
 

 

แบบสอบถามรายละเอียดการควบคุมภายใน การรับเงิน การจ่ายเงิน 
และการตรวจสอบภายในของบริษัทประกันภัย 

 
ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ 

              ส ำนักงำน คปภ. ได้มีประกำศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำร
ตรวจสอบ และกำรควบคุมภำยในของบริษัทประกันชีวิต/วินำศภัย พ.ศ. 2557 ซึ่งก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัท              
มีบทบำทหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดกำรให้มีระบบ และนโยบำยเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งจำกประกำศ  คปภ. ดังกล่ำวได้ก ำหนดให้บริษัทต้องมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับเงิน กำร
จ่ำยเงิน รวมถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบที่เป็นอิสระ และมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและหน่วยงำนดูแลกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย เพ่ือปฏิบัติงำนสนับสนุนคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยบริษัทสำมำรถว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกให้ปฏิบัติ
หน้ำที่ในกำรตรวจสอบได้  ซึ่งในปี 2562 ส ำนักงำนฯ มีแผนที่จะปรับปรุงประกำศดังกล่ำวให้มีประสิทธิผล และ
ประสิทธิภำพ เหมำะสมกับกำรด ำเนินงำนของภำคธุรกิจประกันภัยมำกยิ่งขึ้น หลังจำกท่ีประกำศฉบับดังกล่ำว ได้มีผล
บังคับใช้มำแล้ว 5 ปี  

 ส ำนักงำน คปภ.  จึงขอควำมร่วมมือท่ำนในกำรตอบแบบสอบถำม ภำยในวันที่ 1 กรกฎำคม 2562            
เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำข้อมูลมำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุง ประกำศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
ในกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรตรวจสอบ และกำรควบคุมภำยในของบริษัทประกันชีวิต/ วินำศภัย พ.ศ. 2557   
ส ำนักงำน คปภ. ขอขอบคุณท่ำนในควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลรำยละเอียดในครั้งนี้ 

 

ค าอธิบายเพิ่มเติมในการกรอกข้อมูลแบบสอบถามรายละเอียดการควบคุมภายใน การรับเงิน การจ่ายเงิน  
และการตรวจสอบภายในของบริษัทประกันภัย 
 

ส่วนที่ 1. ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำม 

ส่วนที่ 2. ข้อมูลด้ำนกำรควบคุมภำยใน และกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงินของบริษัท 

ส่วนที่ 3. ข้อมูลด้ำนกำรตรวจสอบภำยในของบริษัท 

ส่วนที่ 4. ข้อมูลกำรติดต่อกับ ส ำนักงำน คปภ. 

 

 

 



ส่วนที่ 1  : ข้อมูลผู้ตอบค าถาม 

ชื่อบริษัท             

ชื่อผู้ตอบแบบสอบถำม            

ต ำแหน่ง             

หน่วยงำน            

โทรศัพท์      ต่อ       

 E-mail address            

 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการควบคุมภายใน และการรับเงิน การจ่ายเงินของบริษัท 

1. กำรก ำหนดนโยบำยกำรควบคุมภำยในของบริษัท เป็นส่วนหนึ่งในควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ใช่
หรือ ไม่ (ข้อ 31&ICP8.0.1&8.3.6) 

        ใช ่       ไม่ใช่ 

2. มีกำรรำยงำนที่เก่ียวข้องกับระบบกำรควบคุมภำยในให้แก่  (ข้อ 31&36 & ICP8.2.5&8.2.7&8.3.17) 

        คณะกรรมกำรบริษัท …….. ครั้ง/ป ี    

        คณะกรรมกำรตรวจสอบ ……… ครั้ง/ปี   

        ผู้บริหำร …….. ครั้ง/ปี                                                      

        อ่ืนๆ ………………………… (โปรดระบุ) …… ครั้ง/ปี 

3. บริษัทก ำหนดให้หัวหน้ำหน่วยงำนดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย เป็นผู้ติดต่อประสำนงำนด้ำนกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยกับ ส ำนักงำน คปภ. ในนำมของบริษัท ใช่ หรือ ไม่ (ข้อ 29&ICP8.5.3&8.5.5) 

       ใช ่       

       ไม่ใช่ โดยผู้ติดต่อประสำนงำนด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยได้แก่ ………………………………………………….. 

                                                                                                            (โปรดระบุ) 

 

 



4. บริษัทมีระบบกำรตรวจสอบและติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรฟอก
เงินและต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย ใช่ หรือ ไม่  

(ข้อ 35 & 30.5&ICP8.3.12&8.5.4&8.5.6) 

       ใช ่โดยหน้ำที่ดังกล่ำวเป็นควำมรับผิดชอบของ  หน่วยงำนดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 

                                                                   อ่ืนๆ ............................................... (โปรดระบุ)                                                  

       ไม่ใช ่

5. บริษัทมีช่องทำงกำรสื่อสำร เพ่ือสนับสนุนระบบกำรควบคุมภำยใน (เช่น ขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ หรือ 
นโยบำยเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน เป็นต้น) ใช่ หรือ ไม ่(ICP8.2.4&8.2.6)  

