ของบริษัท 

(3) มีอํานาจควบคุมการแตงตั้ง หรือถอดถอนผูมีอํานาจในการจัดการ หรือ
กรรมการตั้งแตกึ่งหน่ึงของกรรมการทั้งหมดในนิติบุคคล หรือบริษัท 

(4) ถือหุนในนิติบุคคล หรือบริษัท ตั้งแตรอยละยี่สิบขึ้นไปของหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ใหสันนิษฐานไวกอนวามีอํานาจควบคุมกิจการเวนแตจะ
พิสูจนไดวามิไดมีอํานาจควบคุมกิจการ 

 



“บริษัทลูก” หมายความวา  
(1) นิติบุคคล และหรือบริษัท ที่มีนิติบุคคล หรือบริษัท เปนบริษัทแม หรือ 
(2) บริษัทลูกของนิติบุคคล หรือบริษัทตาม (1) ตอไปทุกทอด 

“บริษัทรวม” หมายความวา นิติบุคคล หรือบริษัทที่มีบริษัทแมรวมกัน 
“ผูมีอํานาจในการจัดการ” หมายความวา 

(1) กรรมการ ผูจัดการ หรือผูบริหารระดับต่ํากวาลงมาอีกสองระดับ หรือผูซ่ึงมี
ตําแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอ่ืน 

(2) บุคคลผูซ่ึงมีอํานาจในการบริหารงานทั้งหมด หรือบางสวนของนิติบุคคล หรือ
บริษัท 

(3) บุคคลที่ตามพฤติการณมีอํานาจควบคุม หรือครอบงําผูจัดการ หรือกรรมการ
ของนิติบุคคล หรือบริษัท หรือการจัดการของนิติบุคคล หรือบริษัท ใหปฏิบัติตามคําสั่งของตนในการ
กําหนดนโยบาย หรือการดําเนินงานของนิติบุคคล หรือบริษัท 

“คณะกรรมการบริษัท” หมายความวา คณะกรรมการบริษัทตามกฎหมายวาดวยบริษัท
ประกันชีวิต สวนกรณีบริษัทที่เปนสาขาของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศ ใหหมายความวา ผูบริหาร
ระดับสูง หรือผูบริหารที่มีอํานาจหรือมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของบริษัท 

“คณะกรรมการตรวจสอบ ” หมายความวา คณะบุคคลที่ได รับการแตงตั้ งจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน ใหมีอํานาจหนาที่ กํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานภายในใหมีประสิทธิภาพ มีระบบการจัดทํารายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ ถูกตอง เปน
ที่นาเชื่อถือ มีการเปดเผยขอมูลที่ครบถวน และเปนสากล มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

“การตรวจสอบภายใน” หมายความวา กิจกรรมที่ดําเนินการอยางเปนอิสระและเปน
กลางที่บริษัทจัดใหมีขึ้นเพ่ือใหเกิดความมั่นใจและใหคําแนะนําปรึกษาเพื่อเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการ
ดําเนินงาน โดยการตรวจสอบภายในจะชวยใหบริษัทบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด โดยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ
และมีระเบียบแบบแผนที่ดี 

“การควบคุมภายใน” หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานที่บริษัทจัดใหมีขึ้น และ

นํามาถือปฏิบัติเพ่ือสรางความมั่นใจ และเชื่อม่ันไดอยางมีเหตุผลวาบริษัทจะบรรลุวัตถุประสงคของ

บริษัทและทําใหรายงานทางการเงินของบริษัทมีความนาเชื่อถือ โดยการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวของรวมถึงการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

สูงสุด 

 

 



“กรรมการอิสระ” หมายความวา กรรมการที่มีลักษณะดังตอไปน้ี 

(1) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 
บริษัทแม บริษัทลูก บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัท ทั้งน้ี ใหนับรวม
การถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการรายนั้นๆ ดวย 

(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัท บริษัทแม บริษัทลูก บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือของผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่
กรรมการเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจในการ
จัดการของบริษัท 

(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุน
รายใหญ ผูมีอํานาจในการจัดการ หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการจัดการ
ของบริษัท หรือบริษัทลูก 

(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทแม บริษัทลูก บริษัทรวม 
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใช
วิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจในการจัดการของผู
ที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทแม บริษัทลูก บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจในการ
จัดการของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงกรรมการ 

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปน
ปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการ
ใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกัน 
รวมถึงพฤติการณอ่ืนทํานองเดียวกัน ซ่ึงเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง 
ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะ
ต่ํากวา 

(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทแม บริษัทลูก บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมกิจการของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจในการจัดการ 
หรือหุนสวนของสํานักสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทแม บริษัทลูก บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ 



(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนที่
ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท 
บริษัทแม บริษัทลูก บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัท และไมเปนผูถือหุน
ที่มีนัย ผูมีอํานาจในการจัดการ หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ 

(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัท หรือบริษัทลูก หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวม
บริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัท หรือบริษัทลูก 

(9) ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของบริษัท 

ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม (1) ถึง (9) 
แลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท
แม บริษัทลูก บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมกิจการของบริษัท โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได 

