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วัตถุประสงค 

การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพจะชวยสนับสนุนการตดัสินใจในการจัดการความเสี่ยงและสามารถ
ปองกันความเสียหายที่เกิดข้ึนไดอยางทันกาล ดวยเหตุนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริม         
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงไดออกประกาศ คปภ. วาดวยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข    
ในการรับเงิน การจายเงิน การตรวจสอบและการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัย เพื่อใหบริษัทประกันภัย  
มีโครงสรางองคกรและมาตรการที่เก่ียวของกับการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม สำหรับการดำเนินกิจกรรมทาง
การเงินและกิจกรรมหลักของบริษัทประกันภัยใหมีความมั่นคง โปรงใส และมีความเชื่อมั่นตอผูเอาประกันภัย  

 เพื่อใหการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัยมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ดังนั้น ประกาศ คปภ. 

วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจายเงิน การตรวจสอบและการควบคมุภายใน      

ขอ 32 (6) จึงกำหนดใหบริษัทตองมีการติดตาม ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคมุ

ภายในอยางสม่ำเสมอ รวมถึงบริษัทตองมีการทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของหนวยงาน

ตาง ๆ เปนระยะ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม  

ตอคณะกรรมการบริษัท โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นประกอบการรายงานทุกครั้ง 

สำนักงาน คปภ. จึงไดจัดทำแนวทางการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัย เพื่อใหบริษัท       

ไดนำไปปรับใชสำหรับการประเมินหรือทบทวนการควบคุมภายในของบริษัท และคาดหวังวาผลจาก        

แนวทางการประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัยจะทำใหบริษัทประกันภัย 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงผูบริหารของบริษัทประกันภัยสามารถนำผลลัพธ     

จากการประเมินฯ ไปใชประกอบการทบทวนในระดับกลยุทธ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทวา        

ควรมีการพัฒนา หรือปรับปรุงการควบคุมภายในของบรษิัทประกันภัยตามกิจกรรมการดำเนินงานที่สำคัญ ŘF

1 

และสอดคลองกับโครงสรางหนวยงานของบริษัทที่ดูแลเก่ียวกับการควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลทำให      

การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ อันจะทำใหธุรกิจประกันภัยมีความเขมแข็ง มีการกำกับดูแลกิจการท่ีดี             

และมีการบริหารความเสี่ยงแบบองครวมที่เขมแข็งและเปนที่เชื่อมั่นของประชาชน  

              แนวทางการประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัยไดจัดทำตาม   

กรอบแนวทางของมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (IAIS Insurance Core Principles) กฎหมาย   

วาดวยการประกันภัย และกฎหมายอนุบัญญัติกลุมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง          

เชน การกำกับดูแลกิจการท่ีดี หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการรับเงินการจายเงินการตรวจสอบ          

และการควบคุมภายใน หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองครวม (ERM) 

และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงนิ (ORSA) ของบริษัทประกันภัย  หลักเกณฑ วิธีการ

เงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยในสวนที่เก่ียวของ

 
1 กิจกรรมการดำเนินงานท่ีสำคัญของบริษัทประกันภัยควรพิจารณาใหครอบคลุมและสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทตามประกาศ คปภ. วาดวย

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองครวม และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบรษิัทประกันภัย  
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 บริษัทตองยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต จรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจซึ่งตองมีการดำเนินการ  
ท่ีแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบดานความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมของท้ังองคกร 

 คณะกรรมการบริษัทมคีวามเปนอิสระจากฝายบริหาร และมีการกำกับดูแลการควบคุมภายใน     
ของบริษัท 

 ฝายบริหารไดจัดใหมีโครงสรางสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการ และความรบัผิดชอบ

ท่ีเหมาะสมภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหบริษัทบรรลุวัตถุประสงค           

หรือเปาหมายในการดำเนินธุรกิจ 

 บริษัทมีกระบวนการที่จูงใจและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ เพ่ือสนับสนุนการดำเนนิการของบริษัท  
ใหเปนไปตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคในการดำเนินธุรกิจ 

 บริษัทมีการกำหนดใหบุคลากรทุกตำแหนงงาน รับผิดชอบตอการควบคุมภายใน ตามวัตถุประสงค   

ท่ีบริษัทกำหนด 



กับการฉอฉล หลักเกณฑการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ        

บริษัทประกันภัย รวมถึงสอดคลองกับมาตรฐานสากล/กรอบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO 1F

2   

คำนิยาม   

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดรวมกันโดยคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร  
และพนักงานในทุกระดับของหนวยธุรกิจในองคกรเพ่ือใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตสุมผล วาวิธีการหรือการ
ปฏิบัติงานที่กำหนดไวจะทำใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในของบริษัท ดังตอไปนี้   

 เพ่ือใหการดำเนินการของบริษัทประกันภัยมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ    
 มีความนาเชื่อถือโปรงใส และทันเวลาของรายงานทางการเงินและรายงานท่ีไมใชรายงาน

ทางการเงิน    
 มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวของ  

องคประกอบของการควบคุมภายใน 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 

บริษัทประกันภัยจำเปนตองมีสภาพแวดลอมของการควบคุมที่เหมาะสม รวมทั้ง มีการสงเสริม

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงของบริษัทใหอยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได     

(Risk Appetite) เพื่อใหมั่นใจไดวาการดำเนินการของบริษัทไดรับการบริหารจัดการและควบคุมอยาง

ระมัดระวัง โดยสภาพแวดลอมของการควบคมุประกอบดวยปจจัยที่สำคัญคือ คณะกรรมการและผูบริหาร   

ของบริษัท การควบคุมทางดานโครงสรางและวิธีการปฏิบัติงานการตรวจสอบอยางเปนอิสระ โดยสื่อสาร     

ใหพนักงานทุกคนในบริษัทเขาใจ ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายดานการควบคุมภายในของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

ผูบริหารการเงิน (FEI) สมาคมนักบัญชีแหงสหรัฐอเมริกา (AAA) และสมาคมนักบัญชีเพื่อการบริหาร (IMA)  
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แนวทางการพิจารณา 

 บริษัทตองยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต จรรยาบรรณ และจริยธรรม ŚF

3 ทางธุรกิจซึ่งตองมีการ

ดำเนินการที่แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบดานความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมของทั้งองคกร 

บริษัทมีการกำหนดมาตรฐานท่ีพึงปฏิบัติ รวมถึงส่ือสารใหแกพนักงานในทุกระดับทราบและ
ยึดถือปฏิบัต ิมีการกำหนดแนวทางการประเมินและกำหนดผูรับผิดชอบในการประเมินประสทิธิภาพ และ
ทบทวนความเหมาะสมของกรอบการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทใหสอดคลองกับกฎเกณฑหรือขอบังคับที่
เก่ียวของ เชน  

 - คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร มีการแสดงเจตนารมณที่ชัดเจน โดยประกาศเปนนโยบาย

ของบริษัท และปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางเก่ียวกับหลักความซื่อสัตยสุจริตฯ รวมถึงกำหนดความคาดหวังในเรื่อง

ดังกลาวเพ่ือผลักดันใหพนักงานในทุกระดับยึดถือปฏิบัติ 

- บริษัทควรจัดใหมีกลไกในการสื่อสารและแจงใหแกพนักงานในทุกระดับทราบเก่ียวกับ

วัตถุประสงค และขอกำหนดเก่ียวกับหลักความซื่อสัตยสุจริตฯ เชน ระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบภายใน

องคกร (Intranet) Email การปฐมนิเทศพนักงานใหม การอบรมผูบริหารและพนักงาน และการจัดสัมมนา 

เปนตน รวมถึงสื่อสารไปถึงผูใหบริการภายนอก4ถือปฏิบัติใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีบริษัทกำหนดในดาน

หลักความซื่อสัตยสุจริตฯ เชน กำหนดขอตกลงของการดำเนินการผานเงื่อนไขในสัญญาจาง หรอืจัดทำแนว

ปฏิบัติเก่ียวกับการดำเนินงานของผูใชบริการภายนอกเพื่อเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เปนตน 

- บริษัทมีการกำหนดมาตรฐานท่ีพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับหลักความซื่อสัตยสุจริตฯ เพ่ือใชเปนเกณฑ

ในการประเมินประสิทธิภาพและทบทวนความเหมาะสม เชน การกำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 

(Code of Conduct)  ขอพึงปฏิบัติท่ีดีของธุรกิจประกันภัย (Code of Best Practice) การระบุตัวชี้วัด หรือ

จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจที่สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อมโยงในเรื่องดังกลาวกับกฎหมาย/หลักเกณฑ

ที่เก่ียวของ รวมท้ังครอบคลุมประเด็นการตอตานการทุจริต เชน การเลี้ยงรับรองและการใหของขวัญในทาง

ธุรกิจ เปนตน 

 

 