      ใช่  โปรดระบุช่องทำง  กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ 

                                     กำรจัดสัมมนำ หรือ ฝึกอบรม แก่พนักงำนของบริษัท 

                                     อ่ืนๆ ...................................... (โปรดระบุ)  

    ไม่ใช ่  

6. บริษัทมีช่องทำงกำรสื่อสำรกับผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก เพ่ือสนับสนุนระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท                     
(เช่น มีหน่วยงำนลูกค้ำสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น) ใช่ หรือ ไม่  

      ใช่         ไม่ใช่ 

7. บริษัทมีช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส เพ่ือแจ้งข้อมูลที่เก่ียวกับกำรฉ้อฉล หรือทุจริต และมีกำรเก็บรักษำข้อมูลของ              
ผู้แจ้งเบำะแสไว้เป็นควำมลับ ใช่ หรือ ไม ่(ICP8.5.6&8.3.12) 

      ใช่ โดยเป็นช่องทำงของ   พนักงำนของบริษัท  ผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  

     ไม่ใช ่

 

8. บริษัทก ำหนดให้หน่วยงำนดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย (Compliance function) มีกำรปฏิบัติงำนที่ขึ้นตรงต่อ  

 คณะกรรมกำรบริษัท   คณะกรรมกำรตรวจสอบ (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  (ข้อ29 & ICP8.2.5&8.5.2)    

  

 

 



9. หน่วยงำนดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย (Compliance function) ไดร้ำยงำนผล หรือ ประสำนงำนกับ ผู้บริหำร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

(ข้อ30.4 & ICP8.5.4) 

ประเภทรำยงำน 
 
                    ต ำแหน่ง     
            หรือ ฝ่ำยต่ำงๆ 

ผู้บริหำร คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
บริษัท 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

ผลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย     
กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย     
กำรสอบสวนผู้บริหำร     
รำยงำนกำรถูกปรับ หรือถูก
ด ำเนินกำรทำงกฎหมำยใดๆ 
โดยส ำนักงำน คปภ.  

    

รำยงำนกำรถูกปรับ หรือถูก
ด ำเนินกำรทำงกฎหมำยใดๆ 
โดยหน่วยงำนรำชกำรอ่ืน ที่
เกี่ยวข้อง 

    

 

10. ในกรณีที่หน่วยงำนปฏิบัติตำมกฎหมำย (Compliance function) ตรวจพบว่ำมีกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือ
กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่ำง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบร้ำยแรงต่อผู้เอำประกันภัย รวมถึงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท และผู้บริหำรเพิกเฉยต่อกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว หัวหน้ำหน่วยงำนดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยสำมำรถ
รำยงำนต่อ (ข้อ30.2&30.4 & ICP8.5.5) 

   คณะกรรมกำรบริษัท                                                  คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

   ผู้บริหำร                                                                 อ่ืนๆ .................................... (โปรดระบุ) 

11. บริษัทมรีะเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน ทีไ่ด้รับควำมเห็นชอบจำก  (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
(ข้อ 5) 

         คณะกรรมกำรบริษัท         ผู้บริหำร                                                         

       อ่ืนๆ ………………………… (โปรดระบุ) 

 

 

 



12. บริษัทมีกำรจัดเก็บข้อมูล และเอกสำรหลักฐำนกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงินในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ใช่ หรือ ไม่ 
(ข้อ 7 วรรค 3) 

        ใช ่         ไม่ใช่ 

      หำกบริษัทจัดเก็บข้อมูลในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทมีระบบส ำรองข้อมูลเป็นระยะเวลำ ……… ป ี

13. บริษัทก ำหนดให้สำมำรถจ่ำยเงินเป็นเงินสดได้ไม่เกิน...........................บำท/ครั้ง (ข้อ13 วรรค2) 

14. บริษัทมีธุรกรรมกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงินผ่ำนช่องทำง (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

     ระบบ Paper-based payments  (ได้แก่ เงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน  เป็นต้น )   

     ระบบ e-payments ได้แก่ 

                mobile-payment application   

                Internet –payment 

                บัตรเครดิต  

                บัตรเดบิต 

                E-money (ได้แก่ e-purse  e-wallet หรอื smart card เป็นต้น)  

                ผ่ำนระบบบำทเนตฺ (BATHNET) 

                อ่ืนๆ....................................(โปรดระบุ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3:  ข้อมูลด้านการตรวจสอบภายในของบริษัท 

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท มีจ ำนวน ......... คน (ข้อ17(1)) 

2. กรรมกำรตรวจสอบที่เป็นกรรมกำรอิสระ มีจ ำนวน ......... คน  (ข้อ 17) 

3. กรรมกำรตรวจสอบที่ไม่เป็นกรรมกำรอิสระ มีจ ำนวน ......... คน เนื่องจำก (ข้อ19) 

     ด ำรงต ำแหน่ง ……………………………….. สว่นงำน………………………………… ของบริษัท 

      อ่ืนๆ …………………………………………………… (โปรดระบุ เช่น ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก  

