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วตัถปุระสงค 

การควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการความเสี่ยงและสามารถ
ปองกันความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันกาล ดวยเหตุนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริม         
การประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) จึงไดออกประกาศ คปภ. วาดวยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขในการรับเงิน การจายเงิน การตรวจสอบและการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัย เพ่ือใหบริษัท
ประกันภัย มีโครงสรางองคกรและมาตรการท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม สำหรับการดำเนิน
กิจกรรมทางการเงินและกิจกรรมหลักของบริษัทประกันภัยใหมีความม่ันคง โปรงใส และมีความเชื่อม่ันตอผูเอา
ประกันภัย  

 เพ่ือใหการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัยมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ดังนั้น ประกาศ คปภ. 

วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการรับเงิน การจายเงิน การตรวจสอบและการควบคุมภายใน      

ขอ 32 (6) จึงกำหนดใหบริษัทตองมีการติดตาม ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุม

ภายในอยางสม่ำเสมอ รวมถึงบริษัทตองมีการทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของหนวยงาน

ตาง ๆ เปนระยะ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม  

ตอคณะกรรมการบริษัท โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นประกอบการรายงานทุกครั้ง 

สำนักงาน คปภ. จึงไดจัดทำแนวทางการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัย เพ่ือใหบริษัท       

ไดนำไปปรับใชสำหรับการประเมินหรือทบทวนการควบคุมภายในของบริษัท และคาดหวังวาผลจาก        

แนวทางการประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัยจะทำใหบริษัทประกันภัย 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงผูบริหารของบริษัทประกันภัยสามารถนำผลลัพธ     

จากการประเมินฯ ไปใชประกอบการทบทวนในระดับกลยุทธ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทวา        

ควรมีการพัฒนา หรือปรับปรุงการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัยตามกิจกรรมการดำเนินงานท่ีสำคัญ0

1 

และสอดคลองกับโครงสรางหนวยงานของบริษัทท่ีดูแลเก่ียวกับการควบคุมการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีผลทำให      

การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ อันจะทำใหธุรกิจประกันภัยมีความเขมแข็ง มีการกำกับดูแลกิจการท่ีดี             

และมีการบริหารความเสี่ยงแบบองครวมท่ีเขมแข็งและเปนท่ีเชื่อม่ันของประชาชน  

              แนวทางการประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัยไดจัดทำตาม   

กรอบแนวทางของมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (IAIS Insurance Core Principles) กฎหมาย   

วาดวยการประกันภัย และกฎหมายอนุบัญญัติกลุมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและการบริหารความเสี่ยง          

เชน การกำกับดูแลกิจการท่ีดี หลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขในการรับเงินการจายเงินการตรวจสอบ          

และการควบคุมภายใน หลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขในการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองครวม (ERM) 

และการประเมินความเสี่ยงและความม่ันคงทางการเงิน (ORSA) ของบริษัทประกันภัย  หลักเกณฑ วิธีการ

เง่ือนไขในการกำหนดมาตรฐานข้ันต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยในสวนท่ีเก่ียวของ

 
1 กิจกรรมการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทประกันภัยควรพิจารณาใหครอบคลุมและสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทตามประกาศ คปภ. วาดวย

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองครวม และการประเมินความเสี่ยงและความม่ันคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย  
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• บริษัทตองยึดหลักความซ่ือสัตยสุจริต จรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจซ่ึงตองมีการดำเนินการ  
ท่ีแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบดานความซ่ือสัตยสุจริตและจริยธรรมของท้ังองคกร 

• คณะกรรมการบรษัิทมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร และมีการกำกับดูแลการควบคุมภายใน     
ของบริษัท 

• ฝายบริหารไดจัดใหมีโครงสรางสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการ และความรับผิดชอบ

ท่ีเหมาะสมภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหบริษัทบรรลุวัตถุประสงค           

หรือเปาหมายในการดำเนินธุรกิจ 

• บริษัทมีกระบวนการท่ีจูงใจและรักษาบุคลากรท่ีมีศักยภาพ เพ่ือสนับสนุนการดำเนินการของบริษัท  
ใหเปนไปตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคในการดำเนินธุรกิจ 

• บริษัทมีการกำหนดใหบุคลากรทุกตำแหนงงาน รับผิดชอบตอการควบคุมภายใน ตามวัตถุประสงค   

ท่ีบริษัทกำหนด 

  

กับการฉอฉล หลักเกณฑการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ        

บริษัทประกันภัย รวมถึงสอดคลองกับมาตรฐานสากล/กรอบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO2   

คำนยิาม   

การควบคุมภายในหมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานท่ีถูกกำหนดรวมกันโดยคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร  
และบุคลากรอ่ืนๆ ในองคกรเพ่ือใหม่ันใจไดวาวิธีการหรือการปฏิบัติงานท่ีกำหนดไวจะทำใหบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายในของบริษัท ดังตอไปนี้   

• เพ่ือใหการดำเนินการของบริษัทประกันภัยมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ    
• มีความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน    
• มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ  

องคประกอบของการควบคมุภายใน 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 

บริษัทประกันภัยจำเปนตองมีสภาพแวดลอมของการควบคุมท่ีเหมาะสม รวมท้ัง มีการสงเสริม

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงของบริษัทใหอยูในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได     

(Risk Appetite) เพ่ือใหม่ันใจไดวาการดำเนินการของบริษัทไดรับการบริหารจัดการและควบคุมอยาง

ระมัดระวัง โดยสภาพแวดลอมของการควบคุมประกอบดวยปจจัยท่ีสำคัญคือ คณะกรรมการและผูบริหาร   

ของบริษัท การควบคุมทางดานโครงสรางและวิธีการปฏิบัติงานการตรวจสอบอยางเปนอิสระ โดยสื่อสาร     

ใหพนักงานทุกคนในบริษัทเขาใจ ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายดานการควบคุมภายในของบรษัิท 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) มีวัตถุประสงคจัดต้ังเพ่ือตอตานการฉอโกง ศึกษาและพัฒนากรอบของการ

ควบคุมภายใน โดยมีเปนคณะทำงานรวม 5 สถาบันวิชาชีพในสหรัฐอเมริกา (สมาคมผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงสหรัฐอเมริกา (AICPA) สมาคมผูตรวจสอบภายใน (IIA) สมาคม

ผูบริหารการเงิน (FEI) สมาคมนักบัญชีแหงสหรัฐอเมริกา (AAA) และสมาคมนักบัญชีเพ่ือการบริหาร (IMA)  
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แนวทางการพจิารณา 

• บริษัทตองยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต จรรยาบรรณ และจริยธรรม 2

3 ทางธุรกิจซึ่งตองมีการ

ดำเนินการที่แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบดานความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมของทั้งองคกร 

บริษัทมีการกำหนดมาตรฐานท่ีพึงปฏิบัติ รวมถึงสื่อสารใหแกพนักงานในทุกระดับทราบและยึดถือ
ปฏิบัติ มีการกำหนดแนวทางการประเมินและกำหนดผูรับผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพ และทบทวน
ความเหมาะสมของกรอบการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทใหสอดคลองกับกฎเกณฑหรือขอบังคับท่ี
เก่ียวของ เชน  

 - คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร มีการแสดงทาทีและปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางเก่ียวกับ     

หลักความซ่ือสัตยสุจริตฯ รวมถึงกำหนดความคาดหวังในเรื่องดังกลาวเพ่ือใหพนักงานในทุกระดับยึดถือปฏิบัติ 

- บริษัทควรจัดใหมีกลไกในการสื่อสารและแจงใหแกพนักงานในทุกระดับทราบเก่ียวกับ

วัตถุประสงค และขอกำหนดเก่ียวกับหลักความซ่ือสัตยสุจริตฯ เชน Email การปฐมนิเทศพนักงานใหม      

การอบรมผูบริหารและพนักงาน และการจัดสัมมนา เปนตน รวมถึงสื่อสารไปถึงผูใหบริการภายนอกถือปฏิบัติ

ใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีบริษัทกำหนดในดานหลักความซ่ือสัตยสุจริตฯ 

- บริษัทมีการกำหนดมาตรฐานท่ีพึงปฏิบัติท่ีเก่ียวกับหลักความซ่ือสัตยสุจริตฯ เพ่ือใชเปนเกณฑ

ในการประเมินประสิทธิภาพและทบทวนความเหมาะสม เชน การกำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 4

กำหนดหลักเกณฑวาสิ่งใดพึงปฏิบัติและไมพึงปฏิบัติ  การใหแนวทางในการตัดสินใจเชิงธุรกิจท่ีสำคัญตามหลัก

จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจท่ีสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อมโยงในเรื่องดังกลาวกับกฎหมาย/หลักเกณฑ

ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังครอบคลุมประเด็นการตอตานการทุจริต เชน การเลี้ยงรับรองและการใหของขวัญในทาง

ธุรกิจ เปนตน 

• คณะกรรมการบริษัทมีความเปนอิสระ 3

4จากฝายบริหาร และมีการกำกับดูแลการควบคุม
ภายในของบริษัท 

บริษัทมีการกำหนด บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารโดย

คำนึงถึงหลักการแบงแยกอำนาจความรับผิดชอบ (Segregation of Duties) ในการกำกับดูแล (Oversight) 

และการบริหารจัดการ (Management) ระหวางคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารอยางชัดเจน โดยโครงสราง

ของคณะกรรมการบริษัทตองมีความเหมาะสมกับขนาดและความซับซอนของธุรกิจ รวมถึงมีการพิจารณา    

ถึงขนาด องคประกอบ สัดสวนของกรรมการท่ีเปนอิสระ (Independent Director) กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

(Executive Director) และกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร (Non-Executive Director) เพ่ือสงเสริมความเปน

 
3 สำนักงานราชบัณฑิตยสภาไดกำหนดนิยามของคำวา “ซื่อสัตย” หมายถึง การประพฤติตรงและจริงใจ ไมคิดคดทรยศ ไมคดโกงและไมหลอกลวง ซื่อสัตย หมายถึง          
การประพฤติตรงและจริงใจ ไมคิดคดทรยศ ไมคดโกงและไมหลอกลวง และคำวา “สุจริต” หมายถึง ความประพฤติชอบ และคำวา “จริยธรรม” หมายถึง ธรรมที่เปนขอ
ประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม  จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม  
 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกำหนดนิยามของคำวา จรรยาบรรณ หมายถึง ความประพฤติที่ดีที่กำหนดข้ึนไวใหถือปฏิบัติสำหรับกลุมคนหรือผูที่เก่ียวของกับองคกรนั้นๆ 
โดยกำหนดในรูปแบบของนโยบายและแนวปฏิบัติแยกตามแตละประเภทของเรื่อง เชน นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับกรรมการและผูบริหาร นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการภายในองคกร นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับผูมีสวนไดเสีย เปนตน  
 

4 IAIS ไดกำหนดนิยามของคำวา ความเปนอิสระ หมายถึง ความไมข้ึนอยูกับการควบคุมหรือสนับสนุนจากปจจัยอ่ืนๆ การไมมีสวนเกี่ยวของในเรื่องความขัดแยงทาง
ผลประโยชนหรือผลกระทบตอการตัดสินใจเชิงธุรกิจที่สำคัญ  
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อิสระจากฝายบริหารจัดการ และการถวงดุลอำนาจท่ีเหมาะสมภายในคณะกรรมการบริษัท รวมถึงเปนไป  

ตามขอกำหนดของประกาศ คปภ. วาดวยการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เชน 

- บริษัทคำนึงถึงสัดสวนและองคประกอบของกรรมการท่ีมีความหลากหลายของ

คณะกรรมการ และผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความรูและประสบการณเก่ียวกับธุรกิจในแขนงตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การประกันภัย  