 
3 สำนักงานราชบัณฑิตยสภาไดกำหนดนิยามของคำวา “ซื่อสัตย” หมายถึง การประพฤติตรงและจริงใจ ไมคิดคดทรยศ ไมคดโกงและไมหลอกลวง และคำวา “สุจริต” หมายถึง 
ความประพฤติชอบ และคำวา “จริยธรรม” หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม  จริยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎ
ศีลธรรม  
 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกำหนดนิยามของคำวา จรรยาบรรณ หมายถึง ความประพฤติที่ดีที่กำหนดข้ึนไวใหถือปฏิบัติสำหรับกลุมคนหรือผูที่เก่ียวของกับองคกรนั้นๆ 
โดยกำหนดในรูปแบบของนโยบายและแนวปฏิบัตแิยกตามแตละประเภทของเรื่อง เชน นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับกรรมการและผูบรหิาร นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการภายในองคกร นโยบายและแนวปฏิบัตเิก่ียวกับผูมีสวนไดเสีย เปนตน  
 

4 นิยามของคำวา การใชบริการจากบุคคลภายนอก สามารถอางอิงไดจากประกาศ คปภ. เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการใชบริการจากบุคคลภายนอก (Outsource) ของบริษัท
ประกันภัย ทั้งนี้ IAIS ไดยกตัวอยางผูใหบริการภายนอกของบริษัทประกันภัย ซึ่งอาจครอบคลุมถึงหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลเกี่ยวกับการควบคุมการดำเนินงานของบริษัท 
(Control Function) เชน หนวยงานตรวจสอบภายใน หนวยงานบริหารความเสี่ยง หรือหนวยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย เปนตน 
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 คณะกรรมการบริษัทมีความเปนอิสระ śF

5จากฝายบริหาร และมีการกำกับดูแลการควบคุม
ภายในของบริษัท 

บริษัทมีการกำหนด บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารโดย

คำนึงถึงหลักการแบงแยกอำนาจความรบัผิดชอบ (Segregation of Duties) ในการกำกับดูแล (Oversight) 

และการบริหารจัดการ (Management) ระหวางคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารอยางชัดเจน โดยโครงสราง

ของคณะกรรมการบริษัทตองมีความเหมาะสมกับขนาดและความซับซอนของธุรกิจ รวมถึงมีการพิจารณา    

ถึงขนาด องคประกอบ สัดสวนของกรรมการท่ีเปนอิสระ (Independent Director) กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

(Executive Director) และกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Non-Executive Director) เพ่ือสงเสรมิความเปน

อิสระจากฝายบริหารจัดการ และการถวงดุลอำนาจที่เหมาะสมภายในคณะกรรมการบริษัท รวมถึงเปนไป  

ตามขอกำหนดของประกาศ คปภ. วาดวยการกำกับดูแลกิจการที่ดี เชน 

- บริษัทคำนึงถึงสัดสวนและองคประกอบของกรรมการที่มีความหลากหลาย (Diversity) ของ

คณะกรรมการ และผูทรงคณุวุฒิ ที่มคีวามรูและประสบการณเก่ียวกับธุรกิจในแขนงตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การประกันภัย  

- คณะกรรมการบริษัทควรประกอบดวยกรรมการที่มีความรูและความเชี่ยวชาญ (Specialist 

Expertise) ที่เปนประโยชนตอบริษัทในหลากหลายสาขาวิชา เชน การประกันภัย การลงทุน การบริหารความ

เสี่ยง การตลาด เศรษฐศาสตร การเงินและบัญชี กฎหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

- จำนวนกรรมการที่เปนผูบริหารควรพิจารณาความเหมาะสมของสัดสวนของกรรมการอิสระ

และกรรมการที่ไมเปนผูบรหิาร เพ่ือปองกันไมใหอำนาจในการลงมติตกอยูที่กรรมการกลุมใดกลุมหนึ่ง    

รวมถึงเพ่ือสงเสริมใหเกิดความเปนอิสระในการตัดสินใจเชิงธุรกิจที่สำคัญอยางอิสระของคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ไมควรเปนลูกจาง หรือพนักงานของบริษัท เนื่องจากอาจถูกลดทอนความเปน

อิสระและความเปนกลาง รวมถึงอาจถูกครอบงำใหปฏิบัติตามคำสั่งของผูอื่น ในการปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการ

ที่ไมเปนผูบริหารของบริษัท 

- บริษัทควรมั่นใจไดวา มีการกำหนดอำนาจหนาที่ของกรรมการแตละคนไวอยางชัดเจน6     

เพื่อสนับสนุนใหเกิดการแบงแยกหนาที่ในเชิงการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท   

รวมถึงมีการแบงแยกหนาที่อยางชัดเจนระหวางการบริหารจัดการของผูบริหารในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

เพื่อใหมั่นใจไดวา การกำกับดูแลและการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารจะมีการแบงแยก

หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ เชน 

 
5 ตามประกาศ คปภ. วาดวยการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติวาดวยการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ IAIS ไดกำหนดนิยามของคำวา ความเปนอิสระ หมายถึง การไม

ข้ึนอยูกับการควบคุมหรือสนับสนุนจากปจจัยอื่นๆ การไมมีสวนเก่ียวของในเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนหรือผลกระทบตอการตัดสินใจเชิงธุรกิจที่สำคัญ  
6 International Association of Insurance Supervisors (IAIS). 2019. ICP 7: Corporate Governance 7.1.4 Board’s effective oversight of senior 
management ICP 7.1.3: The allocation of responsibilities to individual Board members และประกาศ คปภ. วาดวยเรื่องการกำกับดแูลกิจการที่ดี ยกตัวอยาง เชน 
บริษัทมีการกำหนดอำนาจหนาที่ตามความรูและความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอบริษัทในหลากหลายสาขาวิชา เชน การประกันภัย การลงทุน การบรหิารความเสี่ยง 
การตลาด เศรษฐศาสตร การเงินและบัญชีกฎหมายและเทคโนโลยีสารสนเทศ” หรือ กำหนดอำนาจหนาที่ตามคุณสมบัติของกรรมการที่เปนอิสระ กรรมการที่เปนผูบริหาร และ
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร เปนตน 
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บทบาทและหนาทีข่องคณะกรรมการบริษัท บทบาทและหนาที่ของผูบริหาร 

- กำกับดูแลใหบริษัทมีการกำหนดทิศทาง

และเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของบริษัท 

รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบาย และกลยุทธในการ

ดําเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจ

อยางยั่งยืนและหลีกเลี่ยงการรับความเสี่ยงที่เกินกวา

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได 

- บริหารจัดการเพ่ือนำกลยุทธและนโยบายในการ

ดำเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไปปฏิบัติอยาง

มีประสิทธิภาพ (Day-to-day Operation) โดยคำนึง   

ถึงการสรางมูลคาในระยะยาวและการดำเนินธุรกิจอยาง

ยั่งยืนของบริษัท 

 

- กำกับดูแลใหบริษัทมีระบบการบริหาร 

ความเสี่ยงและควบคมุภายในตามที่กฎหมายกำหนด

เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซอน     

ของบริษัท และสามารถรองรับความเส่ียงที่สำคัญ 

รวมถึงกำกับดูแลใหบริษัทมีกระบวนการ และกลไกใน

การควบคุม ติดตามและตรวจสอบที่มีประสิทธิผล 

- ผูบริหารมีการบริหารจัดการใหมีการนำนโยบายในการ

ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่/

รับผิดชอบการดำเนินงานดานควบคมุภายในหรือบรหิาร

ความเสี่ยงของบริษัท และคำนึงถึงผลประโยชนตอผูเอา

ประกันภัย รวมท้ังสงเสริมใหบริษัทมีวัฒนธรรมการ

บริหารความเสี่ยง ดูแลและควบคุมความเสี่ยงของบริษัท

ใหอยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทกำหนด   

- กำกับดูแลบริษัทใหผูบริหารมีทักษะ         

ความเชี่ยวชาญและประสบการณเพียงพอ สอดคลอง

กับลักษณะในการดำเนินธุรกิจและสภาพแวดลอม

ความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลใหบริษัท      

มีนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่เก่ียวของกับการแตงตั้ง   

ถอดถอนและการสืบทอดตำแหนงของผูบริหาร 

รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบรหิาร        

และนโยบายการจายคาตอบแทนของผูบริหาร       

โดยสามารถใชเปนเกณฑในการตดิตามหรือ

ประเมินผลการบริหารจัดการของผูบริหาร และมีการ

ประชุมหารือและพิจารณาในประเด็นที่สำคัญ       

กับผูบริหารหรือคณะกรรมการชุดยอยที่เก่ียวของ 

อยางตอเนื่อง 

- บริหารจัดการใหบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผูบริหารเปนประจำทุกป7 โดยเปรียบเทยีบกับ

เปาหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว และรายงาน

ผลการประเมินตอคณะกรรมการบริษัท รวมถึงบริหาร

จัดการใหมีการกำหนดโครงสรางสายการบังคับบัญชา

หรือสายการรายงาน โดยมีการกำหนดหนาที่ความ

รับผิดชอบของแตละหนวยงานภายใตสายการบังคับ

บัญชานั้นอยางชัดเจน เอื้อตอการบริหารจัดการความ

เสี่ยง และการกำกับ ควบคมุ ตรวจสอบ รวมถึงบริหาร

จัดการใหมีการรายงานขอมูลที่สำคัญเก่ียวกับผลการ    

ดําเนินงานของบริษัท ระดับความเสี่ยงของบริษัทและ   

ผลการปฏิบัติงานของผูบริหารตอคณะกรรมการบริษัท

อยางถูกตอง เพียงพอ และทันเวลา  

 

 

 
7
 ประกาศ คปภ.  วาดวย เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
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 ฝายบริหารไดจัดใหมีโครงสรางสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการ และความ

รับผิดชอบที่เหมาะสมภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหบริษัทบรรลุวัตถุประสงค หรือ

เปาหมายในการดำเนินธุรกิจ  

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและมีหนวยงานหลักที่มีโครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบ    

ที่เหมาะสมกับขนาด และความซับซอนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีกลไกในการออกแบบและประเมินผล

ระบบการรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลำดับขั้น เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตามอำนาจสั่งการและความรับผิดชอบ

อยางเหมาะสม โดยจัดใหมีการมอบหมายหรือแบงแยกอำนาจหนาที่ในทุกระดับของหนวยธุรกิจ รวมถึง         

มีกระบวนการในการใชเทคโนโลยีเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการมอบหมายหรือแบงแยก

อำนาจหนาที ่ 

ทั้งนี้ บริษัทจะตองจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ          

เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลของคณะกรรมการบรษิัทในดานการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการสอบทาน     

และประเมินผลใหมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบและระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม

ของบริษัท รวมทั้ง มีหนวยงานหรือสวนงานที่ดำเนินงานดานคณิตศาสตรประกันภัยที่ครอบคลุมถึง          

การประเมิน ทบทวน สนับสนุน และจัดทำขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นแกบริษัทในเรื่องที่เก่ียวของ        

กับคณิตศาสตรประกันภัยและการเงิน เพ่ือใหบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจไดตามเปาหมาย เชน  

- บริษัทมีการพิจารณาถึงลักษณะ ขนาด และรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ เชน โครงสรางการดำเนิน

ธุรกิจ หรือสายการรายงานของแตละหนวยธุรกิจ เปนตน 

- บริษัทมีการพิจารณาถึงความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นจากภายในบริษัท หรือการใช

บริการจากบุคคลภายนอก 

- ผูบรหิารจัดใหมีการประเมินความเหมาะสมของโครงสรางองคกรที่เหมาะสมกับอำนาจหนาที่    

ของแตละระดับธุรกิจที่กำหนดไว โดยพิจารณาปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลตอโครงสรางองคกร เชน ปจจัยทาง

เศรษฐกิจที่สำคัญ สภาพแวดลอมตลาดที่เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงความตองการของผูบริโภค เปนตน  

- บริษัทมีการพิจารณาถึงกฎหมายหรอืหลักเกณฑตางๆท่ีเก่ียวของ เชน การรายงานขอมูลที่สำคัญ

ตอคณะกรรมการและผูบริหารตามประกาศ คปภ. วาดวยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำกับ

การบริหารความเสี่ยงแบบองครวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน และประกาศ คปภ. 

วาดวยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจายเงิน การตรวจสอบและการควบคุมภายใน

ของบริษัท เปนตน  

- บริษัทมีการมอบหมายหรือแบงแยกอำนาจหนาที่ในขอบเขตที่จำเปน และไมกอใหเกิดความเสี่ยง 

ที่อาจสงผลกระทบตอระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของบริษัท และปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน     

โดยการแบงแยกหนาที่ระหวางบุคคล หรือหนวยงาน ควรตองมีการสอบทานความถูกตองระหวางกันไมให

บุคคลคนเดียวปฏิบัติงานตั้งแตตนจนจบ เพ่ือปองกันความเสี่ยงตอขอผิดพลาดและการทุจริต หรือการกระทำ

ที่ไมเหมาะสม โดยแยกหนาที่การอนุมัติ การจดบันทึก การเก็บรักษา และการสอบทานออกจากกัน เชน 
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กิจกรรมการลงทุนควรมีการแบงแยกหนาที่การปฏิบัติงานอยางชัดเจนในการจัดทำทะเบียนคุมยอดหลักทรัพย       

การซื้อขาย การรับและจายเงิน รวมทั้งกำหนดผูมีอำนาจหนาที่ในการอนุมัติการลงทุน หรอืกิจกรรมการ

พิจารณารับประกันภัยและการเสนอขายควรมีการแบงแยกผูรับผิดชอบออกจากกันอยางชัดเจน เพ่ือปองกัน

ผลประโยชนทับซอน ปองกันหากผูทำหนาที่เสนอขายมุงเนนยอดขายเปนหลักอันเนื่องมาจากคาตอบแทน   

ซึ่งการพิจารณารับประกันภัยตองดูความเหมาะสมของภัยที่บริษัทรบัประกันเปนหลัก  เปนตน 

- บริษัทมีการนำเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสมเพื่อใชกำหนด ติดตามและประเมินผลเกี ่ยวกับ

อำนาจหนาที ่ในแตละระดับของหนวยธุรกิจ เชน ระบบการวางแผนทรัพยากรที่ครอบคลุมทั ้งกิจการ 

(Enterprise Resource Planning) หรือการกำหนดสิทธิ์ของแตละหนวยงานตามอำนาจหนาที่ในการเขาถึง

ขอมูลหรือระบบงานตางๆ เปนตน 

 บริษัทมีกระบวนการที่จูงใจและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ
ของบริษัทใหเปนไปตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคในการดำเนินธุรกิจ 

บริษัทหรือฝายทรัพยากรบุคคลมีนโยบาย ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบรหิารงาน
บุคลากรของบริษัทที่เหมาะสมกับขนาดและกิจการในแตละองคกรเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทให
เปนไปตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคในการดำเนินธุรกิจ   โดยมีกระบวนการทบทวนหรือประเมินความ
เหมาะสมของนโยบายดานการบริหารงานบุคคลอยางสม่ำเสมอ รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน เพื่อควบคุมคุณภาพการดำเนินงานและระบุชองโหว (Gap) เพ่ือใชพัฒนาบุคลากร หรือนโยบายที่
เก่ียวของกับการบริหารงานบุคลากรไดอยางเหมาะสม  ท้ังน้ี บริษัทควรมีการกำหนดหลักเกณฑ หรือแนวทาง
ในการจูงใจ พัฒนา และรักษาไวซึ่งพนักงานที่มีศักยภาพ  เพ่ือสนับสนุนใหแตละระดับของหนวยธุรกิจสามารถ
การดำเนินการไดตามเปาหมาย รวมถึงควรมีการกำหนดนโยบายการสรรหาผูสืบทอดตำแหนง โดยเฉพาะ
ตำแหนงที่กอใหเกิดความเสี่ยงท่ีสำคัญซึ่งอาจสงผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในของ
บริษัท เพ่ือสนับสนุนใหระบบควบคุมภายในสามารถดำเนินการไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ เชน 

- บริษัทมกีารกำหนดนโยบาย ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติดานการบริหารบุคลากรให

ครอบคลุมในทุกระดับของหนวยธุรกิจ โดยเฉพาะตำแหนงที่กอใหเกิดความเสี่ยงท่ีสำคัญเชน การสรรหา

บุคลากร การพัฒนาบุคลากร (อบรม/สัมมนา) การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาจายคาตอบแทน 

การสรรหาผูสืบทอดตำแหนง เปนตน   

- บริษัทมีการจัดโครงสรางองคกรและกำหนดอำนาจหนาที่ของบุคลากรบริษัทในทุก

ตำแหนงของระดับหนวยธุรกิจ เพ่ือใหสามารถกำหนดมาตรการในการสั่งการหรือมอบหมายหนาที่ความ

รับผิดชอบ รวมถึงมาตรฐานในการดำเนินงาน/มาตรการแกไขที่จำเปนไดอยางรอบดานทั่วถึงทั้งองคกร โดย

แนวทางในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจสงผลตอการดำเนินงานในแตละหนวยธุรกิจอยางตอเนื่อง 

เชน การปรับวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑ/ขอบังคับที่ถูกกำหนดขึ้นใหม หรือความเสี่ยง

ของแตละหนวยงานท่ีถูกระบุข้ึนใหม เปนตน 

- บริษัทมกีารกำหนดหลักเกณฑหรอืแนวทางในการจูงใจ พัฒนา และรักษาไวซึ่งพนักงาน

ที่มีศักยภาพ เชน การอบรม การพัฒนาศักยภาพ การโยกยายตำแหนงงาน การฝกงาน การกำหนด

คาตอบแทนหรือสวัสดิการพนักงาน เปนตน 
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- บริษัทมีการระบุและประเมินถึงตำแหนงงานที่กอใหเกิด/อาจกอใหเกิดความเสี่ยงท่ีสำคัญตอ

การบรรลุวัตถุประสงคในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยประเมินจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นถาไมมี

ผูรับผิดชอบในตำแหนงงานดังกลาว รวมถึงพัฒนาแผนสำรองในการมอบหมายความรับผิดชอบในตำแหนงงาน 

เชน การจัดสัมมนา/ฝกอบรมใหแกผูท่ีเขาดำรงตำแหนงใหม การสรรหาบุคคลภายในเพื่อดำเนินการทำหนาที่

แทนเปนการชั่วคราว หรือมาตรการตางๆที่สงผลใหการสืบทอดหนาที่ความรับผิดชอบของผูที่จะดำรงตำแหนง

ใหมใหเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เปนตน 

 บริษัทมีการกำหนดใหบุคลากรทุกตำแหนงงาน รับผิดชอบตอการควบคุมภายในตาม

วัตถุประสงคท่ีบริษัทกำหนด 

บริษัทมีการสรางแรงจูงใจเพ่ือใหบุคลากรมีความรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน             

และมีมาตรการควบคมุเพื่อใหแตละสวนงานสามารถดำเนนิการไดตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ไดตั้งไว 

โดยมีการติดตามและประเมินผลถึงความเหมาะสมของการปฏิบัติหนาที่ ภาระความรับผิดชอบ และแรงกดดัน

ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่และภาระความรับผิดชอบ ซึ่งควรมีการปรับปรุงตามความเหมาะสมอยาง

ตลอดเวลา เชน 

          - บริษัทมีการกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ที่เก่ียวของกับการควบคมุ

ภายในใหสอดคลองกับภาระความรับผิดชอบ ความทาทาย และเปาหมายในการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้น

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

(OKRs) เปนตน ทั้งน้ี ตัวชี้วัดที่สามารถสะทอนถึงความเสี่ยงท่ีเหมาะสม/การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ เชน 

กิจกรรม ตัวอยางความเสี่ยง ดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง 

การเสนอขายและการ

จัดเก็บเบี้ยประกันภัย 

ไมสามารถจัดเก็บเบี้ยประกันได

ตามระยะเวลาที่กำหนด และมี

เบี้ยประกันภัยรับไมเปนไปตาม

แผน/เปาหมายที่ไดตั้งไว 

- อัตราเบี้ยประกันภัยคางรับ แยกตามชอง

ทางการขาย 

- อัตราการตออายุกรมธรรมประกันภัย 

- อัตราการยกเลิกกรมธรรมประกันภัย 

การพิจารณาการรับ

ประกันภัย 

ไมมีขอมูลอยางเพียงพอในการ

พิจารณารับประกันภัยทำใหบริษัท

รับประกันภัยในอัตราเบี้ยที่ไม

เหมาะสม 

- อัตราสวนคาสินไหมทดแทน 

- อัตราสวนคาใชจายในการรับประกันภัย 

การบริหารจัดการคา

สินไหมทดแทนและ

ผลประโยชนตาม

กรมธรรมประกันภัย 

ไมมีขอมูลสถิติที่เพียงพอ หรอื

ขอมลูไมสะทอนความเสี่ยงท่ีอาจ

เกิดขึ้นในอนาคต 

- คาความผันผวนของการประมาณการและ

ความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง 

- จำนวนขอรองเรียนในการจัดการสินไหม

ลาชา 

- บริษัทมีการสรางแรงกดดันใหเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่และภาระความรับผิดชอบ    

โดยตองมีการประเมินและปรับปรุงที่สามารถเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคในการดำเนินงานที่คาดหวัง รวมถึงมี

การใหรางวัล/ผลตอบแทนท่ีสอดคลองกับนโยบายการจายคาตอบแทนท่ีบรษิัทไดกำหนดไว ซึ่งสามารถ
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สะทอนวัตถุประสงคและความเสี่ยงของแตละหนวยงานอยางเหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลถึง

ความเหมาะสมของการปรับปรุงอยางตลอดเวลา ทั้งนี้ การกำหนดนโยบายคาตอบแทนใหมีประสิทธิผล   

บริษัทควรพิจารณาปจจัยที่สำคัญ ไดแก (1) การพิจารณารูปแบบการจายคาตอบแทน ระหวางองคประกอบ

แบบคงท่ี (Fixed Component) และองคประกอบแบบแปรผัน (Variable Component) โดยสามารถ

กระตุนใหบุคลากรมุงทำงานเพื่อผลักดันเปาหมายขององคกรใหบรรลุผลมากขึ้น ซึ่งการจายคาตอบแทนแบบ

แปรผันจะมุงวัดจากผลงานเปนหลักและใหความสำคัญกับการจายที่ไมผูกพันเปนภาระในอนาคต  (2) เกณฑ

ในการกำหนดคาตอบแทนท่ีพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่คาดหวัง เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการสรางแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงาน และรักษาบุคลากรที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณขององคกรไดอยางเพียงพอ       

และ (3) การกำหนดคาตอบแทนที่ครอบคลุมตั้งแตคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และบุคลากรท่ีกอใหเกิด

ความเสี่ยงหลัก ทั้งนี้ การกำหนดคาตอบแทนไมควรกดดันหรอืแปรผันกับยอดเงินมากเกินไปจนเปนมูลเหตุ

ของการยอมรับความเสี่ยงท่ีมากขึ้นของบุคลากร ซึ่งอาจมีผลทำใหบริษัทเกิดขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจ และ

ทำใหผูเอาประกันภัยไดรับผลกระทบหรือความเสียหายในท่ีสุด  

- บริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ตั้งแตคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงานในทุก

ระดับของหนวยธุรกิจ และผูใหบริการภายนอก โดยอาจดำเนินการผานการประเมินรูปแบบตางๆ            

เชน การประเมินขามสายงานในแตละระดับของหนวยธุรกิจ (Cross Evaluation) การประเมินตนเอง (Self-

Assessment) หรือการประเมินผลโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตางๆ (Benchmarking) เปนตน 

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Assessments) 

เนื่องจากธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจที่เก่ียวของโดยตรงกับการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ บริษัทจึงพึงมี

ระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการตดัสินใจและการวิเคราะหเชิงกลยุทธ          

ซึ่งรวมไปถึงกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่สามารถเชื่อมโยงกลยุทธทางธุรกิจ           

และการดำรงเงินกองทุน การประเมินความมั่นคงทางการเงิน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ   

เหมาะสมกับขนาด ลักษณะ และความซับซอนของกิจกรรมการดำเนินธุรกิจของบรษิัท โดยตองเปนไปตาม 

ประกาศ คปภ. วาดวยเร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองครวม

และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงนิของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย 

 บริษัทมีการกำหนดเปาหมายอยางชัดเจนและเพียงพอท่ีจะชวยในการระบุและประเมินความ
เสี่ยงที่สงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

 บริษัทมีการระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุมเพื่อพิจารณาวิธีการจัดการความ

เสี่ยงที่เหมาะสม 

 บริษัทมีการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และการฉอฉล ซ่ึงสงผลกระทบตอการบรรลุ

เปาหมายหรือวัตถุประสงคในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

 บริษัทมีการระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะกระทบตอการควบคุมภายในอยางมี

นัยสำคัญ 
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แนวทางการพิจารณา 

 บริษัทมีการกำหนดเปาหมายอยางชัดเจนและเพียงพอท่ีจะชวยในการระบุและประเมิน
ความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

บริษัทมีการกำหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคดานการควบคุมภายในอยางชัดเจนและเพียง
พอที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพของการระบุและประเมินความเสี่ยงของบริษัท ดังตอไปนี้  

(1) บริษัทมีการกำหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการดำเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
      - มีความชัดเจน วัดผลได และมีความเปนไปได โดยสอดคลองกับสภาพปจจัยเสี่ยง หรือ

ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
  - มีความสอดคลองกับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดของบริษัทและชวงความเบี่ยงเบนของ

ความเสี่ยงที่ยอมรับได โดยการจัดทำกรอบระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดควรพิจารณาประเด็นที่สำคัญ ไดแก 
(1) แผนธุรกิจและการทดสอบภาวะวิกฤติ (2) การระบุความเสี่ยงที่เต็มใจยอมรับและไมเตม็ใจยอมรบั          
(3) ชวงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับไดตามความเสี่ยงที่ระบุไว (4) การใชดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่เกี่ยวของ ในการ
ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมด  

