
 

 

  
 
 

ที่ 4131 /  

                             พฤศจิกายน   2564 

เรื่อง ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อร่างแนวทางการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท
ประกันภัย 

เรียน นายกสมาคมประกันชีวิตไทย 
 

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)           
ได้จัดทำร่างแนวทางการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัย เพ่ือส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการความเสี่ยงและสามารถป้องกัน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างทันกาล และเป็นแนวทางให้บริษัทนำไปปรับใช้สำหรับการประเมินหรือทบทวนการ
ควบคุมภายในของบริษัทที่เหมาะสม อันจะทำให้บริษัทประกันภัยมีความมั่นคง โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นต่อ 
ผู้เอาประกันภัย และประชาชน 

ในการนี้  เพ่ือให้ร่างแนวทางการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัย มีความครบถว้น 
สมบูรณ์ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สำนักงาน คปภ. ขอให้ท่านพิจารณาร่างแนว
ทางการประเมินฯ ดังกล่าว และแจ้งเวียนให้แก่สมาชิกสมาคมฯ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะพร้อมทั้งเหตุผล และ
ส่งกลับมาทีอี่เมล์ cg@oic.or.th ภายในวันที ่15 พฤศจิกายน  2564  โดยสามารถดาวน์โหลด รา่งแนวทางการ
ประเมินฯ และเอกสารรับฟังความคิดเห็น ได้จากเว็บไซต์ www.oic.or.th ทีห่ัวข้อประชาพิจารณ์ 

  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการภายในกำหนดเวลาด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง  
                                             

ขอแสดงความนับถือ                                              

        (นายชูฉัตร ประมูลผล) 
       รองเลขาธิการ ด้านกำกับ 

                          ปฏิบัติงานแทน 
                                  เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 
 
 
 
 

 

กลุ่มมาตรฐานธรรมาภิบาล 
โทรศัพท์  0-2515-3999 ต่อ 4512 
            083-826-23-53 
โทรสาร   0-2513-1458 
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สายด่วนประกันภยั / Hot Line 1186 www.oic.or.th 

ว.๓๕๐๔

๒



 

 

กลุ่มมาตรฐานธรรมาภิบาล 
โทรศัพท์  0-2515-3999 ต่อ 4512 
            083-826-2353 
โทรสาร   0-2513-1458 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

ที่ 4131/  

        พฤศจิกายน   2564 

เรื่อง ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อร่างแนวทางการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท
ประกันภัย 

เรียน นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
 

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)           
ได้จัดทำร่างแนวทางการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัย เพ่ือส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการความเสี่ยงและสามารถป้องกัน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างทันกาล และเป็นแนวทางให้บริษัทนำไปปรับใช้สำหรับการประเมินหรือทบทวนการ
ควบคุมภายในของบริษัทที่เหมาะสม อันจะทำให้บริษัทประกันภัยมีความมั่นคง โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นต่อ 
ผู้เอาประกันภัย และประชาชน 

ในการนี้  เพ่ือให้ร่างแนวทางการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัย มีความครบถ้วน 
สมบูรณ์ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สำนักงาน คปภ. ขอให้ท่านพิจารณาร่างแนว
ทางการประเมินฯ ดังกล่าว และแจ้งเวียนให้แก่สมาชิกสมาคมฯ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะพร้อมทั้งเหตุผล และ
ส่งกลับมาที่อีเมล์ cg@oic.or.th ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน  2564  โดยสามารถดาวน์โหลด ร่างแนวทางการ
ประเมินฯ และเอกสารรับฟังความคิดเห็น ได้จากเว็บไซต์ www.oic.or.th ทีห่ัวข้อประชาพิจารณ ์

  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการภายในกำหนดเวลาด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ                                              

        (นายชูฉัตร ประมูลผล) 
         รองเลขาธิการ ด้านกำกับ 

                           ปฏิบัติงานแทน 
เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
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สายด่วนประกันภยั / Hot Line 1186 www.oic.or.th 

ว.๓๕๐๔

๒



 

 

 
  

 
 

ที่ 4131 /  

                             พฤศจิกายน   2564 

เรื่อง ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อร่างแนวทางการประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม
ภายในของบริษัทประกันภัย 