- คณะกรรมการบริษัทควรประกอบดวยกรรมการท่ีมีความรูและความเชี่ยวชาญท่ีเปน

ประโยชนตอบริษัทในหลากหลายสาขาวิชา เชน การประกันภัย การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การตลาด 

เศรษฐศาสตร การเงินและบัญชี กฎหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

- จำนวนกรรมการท่ีเปนผูบริหารควรพิจารณาความเหมาะสมของสัดสวนของกรรมการอิสระ

และกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร เพ่ือปองกันไมใหอำนาจในการลงมติตกอยูท่ีกรรมการกลุมใดกลุมหนึ่ง    

รวมถึงเพ่ือสงเสริมใหเกิดความเปนอิสระในการตัดสินใจเชิงธุรกิจท่ีสำคัญอยางอิสระของคณะกรรมการบริษัท 

ท้ังนี้ กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร ไมควรเปนลูกจาง หรือพนักงานของบริษัท เนื่องจากอาจถูกลดทอนความเปน

อิสระและความเปนกลาง รวมถึงอาจถูกครอบงำใหปฏิบัติตามคำสั่งของผูอ่ืน ในการปฏิบัติหนาท่ีเปนกรรมการ

ท่ีไมเปนผูบริหารของบริษัท 

- บริษัทควรม่ันใจไดวา การกำหนดอำนาจหนาท่ีของกรรมการแตละคนไวอยางชัดเจน     

เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการแบงแยกหนาท่ีในเชิงการกำกับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท   

รวมถึงมีการแบงแยกหนาท่ีอยางชัดเจนระหวางการบริหารจัดการของผูบริหารในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

เพ่ือใหม่ันใจไดวา การกำกับดูแลและการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารจะมีการแบงแยก

หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ4

5 เชน 

บทบาทและหนาทีข่องคณะกรรมการบรษิทั บทบาทและหนาทีข่องผูบริหาร 

- กำกับดูแลใหบริษัทมีการกำหนดทิศทาง

และเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของบริษัท 

รวมท้ังพิจารณาอนุมัตินโยบาย และกลยุทธในการ

ดําเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจ

อยางยั่งยืนและหลีกเลี่ยงการรับความเสี่ยงท่ีเกินกวา

ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได 

- บริหารจัดการเพ่ือนำกลยุทธและนโยบายในการ

ดำเนินธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษัทกำหนดไปปฏิบัติอยาง

มีประสิทธิภาพ (Day-to-day Operation) โดยคำนึง   

ถึงการสรางมูลคาในระยะยาวและการดำเนินธุรกิจอยาง

ยั่งยืนของบริษัท 

 

- กำกับดูแลใหบริษัทมีระบบการบริหาร 

ความเสี่ยงและควบคุมภายในตามท่ีกฎหมายกำหนด

เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซอน     

ของบริษัท และสามารถรองรับความเสี่ยงท่ีสำคัญ 

- บริหารจัดการใหบริษัทมีนโยบายในการควบคุมภายใน

และบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังจัดใหมี

บุคลากรอยางเพียงพอในการปฏิบัติหนาท่ี/รับผิดชอบ

การดำเนินงานดานควบคุมภายในหรือบริหารความเสี่ยง

ของบริษัท และคำนึงถึงผลประโยชนตอผูเอาประกันภัย 

 
5 International Association of Insurance Supervisors (IAIS). 2019. ICP 7: Corporate Governance 7.1.4 Board’s effective oversight of senior management  

และประกาศ คปภ. วาดวยเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
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บทบาทและหนาทีข่องคณะกรรมการบรษิทั บทบาทและหนาทีข่องผูบริหาร 

รวมถึงกำกับดูแลใหบริษัทมีกระบวนการ และกลไกใน

การควบคุม ติดตามและตรวจสอบท่ีมีประสิทธิผล 

รวมท้ังสงเสริมใหบริษัทมีวัฒนธรรมการบริหาร      

ความเสี่ยง ดูแลและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทใหอยูใน

ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

กำหนด   

- กำกับดูแลใหบริษัทมีผูบริหารท่ีมีทักษะ      

ความเชี่ยวชาญและประสบการณเพียงพอ สอดคลอง

กับลักษณะในการดำเนินธุรกิจและสภาพแวดลอม

ความเสี่ยงของบริษัท รวมท้ังกำกับดูแลใหบริษัท      

มีนโยบายหรือวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการแตงตั้ง   

ถอดถอนและการสืบทอดตำแหนงของผูบริหาร 

รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร        

และนโยบายการจายคาตอบแทนของผูบริหาร       

โดยสามารถใชเปนเกณฑในการติดตามหรือ

ประเมินผลการบริหารจัดการของผูบริหาร และมีการ

ประชุมหารือและพิจารณาในประเด็นท่ีสำคัญ       

กับผูบริหารหรือคณะกรรมการชุดยอยท่ีเก่ียวของ 

อยางตอเนื่อง 

- บริหารจัดการใหบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผูบริหารเปนประจำทุกป56 โดยเปรียบเทียบกับ

เปาหมายท่ีคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว และรายงาน

ผลการประเมินตอคณะกรรมการบริษัท รวมถึงบริหาร

จัดการใหมีการกำหนดโครงสรางสายการบังคับบัญชา

หรือสายการรายงาน โดยมีการกำหนดหนาท่ีความ

รับผิดชอบของแตละหนวยงานภายใตสายการบังคับ

บัญชานั้นอยางชัดเจน เอ้ือตอการบริหารจัดการความ

เสี่ยง และการกำกับ ควบคุม ตรวจสอบ รวมถึงบริหาร

จัดการใหมีการรายงานขอมูลท่ีสำคัญเก่ียวกับผลการ    

ดําเนินงานของบริษัท ระดับความเสี่ยงของบริษัทและ   

ผลการปฏิบัติงานของผูบริหารตอคณะกรรมการบริษัท

อยางถูกตอง เพียงพอ และทันเวลา  

• ฝายบริหารไดจัดใหมีโครงสรางสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการ และความ

รับผิดชอบที่เหมาะสมภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหบริษัทบรรลุวัตถุประสงค หรือ

เปาหมายในการดำเนินธุรกิจ  

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและมีหนวยงานหลักท่ีมีโครงสรางและหนาท่ีความรับผิดชอบ    

ท่ีเหมาะสมกับขนาด และความซับซอนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีกลไกในการออกแบบและประเมินผล

ระบบการรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลำดับข้ัน เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตามอำนาจสั่งการและความรับผิดชอบ

อยางเหมาะสม โดยจัดใหมีการมอบหมายหรือแบงแยกอำนาจหนาในทุกระดับของหนวยธุรกิจ รวมถึง         

มีกระบวนการในการใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการมอบหมายหรือแบงแยก

อำนาจหนาท่ี  

ท้ังนี้ บริษัทจะตองจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ          

เพ่ือสนับสนุนการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทในดานการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการสอบทาน     

และประเมินผลใหมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบและระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม

ของบริษัท รวมท้ัง มีหนวยงานหรือสวนงานท่ีดำเนินงานดานงานคณิตศาสตรประกันภัยท่ีครอบคลุมถึง     

 
6
 ประกาศ คปภ.  วาดวย เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
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การประเมิน ทบทวน สนับสนุน และจัดทำขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นแกบริษัทในเรื่องท่ีเก่ียวของ        

กับคณิตศาสตรประกันภัยและการเงิน เพ่ือใหบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจไดตามเปาหมาย เชน  

- บริษัทมีการพิจารณาถึงลักษณะ ขนาด และรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ เชน โครงสรางการดำเนิน

ธุรกิจ หรือสายการรายงานของแตละหนวยธุรกิจ เปนตน 

- บริษัทมีการพิจารณาถึงความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึนจากภายในบริษัท หรือการใช

บริการจากบุคคลภายนอก 

- ผูบริหารจัดใหมีการประเมินความเหมาะสมของโครงสรางองคกรท่ีเหมาะสมกับอำนาจหนาท่ี    

ของแตละระดับธุรกิจท่ีกำหนดไว โดยพิจารณาปจจัยเสี่ยงท่ีอาจสงผลตอโครงสรางองคกร เชน ปจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีสำคัญ สภาพแวดลอมตลาดท่ีเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงความตองการของผูบริโภค เปนตน  

- บริษัทมีการพิจารณาถึงกฎหมายหรือหลักเกณฑตางๆท่ีเก่ียวของ เชน การรายงานขอมูลท่ีสำคัญ

ตอคณะกรรมการและผูบริหารตามประกาศ คปภ. วาดวยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการกำกับ

การบริหารความเสี่ยงแบบองครวมและการประเมินความเสี่ยงและความม่ันคงทางการเงิน และประกาศ คปภ. 

วาดวยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการรับเงิน การจายเงิน การตรวจสอบและการควบคุมภายใน

ของบริษัท เปนตน  

- บริษัทมีการมอบหมายหรือแบงแยกอำนาจหนาท่ีในขอบเขตท่ีจำเปน และไมกอใหเกิดความเสี่ยง 

ท่ีอาจสงผลกระทบตอระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดของบริษัท และปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน     

โดยการแบงแยกหนาท่ีระหวางบุคคล หรือหนวยงาน ควรตองมีการสอบทานความถูกตองระหวางกันไมให

บุคคลคนเดียวปฏิบัติงานตั้งแตตนจนจบ เพ่ือปองกันความเสี่ยงตอขอผิดพลาดและการทุจริต หรือการกระทำ

ท่ีไมเหมาะสม โดยแยกหนาท่ีการอนุมัติ การจดบันทึก การเก็บรักษา และการสอบทานออกจากกัน เชน 

กิจกรรมการลงทุนควรมีการแบงแยกหนาท่ีการปฏิบัติงานอยางชัดเจนในการจัดทำทะเบียนคุมยอดหลักทรัพย       

การซ้ือขาย การรับและจายเงิน รวมท้ังกำหนดผูมีอำนาจหนาท่ีในการอนุมัติการลงทุน หรือกิจกรรมการ

พิจารณารับประกันภัยและการเสนอขายควรมีการแบงแยกผูรับผิดชอบออกจากกันอยางชัดเจน เพ่ือปองกัน

ผลประโยชนทับซอน ปองกันหากผูทำหนาท่ีเสนอขายมุงเนนยอดขายเปนหลักอันเนื่องมาจากคาตอบแทน   

ซ่ึงการพิจารณารับประกันภัยตองดูความเหมาะสมของภัยท่ีบริษัทรับประกันเปนหลัก  เปนตน 

- บริษัทมีการนำเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสมเพื่อใชกำหนด ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับ

อำนาจหนาท่ีในแตละระดับของหนวยธุรกิจ เชน ระบบการวางแผนทรัพยากรท่ัวกิจการ (Enterprise Resource 

Planning) หรือการกำหนดสิทธิ์ของแตละหนวยงานตามอำนาจหนาที่ในการเขาถึงขอมูลหรือระบบงานตางๆ 

เปนตน 

• บริษัทมีกระบวนการที่จงูใจและรกัษาบุคลากรที่มศีักยภาพ เพื่อสนบัสนนุการดำเนินการของ
บริษัทใหเปนไปตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคในการดำเนินธุรกิจ 

บริษัทหรือฝายทรัพยากรบุคคลมีนโยบายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงานบุคลากรของ
บริษัทเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทใหเปนไปตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคในการดำเนินธุรกิจ   
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โดยมีกระบวนการทบทวนหรือประเมินความเหมาะสมของนโยบายดานการบริหารงานบุคคลอยางสม่ำเสมอ 
รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ือควบคุมคุณภาพการดำเนินงานและระบุชองโหว 
(Gap) เพ่ือใชพัฒนาบุคลากร หรือนโยบายท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคลากรไดอยางเหมาะสม  ท้ังนี้ 
บริษัทควรมีการ กำหนดหลักเกณฑ หรือแนวทางในการจูงใจ พัฒนา และรักษาไวซ่ึงพนักงานท่ีมีศักยภาพ  
เพ่ือสนับสนุนให   แตละระดับของหนวยธุรกิจสามารถการดำเนินการไดตามเปาหมาย รวมถึงควรมีการ
กำหนดนโยบายการสรรหาผูสืบทอดตำแหนง โดยเฉพาะตำแหนงท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงท่ีสำคัญซ่ึงอาจสงผล
กระทบตอการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท เพ่ือสนับสนุนใหระบบควบคุมภายใน
สามารถดำเนินการไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ เชน 