ขอ 3 ใหบริษทัออกระเบียบปฏิบัตเิกี่ยวกบัการรับเงิน การจายเงิน การตรวจสอบและการ

ควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศนี ้

หมวด 1 
การรับเงิน 

 
ขอ 4 การรับเงินใหบริษัทจัดทํารายงานการรับเงินใหเปนปจจุบันอยูเสมอ ในกรณีการรับ

เงินคาเบี้ยประกันภัยใหแสดงรายละเอียดผูเอาประกันภัย เลขที่กรมธรรมประกันภัย รายการงวดที่สงคาเบี้ย

ประกันภัย และปกรมธรรมประกันภัย จํานวนเงิน และวิธีการในการชําระเงินพรอมรายละเอียด 

ขอ 5 บริษัทตองจัดใหมีระเบียบปฏิบัติในดานการรับเงิน โดยกําหนดขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบในแตละขั้นตอน และผูสอบทานความถูกตองครบถวน 

 



หมวด 2 
การจายเงิน 

 
ขอ 6 ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจายเงินของบริษัทตองกําหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบในแตละขั้นตอน ผูสอบทานความถูกตองครบถวน ผูมีอํานาจในการอนุมัติการ

จายเงิน และวงเงินที่รับผิดชอบในแตละระดับใหเหมาะสม 

ขอ 7 การจายเงินของบริษัทใหปฏิบัติตามวิธีการหนึ่งวิธีการใด ดังตอไปน้ี  

(1) จายเปนเงินสด ใหจายไดไมเกินจํานวนเงินขั้นสูงที่บริษัทกําหนด 

(2) จายเปนเช็ค ใหจายเปนเช็คขีดครอมระบุชื่อผูรับเงิน (Account Payee Only) 
และขีดฆาคําวา “ผูถือ”   

(3) จายผานบัญชีธนาคาร ใหโอนเงินเขาบัญชีผูมีสิทธิรับเงินตามประกาศนี ้

(4) จายเงินโดยวิธี อ่ืน ใหจายตามที่บริษัทและผู มีสิทธิรับเงินตามประกาศนี้ 
ไดตกลงกัน 

ขอ 8 การจายเงินตามสัญญาประกันภัยใหจายแกผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือผู
มีสิทธิเรียกรองตามสัญญาประกันภัยกับบริษัท 

ในกรณีที่เปนการจายคารักษาพยาบาล ใหจายผูเอาประกันภัย หรือสถานพยาบาลที่
เปนคูสัญญากับบริษัทแลวแตกรณี 

ขอ 9 การจายเงินตามสัญญาอ่ืนใด ใหจายแกบุคคลที่กําหนดไวในสัญญาเทานั้น 

ขอ 10 การจายเงินตามคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลใหบริษัทปฏิบัติตามระเบียบการของ

ศาลยุติธรรมและกรมบังคับคดี 

ขอ 11 การจายเงินในกรณีอ่ืนนอกจากขอ 8 ขอ 9 และขอ 10 ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติ

ที่บริษัทกําหนด 

ขอ 12 บริษัทตองจัดใหมีรายงานการจายเงินใหเปนปจจุบันอยูเสมอ ในกรณีการจายเงิน

ตามสัญญาประกันภัย ใหแสดงรายละเอียดผูเอาประกันภัย  ผูรับประโยชน  หรือผูมีสิทธิเรียกรองตาม

สัญญาประกันภัย เลขที่กรมธรรมประกันภัย เลขที่การเรียกรองเงินตามสัญญาประกันภัย จํานวนเงิน และ

วิธีการในการชําระเงินพรอมรายละเอียด 



หมวด 3 
การตรวจสอบภายใน 

 
ขอ 13 บริษัทตองจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยสามคน ใหเหมาะสมกับขนาด 

ลักษณะ และความซับซอนของกิจกรรมของบริษัท ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบตองเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังตอไปน้ี 

(1) ไดรับแตงตั้งจากกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทใหเปนกรรมการ
ตรวจสอบ 

(2) มีกรรมการอิสระเปนจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด ซ่ึงตองมีคุณสมบัติตามนิยามในประกาศนี้ และตองไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทแม บริษัทลูก บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมกิจการของบริษัท 

(3) มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้งน้ี ตองมีกรรมการตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคนที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะ
สามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได 

ขอ 14 ใหบริษัทกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบเปนระยะเวลาไม
เกินสี่ป 

กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงเพราะครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่งอาจไดรับ
การแตงตั้งอีกไดโดยมติคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุน แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสอง
วาระไมได 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนตองเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมจํานวนกรรมการตรวจสอบ ตองไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนกอน 

ขอ 15 บริษัทตองจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบใหเหมาะสมกับขนาด ลักษณะ และความ
ซับซอนของกิจกรรมของบริษัท โดยขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

การจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง บริษัทอาจวาจางบุคคลภายนอกใหทํา

หนาที่ตรวจสอบ หรือใชหนวยงานตรวจสอบของกลุมบริษัทก็ได โดยตองรายงานตรงตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ขอ 16 คณะกรรมการตรวจสอบตองมีความอิสระในการปฏิบัติงาน การรายงานสิ่งที่ตรวจพบ 