- วัตถุประสงคในการดำเนินธุรกิจของบริษัทควรมีความเชื่อมโยงระหวางกลยุทธทางธุรกิจ 
การบริหารความเสี่ยง และการบริหารเงินกองทุน โดยบริษัทควรคาดการณความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณที่อาจเกิดขึ้นจากแผนกลยุทธ ซึ่งนำมาสูความตองการของเงินกองทุน เพื่อใหสามารถวางแผนการ
บริหารเงินกองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 - บริษัทใชเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการดำเนินธุรกิจ เปนเกณฑในการจัดสรรทรัพยากร
ของบริษัทท้ังในดานการเงินและบุคคลากร เชน การกำหนดแนวทางหรือวิธีปฏิบัติในการจัดทำแผนรองรับการ
ดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) จัดใหมีการทดสอบแผน BCP ตลอดจนการ
สื่อสารผลลัพธที่ไดจากการทดสอบใหแกคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และหนวยงานที่เก่ียวของทราบ โดย
การรายงานควรระบุกรอบระยะเวลาของการประเมิน ทบทวนแผน BCP เพ่ือใหบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได
อยางตอเนื่องและเปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่บริษัทไดกำหนดไว 

- บริษัทมีกระบวนการพิจารณาการใชบรกิารจากบุคคลภายนอกถึงผลกระทบที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคการดำเนินธุรกิจ และมีการพิจารณาความเสี่ยงท่ีเกิดจากการใชบริการจากบุคคลภายนอกที่
กระทบตอการดำเนินธุรกิจ 

(2) รายงานทางการเงิน และรายงานที่ไมใชทางการเงินท่ีใชทั้งภายในและภายนอกองคกรของ
บริษัทมีความเชื่อถือได โดยมีความสอดคลองกับมาตรฐานหรอืกฎระเบียบที่เก่ียวของและสามารถสะทอน
ลักษณะกิจกรรมการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

(3) บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือหลักเกณฑที่เก่ียวของ โดยจัดใหมีระบบในการบริหาร
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงมีหนวยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรับผิดชอบติดตาม
ใหบริษัทมีการดำเนินธุรกิจที่สอดคลองกับกฎระเบียบหรือหลักเกณฑที่เก่ียวของ 

 บริษัทมีการระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุมเพื่อพจิารณาวิธีการจัดการความ
เสี่ยงท่ีเหมาะสม 

บริษัทจัดใหมีการระบุและประเมินภาพรวมความเสี่ยงท่ีสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายหรือ

วัตถุประสงคในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในทุกระดับของหนวยธุรกิจ ŜF

8 รวมถึงมีกระบวนการ หรอืแนวทางใน
 

8
 ประกาศ คปภ. วาดวยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองครวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน 
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การตอบสนองตอความเสี่ยงท่ีสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายหรอืวัตถุประสงคในการดำเนินธุรกิจของ

บริษัทไดอยางทันทวงท ีเชน  

- บริษัทมีการพิจารณาสภาพแวดลอมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการระบุความเสี่ยง       

ที่ครอบคลุมในแตละระดับของหนวยธุรกิจ ไดแก ระดับกิจการโดยรวม (Entity-wide level)                    

เชน สภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมประกันภัย โครงสรางองคกร เปาหมายหรือวัตถุประสงคในการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัท เปนตน และระดับกิจกรรมทางธุรกิจ (Activity level) เชน หนวยงานตางๆในองคกร      

(ฝายขาย ฝายการเงินและบัญชี หรือฝายสินจัดการสินไหม ฯลฯ) ลักษณะความซับซอนของธุรกรรม          

ทางการเงินตางๆ ผลประกอบการของแตละสวนงาน หรอืลักษณะของระบบขอมูลและการบัญชี เปนตน  

- บริษัทมีการพิจารณาถึงความจำเปนและสภาพแวดลอมความเสี่ยงของแตละสวนงาน ในการ

กำหนดกิจกรรมการควบคุม เพ่ือใหแตละหนวยธุรกิจมีมาตรการในการตอบสนองและบรรเทาความเสี่ยงอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการพิจารณาถึงปจจัยหรอืสภาพแวดลอมความเสี่ยงภายในและภายนอก

ที่จะสงผลกระทบตอการกำหนดกิจกรรมควบคุมในแตละกิจกรรมของหนวยธุรกิจ  

 - บริษัทมีการระบุความเสี่ยงสำคัญที่บริษัทเผชิญอยูในปจจุบัน และท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต 

รวมถึงประเมิน รวบรวม และติดตาม มีกระบวนการที่สนับสนุนใหหนวยงานภายในสามารถระบุ ประเมิน และ

บริหารความเสี่ยงของบริษัทใหอยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดและ

ผลกระทบของความเสี่ยง ซึ่งควรรวมถึงความเร็วท่ีจะเกิดผลกระทบเม่ือมีความเสี่ยงเกิดขึ้น และความคงทน

หรือระยะเวลาของผลกระทบหลังจากมีความเสี่ยงเกิดขึ้น  

- บริษัทควรมีการระบุและวิเคราะห ติดตามขอบกพรองและการละเมิดการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ เพื่อทำใหมั่นไดใจวามีการดำเนินการอยางเพียงพอ และมีการรายงานที่จำเปนตามหลักเกณฑหรือ

ขอบังคับท่ีเก่ียวของ ทั้งนี้ หนวยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายตองจัดใหมีประเมินตนเองในเรื่องของ

กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทและติดตามการปรับปรุงใดที่จำเปนเพ่ือใหความเสี่ยง

ดานการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทสอดคลองกับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดและวัตถุประสงคในการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัท  

 - บริษัทมีการสรางแนวทางการประเมินลักษณะความเสี่ยงของบริษัทที่เปนการคาดการณ     

ไปขางหนาโดยการประเมินสภาพแวดลอมความเสี่ยงท้ังภายในและภายนอกอยางตอเน่ือง เพื่อระบุ         

และประเมินความเสี่ยงท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนไดทันทวงทีŝF

9 ท้ังนี้ หนวยงานบริหารความเสี่ยงตองมีการจัดทำ

รายงานสถานะความเสี่ยงที่ระบุถึงความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญ และรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงเปนลายลักษณอักษร และนำเสนอแกคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ผูบรหิาร รวมถึงหนวยงานอื่นที่เกี่ยวกับการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใชประกอบ

เปนแนวทางในการรับมือหรือตอบสนองตอความเสี่ยงที่บริษัทกำลังเผชิญ 

 
9 ประกาศ คปภ. วาดวยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองครวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน  
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- บริษัทมีการประเมินภาพรวมความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใชบริการจากบุคคลภายนอก 

รวมถึงประเมินผลกระทบของการใชบริการจากบุคคลภายนอกที่มีตอการดำเนินธุรกิจไดอยางตอเน่ืองและการ

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของของบริษัท โดยมีการกำหนดแนวทางหรือกระบวนการในการตอบสนองตอ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใชบริการจากบุคคลภายนอก เพื่อใหความเสี่ยงดังกลาวไมสงผลกระทบตอการ

ดำเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง  

 บริษัทมีการพจิารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และการฉอฉล ซึ่งสงผลกระทบตอการ
บรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการดำเนินธรุกิจของบริษัท 

บริษัทมีกระบวนการบริหารและจัดการความเส่ียงดานการทุจริตและการฉอฉล โดยกำหนด    
เปนนโยบายซึ่งไดรบัการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเปนลายลักษณอักษร รวมถึงมีการระบุเหตุการณ        
และแหลงที่มาของความเสี่ยงดานการฉอฉลภายในและภายนอก ที่ครอบคลุมถึงการดำเนินงานที่อาจสง  
ผลกระทบตอรายได เงนิกองทุน ชื่อเสียง หรือการดำรงอยูของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทตองมีการกำหนดให          
มีผูรับผิดชอบดำเนินการสืบสวน/สอบสวนกิจกรรมที่ตองสงสัย และจัดใหมีการรายงานเก่ียวกับการทุจริต   
และการฉอฉล หรือการกระทำใดซึ่งสงผลกระทบรายแรงตอฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน หรือช่ือเสียง   
ของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัท โดยใหสอดคลองกับประกาศ คปภ วาดวยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ      
และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ในสวนที่
เก่ียวของกับการฉอฉล ประกาศนายทะเบียน วาดวยเร่ือง กำหนดแบบรายงาน พฤติกรรมท่ีอาจมีลักษณะเปน
การฉอฉลประกันภัย และชองทางการรายงานการฉอฉลประกันภัยสำหรับบริษัทประกันภัย รวมถึงกฎหมาย
อ่ืนท่ีเกี่ยวของ เชน   

- บริษัทมีการจัดทำมาตรฐานคุณสมบัติและความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร 
และพนักงาน โดยจัดใหมีการประเมินคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคลากรเปนประจำใหสอดคลองกับ
ตำแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบของแตละบุคคล              

- บริษัทมีการจัดทำหลักเกณฑและวิธีการในการรับลูกคาและจัดกลุมลูกคา มีแนวทางในการ

ตอบสนองตอความเสี่ยงของลูกคาที่แตกตางกันตามประเภทของการรับประกันภัย และสามารถแบงประเภท

ความเสี่ยงของลูกคาได โดยการจัดกลุมลูกคาตองแสดงใหเห็นถึงลักษณะของลูกคาท่ีมีความผิดปกติ รวมถึงจัด

ใหมีกระบวนการในการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Customer Due Diligence: CDD) 

อยางนอยตามกฎหมายเฉพาะหรือกฎระเบียบอื่นท่ีเก่ียวของ เชน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน แนวทางปฏิบัติการจัดใหลูกคาแสดงตน แนวปฏิบัติสำหรบัผูมีหนาที่รายงาน เปนตน 

- บริษัทมีการจัดทำหลักเกณฑและวิธีการในการบริหารจัดการการชดใชเงินตามสัญญา

ประกันภัยที่ชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงดานการฉอฉลในการเรียกรองการชดใชเงินตามสัญญาประกันภัย            

- บริษัทมีหลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของตัวแทน

ประกันภัยและนายหนาประกันภัย พรอมทั้งตรวจสอบประวัติ ประเมินคุณสมบัติและความเหมาะสม     

รวมถึงการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณอยางพอเพียง และมีการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงาน         

หรือแนวโนมการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งพฤติกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงดานการฉอฉล ของตวัแทน

ประกันภัยและนายหนาประกันภัย  
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- บริษัทมีนโยบายการใชบริการจากบุคคลภายนอก ในกรณีท่ีบรษิัทมีการใชบริการจาก

บุคคลภายนอก และกำหนดแนวทางการคัดเลือกผูใหบริการอยางเหมาะสมกอนที่จะทำสัญญาใหมหรือ

ทบทวนสัญญาเกา รวมทั้งติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงจากการฉอฉล จากการใช

บริการจากผูใหบริการ  

- บริษัทมีการสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตและการฉอฉลใหทุกหนวยงาน

ทราบและยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด โดยจัดใหมีการประเมินผล ติดตามและทบทวนการบริหารความเสี่ยง

ดานการทุจริตและการฉอฉลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง หรือทุกครั้งท่ีเกิดเหตุการณสำคัญที่อาจสงผลกระทบตอ

ความมั่นคงทางการเงินหรือความนาเชื่อถือของบริษัทอยางมีนัยสำคญั รวมถึงกำหนดผูรับผิดชอบใน        

การดำเนินการดังกลาว โดยมีการพิจารณาปจจัยตางๆ เชน โอกาสและความรุนแรงของผลกระทบจาก       

การฉอฉล มูลคาหรือผลลัพธของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น การบรรเทาความเสียหาย ความนาจะเปนของ  

การสมรูรวมคิดหรือกระทำการรวมกับผูอ่ืน ที่มาของการตรวจพบเหตุการณที่เก่ียวกับการทุจริตและการฉอฉล           

หรือการกระทำใดซึ่งสงผลกระทบรายแรงตอฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษัท เปนตน 

 บริษัทมีการระบุและประเมินการเปลี ่ยนแปลงที ่อาจจะกระทบตอการควบคุมภายในอยางมี

นัยสำคัญ 

บริษัทมีระบบหรือเครื่องมือในการระบุ ติดตาม และประเมินผลการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจ   
จะกระทบตอการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ ประกอบกับมีแนวทาง
ในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอยางทันทวงที ŞF

10 เชน 
- บริษัทมีกระบวนการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงภัยที่จะนำไปสูการทบทวน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินการบรรเทาความเสี่ยงภายใตกรอบแนวทางการบริหารความ

เสี่ยงแบบองครวม (ERM) เพ่ือใหมั่นใจไดวา การตัดสินใจโดยคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหาร มีการติดตาม

และรายงานในเวลาที่เหมาะสม และชวยใหบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และสามารถบริหาร

ความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรบัได โดยกรอบแนวทางฯควรมีกลไกในการรวบรวมความเสี่ยงและขอมลูใหมๆ 

รวมถึงมีระบบในการระบุและติดตามการละเมิด หรือความเปนไปไดในการละเมดิขีดจำกัดความเสี่ยงของ

บริษัท  

- บริษัทจัดใหมีการจัดทำเอกสารและรายงานการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญที่สงผลกระทบตอระบบ

ควบคุมภายใน กรอบการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตอคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผูบริหาร เพื่อใหมั่นใจวามีการนำไปใชจริงและมีการพิจารณาทบทวน

และปรับปรุงเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยูเสมอ 

- บริษัทจัดใหมีการระบุ และประเมินการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอการปฏิบัติตามกฎหมาย
ของบริษัท โดยหนวยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายตองมีการรายงานผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยระบุ
สาเหตุการไมปฏิบัติตามกฎหมายและแนวทางแกไข รวมถึงปญหาที่ไดรับการแกไขแลว เสนอตอผูบริหาร   
หรือคณะกรรมการบริษัท และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดทำและดำเนินแผนการบริหาร  

 
10

 ประกาศ คปภ. วาดวยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการรับเงิน การจายเงิน การตรวจสอบและการควบคุมภายในของบริษัท 
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ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมายทุกป โดยระบุชวงเวลาและหนวยงานรับผิดชอบ รวมถึงการดำเนนิการ
แกไขปญหาที่อาจทำใหไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได  

- บริษัทมีการพิจารณาถึงผลกระทบของการใชบริการจากบุคคลภายนอกท่ีมีตอสภาพแวดลอม

ความเสี่ยง และประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความสามารถในการปฏิบัติตามกฎหมาย          

ที่เก่ียวของ เพื่อใหการใชบรกิารจากบุคคลภายนอกเปนไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และระดับความ

เสี่ยงที่ยอมรับไดของบริษัท เชน บริษัทมีแผนในการดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง ในกรณีที่มีการหมดสัญญา  

หรือเงื่อนไขตางๆที่เปลี่ยนแปลงไป (Succession Issues) เพ่ือใหการใชบริการจากบุคคลภายนอกไมสงผลให

ธุรกิจหยุดชะงัก เปนตน  

 

3. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 

กิจกรรมการควบคุม เปนกลไกในการดำเนินการผานการใชนโยบายหรือวิธีปฏิบัติท่ีมุงเนนให บรษิัท

สามารถบรรลุวัตถุประสงคในการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนใหมีการรายงานและการปฏิบัติตามกฎหมายได

อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางมั่นคง และคำนึงถึงผลประโยชนของผูเอา

ประกันภัยไดอยางรอบดาน 

แนวทางการพิจารณา 

 บริษัทมีการกำหนด และพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อใหมีกระบวนการบรรเทาความเสี่ยง และ
สามารถดำเนินธุรกิจใหเปนไปตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
              บริษัทมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุม หรอืบริหารความเสี่ยงในทุกระดับของหนวยธุรกิจ ใหมี
ความสอดคลองกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรบัไดของบริษัท พรอมทั้งจัดใหมีกระบวนการประเมินประสิทธิภาพ    
ของกิจกรรมการควบคุม และระบบควบคุมภายในเพ่ือใหมั่นใจไดวาแตละหนวยธุรกิจจะมีการตอบสนองตอ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที และสามารถดำเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย กลยุทธ หรือระดับ   
ความเสี่ยงที่ยอมรับไดของบริษัท เชน     

- บริษัทมีการพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการควบคุม โดยมีการพิจารณาถึง

ปจจัยตางๆ เชน ลักษณะหรือรปูแบบของความเสี่ยงที่เกี่ยวของ เชน สาเหตุ ผลลัพธ และความนาจะเปน          

ที่จะเกิดขึ้น  ขีดจำกัดความเสี่ยง (Risk Limit) จุดประสงคหรือเปาหมายของการควบคุม โครงสราง          

และวัฒนธรรมองคกร การประเมินความคุมคาของแตละการควบคุมโดยวิเคราะหเปรียบเทียบจาก

ผลประโยชนและตนทุนของแตละกิจกรรมการควบคุม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะสงผลกระทบตอ

 บริษัทมีการกำหนด และพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือใหมีกระบวนการบรรเทาความเสี่ยง 
และสามารถดำเนินธุรกิจใหเปนไปตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

 บริษัทมีการกำหนด และพัฒนากิจกรรมควบคมุที่เหมาะสมกับการใชเทคโนโลยีของบริษัท และมี

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อใชสนับสนุนดานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทมีกิจกรรมควบคุมผานการกำหนดนโยบายหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
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ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และการดำเนินธุรกิจไดตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคของบริษัท เปนตน 

โดยมีตัวอยางของขีดจำกัดความเสี่ยง (Risk Limit) สำหรับธุรกิจประกันภัย เชน 

เหตุการณ (Scenario) ขีดจำกัดความเสี่ยง (Risk Limit) 