- บริษัทมีการกำหนดนโยบายหรือแนวปฏิบัติดานการบริหารบุคลากรใหครอบคลุมในทุก

ระดับของหนวยธุรกิจ โดยเฉพาะตำแหนงท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงท่ีสำคัญเชน การสรรหาบุคลากร การพัฒนา

บุคลากร (อบรม/สัมมนา) การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาจายคาตอบแทน การสรรหาผูสืบทอด

ตำแหนง เปนตน   

- บริษัทมีการกำหนดเกณฑในการประเมินขอบกพรองในการดำเนินงาน และกำหนด

มาตรการแกไขท่ีจำเปน โดยแนวทางในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจสงผลตอการดำเนินงาน      

ในแตละหนวยธุรกิจอยางตลอดเวลา เชน การปรับวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑ/ขอบังคับ

ท่ีถูกกำหนดข้ึนใหม หรือความเสี่ยงของแตละหนวยงานท่ีถูกระบุข้ึนใหม เปนตน 

- บริษัทมีการกำหนดหลักเกณฑหรือแนวทางในการจูงใจ พัฒนา และรักษาไวซ่ึงพนักงาน

ท่ีมีศักยภาพ เชน การอบรม การพัฒนาศักยภาพ การโยกยายตำแหนงงาน การฝกงาน การกำหนด

คาตอบแทนหรือสวัสดิการพนักงาน เปนตน 

- บริษัทมีการระบุและประเมินถึงตำแหนงงานท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงท่ีสำคัญตอการบรรลุ

วัตถุประสงคในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยประเมินจากผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนถาไมมีผูรับผิดชอบ        

ในตำแหนงงานดังกลาว รวมถึงพัฒนาแผนสำรองในการมอบหมายความรับผิดชอบในตำแหนงงาน เชน     

การจัดสัมมนา/ฝกอบรมใหแกผูท่ีเขาดำรงตำแหนงใหม การสรรหาบุคคลภายในเพ่ือดำเนินการหนาท่ีแทน 

เปนการชั่วคราว หรือมาตรการตางๆท่ีสงผลใหการสืบทอดหนาท่ีความรับผิดชอบของผูท่ีจะดำรงตำแหนงใหม

ใหเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เปนตน 

• บริษัทมีการกำหนดใหบุคลากรทุกตำแหนงงาน รับผิดชอบตอการควบคุมภายในตาม

วัตถุประสงคที่บริษัทกำหนด 

บริษัทมีการสรางแรงจูงใจเพ่ือใหบุคลากรมีความรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน             

และมีมาตรการควบคุมเพ่ือใหแตละสวนงานสามารถดำเนินการไดตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีไดตั้งไว 

โดยมีการติดตามและประเมินผลถึงความเหมาะสมของการปฏิบัติหนาท่ี ภาระความรับผิดชอบ และแรงกดดัน

ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาท่ีและภาระความรับผิดชอบ ซ่ึงควรมีการปรับปรุงตามความเหมาะสมอยาง

ตลอดเวลา เชน 

          - บริษัทมีการกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการควบคุม

ภายในใหสอดคลองกับภาระความรับผิดชอบ ความทาทาย และเปาหมายในการดำเนินธุรกิจท้ังในระยะสั้น
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และระยะยาว  เชน การกำหนด Key Performance Indicator (KPIs) และ Objective Key Results 

(OKRs) เปนตน ท้ังนี ้ตัวชีว้ัดท่ีสามารถสะทอนถึงความเสี่ยงเหมาะสม/การประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี เชน 

กิจกรรม ตวัอยางความเสีย่ง ดชันชีีว้ดัความเสีย่ง 

การเสนอขายและการ

จัดเก็บเบี้ยประกันภัย 

ไมสามารถจัดเก็บเบี้ยประกันภัย

ไดตามระยะเวลาท่ีกำหนด และมี

เบี้ยประกันภัยรับไมเปนไปตาม

แผน/เปาหมายท่ีไดตั้งไว 

- อัตราเบี้ยประกันภัยคางรับ แยกตามชอง

ทางการขาย 

- อัตราการตออายุกรมธรรมประกันภัย 

- อัตราการยกเลิกกรมธรรมประกันภัย 

การพิจารณาการรับ

ประกันภัย 

ไมมีขอมูลอยางเพียงพอในการ

พิจารณารับประกันภัยทำใหบริษัท

รับประกันภัยในอัตราเบี้ย

ประกันภัยท่ีไมเหมาะสม 

- อัตราสวนคาสินไหมทดแทน 

- อัตราสวนคาใชจายในการรับประกันภัย 

การบริหารจัดการคา

สินไหมทดแทนและ

ผลประโยชนตาม

กรมธรรมประกันภัย 

ไมมีขอมูลสถิติท่ีเพียงพอ หรือ

ขอมูลไมสะทอนความเสี่ยงท่ีอาจ

เกิดข้ึนในอนาคต 

- คาความผันผวนของการประมาณการและ

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง 

- จำนวนขอรองเรียนในการจัดการสินไหม

ลาชา 

- บริษัทมีการสรางแรงกดดันใหเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาท่ีและภาระความรับผิดชอบ    

โดยตองมีการประเมินและปรับปรุงท่ีสามารถเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคในการดำเนินงานท่ีคาดหวัง รวมถึงมี

การใหรางวัล/ผลตอบแทนท่ีสอดคลองกับนโยบายการจายคาตอบแทนท่ีบริษัทไดกำหนดไว ซ่ึงสามารถ

สะทอนวัตถุประสงคและความเสี่ยงของแตละหนวยงานอยางเหมาะสม รวมท้ังมีการติดตามและประเมินผลถึง

ความเหมาะสมของการปรับปรุงอยางตลอดเวลา ท้ังนี้ การกำหนดนโยบายคาตอบแทนใหมีประสิทธิผล   

บริษัทควรพิจารณาปจจัยท่ีสำคัญ ไดแก (1) การพิจารณารูปแบบการจายคาตอบแทน ระหวางองคประกอบ

แบบคงท่ี (Fixed Component) และองคประกอบแบบแปรผัน (Variable Component) โดยสามารถ

กระตุนใหบุคลากรมุงทำงานเพ่ือผลักดันเปาหมายขององคกรใหบรรลุผลมากข้ึน ซ่ึงการจายคาตอบแทนแบบ

แปรผันจะมุงวัดจากผลงานเปนหลักและใหความสำคัญกับการจายท่ีไมผูกพันเปนภาระในอนาคต  (2) เกณฑ

ในการกำหนดคาตอบแทนท่ีพิจารณาจากผลการดำเนินงานท่ีคาดหวัง เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการสรางแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงาน และรักษาบุคลากรท่ีมีทักษะ ความเชีย่วชาญและประสบการณขององคกรไดอยางเพียงพอ       

และ (3) การกำหนดคาตอบแทนท่ีครอบคลุมตั้งแตคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และบุคลากรท่ีกอใหเกิด

ความเสี่ยงหลัก ท้ังนี้ การกำหนดคาตอบแทนไมควรกดดันหรือแปรผันกับยอดเงินมากเกินไปจนเปนมูลเหตุ

ของการยอมรับความเสี่ยงท่ีมากข้ึนของบุคลากร ซ่ึงอาจมีผลทำใหบริษัทเกิดขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจ และ

ทำใหผูเอาประกันไดรับผลกระทบหรือความเสียหายในท่ีสุด  

- บริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีตั้งแตคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงานในทุก

ระดับของหนวยธุรกิจ และผูใหบริการภายนอก โดยอาจดำเนินการผานการประเมินรูปแบบตางๆ            
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เชน การประเมินขามสายงานในแตละระดับของหนวยธุรกิจ (cross evaluation) การประเมินตนเอง (Self-

Assessment) หรือการประเมินผลโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตางๆ (Benchmarking) เปนตน 

2. การบรหิารความเสีย่ง (Risk Assessments) 

เนื่องจากธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการบริหารความเสี่ยง ท้ังนี้ บริษัทจึงพึงมี

ระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจและการวิเคราะหเชิงกลยุทธ          

ซ่ึงรวมไปถึงกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ท่ีสามารถเชื่อมโยงกลยุทธทางธุรกิจ           

และการดำรงเงินกองทุน การประเมินความม่ันคงทางการเงิน และการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีมีประสิทธิภาพ   

เหมาะสมกับขนาด ลักษณะ และความซับซอนของกิจกรรมการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยตองเปนไปตาม 

ประกาศ คปภ. วาดวยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองครวม

และการประเมินความเสี่ยงและความม่ันคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย 

แนวทางการพจิารณา 

• บริษทัมกีารกำหนดเปาหมายอยางชัดเจนและเพยีงพอทีจ่ะชวยในการระบุและประเมนิความ
เสีย่งทีส่งผลกระทบตอการบรรลเุปาหมายหรอืวตัถปุระสงคในการดำเนนิธรุกจิของบรษิัท 

บริษัทมีการกำหนด เปาหมายหรือวัตถุประสงคดานการควบคุมภายในอยางชัดเจนและเพียง
พอท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพของการระบุและประเมินความเสี่ยงของบริษัท ดังตอไปนี้  

(1) บริษัทมีการกำหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการดำเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
      -มีความชัดเจน วัดผลได และมีความเปนไปได โดยสอดคลองกับสภาพปจจัยเสี่ยง หรือ

ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
  - มีความสอดคลองกับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดของบริษัทและชวงความเบี่ยงเบนของ

ความเสี่ยงท่ียอมรับได โดยการจัดทำกรอบระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดควรพิจารณาประเด็นท่ีสำคัญ ไดแก 
(1) แผนธุรกิจและการทดสอบภาวะวิกฤติ (2) การระบุความเสี่ยงท่ีเต็มใจยอมรับและไมเต็มใจยอมรับ          
(3) ชวงความเบี่ยงเบนท่ียอมรับไดตามความเสี่ยงท่ีระบุไว (4) การใชดัชนีชี้วัดความเสี่ยงท่ีเก่ียวของ ในการ
ติดตามความเสี่ยงท่ีสำคัญท้ังหมด  

- วัตถุประสงคในการดำเนินธุรกิจของบริษัทควรมีความเชื่อมโยงระหวางกลยุทธทางธุรกิจ 
การบริหารความเสี่ยง และการบริหารเงินกองทุน โดยบริษัทควรคาดการณความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิง

• บริษทัมกีารกำหนดเปาหมายอยางชัดเจนและเพยีงพอทีจ่ะชวยในการระบุและประเมนิความ
เสีย่งทีส่งผลกระทบตอการบรรลเุปาหมายหรอืวตัถปุระสงคในการดำเนนิธรุกจิของบรษิัท 

• บริษทัมกีารระบแุละวเิคราะหความเสีย่งอยางครอบคลุมเพือ่พิจารณาวธิกีารจัดการความเสีย่งที่