เรียน นายกสมาคมประกันชีวิตไทย / นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
 

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)           
ได้จัดทำร่างแนวทางการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัย เพ่ือส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการความเสี่ยงและสามารถป้องกัน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างทันกาล และเป็นแนวทางให้บริษัทนำไปปรับใช้สำหรับการประเมินหรือทบทวนการ
ควบคุมภายในของบริษัทที่เหมาะสม อันจะทำให้บริษัทประกันภัยให้มีความมั่นคง โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่น
ต่อผู้เอาประกันภัย และประชาชน 

ในการนี้  เพ่ือให้ร่างแนวทางการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัย มีความครบถ้วน 
สมบูรณ์ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สำนักงาน คปภ. ขอให้ท่านพิจารณาร่างแนว
ทางการประเมินฯ ดังกล่าว และแจ้งเวียนให้แก่สมาชิกสมาคมฯ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะพร้อมทั้งเหตุผล และ
ส่งกลับมาที่อีเมล์ cg@oic.or.th ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน  2564  โดยสามารถดาวน์โหลด ร่างแนวทางการ
ประเมินฯ และเอกสารรับฟังความคิดเห็น ได้จากเว็บไซต์ www.oic.or.th ทีห่ัวข้อประชาพิจารณ ์

  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการภายในกำหนดเวลาด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง  
                                             

ขอแสดงความนับถือ                                              

        (นายชูฉัตร ประมูลผล) 
       รองเลขาธิการ ด้านกำกับ 

                          ปฏิบัติงานแทน 
                                  เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 
 
 
 

 
  

กลุ่มมาตรฐานธรรมาภิบาล 
โทรศัพท์  0-2515-3999 ต่อ 4512 
            083-826-23-53 
โทรสาร   0-2513-1458 
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สายด่วนประกันภยั / Hot Line 1186 www.oic.or.th 

 

คู่ฉบับ 

 

ชัยกร /ร่าง/พมิพ์ 
        อรุณี/ทาน 

ว.๓๕๐๔

๒



 

 

 
  
 

 

ที่ 4131 /  

                             พฤศจิกายน   2564 

เรื่อง ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อร่างแนวทางการประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม
ภายในของบริษัทประกันภัย 

เรียน นายกสมาคมประกันชีวิตไทย / นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
 

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)           
ได้จัดทำร่างแนวทางการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัย เพ่ือส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการความเสี่ ยงและสามารถป้องกัน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างทันกาล และเป็นแนวทางให้บริษัทนำไปปรับใช้สำหรับการประเมินหรือทบทวนการ
ควบคุมภายในของบริษัทที่เหมาะสม อันจะทำให้บริษัทประกันภัยให้มีความมั่นคง โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่น
ต่อผู้เอาประกันภัย และประชาชน 

ในการนี้  เพ่ือให้ร่างแนวทางการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัย มีความครบถ้วน 
สมบูรณ์ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สำนักงาน คปภ. ขอให้ท่านพิจารณาร่างแนว
ทางการประเมินฯ ดังกล่าว และแจ้งเวียนให้แก่สมาชิกสมาคมฯ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะพร้อมทั้งเหตุผล และ
ส่งกลับมาที่อีเมล์ cg@oic.or.th ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยสามารถดาวน์โหลด ร่างแนวทางการ
ประเมินฯ และเอกสารรับฟังความคิดเห็น ได้จากเว็บไซต์ www.oic.or.th ทีห่ัวข้อประชาพิจารณ ์

  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการภายในกำหนดเวลาด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง  
                                             

ขอแสดงความนับถือ                                              

        (นายชูฉัตร ประมูลผล) 
       รองเลขาธิการ ด้านกำกับ 

                          ปฏิบัติงานแทน 
                                  เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 
 
 
 
 

  

กลุ่มมาตรฐานธรรมาภิบาล 
โทรศัพท์  0-2515-3999 ต่อ 4512 
            083-826-23-53 
โทรสาร   0-2513-1458 
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สายด่วนประกันภยั / Hot Line 1186 www.oic.or.th 

สำเนา 
 

 

ชัยกร /ร่าง/พมิพ์ 
        อรุณี/ทาน 

ว.๓๕๐๔

๒