กระบวนการ Underwriting ลาชา ไมทันกับความ 

ตองการของลูกคา 

กำหนดเกณฑความสำเร็จเก่ียวกับการรักษา 

Service Level Agreement (SLA) ที่จะตอง

ตอบสนองลูกคาไมต่ำกวาเกณฑที่กำหนด 

ตัวแทนของบริษัท มีบริการหลังการขายหรือการ

ปฏิบัติตอลูกคาที่ไมเปนธรรม 

กำหนดเกณฑความสำเร็จเก่ียวกับการบรกิารของตัว

แทนท่ีเชื่อมโยงกับจำนวนเรื่องรองเรียนจากลูกคา/  

ผูเอาประกันภัย 

พนักงานขาดแรงจูงใจในการคดิคน/พัฒนา

นวัตกรรมใหมในองคกร 

กำหนดเกณฑความสำเร็จของโครงการที่เก่ียวของ

กับการสรางนวัตกรรมในองคกรไมใหต่ำกวาคา

มาตรฐานที่บริษัทกำหนด 

- บริษัทมีการกำหนดแนวทาง/หลักเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพิจารณาการใชบริการจาก
บุคคลภายนอก โดยมีการสอบทานหรือประเมินความเหมาะสมของแนวทางหรือหลักเกณฑดงักลาวอยาง
สม่ำเสมอ และจัดใหมีผูรับผิดชอบในการรายงานถึงปญหา หรือประเด็นสำคัญเก่ียวกับการใชบริการจาก
บุคคลภายนอกตอผูบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท  

 บริษัทมีการกำหนด และพัฒนากิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมกับการใชเทคโนโลยีของบริษัท 
และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อใชสนับสนนุดานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทมีการกำหนด และพัฒนากิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมในทุกระดับของหนวยธุรกิจสำหรับ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาถึงความจำเปนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในแตละระดับของ

หนวยธุรกิจ รวมถึงมีกระบวนการในการบริหารจัดการและพัฒนากิจกรรมควบคุมความเสี่ยงดานเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ

บริษัทอยางเหมาะสม şF

11 เชน  

              ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจไดวา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทสามารถสนับสนุนการควบคุมภายใน

และการบริหารความเสี่ยงไดอยางตอเนื่อง มีการปองกันหรือบรรเทาผลกระทบจากปจจัยภายในและภายนอก

ที่จะสงผลตอการหยุดชะงักของการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ซึ่งมีการกำหนดนโยบายและ

มาตรฐานในการดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องของบริษัทประกันภัย โดยเฉพาะอยางย่ิงระบบงานที่สำคัญตางๆ 

(Critical Business Functions) ของบริษัทท่ีตองกลับมาดำเนินการไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสมอยาง

รวดเรว็ สามารถดำเนิน ธุรกิจไดอยางตอเนื่อง และปฏิบัตติามภาระผูกพันที่มีตอผูเอาประกันภัยไดหากเกิด

เหตุการณที่ทำใหธุรกิจไมสามารถดำเนินงานไดตามปกติ และสามารถรักษาความปลอดภัยของขอมูลไดอยาง

รัดกุมซึ่งตองพิจารณาหลักการที่สำคัญ 3 ประการ ไดแก การรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษา

ความครบถวน (Integrity) และ การรักษาสภาพพรอมใชงาน (Availability) ของเทคโนโลยีสารสนเทศ/

 
11 ประกาศ คปภ. วาดวยเรื่อง หลักเกณฑการกำกับดแูลและบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ทรัพยสินสารสนเทศ รวมทั้งตองสอดคลองกับประกาศ คปภ. วาดวยเรื่อง หลักเกณฑการกำกับดูแลและ

บริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวปฏิบัติ เรื่อง การกำกับดูแลและบริหารจัดการความ

เสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวทางปฏิบัต ิเรื่อง การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business 

Continuity Management: BCM) และการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง (Business 

Continuity Plan: BCP) ของบริษัทประกันภัย  

 บริษัทมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม ผานการกำหนดนโยบายหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมการควบคุมในแตละระดับของหนวยธุรกิจที่เหมาะสม ตองสอดคลองกับกลยุทธ เปาหมายใน

การดำเนินธุรกิจ และสถานะความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ผานการใชนโยบาย  

หรือขั้นตอนในการปฏิบัติงาน มีการกำหนดหนาที่และความรับผิดชอบในแตละสวนงานอยางชัดเจน และจัดให

มีการประเมินหรือทบทวนความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมในแตละระดับของหนวยธุรกิจ เพื่อใหแตละ

สวนงานสามารถนำนโยบาย หรอืขั้นตอนในการปฏิบัติงานนำไปดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดผล

ในเชิงปฏิบัติ อันเปนผลใหแตละสวนงานสามารถดำเนินการไดตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคในการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัท เชน 

- บริษัทมีการประเมินหรือทบทวนความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมผานการใชนโยบายหรือ

วิธีปฏิบัติงานในแตละหนวยธุรกิจ โดยระบุสวนที่ตองไดรับการแกไข และกำหนดแนวทางการแกไขหรือพัฒนา

เพื่อใหแตละสวนงานมีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม และสามารถดำเนินการตามนโยบายหรือขั้นตอนใน  

การปฏิบัตงิานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ผูบรหิารจัดการใหมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบในแตละ

สวนงานใหสอดคลองตามขอบเขตของนโยบาย หรือขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการจัดสรรทรัพยากร

ดานบุคคลอยางเหมาะสม ตามโครงสรางองคกร และขอบเขตอำนาจหนาที่ของแตละสวนงาน เพ่ือใหมั่นใจ  

ไดวา แตละหนวยธุรกิจสามารถดำเนินการตามนโยบายหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไวไดอยางตอเน่ือง

และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจสงผลกระทบตอการบรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการ

ดำเนินธุรกิจไดอยางทันทวงที  

- บริษัทควรมีการประเมินและทบทวนความเหมาะสมของกิจกรรมควบคุมเปนระยะ เพื่อใหแนใจวา

กิจกรรมควบคุมมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับตนทุนท่ีเกิดขึ้น โดยระยะเวลาในการประเมินอาจ

ขึ้นอยูกับรอบการวางแผนธุรกิจ การประเมินประจำป หรือเมื่อพบวาประสิทธิภาพของกิจกรรมควบคุมลด

นอยลง ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากรายงานดานกลยุทธ รายงานทางการเงิน รายงานผลการปฏิบัติงาน และ

รายงานความเสี่ยงที่เก่ียวของ  

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

ระบบสารสนเทศ คือ กระบวนการประมวลผลขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทและความเสี่ยง

ที่บริษัทกําลังประสบอยูหรืออาจจะประสบในอนาคต และรายงานขอมูลท่ีไดจากการประมวลผลในรปูแบบ    

ที่ทำใหบุคลากรในบริษัทสามารถใชในการติดตาม สอบทานและปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของตน   

รวมถึงการจัดทำรายงานตอบุคคลภายนอก เชน ผูเอาประกันภัย ผูถือหุน และหนวยงานกำกับดูแล เปนตน 
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 บริษัทมีขอมูลที่จำเปนเพ่ือใชในการสนับสนุนการดำเนินการดานการควบคุมภายในของบริษัท 

 บริษัทมีการสื ่อสารขอมูลที่จำเปน รวมถึงเปาหมายและความรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับการ

ควบคุมภายใน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพของระบบ

ควบคุมภายในของบริษัท 

    บริษัทมีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจกระทบตอการควบคุมภายใน 

 

นอกจากนี้ บริษัทตองมีการสอบทานระบบสารสนเทศอยางเปนประจำเพ่ือประเมินความเหมาะสมและ    

ความเปนปจจุบันของรายงาน รวมถึงคุณภาพของการประมวลผลขอมลู  

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพิจารณา 

 บริษัทมีขอมูลที่จำเปนเพื่อใชในการสนับสนุนการดำเนินการดานการควบคุมภายในของบริษัท 

บริษัทมีกระบวนการระบุขอบเขตของขอมูลที่จำเปน จัดใหมีระบบสารสนเทศในทุกระดับของ

หนวยธุรกิจ รวมถึงมีแนวปฏิบัติสำหรับการรักษาความปลอดภัยและควบคุมความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ 

ทั้งนี้ ควรมีการทบทวน ประมวลผล และมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหาร เกี่ยวกับการใช

งานของระบบสารสนเทศ เพ่ือใหกระบวนการแกไขและพัฒนาระบบสารสนเทศ สามารถดำเนินการได    

อยางทันทวงที เชน  

 - ผูบรหิารมีหนาที่ในการจัดการใหมีการระบุขอบเขตของขอมูลที่จำเปนในแตละสวนงาน ซึ่งควร

พิจารณาจากรูปแบบการดำเนินงาน และสภาพแวดลอมความเสี่ยงของแตละสวนงาน หรอื ผูบริหารจัดการ  

ใหมีการกำหนดแนวทาง หรือวิธีการเพ่ือใหแตละสวนงาน ไดรับขอมูลที่จำเปนถูกตอง ครบถวนสมบูรณ และ

เพียงพอตอการตัดสินใจในแตละสวนงานไดอยางทันทวงที 

- บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางบูรณาการทั่วทั้งองคกร เพ่ือเปดโอกาสใหสามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพ ความเร็ว และความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศของผูใช รวมทั้งทำใหบริษัทสามารถ