เหมาะสม 

• บรษิทัมกีารพจิารณาโอกาสทีจ่ะเกดิการทจุริต และการฉอฉล ซึง่สงผลกระทบตอการบรรลุ

เปาหมายหรอืวตัถปุระสงคในการดำเนนิธรุกิจของบริษทั 

• บริษทัมกีารระบแุละประเมินการเปลีย่นแปลงทีอ่าจจะกระทบตอการควบคมุภายในอยางมี

นยัสำคญั 
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ปริมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากแผนกลยุทธ ซ่ึงนำมาสูความตองการของเงินกองทุน เพ่ือใหสามารถวางแผนการ
บริหารเงินกองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 - บริษัทใชเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการดำเนินธุรกิจ เปนเกณฑในการจัดสรรทรัพยากร
ของบริษัทท้ังในดานการเงินและบุคคลากร เชน การกำหนดแนวทางหรือวิธีปฏิบัติในการจัดทำแผนรองรับการ
ดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) จัดใหมีการทดสอบแผน BCP ตลอดจนการ
สื่อสารผลลัพธท่ีไดจากการทดสอบใหแกคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ โดย
การรายงานควรระบุกรอบระยะเวลาของการประเมิน ทบทวน BCP เพ่ือใหบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจไดอยาง
ตอเนื่องและเปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีบริษัทไดกำหนดไว 

- บริษัทมีกระบวนการพิจารณาการใชบริการจากบุคคลภายนอกถึงผลกระทบท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการดำเนินธุรกิจ และมีการพิจารณาความเสี่ยงท่ีเกิดจากการใชบริการจากบุคคลภายนอกท่ี
กระทบตอการดำเนินธุรกิจ 

(2) รายงานทางการเงิน และรายงานท่ีไมใชทางการเงินท่ีใชท้ังภายในและภายนอกองคกรของ
บริษัทมีความเชื่อถือได โดยมีความสอดคลองกับมาตรฐานหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของและสามารถสะทอน
ลักษณะกิจกรรมการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

(3) บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ โดยจัดใหมีระบบในการบริหาร
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงมีหนวยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือรับผิดชอบติดตาม
ใหบริษัทมีการดำเนินธุรกิจท่ีสอดคลองกับกฎระเบยีบหรือหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 

• บริษทัมกีารระบแุละวเิคราะหความเสีย่งอยางครอบคลุมเพือ่พิจารณาวธิกีารจัดการความ
เสีย่งทีเ่หมาะสม 

บริษัทจัดใหมีการระบุและประเมินภาพรวมความเสี่ยงท่ีสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายหรือ

วัตถุประสงคในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในทุกระดับของหนวยธุรกิจ4

7 รวมถึงมีกระบวนการ หรือแนวทางใน

การตอบสนองตอความเสี่ยงท่ีสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการดำเนินธุรกิจของ

บริษัทไดอยางทันทวงที เชน  

- บริษัทมีการพิจารณาสภาพแวดลอมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการระบุความเสี่ยง       

ท่ีครอบคลุมในแตละระดับของหนวยธุรกิจ ไดแก ระดับกิจการโดยรวม (Entity-wide level)                    

เชน สภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมประกันภัย โครงสรางองคกร เปาหมายหรือวัตถุประสงคในการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัท เปนตน และระดับกิจกรรมทางธรุกิจ (Activity level) เชน หนวยงานตางๆในองคกร      

(ฝายขาย ฝายการเงินและบัญชี หรือฝายสินจัดการสินไหม ฯลฯ) ลักษณะความซับซอนของธุรกรรม          

ทางการเงินตางๆ ผลประกอบการของแตละสวนงาน หรือลักษณะของระบบขอมูลและการบัญชี เปนตน  

- บริษัทมีการพิจารณาถึงความจำเปนและสภาพแวดลอมความเสี่ยงของแตละสวนงาน ในการ

กำหนดกิจกรรมการควบคุม เพ่ือใหแตละหนวยธุรกิจมีมาตรการในการตอบสนองและบรรเทาความเสี่ยงอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการพิจารณาถึงปจจัยหรือสภาพแวดลอมความเสี่ยงภายในและภายนอก

ท่ีจะสงผลกระทบตอการกำหนดกิจกรรมควบคุมในแตละกิจกรรมของหนวยธุรกิจ  

 
7

 ประกาศ คปภ. วาดวยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองครวมและการประเมินความเสี่ยงและความม่ันคงทางการเงิน 
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 - บริษัทมีการระบุความเสี่ยงสำคัญท่ีบริษัทเผชิญอยูในปจจุบัน และท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต 

รวมถึงประเมิน รวบรวม และติดตาม มีกระบวนการท่ีสนับสนุนใหหนวยงานภายในสามารถระบุ ประเมิน และ

บริหารความเสี่ยงของบริษัทใหอยูในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได โดยพิจารณาจากโอกาสท่ีจะเกิดและ

ผลกระทบของความเสี่ยง ความเร็วท่ีจะเกิดผลกระทบเม่ือมีความเสี่ยงเกิดข้ึน และความคงทนหรือระยะเวลา

ของผลกระทบหลังจากมีความเสี่ยงเกิดข้ึน  

- บริษัทควรมีการระบุและวิเคราะห ติดตามขอบกพรองและการละเมิดการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ เพ่ือทำใหม่ันไดใจวามีการดำเนินการอยางเพียงพอ และมีการรายงานท่ีจำเปนตามหลักเกณฑหรือ

ขอบังคับท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ หนวยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายตองจัดใหมีประเมินตนเองในเรื่องของ

กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทและติดตามการปรับปรุงใดท่ีจำเปนเพ่ือใหความเสี่ยง

ดานการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทสอดคลองกับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดและวัตถุประสงคในการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัท  

 - บริษัทมีการสรางแนวทางการประเมินลักษณะความเสี่ยงของบริษัทท่ีเปนการคาดการณ     

ไปขางหนาโดยการประเมินสภาพแวดลอมความเสี่ยงท้ังภายในและภายนอกอยางตอเนื่อง เพ่ือระบุ         

และประเมินความเสี่ยงท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนไดทันทวงที5

8 ท้ังนี้ หนวยงานบริหารความเสี่ยงตองมีการจัดทำ

รายงานสถานะความเสี่ยงท่ีระบุถึงความเสี่ยงท่ีบริษัทเผชิญ และรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงเปนลายลักษณอักษร และนำเสนอแกคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ผูบริหาร รวมถึงหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใชประกอบ

เปนแนวทางในการรับมือหรือตอบสนองตอความเสี่ยงท่ีบริษัทกำลังเผชิญ 

- บริษัทมีการประเมินภาพรวมความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชบริการจากบุคคลภายนอก 

รวมถึงประเมินผลกระทบของการใชบริการจากบุคคลภายนอกท่ีมีตอการดำเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องและการ

ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของของบริษัท โดยมีการกำหนดแนวทางหรือกระบวนการในการตอบสนองตอ

ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชบริการจากบุคคลภายนอก เพ่ือใหความเสี่ยงดังกลาวไมสงผลกระทบตอการ

ดำเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง  

• บริษทัมกีารพจิารณาโอกาสทีจ่ะเกดิการทจุริต และการฉอฉล ซึง่สงผลกระทบตอการบรรลุ
เปาหมายหรอืวตัถปุระสงคในการดำเนนิธรุกิจของบริษทั 

บริษัทมีกระบวนการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานการทุจริตและการฉอฉล โดยกำหนด    
เปนนโยบายซ่ึงไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเปนลายลักษณอักษร รวมถึงมีการระบุเหตุการณ        
และแหลงท่ีมาของความเสี่ยงดานการฉอฉลภายในและภายนอก ท่ีครอบคลุมถึงการดำเนินงานท่ีอาจสง  
ผลกระทบตอรายได เงินกองทุน ชื่อเสียง หรือการดำรงอยูของบริษัท ท้ังนี้ บริษัทตองมีการกำหนดให          
มีผูรับผิดชอบดำเนินการสืบสวน/สอบสวนกิจกรรมท่ีตองสงสัย และจัดใหมีการรายงานเก่ียวกับการทุจริต   
และการฉอฉล หรือการกระทำใดซ่ึงสงผลกระทบรายแรงตอฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน หรือชื่อเสียง   
ของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัท โดยใหสอดคลองกับประกาศ คปภ. วาดวยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ      
และเง่ือนไขในการกำหนดมาตรฐานข้ันต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ในสวนท่ี

 
8 ประกาศ คปภ. วาดวยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองครวมและการประเมินความเสี่ยงและความม่ันคงทางการเงิน  
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เก่ียวของกับการฉอฉล ประกาศนายทะเบยีน วาดวยเรื่อง กำหนดแบบรายงาน พฤติกรรมท่ีอาจมีลักษณะเปน
การฉอฉลประกันภัย และชองทางการรายงานการฉอฉลประกันภัยสำหรบับริษัทประกันภัย รวมถึงกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน   

- บริษัทมีการจัดทำมาตรฐานคุณสมบัติและความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร 
และพนักงาน โดยจัดใหมีการประเมินคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคลากรเปนประจำใหสอดคลองกับ
ตำแหนงและหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละบุคคล              

- บริษัทมีการจัดทำหลักเกณฑและวิธีการในการรับลูกคาและจัดกลุมลูกคา มีแนวทางในการ

ตอบสนองตอความเสี่ยงของลูกคาท่ีแตกตางกันตามประเภทของการรับประกันภัย และสามารถแบงประเภท

ความเสี่ยงของลูกคาได โดยการจัดกลุมลูกคาตองแสดงใหเห็นถึงลักษณะของลูกคาท่ีมีความผิดปกติ รวมถึงจัด

ใหมีกระบวนการในการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Customer Due Diligence: CDD) 

อยางนอยตามกฎหมายเฉพาะหรือกฎระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน แนวทางปฏิบัติการจัดใหลูกคาแสดงตน แนวปฏิบัติสำหรับผูมีหนาท่ีรายงาน เปนตน 

- บริษัทมีการจัดทำหลักเกณฑและวิธีการในการบริหารจัดการการชดใชเงินตามสัญญา

ประกันภัยท่ีชัดเจน เพ่ือลดความเสี่ยงดานการฉอฉลในการเรียกรองการชดใชเงินตามสัญญาประกันภัย            

- บริษัทมีหลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของตัวแทน

ประกันภัยและนายหนาประกันภัย พรอมท้ังตรวจสอบประวัติ ประเมินคุณสมบัติและความเหมาะสม     

รวมถึงการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณอยางพอเพียง และมีการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงาน         

หรือแนวโนมการดำเนินธุรกิจ รวมท้ังพฤติกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงดานการฉอฉล ของตัวแทน

ประกันภัยและนายหนาประกันภัย  

- บริษัทมีนโยบายการใชบริการจากบุคคลภายนอก ในกรณีท่ีบริษัทมีการใชบริการจาก

บุคคลภายนอก และกำหนดแนวทางการคัดเลือกผูใหบริการอยางเหมาะสมกอนท่ีจะทำสัญญาใหมหรือ

ทบทวนสัญญาเกา รวมท้ังติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงจากการฉอฉล จากการใช

บริการจากผูใหบริการ  

- บริษัทมีการสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตและการฉอฉลใหทุกหนวยงาน

ทราบและยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด โดยจัดใหมีการประเมินผล ติดตามและทบทวนการบริหารความเสี่ยง

ดานการทุจริตและการฉอฉลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง หรือทุกครั้งท่ีเกิดเหตุการณสำคัญท่ีอาจสงผลกระทบตอ

ความม่ันคงทางการเงินหรือความนาเชื่อถือของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ รวมถึงกำหนดผูรับผิดชอบใน        

การดำเนินการดังกลาว โดยมีการพิจารณาปจจัยตางๆ เชน โอกาสและความรุนแรงของผลกระทบจาก       

การฉอฉล มูลคาหรือผลลัพธของความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน การบรรเทาความเสียหาย ความนาจะเปนของ  

การสมรูรวมคิดหรือกระทำการรวมกับผูอ่ืน ท่ีมาของการตรวจพบเหตุการณท่ีเก่ียวกับการทุจริตและการฉอฉล           

หรือการกระทำใดซ่ึงสงผลกระทบรายแรงตอฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษัท เปนตน 
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• บริษัทมีการระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะกระทบตอการควบคุมภายในอยางมีนัยสำคัญ 