     เสียงทั้งหมด มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตกับบุคคลในบริษัท เป็นต้น)  

4. ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นกรรมกำรอิสระ ใช่ หรือ ไม่ 

       ใช ่        ไม่ใช่ 

5. กรรมกำรตรวจสอบทีเ่ป็นกรรมกำรบริษัท มีจ ำนวน …….. คน 

    ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระ จ ำนวน …… คน   และ ไม่เป็นกรรมกำรอิสระ จ ำนวน ……. คน  

6. กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้ประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชี หรือกำรเงินอย่ำงเพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำร
ตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ มีจ ำนวน ……. คน (ข้อ 18 (1)) 

7. กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ……….. ปี (ข้อ 22 ว.1) 

8. บริษัทมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรด ำรงต ำแหน่งวำระต่อเนื่องของกรรมกำรตรวจสอบ ใช่ หรือ ไม ่(ข้อ 22 ว.2) 

     ใช่  ไม่เกิน ....... วำระ (ไม่นับรวมวำระที่ 1 ของกำรด ำรงต ำแหน่ง) 

      ไมใ่ช่ 

9. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกปี ใช่ หรือ ไม่ 

(ICP8.7.5)  

         ใช ่    ไม่ใช่ เนื่องจำก ..................................................................... (โปรดระบุ)                                                                                                  

10. ในป ี2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหำรบริษัทเข้ำร่วมประชุมด้วย 

       จ ำนวน ........... ครั้ง (ข้อ 21(4)& ICP8.7.3) 

 

 



11. ในปี 2561 จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน .......... ครั้ง (ข้อ 23&ICP8.7.6) 

12. ในป ี2561 มีกรรมกำรตรวจสอบเข้ำประชุมครบทุกคน จ ำนวน ......... ครั้ง 

13. งำนตรวจสอบภำยในของบริษัท ด ำเนินกำรโดย (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) (ICP8.2.3&8.2.4) 

           หนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน ซึ่งมีบุคลำกรของบริษัท จ ำนวน  ........ คน 

           ว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกเพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในของบริษัท  (ข้อ 24 ว.2) 

14. ผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

      ใช่ หรือ ไม ่(ICP8.3.8) 

          ใช ่       

         ไม่ใช่  โดยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบมำจำก ....................................................... ....................... 

   (โปรดระบุ เช่น เลขำนุกำรบริษัท ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง เป็นต้น) 

15. ในกรณีที่บริษัทมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทเอง ผู้ให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำง 
หรือประเมินผล ผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ได้แก่ (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) (ICP8.3.4) 

        คณะกรรมกำรบริษัท         คณะกรรมกำรตรวจสอบ   

        ผู้บริหำร                                                         อ่ืนๆ ………………………… (โปรดระบุ) 

16. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องจัดท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี เสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ใช่ หรือไม่ 

( ข้อ 26) 

            ใช ่                                                       ไม่ใช่ 

17. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในของบริษัท เสนอต่อ          
(สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) (ข้อ 28.9 & ICP8.7.1&8.7.5-6)                                                         

       คณะกรรมกำรตรวจสอบ                                        คณะกรรมกำรบริษัท  

         ผู้บริหำร                                                                    อ่ืนๆ ……………………………………….(โปรดระบุ) 

18. หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน สำมำรถเข้ำถึง และ ตรวจสอบบันทึกรำยงำน หรือข้อมูลของบริษัท ตำมที่
จ ำเป็นต้องใช้ในกำรตรวจสอบ หรือสอบทำน ใช่ หรือ ไม่ (ข้อ 25 & ICP8.7.4) 

   ใช่                               ไม่ใช่ เนื่องจำก………………………………………………………………………… (โปรดระบุ) 

 



19. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีกำรตรวจสอบ หรือประเมินผล กำรด ำเนินงำนของส่วนงำนที่เก่ียวข้องกับ   
(สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  (ICP8.3.3) 

 กำรบริหำรควำมเสี่ยง        กำรดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย        งำนด้ำนคณิตศำสตร์ประกันภัย  

20. รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ใช่ หรือ ไม ่(ICP8.2.6) 

      ใช ่             ไม่ใช่ 

21. ในป ี2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรตรวจ   (ข้อ 36 ว.3 & ICP8.7.4) 

                พบ      กำรทุจริต  

                             กำรกระท ำซึ่งส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท                    

                ไมพ่บ   

22. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ที่มีต่อระบบกำรควบคุมภำยใน กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน และกำรตรวจสอบภำยในของ
บริษัทประกันภัย 
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................................................ .............................
...................................................................................................... ...................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
 

ส่วนที่ 4. ข้อมูลการติดต่อกับ ส านักงาน คปภ.    

ชื่อ: นำยชัยกร วิชิตชลชัย 

ต ำแหน่ง: เจ้ำหน้ำที่                                        หน่วยงำน: กลุ่มงำนมำตรฐำนธรรมำภิบำล 

email: chaiyakornv@oic.or.th                                  เบอร์: 02-515-3995-9 ต่อ 4405                               

                                                                   

 