การใหขอเสนอแนะ และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ โดยขึ้นตรงตอคณะกรรมการบริษัท 

ขอ 17 คณะกรรมการตรวจสอบตองกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ
ของหนวยงานตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ และนโยบายการตรวจสอบที่ชัดเจน โดยผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 



ขอ 18 หนวยงานตรวจสอบตองจัดทําแผนการตรวจสอบที่ประกอบดวยวัตถุประสงค
ขอบเขต ความถี่ในการตรวจสอบ ทรัพยากรที่ตองใช และระยะเวลาของการตรวจสอบ โดยผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอ 19 ขอบเขตการตรวจสอบใหครอบคลุมกิจกรรมตางๆ ตามโครงสรางของบริษัท  
ดังตอไปน้ี 

(1) สอบทานและประเมินการปฏิบัติตามขอกําหนด กฎระเบียบ คําสั่งบริษัทและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ 

(2) สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
(3) สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง 
(4) สอบทานและประเมินการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด 
(5) สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่

วางไว 
(6) สอบทานความเชื่อถือไดและความครบถวนของขอมูลทางการเงิน และ

ขอมูลการปฏิบัติงาน 
(7) ตรวจสอบการทุจริต ฉอฉล ขอผิดพลาด การละเลย การรายงานสิ่งผิดปรกติ

อ่ืนๆและการตรวจสอบตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน การติดตามการ
ตรวจสอบ เสนอแนะใหคําปรึกษาแกหนวยงานอื่น  

(8) รายงานผลการตรวจสอบ และขอเสนอแนะตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอ 20 ในกรณีที่บริษัทวาจางบุคคลภายนอกเพื่อทําการตรวจสอบ ใหบริษัททําสัญญาจาง
เปนลายลักษณอักษร โดยกําหนดวัตถุประสงค ขอบเขตของงาน การเขาถึงขอมูลบันทึกบุคลากร สถานที่ 
รวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของ และระเบียบปฏิบัติที่ใช ความเปนเจาของ และการเปนผูดูแลรักษากระดาษทําการ  
(Working Papers) และเก็บรักษาความลับของขอมูลที่ไดระหวางการปฏิบัติงาน 

ในกรณีที่บริษัทมอบหมายหนาที่การตรวจสอบบางสวน หรือทั้งหมดใหกับหนวยงาน
ตรวจสอบของกลุมบริษัท ไมถือวาเปนวาจางตามวรรคหนึ่ง    

บุคคลภายนอกที่รับจางทําการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งตองไมมีสวนไดเสียหรือมี

ผลประโยชนใดๆตอบริษัท และไมทําหนาที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินประจําปของบริษัท 

ขอ 21 คณะกรรมการตรวจสอบ ตองจัดใหมีการประชุมเปนประจําอยางนอยปละสี่ครั้ง และ

บริษัทตองจัดใหมีผลการตรวจสอบพรอมใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยตรวจสอบไดตลอดเวลา 

 

 

 



หมวด 4 
การควบคุมภายใน 

 
ขอ 22 บริษัทตองจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน ที่เหมาะสมกับขนาด ลักษณะ ความ

ซับซอนขอบเขตของกิจกรรมของบริษัท 

ขอ 23 บริษัทตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับกิจกรรมตามโครงสรางของบริษัท พรอม

ทั้งกําหนดอํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบ เปาหมาย และวัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน 

ขอ 24 บริษัทตองจัดใหมีระบบการควบคุมภายในใหมีลักษณะ ดังตอไปน้ี  
(1) มีการสอบทานระหวางกัน มีการคานอํานาจ และตองกําหนดหนาที่ความ

รับผิดชอบของแตละหนวยงานที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 
(2) มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมดานโครงสราง และวิธีปฏิบัติงานสําหรับ

กิจกรรมตางๆตามโครงสรางของบริษัท 
(3) มีระบบสารสนเทศ และการสื่อสารที่ใหขอมูลอยางเพียงพอและเปนปจจุบัน 
(4) มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และทบทวนความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายในเปนระยะๆ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ขอ 25 บริษัทตองดําเนินการปรับปรุงแกไขหากมีการตรวจพบ ขอผิดพลาดหรือมีขอสังเกต

จากระบบการควบคุมภายในของผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ขอ 26 งานที่บริษัทวาจางใหบุคคลภายนอกเปนผูดําเนินการ ใหถือวางานเหลานั้นกระทํา

ภายในบริษัท และอยูภายใตระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

ขอ 27 บริษัทตองมีระบบการตรวจสอบ และติดตามใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึง

การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก

ผูกอการรายอยางเครงครัด 

ขอ 28 คณะกรรมการตรวจสอบตองรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในตอ
คณะกรรมการบริษัทอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และพรอมใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยตรวจสอบไดตลอดเวลา 

ในกรณีที่ตรวจพบการทุจริตหรือสิ่งใดซึ่งสงผลกระทบรายแรงตอฐานะการเงินและผล
การดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
แกไข หากไมมีการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด หรือภายใน



ระยะเวลาอันควร ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยทันที 