บริษัทมีระบบหรือเครื่องมือในการระบุ ติดตาม และประเมินผลการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจ   
จะกระทบตอการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ ประกอบกับมีแนวทาง
ในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอยางทันทวงที6

9 เชน 
- บริษัทมีกระบวนการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงภัยท่ีจะนำไปสูการทบทวน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินการบรรเทาความเสี่ยงภายใตกรอบแนวทางการบริหารความ

เสี่ยงแบบองครวม (ERM) เพ่ือใหม่ันใจไดวา การตัดสินใจโดยคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหาร มีการติดตาม

และรายงานในเวลาท่ีเหมาะสม และชวยใหบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และสามารถบริหาร

ความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได โดยกรอบแนวทางฯควรมีกลไกในการรวบรวมความเสี่ยงและขอมูลใหมๆ 

รวมถึงมีระบบในการระบุและติดตามการละเมิด หรือความเปนไปไดในการละเมิดขีดจำกัดความเสี่ยงของ

บริษัท  

- บริษัทจัดใหมีการจัดทำเอกสารและรายงานการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญท่ีสงผลกระทบตอระบบ

ควบคุมภายใน กรอบการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตอคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผูบริหาร เพ่ือใหม่ันใจวามีการนำไปใชจริงและมีการพิจารณาทบทวน

และปรับปรุงเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยูเสมอ 

- บริษัทจัดใหมีการระบุ และประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลกระทบตอการปฏิบัติตามกฎหมายของ
บริษัท โดยหนวยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายตองมีการรายงานผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยระบุ
สาเหตุการไมปฏิบัติตามกฎหมายและแนวทางแกไข รวมถึงปญหาท่ีไดรับการแกไขแลว เสนอตอผูบริหาร   
หรือคณะกรรมการบริษัท และประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทำและดำเนินแผนการบริหาร  
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมายทุกป โดยระบุชวงเวลาและหนวยงานรับผิดชอบ รวมถึงการดำเนินการ
แกไขปญหาท่ีอาจทำใหไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได  

- บริษัทมีการพิจารณาถึงผลกระทบของการใชบริการจากบุคคลภายนอกท่ีมีตอสภาพแวดลอมความ

เสี่ยง และประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความสามารถในการปฏิบัติตามกฎหมาย          ท่ี

เก่ียวของ เพ่ือใหการใชบริการจากบุคคลภายนอกเปนไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และระดับความ

เสี่ยงท่ียอมรับไดของบริษัท เชน บริษัทมีแผนในการดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง ในกรณีท่ีมีการหมดสัญญา  

หรือเง่ือนไขตางๆท่ีเปลี่ยนแปลงไป (Succession Issues) เพ่ือใหการใชบริการจากบุคคลภายนอกไมสงผลให

ธุรกิจหยุดชะงัก เปนตน  

 

3. กจิกรรมควบคมุ (Control Activities)   

กิจกรรมการควบคุม เปนกลไกในการดำเนินการผานการใชนโยบายหรือวิธีปฏิบัติท่ีมุงเนนให บริษัท

สามารถบรรลุวัตถุประสงคในการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนใหมีการรายงานและการปฏิบัติตามกฎหมายได 

 
9
 ประกาศ คปภ. วาดวยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการรับเงิน การจายเงิน การตรวจสอบและการควบคุมภายในของบริษัท 
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อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางม่ันคง และคำนึงถึงผลประโยชนของผูเอา

ประกันภัยไดอยางรอบดาน 

แนวทางการพจิารณา 

• บริษทัมกีารกำหนด และพฒันากจิกรรมการควบคุม เพือ่ใหมกีระบวนการบรรเทาความเสีย่ง และ
สามารถดำเนินธรุกจิใหเปนไปตามเปาหมาย หรอืวตัถปุระสงคที่ตัง้ไว 
              บริษัทมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุม หรือบริหารความเสี่ยงในทุกระดับของหนวยธุรกิจ ใหมี
ความสอดคลองกับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดของบริษัท พรอมท้ังจัดใหมีกระบวนการประเมินประสิทธิภาพ    
ของกิจกรรมการควบคุม และระบบควบคุมภายในเพ่ือใหม่ันใจไดวาแตละหนวยธุรกิจจะมีการตอบสนองตอ
ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที และสามารถดำเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย กลยุทธ หรือระดับ   
ความเสี่ยงท่ียอมรับไดของบริษัท เชน     

- บริษัทมีการพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการควบคุม โดยมีการพิจารณาถึง

ปจจัยตางๆ เชน ลักษณะหรือรูปแบบของความเสี่ยงท่ีเก่ียวของ เชน สาเหตุ ผลลัพธ และความนาจะเปน          

ท่ีจะเกิดข้ึน  ขีดจำกัดความเสี่ยง (Risk Limit) จุดประสงคหรือเปาหมายของการควบคุม โครงสราง          

และวัฒนธรรมองคกร การประเมินความคุมคาของแตละการควบคุมโดยวิเคราะหเปรียบเทียบจาก

ผลประโยชนและตนทุนของแตละกิจกรรมการควบคุม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีจะสงผลกระทบตอ

ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และการดำเนินธุรกิจไดตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคของบริษัท เปนตน 

โดยมีตัวอยางของขีดจำกัดความเสี่ยง (Risk Limit) สำหรับธุรกิจประกันภัย เชน 

เหตกุารณ (Scenario) ขีดจำกดัความเสีย่ง (Risk Limit) 

กระบวนการ Underwriting ลาชา ไมทันกับความ 

ตองการของลูกคา 

กำหนดเกณฑความสำเร็จเก่ียวกับการรักษา 

Service Level Agreement (SLA) ท่ีจะตอง

ตอบสนองลูกคาไมต่ำกวาเกณฑท่ีกำหนด 

ตัวแทนของบริษัท มีบริการหลังการขายหรือการ

ปฏิบัติตอลูกคาท่ีไมเปนธรรม 

กำหนดเกณฑความสำเร็จเก่ียวกับการบริการของตัว

แทนท่ีเชื่อมโยงกับจำนวนเรื่องรองเรียนจากลูกคา/  

ผูเอาประกันภัย 

พนักงานขาดแรงจูงใจในการคิดคน/พัฒนา

นวัตกรรมใหมในองคกร 

กำหนดเกณฑความสำเร็จของโครงการท่ีเก่ียวของ

กับการสรางนวัตกรรมในองคกรไมใหต่ำกวาคา

มาตรฐานท่ีบริษัทกำหนด 

• บริษัทมีการกำหนด และพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือใหมีกระบวนการบรรเทาความเสี่ยง 
และสามารถดำเนินธุรกิจใหเปนไปตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

• บริษัทมีการกำหนด และพัฒนากิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสมกับการใชเทคโนโลยีของบริษัท และมี

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือใชสนับสนุนดานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

• บริษัทมีกิจกรรมควบคุมผานการกำหนดนโยบายหรือข้ันตอนในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 
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- เพ่ือใหบริษัทสามารถควบคุมความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทควรระบุเรื่องอำนาจในการอนุมัติ
ดำเนินการ (Authority) ซ่ึงเปนกิจกรรมควบคุมสำหรบัแตละกิจกรรมสำคัญของบริษัท9

10 เชน การพิจารณา
รับประกันภัย การบริหารจัดการคาสินไหมทดแทน/การจายผลประโยชนตามกรมธรรม และการลงทุนของ
บริษัท เปนตน 

- บริษัทมีการกำหนดแนวทาง/หลักเกณฑท่ีชัดเจนเก่ียวกับการพิจารณาการใชบริการจาก
บุคคลภายนอก โดยมีการสอบทานหรือประเมินความเหมาะสมของแนวทางหรือหลักเกณฑดังกลาวอยาง
สม่ำเสมอ และจัดใหมีผูรับผิดชอบในการรายงานถึงปญหา หรือประเด็นสำคัญเก่ียวกับการใชบริการจาก
บุคคลภายนอกตอผูบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท  

• บริษทัมกีารกำหนด และพฒันากจิกรรมควบคุมที่เหมาะสมกบัการใชเทคโนโลยขีองบรษิัท และมี
การพฒันาระบบเทคโนโลยเีพือ่ใชสนบัสนนุดานการควบคุมภายใน และการบรหิารความเสีย่ง 

บริษัทมีการกำหนด และพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ีเหมาะสมในทุกระดับของหนวยธุรกิจสำหรับ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาถึงความจำเปนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในแตละระดับของ

หนวยธุรกิจ รวมถึงมีกระบวนการในการบริหารจัดการและพัฒนากิจกรรมควบคุมความเสี่ยงดานเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ

บริษัทอยางเหมาะสม7

11 เชน  

              ท้ังนี้ เพ่ือใหม่ันใจไดวา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทสามารถสนับสนนุการควบคุมภายใน

และการบริหารความเสี่ยงไดอยางตอเนื่อง มีการปองกันหรือบรรเทาผลกระทบจากปจจัยภายในและภายนอก

ท่ีจะสงผลตอการหยุดชะงักของการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ซ่ึงมีการกำหนดนโยบายและ

มาตรฐานในการดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องของบริษัทประกันภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบงานท่ีสำคัญตางๆ 

(Critical Business Functions) ของบริษัทท่ีตองกลับมาดำเนินการไดภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมอยาง

รวดเร็ว สามารถดำเนิน ธุรกิจไดอยางตอเนื่อง และปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีมีตอผูเอาประกันภัยไดหากเกิด

เหตุการณท่ีทำใหธุรกิจไมสามารถดำเนินงานไดตามปกติ และสามารถรักษาความปลอดภัยของขอมูลไดอยาง

รัดกุมซ่ึงตองพิจารณาหลักการท่ีสำคัญ 3 ประการ ไดแก การรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษา

ความครบถวน (Integrity) และ การรักษาสภาพพรอมใชงาน (Availability) ของเทคโนโลยีสารสนเทศ/

ทรัพยสินสารสนเทศ รวมท้ังตองสอดคลองกับประกาศ คปภ. วาดวยเรื่อง หลักเกณฑการกำกับดูแลและ

บริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวปฏิบัติ เรื่อง การกำกับดูแลและบริหารจัดการความ

เสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business 

Continuity Management: BCM) และการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business 

Continuity Plan: BCP) ของบริษัทประกันภยั  

• บริษทัมกีจิกรรมควบคมุทีเ่หมาะสม ผานการกำหนดนโยบายหรอืขัน้ตอนในการปฏบิตังิาน 

กิจกรรมการควบคุมในแตละระดับของหนวยธุรกิจท่ีเหมาะสม ตองสอดคลองกับกลยุทธ เปาหมายใน

การดำเนินธุรกิจ และสถานะความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได ผานการใชนโยบาย  

 
10 ตัวอยางของกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมแตละกิจกรรมสำคัญแสดงที่ภาคผนวก ข  

11 ประกาศ คปภ. วาดวยเรื่อง หลักเกณฑการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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• บริษัทมีขอมูลท่ีจำเปนเพ่ือใชในการสนับสนุนการดำเนินการดานการควบคุมภายในของบริษัท 

• บริษัทมีการสื่อสารขอมูลที่จำเปน รวมถึงเปาหมายและความรับผิดชอบที่เกี ่ยวของกับการ

ควบคุมภายใน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพของระบบ

ควบคุมภายในของบริษัท 

•    บริษัทมีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจกระทบตอการควบคุมภายใน 

 

 

 

หรือข้ันตอนในการปฏิบัติงาน มีการกำหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบในแตละสวนงานอยางชัดเจน และจัดให

มีการประเมินหรือทบทวนความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมในแตละระดับของหนวยธุรกิจ เพ่ือใหแตละ

สวนงานสามารถนำนโยบาย หรือข้ันตอนในการปฏิบัติงานนำไปดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดผล

ในเชิงปฏิบัติ อันเปนผลใหแตละสวนงานสามารถดำเนินการไดตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคในการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัท เชน 

- บริษัทมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมในแตละระดับของหนวยธุรกิจใหเหมาะสม โดยกิจกรรม

การควบคุมควรเปนสวนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงอาจพิจารณาจากอำนาจหนาท่ีและความ

รับผิดชอบในแตละหนวยธุรกิจ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรดานบุคคลตามโครงสรางองคกร และขอบเขต

อำนาจหนาท่ี เพ่ือใหม่ันใจไดวา แตละหนวยธุรกิจปฏิบัติตามนโยบายหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีบริษัท

กำหนดไวไดอยางมีประสิทธภิาพ บรรลุวัตถุประสงค และดำเนินการควบคุมอยางทันทวงที  

- บริษัทควรมีการประเมินและทบทวนความเหมาะสมของกิจกรรมควบคุมเปนระยะ โดยมีการระบุ

สวนท่ีตองไดรับการแกไข และกำหนดแนวทางการแกไขหรือพัฒนา โดยระยะเวลาในการประเมินอาจข้ึนอยู

กับรอบการวางแผนธุรกิจ การประเมินประจำป หรือเม่ือพบวาประสิทธิภาพของกิจกรรมควบคุม ลดนอยลง 

ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจากผลการรายงานดานกลยุทธ รายงานทางการเงิน รายงานผลการปฏิบัติงาน และ

รายงานความเสี่ยงท่ีเก่ียวของ  

4. สารสนเทศและการสือ่สาร (Information and Communication) 

ระบบสารสนเทศ คือ กระบวนการประมวลผลขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทและความเสี่ยง

ท่ีบริษัทกําลังประสบอยูหรืออาจจะประสบในอนาคต และรายงานขอมูลท่ีไดจากการประมวลผลในรูปแบบ    

ท่ีทำใหบุคลากรในบริษัทสามารถใชในการติดตาม สอบทานและปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของตน   

รวมถึงการจัดทำรายงานตอบุคคลภายนอก เชน ผูเอาประกันภัย ผูถือหุน และหนวยงานกำกับดูแล เปนตน 

นอกจากนี้ บริษัทตองมีการสอบทานระบบสารสนเทศอยางเปนประจำเพ่ือประเมินความเหมาะสมและ    

ความเปนปจจุบนัของรายงาน รวมถึงคุณภาพของการประมวลผลขอมูล  

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพจิารณา 

• บริษทัมขีอมลูทีจ่ำเปนเพือ่ใชในการสนบัสนุนการดำเนินการดานการควบคมุภายในของบริษทั 

บริษัทมีกระบวนการระบุขอบเขตของขอมูลท่ีจำเปน จัดใหมีระบบสารสนเทศในทุกระดับของ

หนวยธุรกิจ รวมถึงมีแนวปฏิบัติสำหรับการรักษาความปลอดภัยและควบคุมความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ 
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ท้ังนี้ ควรมีการทบทวน ประมวลผล และมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหาร เก่ียวกับการใช

งานของระบบสารสนเทศ เพ่ือใหกระบวนการแกไขและพัฒนาระบบสารสนเทศ สามารถดำเนินการได    

อยางทันทวงที เชน  

 - ผูบริหารมีหนาท่ีในการจัดการใหมีการระบุขอบเขตของขอมูลท่ีจำเปนในแตละสวนงาน ซ่ึงควร

พิจารณาจากรูปแบบการดำเนินงาน และสภาพแวดลอมความเสี่ยงของแตละสวนงาน หรือ ผูบริหารจัดการ  

ใหมีการกำหนดแนวทาง หรือวิธีการเพ่ือใหแตละสวนงาน ไดรับขอมูลท่ีจำเปนและเก่ียวของอยางทันทวงที 

- บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางบูรณาการท่ัวท้ังองคกร เพ่ือเปดโอกาสใหสามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพ ความเร็ว และความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศของผูใช รวมท้ังทำใหบริษัทสามารถ

รวบรวม จัดเก็บ และสรุปสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ โดยระบบดังกลาวควรจำกัดการเขาถึงสารสนเทศใหเฉพาะ  

ผูท่ีจำเปนตองใชขอมูลเทานั้นเพ่ือลดจำนวนของชองทางในการเขาถึงขอมูล และชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใน  

การลดความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการรักษาความปลอดภัยและความเปนสวนตัวของขอมูลโดยบริษัท          

อาจพิจารณาระบบสารสนเทศรูปแบบตางๆ เชน ระบบวางแผนทรัพยากรขององคกร (Enterprise Resource 

Planning: ERP) เครือขายการสื่อสารภายในกิจการ (Corporate Intranets) หรือระบบขอมูลเพ่ือ           

การวิเคราะหธุรกิจ (Business Intelligence Systems) เปนตน 

• บริษัทมีการสื่อสารขอมูลที่จำเปน รวมถึงเปาหมายและความรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับการ

ควบคุมภายใน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของ

บริษัท 

บริษัทมีการกำหนดกระบวนการในการสื่อสารขอมูลท่ีจำเปนระหวางแตละสวนงาน โดยจัดให

พนักงานทุกระดับทราบและยึดถือปฏิบัติ และมีการกำหนดระบบการรายงานตอผูบริหาร รวมถึงกำหนด

ข้ันตอนในการรายงานขอมูลท่ีจำเปนอยางเหมาะสมท้ังจากภายในและภายนอกองคกร ซ่ึงสอดคลองตาม

โครงสรางองคกร และสายการบังคับบัญชาของแตละสวนงาน เชน  

- บริษัทควรพิจารณาความเหมาะสมของการสื่อสาร วิธีการ และขอมูลท่ีจำเปนของแตละสวน

งาน โดยพิจารณาจาก เง่ือนไขความจำเปนของผูใชขอมูล ประเภทของขอมูล สถานการณ และระยะเวลาของ

การใชขอมูล รวมท้ังปริมาณของขอมูลท่ีแตละหนวยงานสามารถเขาถึงไดตองสอดคลองกับลักษณะการ

ดำเนินงานหรือความเสี่ยงของหนวยงานดวย เนื่องจากปริมาณของขอมูลท่ีเพ่ิมข้ึนอาจทำใหเกิดความเสี่ยงท่ี

เพ่ิมข้ึนดวย เชน ความเสี่ยงดานการดำเนินงานท่ีเกิดจากการขาดประสิทธิภาพเนื่องจากมีขอมูลมากเกินไป 

หรือการปองกันและเก็บรักษาขอมูลยอมมีตนทุนท่ีสูงข้ึน เปนตน  

- สวนงานท่ีเปนเจาของความเสี่ยง (Risk owner) ควรม่ันใจไดวา มีกระบวนการหรือวิธีการใน

การรายงานขอมูลท่ีสำคัญหรือสื่อสารประเด็นท่ีสำคัญแกหนวยงานท่ีเก่ียวของในบริษัท หรือนอกบริษัทได
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อยางทันทวงที รวมถึงมีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจำเปนใหมีความถูกตองสมบูรณ และเปนปจจุบันอยู

ตลอดเวลา เชน การระบุความเสี่ยง ปญหาท่ีพบเจอในการปฏิบัติงาน ขอมูลสถิติท่ีสำคัญตางๆ เปนตน        

- หนวยงานท่ีมีหนาท่ีดูแลเก่ียวกับการควบคุมการดำเนินงานของบริษัท (Control Function) 

เชน หนวยงานบริหารความเสี่ยง หนวยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย และหนวยงานตรวจสอบภายใน   

เปนตน ควรมีการสื่อสารและรายงานขอมูลท่ีสำคัญ เพ่ือเปนขอมูลใหคณะกรรมการบริษัทใชในการกำกับดูแล

การดำเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามเปาหมาย กลยุทธ หรือนโยบายของบริษัทท่ีไดกำหนดไว  

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตองจัดใหมีการประชุมเปนประจำอยางนอยไตรมาสละหนึ่ง

ครั้งเพ่ือติดตามสถานะความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงติดตามความคืบหนาใน

การบริหารความเสี่ยงและใหขอเสนอแนะในสิ่งท่ีตองดำเนินการปรับปรุงแกไข8

12  

- คณะกรรมการตรวจสอบควรใหขอเสนอแนะแกฝายบริหาร และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอสงสัย มีรายการหรือการกระทำเก่ียวกับ (1) รายการท่ีเกิด  

ความขัดแยงทางผลประโยชน (2) การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองท่ีสำคัญในระบบควบคุมภายใน    

(3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต/วินาศภัย หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจ     

ของบริษัท9

13  

•  บริษทัมกีารสือ่สารกบัหนวยงานภายนอก ในประเด็นทีอ่าจกระทบตอการควบคุมภายใน 

 บริษัทมีการกำหนดวิธีปฏิบัติ และกระบวนการสื่อสารกับบุคคลภายนอก โดยจัดใหพนักงานทุกระดับ

ทราบและยึดถือปฏิบัติ และมีกระบวนการติดตาม ตอบสนองตอขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะท่ีไดรับจาก

บุคคลภายนอก พรอมท้ังประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดำเนินการแกไขปญหา หรือพัฒนาปรับปรุง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงานไดอยางทันทวงที เชน    

 - บริษัทมีขอกำหนดเก่ียวกับการเผยแพรหรือเปดเผยขอมูลของบริษัทตอสาธารณะ                 

หรือบุคคลภายนอก ท่ีสอดคลองกับหลักเกณหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยขอมูล  

  - บริษัทอาจจัดใหมีชองทางการสื่อสารท่ีแยกออกจากกันสำหรับคูคา ลูกคา หรือ 

ผูใหบริการจากบุคคลภายนอก เพ่ือใหทุกฝายสามารถสื่อสารกับผูบริหาร หรือบุคลากรอ่ืนไดโดยตรง 

 - บริษัทมีการกำหนดชองทางการแจงเบาะแสและการรับเรื่องรองเรียนจากผูมีสวนไดเสียภายนอกไว

อยางชัดเจน เชน เจาหนาท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน เปนตน รวมถึงมีแนวทางการคุมครองผูแจงเบาะแสและ      

ผูรองเรียน โดยเก็บขอมูลของผูแจงเบาะแสและผูรองเรียนไวเปนความลับ  

 - บริษัทมีการกำหนดวิธีการ หรือแนวทางในการสื่อสารกับบุคคลภายนอก โดยคำนึงถึงปจจัยตางๆ 

เชน ผูรับสาร (Target Audience) รูปแบบและประเภทของการสื่อสาร (อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ 

สื่อสังคมออนไลน) ความทันเวลา และกฎหมายหรือหลักเกณฑอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ (อาทิ การเปดเผยขอมูล หรือ

การรายงานทางการเงิน) เปนตน เพ่ือใหม่ันใจไดวา บุคคลภายนอกจะไดรับและเขาใจถึงประเด็นสำคัญท่ี

 
12 ประกาศ คปภ. วาดวยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองครวมและการประเมินความเสี่ยงและความม่ันคงทางการเงิน 

13
 ประกาศ คปภ.วาดวย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการรับเงิน การจายเงิน การตรวจสอบและการควบคุมภายในของบริษัท  
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บริษัทตองการจะสื่อสารออกไปอยางเหมาะสม เชน ในกรณีท่ีบริษัทปฏิเสธการชดใชเงิน หรือไมสามารถตกลง

กับผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือผูมีสิทธิเรียกรองได บริษัทตองแจงแกบุคคลดังกลาวเปนลายลักษณ

อักษรพรอมท้ังระบุขอเท็จจริงเหตุผลของการปฏิเสธ หรือชี้แจงเหตุท่ีไมอาจชดใช พรอมขอกฎหมายหรือ

เง่ือนไขในสัญญาประกันภัย ท้ังนี้ บริษัทตองจัดใหมีชองทาง และวิธีการติดตอบริษัทกรณีหากผูเอาประกันภัย 

ผูรับประโยชนหรือผูมีสิทธิเรียกรองมีขอสงสัยเก่ียวกับผลการพิจารณาคาสินไหมทดแทน เปนตน  

- บริษัทมีการรายงานประเด็นปญหา ผลกระทบท่ีเกิดจากการสื่อสารกับบุคคลภายนอก รวมถึงผลของการ

ดำเนินการแกไขหรือพัฒนาการดำเนินงานในประเด็นท่ีเก่ียวของ ใหแกคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารทราบ  

5. กจิกรรมการกำกบัติดตามและประเมนิผล (Monitoring) 

บริษัทมีกระบวนการในการติดตามและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและสภาพ

แวดลอมของการควบคุม โดยบริษัทประกันภัยตองจัดใหมีหนวยงานหรือผูทําหนาท่ีสอบทานหรือประเมินผล

อยางเปนอิสระ เพ่ือใหบริษัทเชื่อม่ันไดวา องคประกอบของการควบคุมภายในของบริษัทจะสามารถดำเนินการ

ไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางม่ันคง ตอเนื่อง และสามารถ

ทนทานตอสภาพแวดลอมในการดำเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป และรับผิดชอบตอผูเอาประกันภัยและประชาชน 

แนวทางการพจิารณา 

• บริษัทจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจไดวาระบบควบคุม

ภายในของบริษัท จะสามารถดำเนินการไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

บริษัทมีการกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลในทุกระดับของหนวยธุรกิจรวมถึงผูใหบริการ

ภายนอก เพ่ือใหม่ันใจไดวาระบบควบคุมภายในของบริษัทจะสามารถดำเนินการไดอยางตอเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ ทำใหบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางม่ันคงและยั่งยืนในระยะยาวและคำนึงถึงผลกระทบตอ 

ผูเอาประกันภัยไดอยางรอบดาน เชน 

- บริษัทมีการกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลในทุกระดับของหนวยธุรกิจรวมถึง            

ผูใหบริการภายนอก เชน การประเมินแบบตอเนื่อง (ongoing evaluation) หรือการประเมินแบบรายครั้ง 

(separate evaluation) เปนตน  

- แนวทางการติดตามและประเมินผลควรมีการพิจารณาใหครอบคลุมในเรื่องท่ีสำคัญไดแก (1) ปจจัย

ท่ีสงผลตอการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เชน ระดับความเร็วของการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอ   

การดำเนินธุรกิจของบริษัท ความเพียงพอ/เหมาะสมของบุคคลากรในการทำหนาท่ีติดตามและประเมินผล     

เปนตน (2) เกณฑการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือใชเปนเกณฑเปรียบเทียบเม่ือได ผลลัพธ

• บริษัทจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือใหม่ันใจไดวาระบบควบคุม

ภายในของบริษัท จะสามารถดำเนินการไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

• บริษัทจัดใหมีการประเมินและสื่อสารประเด็นท่ีตองมีการปรับปรุงของการควบคุมภายในอยาง

ทันกาลและเหมาะสม 
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จากการประเมินในแตละครั้ง (3) เปาหมาย หรือวัตถุประสงคของการติดตามและการประเมิน (4) ขอบเขต

และความถ่ีของการติดตามและการประเมินควรมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง จำนวนธุรกรรม และมูลคาทาง

เศรษฐกิจ 

- ขอบเขตในการติดตามประเมินผลควรมีการพิจารณาใหครอบคลุมในเรื่องท่ีสำคัญ ไดแก            

(1) กระบวนการรายงานขอมูลเพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารไดรับขอมูลทันกาลและเพียงพอท่ีจะ

ทำใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบไดอยางสมบูรณ (2) นโยบายหรือกระบวนการเพ่ือใหบริษัท

ม่ันใจไดวามีการปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรมและรับผิดชอบตอผูเอาประกันภัยและประชาชน เชน นโยบาย

การกำกับดูแลเก่ียวกับกระบวนการและข้ันตอนในการขายผลิตภัณฑประกันภัย นโยบายเพ่ือควบคุมการ

ปฏิบัติงานของคนกลางประกันภัย นโยบายและกระบวนการในการจัดการจายคาสินไหมทดแทนอยางรวดเร็ว

และเปนธรรมตอผูเอาประกันภัย การกำหนดชองทางและการติดตอประสานงานกับผูเอาประกันภัยหรือผูรับ

ประโยชนอยางเปนระบบ หรือนโยบายและมาตรการในการจดัการเรื่องรองเรียน เปนตน (3) แนวทางการ

ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของผูบริหารและการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท (4) ระบบ

หรือกลไกท่ีเพียงพอท่ีจะม่ันใจไดวาการดำเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับตางๆ 

(5) ระบบหรือกลไกในการติดตามใหระดับเงินกองทุนและสภาพคลองของบริษัทมีความม่ันคงและเพียงพอ 

รวมถึงสถานะความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง 
 

• บริษัทจัดใหมีการประเมินและสื่อสารประเด็นที่ตองมีการปรับปรุงของการควบคุมภายใน

อยางทันกาลและเหมาะสม 

บริษัทมีกระบวนการในการประเมินถึงผลลัพธท่ีไดจากการประเมิน และสื่อสารขอบกพรองของการ

ควบคุมภายในรวมถึงกระบวนการในการติดตามความคืบหนาของการดำเนินการใหแกคณะกรรมการบรษัิท 

ผูบริหาร และหนวยงานรับผิดชอบท่ีเก่ียวของอยางทันทวงที เชน    

 - บริษัทจัดใหมีการแกไขปญหาท่ีไดรับจากรายงานตางๆ และมีการติดตาม หรือประเมินผลลัพธของ    

การดำเนินการแกไขดังกลาว 

 - บริษัทหรือผูบริหารจัดใหมีการรายงานในประเด็นท่ีสำคัญแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด

ยอยท่ีเก่ียวของ อยางนอยดังตอไปนี้ 

(1) ผลประเมินระบบควบคุมภายใน รายงานผลการตรวจสอบภายใน และรายงานความขัดแยง

ทางผลประโยชน   

(2) รายงานท่ีแสดงถึงฐานะการเงิน ความม่ันคง และสภาพคลองทางการเงินของบริษัทอยาง

สม่ำเสมอ โดยอาจใหมีการรายงานในรูปแบบของอัตราสวนทางการเงินท่ีสำคัญ  

- บริษัทจัดใหมีการสื่อสารผลลัพธของการติดตามและประเมินผลใหแกคณะกรรมการบริษัทและ

ผูบริหารทราบอยางทันทวงที เพ่ือใชเปนขอมูลในการกำกับดูแลและบริหารจัดการใหระบบควบคุมภายในของ

บริษัทใหสามารถดำเนินการไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ เชน หนวยงานตรวจสอบภายในจัดทำรายงาน

ผลการติดตามและการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท ซ่ึงระบุสิ่งตรวจพบท่ีสำคัญจากการตรวจสอบ 

รวมถึงขอเสนอแนะและการดำเนินการแกไข โดยมีการระบุความเห็นประกอบรายงานผลการติดตามและการ
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ประเมินการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ และชวงระยะเวลาของการดำเนินการแกไขเพ่ือให

ระบบควบคุมภายในกลับมามีประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสม เสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เปนตน  

- บริษัทควรพิจารณาปจจัยแหงความสำเร็จท่ีกอใหเกิดการควบคุมภายในท่ีดี ไดแก 

ปจจัยผลักดัน ซ่ึงประกอบดวย (1) วัตถุประสงค (Purpose) ชัดเจน เพ่ือใหสามารถกำหนดทิศทางการทำงาน

และความคืบหนาได (2) ขอตกลงรวมกัน (Commitment) โดยพนักงานทุกระดับควรมีการตกลงรวมกันท่ีจะ

ปฏิบัติงานตามระบบงานท่ีวางไว  เพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงคและเพ่ิมคุณคาแกบริษัทหรือหนวยธุรกิจ       

(3) ความสามารถ (Capability) ในการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถแขงขันได  ผูบริหารของ

หนวยงานควรเพ่ิมขีดความสามารถในดานตางๆ เชน การบริหารงบประมาณ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูใหมีการนำไปใชอยางมีประสิทธิภาพ (4) การปฏิบัติการ (Action) พนักงานหรือ

ผูรับผิดชอบตองลงมือปฏิบัติอยางจริงจังและสม่ำเสมอ (5) การเรียนรู (Learning) บริษัทหรือหนวยธุรกิจตอง

เสริมสรางหรือสนับสนุนใหพนักงานทุกระดับมีการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนางานใหดียิ่งข้ึน 

หรือพัฒนาระบบการควบคุมใหมๆ ท้ังนี้ เพ่ือใหบริษัทหรือหนวยธุรกิจมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม

กับสภาพแวดลอมและปรับเปลี่ยนไดอยางทันเหตุการณ ปจจัยเก้ือหนุน ซ่ึงประกอบดวย (1) ผูบริหารให

ความสำคัญ โดยตองเปนผูริเริ่ม ในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในข้ึนในบริษัทหรือหนวยธุรกิจ และระบบ

การควบคุมภายในนั้นตองไดรับการยอมรับในระดับปฏิบัติงาน (2) การประเมินความเสี่ยงและการบริหาร

ความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอ (3) การจัดการทรัพยากรบุคคลเปนระบบ/เหมาะสม (4) มีความรับผิดชอบและ

จิตสำนึกของบุคคลทุกระดับซ่ึงเปนปจจัยสำคัญท่ีทำใหระบบควบคุมภายในไมมีประสิทธิผล เชน หากพนักงาน

มากกวาหนึ่งคนหรือสมคบคิดกัน หรือและบุคคลภายนอกรวมกันทุจริตการเรียกรองคาสินไหมทดแทน  หรือ

กรณีท่ีผูบริหารอาจสั่งการใหจัดทำรายงานทางการเงินผิดไปจากหลักการบัญชี เพ่ือปกปดความผิดพลาดหรือ

ตองการแสดงผลการดำเนินงานท่ีดีโดยการตกแตงตัวเลข เปนตน  

 

บทสรปุ 

  แนวทางการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัยฉบับนี้ จัดทำข้ึนโดยคำนึงถึงกฎระเบียบ

ท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายในและสอดคลองกับแนวปฏิบัติท่ีดี (best practice) สอดคลองกับหลักปฏิบัติ

สากล  โดยบริษัทประกันภัยสามารถนำไปประยุกตใชเพ่ือเปนแนวทางในการสอบทาน ปรับปรุง ตลอดจน

พัฒนาการควบคุมภายในใหบรรลุวัตถุประสงคสำคัญ 3 ประการ คือ (1) เพ่ือใหการดำเนินการของบริษัท

ประกันภัยมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (2) รายงานทางการเงินมีความนาเชื่อถือ (3) มีการปฏิบัติตาม

กฎหมายกฎระเบียบท่ีเก่ียวของไดอยางถูกตองและเหมาะสม สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการ

ประกอบธรุกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) คาดหวังเปนอยางยิ่งวา แนวทางการประเมินการควบคุมภายใน

ของบริษัทประกันภัยท่ีไดจัดทำข้ึนนี้ จะเปนประโยชนใหบริษัทมีกระบวนการควบคุม ติดตามและตรวจสอบท่ี

มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการดำเนินธุรกิจมีผลประกอบการท่ีดี มีความนาเชื่อถือ โปรงใส และเปนไปตามท่ี

กฎหมายกำหนด  
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ภาคผนวก ก การใชบริการจากผูใหบริการภายนอกอาจสงผลกระทบตอรายการความเสี่ยง (Key risks of 

outsourcing)  ท้ังนี้ ไมควรทำใหความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนหรือสงผลกระทบตอความสามารถในการบริหารและ

ควบคุมความเสี่ยงของบริษัท โดยตัวอยางขอควรพิจารณาจากการใชบริการจากผูใหบริการภายนอก เชน 

ประเภทความเสีย่ง ขอควรพจิารณา 

ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic risk)  -การปฏิบัติงานของผูใหบริการภายนอกมีการดำเนินงานท่ีไม

สอดคลองกับกลยุทธของบริษัทท่ีกำหนดไว 

ความเสี่ยงดานชื่อเสียง (Reputational risk)  -คุณภาพการใหบริการของผูใหบริการภายนอกอาจไมไดตาม

มาตรฐานท่ีบริษัทกำหนดไว หรือไมเปนไปตามมาตรฐานสากล 

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Compliance risk)  

-ผูใหบริการภายนอกไมดำเนินการตามกฎระเบียบ ขอบังคับ

ของกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต และประกันวินาศภัย  

รวมไปถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ (การคุมครองขอมูลสวน

บุคคล ฯลฯ )  

-ผูใหบริการภายนอกไมมีระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตาม

กฎหมายและการควบคุม (การปฏิบัติงาน) ท่ีเพียงพอ 

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational risk) -ความผิดพลาดจากระบบงาน (Technology failure) 

-กระบวนการจัดการภายในของผูใหบริการภายนอกท่ีไมมี

ประสิทธิภาพ 

-เกิดกรณีทุจริต 

-บริษัทจะไมสามารถตรวจสอบการดำเนินการของผูใหบริการ

ภายนอกได 

ความเสี่ยงดานคูสัญญา (Counterparty risk)  -การประเมินมูลคาสัญญา (Valuation) หรือการประเมินคา

สินไหมทดแทนเรียกคืนจากการประกันภัยตอ (Claim 

recovery) ไมเหมาะสม 

-ความสามารถในการชำระภาระผูกพันท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทำ

สัญญาประกันภัยตอ หรือ การทำการสัญญาลงทุน  

ความเสี่ยงจากสภาวะแวดลอมในแตละประเทศ 

(Country risk) 

การเปลี่ยนแปลงหรอืความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ การเมือง 

สังคม และกฎหมายของผูใหบริการภายนอกท่ีปฏิบัติงาน/

ดำเนินการอยูในตางประเทศ รวมไปถึงความซับซอนในการ

บริหารจัดการใหการดำเนินธุรกิจมีความตอเนื่อง 

ความเสี่ยงดานสัญญาและขอตกลง 

(Contractual risk) 

การบังคับตามสัญญาและขอตกลง  รวมไปถึงในกรณีใชบริการ

จากผูใหบริการภายนอกท่ีอยูในตางประเทศการบังคับใชตาม

กฎหมายระหวางประเทศ เปนตน 
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ประเภทความเสีย่ง ขอควรพจิารณา 

ความเสี่ยงดานการเขาถึงขอมูล (Access risk) -บริษัทไมสามารถเขาถึงขอมูลของผูใหบริการภายนอก อาทิ 

การเขาถึงขอมูลท่ีจำเปนตอการตรวจสอบของผูตรวจสอบ

ภายใน เปนตน  

-ความซับซอนของการดำเนินงานของผูใหบริการภายนอกท่ี

อาจเปนอุปสรรคในการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแล

ท่ีบริษัทไดกำหนดไว 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการกระจุกตัว

(Concentration risk) 

การใชบริการจากผูใหบริการภายนอกรายเดียวกัน  
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ภาคผนวก ข ตวัอยางของกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสมเพ่ือใหม่ันใจไดวาบริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจไดบรรลุ

ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีตั้งไวได เชน  

กิจกรรมสำคญั วตัถปุระสงคของการควบคุม ตวัอยางกจิกรรมควบคมุ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ และการ

กำหนดเบี้ยประกันภัย   

เพ่ือใหม่ันใจไดวาการกำหนดเบี้ย

ประกันภัย มีความสอดคลองกับ

กลยุทธ หรือเปาหมายในการ

ดำเนินธุรกิจ รวมถึงระดับความ

เสี่ยงท่ียอมรับไดของบริษัท  

1. จัดใหมีนักคณิตศาสตรประกันภัยเปน  
ผูกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยใหเปนไปตาม
หลักการทางคณิตศาสตรประกันภัย 
2. จัดทำขอมูลตนทุนในการกำหนดเบี้ย
ประกันภัยอยางสม่ำเสมอ เพ่ือเปนขอมูล
ในการพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัย  
3. จัดทำสถิติท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑท่ีขายอยู
ในปจจุบัน เพ่ือใชในการทบทวนความ
เหมาะสมของเบี้ยประกันภัยท่ีกำหนดไว 

การเสนอขาย และการเก็บเบี้ย

ประกันภัย   

 

เพ่ือม่ันใจไดวาบริษัทมีการกำกับ

ดูแลการใหบริการแกลูกคาอยาง

เปนธรรม (Market Conduct) 

รวมถึงมีชองทางในการเสนอขาย 

และมีบริการหลังการขายท่ี

เหมาะสมและเปนธรรมตอผูเอา

ประกันภัย 

1. มีระบบการติดตามความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการเสนอขายกรมธรรม
ประกันภัย ในทุกชองทางการขาย 
2. มีการแบงแยกหนาท่ีระหวางผูรับเบี้ย
ประกันภัยและผูบันทึกบัญชีเปนคนละ
บุคคล เพ่ือปองกันการทุจริต 
3. มีรายงานวิเคราะหอายุลูกหนี้ เพ่ือเปน
ประโยชนในการติดตามหนี้ของลูกหนี้คง
คาง หรือชำระลาชา 
4. จัดทำทะเบียนเพ่ือควบคุม
ใบเสร็จรับเงิน 
5. มีชองทางการรับเรื่องรองเรียน เพ่ือ
ดูแลและอำนวยความสะดวกแกลูกคาใน
ทุกชองทาง 

การพิจารณารับประกันภัย เพ่ือใหม่ันใจไดวา การพิจารณา

รับประกันภัยมีความถูกตอง

เปนไปตามนโยบายการรับ

ประกันภัยของบริษัท  

1. ฝกอบรมพนักงานรับประกันภัยเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง 
2. ใหอำนาจในการพิจารณาและสอบทาน
การรับประกันภัยตามขอบเขตและอำนาจ
ของแตละตำแหนงงาน ตามระดับความ
คุมครองหรือความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน  
3. มีระบบจัดการเพ่ือแจงเตือนกรณีท่ีมี
การรับประกันภัยเกินกวาความสามารถใน
การรับประกันภัยของบริษัท 
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กิจกรรมสำคญั วตัถปุระสงคของการควบคุม ตวัอยางกจิกรรมควบคมุ 

การประเมินสำรองประกันภัย   เพ่ือใหม่ันใจไดวา บริษัทมีการ

ประเมินภาระผูกพันตาม

กรมธรรมประกันภัยเปนไปตาม

หลักคณิตศาสตรประกันภัย และ

หลักเกณฑท่ีสำนักงานประกาศ

กำหนด  

1. จัดใหมีนักคณิตศาสตรประกันภัย
เพ่ือใหการประเมินฯเปนไปตามหลักการ
ทางคณิตศาสตรประกันภัย 
2. มีการจัดกลุมความเสี่ยงอยางเหมาะสม
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย และ
หลักเกณฑท่ีสำนักงานประกาศกำหนด 
เพ่ือใหการประเมินฯมีความสมเหตุสมผล 
3. มีกระบวนการสอบทานความถูกตอง
ของขอมูลท่ีนำไปใช 

การบริหารจัดการคาสินไหม

ทดแทนและการจายผลประโยชน

ตามกรมธรรม (ประกันวินาศภัย: 

การบริหารจัดการคาสินไหม

ทดแทน) 

เพ่ือใหม่ันใจไดวา บริษัทมีการ

ติดตามการจัดการคาสินไหม

ทดแทนและการจายผลประโยชน

ตามกรมธรรม รวมถึงบริหาร

จัดการอยางมีประสิทธิภาพ และ

เปนธรรมตอผูเอาประกันภัย 

1. มีการสอบทานความถูกตองของขอมูล
การรับประกันภัย ผลประโยชนตาม
กรมธรรม และสินไหมทดแทนในอดีตกอน
พิจารณาอนุมัติคาสินไหมทดแทน  
2. มีการแบงแยกหนาท่ีระหวางผูพิจารณา
อนุมัติคาสินไหมทดแทนและผูมีอำนาจใน
การจายเงินคาสินไหมทดแทนเปนคนละ
บุคคล เพ่ือปองกันการทุจริต 

การประกันภัยตอ เพ่ือใหม่ันใจไดวา บริษัทบริหาร

การประกันภัยตอไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค

ของกรอบการบริหารการ

ประกันภัยตอ 

1. จัดใหมีกระบวนการในการติดตาม
อันดับความนาเชื่อถือของผูรับประกันภัย
ตอ และความสามารถในการปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันใหเปนไปตามเง่ือนไข           
ท่ีกำหนดไว  
2. จัดทำหลักเกณฑการคัดเลือก 
ผูรับประกันภัยตอ โดยควรคำนึงถึงอันดับ
ความนาเชื่อถือข้ันต่ำท่ีบริษัทยอมรับได 
3. มีกระบวนการติดตาม ควบคุม และ
ตรวจสอบการรับและจายเงินของนายหนา
ประกันภัยตอ 
4. บริษัทตองจัดทำเอกสารสัญญา
ประกันภัยตอใหมีความครบถวน สมบูรณ 
ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน เพ่ือใหม่ันใจไดวา บริษัทมีการ

จัดสรรการลงทุนอยางเหมาะสม 

สอดคลองกับกลยุทธ หรือ

เปาหมายในการดำเนินธุรกิจ และ

1.  มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการลงทุนโดยหนวยงาน
อิสระ 
2.  มีการติดตามและจัดทำรายงานสัดสวน
การลงทุนในหลักทรัพยของบริษัท 
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กิจกรรมสำคญั วตัถปุระสงคของการควบคุม ตวัอยางกจิกรรมควบคมุ 

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑท่ี

เก่ียวของ 

3.  มีการสอบทานความถูกตองของรายการ
ท่ีเก่ียวของกับการลงทุน กระทบยอด
รายไดจากการลงทุน 

การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน   เพ่ือใหม่ันใจไดวา บริษัทสามารถ

สรางความสมดุลระหวาง

สินทรัพยและหนี้สิน ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และรองรับ

เหตุการณท่ีอาจสงผลกระทบตอ

ความม่ันคงและฐานะทางการเงิน

ของบริษัท  

1. จัดใหมีการประเมินสินทรัพยให
สอดคลองกับรูปแบบผลิตภัณฑประกันภัย 
กอนมีการออกผลิตภัณฑใหม 
2. มีการกำหนด duration gap ระหวาง
สินทรัพยและหนี้สิน และมีการติดตาม
อยางสม่ำเสมอ  
3. มีเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและ

ประเมินความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม

สอดคลองกันของสินทรัพยและหนี้สิน  

การใชบริการบุคคลภายนอก  

(ถามี)  

เพ่ือใหม่ันใจไดวา บริษัทจะ

สามารถดำเนินธุรกิจไดอยาง

ตอเนื่อง และมีแนวทางท่ีชัดเจน

เก่ียวกับการพิจารณาการใช

บริการจากบุคคลภายนอก 

1.  กำหนดแนวทางการคัดเลือกผูใหบริการ
กอนท่ีจะทำสัญญาใหมหรือทบทวนสัญญา
เกา 
2.  สัญญาและขอตกลง ควรมีความชัดเจน 
มีการระบุถึงระยะเวลาของสัญญา การคิด
คาบริการ และแผนรองรับการดำเนินธุรกิจ
อยางตอเนื่อง 
3.  จัดใหมีระบบการรักษาความลับของ
ลูกคาและขอมูลของบริษัท รวมถึงระบบ
ดูแลเรื่องรองเรียนเก่ียวกับผูใหบริการ 
4.  จัดใหมีพนักงานหรือหนวยงานท่ีมีความ
เขาใจงานของผูใหบริการ เพ่ือใหสามารถ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได 
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