รวบรวม จัดเก็บ และสรุปสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ โดยระบบดังกลาวควรจำกัดการเขาถึงสารสนเทศใหเฉพาะ  

ผูที่จำเปนตองใชขอมูลเทานั้นเพ่ือลดจำนวนของชองทางในการเขาถึงขอมูล และชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใน  

การลดความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการรักษาความปลอดภัยและความเปนสวนตัวของขอมูลโดยบริษัท          

อาจพิจารณาระบบสารสนเทศรูปแบบตางๆ เชน ระบบวางแผนทรัพยากรขององคกร (Enterprise Resource 

Planning: ERP) เครือขายการสื่อสารภายในกิจการ (Corporate Intranets) หรือระบบขอมูลเพ่ือ           

การวิเคราะหธุรกิจ (Business Intelligence Systems) เปนตน 
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 บริษัทมีการสื่อสารขอมูลที่จำเปน รวมถึงเปาหมายและความรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับ

การควบคุมภายใน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพของระบบควบคุม

ภายในของบริษทั 

บริษัทมีการกำหนดกระบวนการในการสื่อสารขอมูลท่ีจำเปนที่ครอบคลุมทุกสวนงาน โดยจัดให

พนักงานทุกระดับทราบและยึดถือปฏิบัติ และมีการกำหนดระบบการรายงานตอผูบริหาร รวมถึงกำหนด

ขั้นตอนในการรายงานขอมูลที่จำเปนอยางเหมาะสมทั้งจากภายในและภายนอกองคกร ซึ่งสอดคลองตาม

โครงสรางองคกร และสายการบังคับบัญชาของแตละสวนงาน เชน  

- บริษทัควรพิจารณาความเหมาะสมของการสื่อสาร วิธีการ และขอมูลที่จำเปนของแตละสวน

งาน โดยพิจารณาจาก เงื่อนไขความจำเปนของผูใชขอมูล ประเภทของขอมูล สถานการณ และระยะเวลาของ

การใชขอมูล รวมทั้งปริมาณของขอมูลที่แตละหนวยงานสามารถเขาถึงไดตองสอดคลองกับลักษณะการ

ดำเนินงานหรือความเสี่ยงของหนวยงานดวย เนื่องจากปริมาณของขอมูลที่เพ่ิมขึ้นอาจทำใหเกิดความเสี่ยงที่

เพิ่มข้ึนดวย เชน ความเสี่ยงดานการดำเนินงานที่เกิดจากการขาดประสิทธิภาพเนื่องจากมีขอมูลมากเกินไป 

หรือการปองกันและเก็บรักษาขอมูลยอมมีตนทุนท่ีสูงขึ้น เปนตน  

- สวนงานที่เปนเจาของความเสี่ยง (Risk owner) ควรมั่นใจไดวา มีกระบวนการหรือวิธีการใน

การรายงานขอมูลที่สำคัญหรือสื่อสารประเด็นที่สำคัญแกหนวยงานที่เก่ียวของในบริษัท หรอืนอกบริษัทได

อยางทันทวงที รวมถึงมีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจำเปนใหมีความถูกตองสมบูรณ และเปนปจจุบันอยู

ตลอดเวลา เชน การระบุความเสี่ยง ปญหาที่พบเจอในการปฏิบัติงาน ขอมูลสถิติท่ีสำคัญตางๆ เปนตน        

- หนวยงานที่มีหนาที่ดูแลเก่ียวกับการควบคุมการดำเนินงานของบริษัท (Control Function) 

เชน หนวยงานบริหารความเสี่ยง หนวยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย และหนวยงานตรวจสอบภายใน   

เปนตน ควรมีการสื่อสารและรายงานขอมูลที่สำคัญ เพ่ือเปนขอมูลใหคณะกรรมการบริษัทใชในการกำกับดูแล

การดำเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามเปาหมาย กลยุทธ หรือนโยบายของบริษัทที่ไดกำหนดไว  

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตองจัดใหมีการประชุมเปนประจำอยางนอยไตรมาสละหน่ึง

ครั้งเพ่ือติดตามสถานะความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงติดตามความคืบหนาใน

การบริหารความเสี่ยงและใหขอเสนอแนะในสิ่งที่ตองดำเนินการปรับปรุงแกไข ŠF

12  

- คณะกรรมการตรวจสอบควรใหขอเสนอแนะแกฝายบริหาร และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอสงสัย มีรายการหรือการกระทำเก่ียวกับ (1) รายการที่เกิด  

ความขัดแยงทางผลประโยชน (2) การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน    

(3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต/วินาศภัย หรอืกฎหมายอื่นที่เก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจ     

ของบริษัท šF

13  

 
12 ประกาศ คปภ. วาดวยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองครวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน 

13
 ประกาศ คปภ.วาดวย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการรับเงิน การจายเงิน การตรวจสอบและการควบคุมภายในของบริษัท  
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  บริษัทมีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบตอการควบคุมภายใน 

 บริษัทมีการกำหนดวิธีปฏิบัต ิและกระบวนการสื่อสารกับบุคคลภายนอก โดยจัดใหพนักงานทุกระดับ

ทราบและยึดถือปฏิบัติ และมีกระบวนการติดตาม ตอบสนองตอขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะท่ีไดรับจาก

บุคคลภายนอก พรอมทั้งประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดำเนินการแกไขปญหา หรือพัฒนาปรับปรุง 

เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการดำเนินงานไดอยางทันทวงที เชน    

 - บริษัทมีขอกำหนดเก่ียวกับการเผยแพรหรือเปดเผยขอมูลของบริษัทตอสาธารณะ                 

หรือบุคคลภายนอก ที่สอดคลองกับหลักเกณหรือกฎระเบียบที่เก่ียวของกับการเปดเผยขอมูล  

  - บรษิัทอาจจัดใหมีชองทางการสื่อสารที่แยกออกจากกันสำหรับคูคา ลูกคา หรือ 

ผูใหบริการจากบุคคลภายนอก เพื่อใหทุกฝายสามารถสื่อสารกับผูบริหาร หรือบุคลากรอ่ืนไดโดยตรง 

 - บริษัทมีการกำหนดชองทางการแจงเบาะแสและการรับเรื่องรองเรียนจากผูมีสวนไดเสียภายนอกไว

อยางชัดเจน เชน เจาหนาที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน เปนตน รวมถึงมีแนวทางการคุมครองผูแจงเบาะแสและ      

ผูรองเรียน โดยเก็บขอมูลของผูแจงเบาะแสและผูรองเรียนไวเปนความลับ  

 - บริษัทมีการกำหนดวิธีการ หรือแนวทางในการสื่อสารกับบุคคลภายนอก โดยคำนึงถึงปจจัยตางๆ 

เชน ผูรับสาร (Target Audience) รูปแบบและประเภทของการสื่อสาร (อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ 

สื่อสังคมออนไลน) ความทันเวลา และกฎหมายหรอืหลักเกณฑอ่ืนๆที่เก่ียวของ (อาทิ การเปดเผยขอมูล หรือ

การรายงานทางการเงิน) เปนตน เพ่ือใหมั่นใจไดวา บุคคลภายนอกจะไดรับและเขาใจถึงประเด็นสำคัญที่

บริษัทตองการจะสื่อสารออกไปอยางเหมาะสม เชน ในกรณีที่บริษัทปฏิเสธการชดใชเงิน หรือไมสามารถตกลง

กับผูเอาประกันภัย ผูรบัประโยชน หรือผูมีสิทธิเรียกรองได บรษิัทตองแจงแกบุคคลดังกลาวเปนลายลักษณ

อักษรพรอมทั้งระบุขอเท็จจริงเหตุผลของการปฏิเสธ หรือชี้แจงเหตุที่ไมอาจชดใช พรอมขอกฎหมายหรือ

เงื่อนไขในสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ บริษัทตองจัดใหมีชองทาง และวิธีการติดตอบริษัทกรณีหากผูเอาประกันภัย 

ผูรับประโยชนหรือผูมีสิทธิเรียกรองมีขอสงสัยเก่ียวกับผลการพิจารณาคาสินไหมทดแทน เปนตน  

- บรษิัทมีการรายงานประเด็นปญหา ผลกระทบที่เกิดจากการสื่อสารกับบุคคลภายนอก รวมถึงผลของการ

ดำเนินการแกไขหรือพัฒนาการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวของ ใหแกคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารทราบ  

 

5. กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 

บริษัทมีกระบวนการในการติดตามและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและสภาพ

แวดลอมของการควบคุม โดยบริษัทประกันภัยตองจัดใหมีหนวยงานหรอืผูทําหนาที่สอบทานหรือประเมินผล

อยางเปนอิสระ เพ่ือใหบริษัทเชื่อมั่นไดวา องคประกอบของการควบคุมภายในของบริษัทจะสามารถดำเนนิการ

 บริษัทจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือใหมั่นใจไดวาระบบควบคุม

ภายในของบริษัท จะสามารถดำเนินการไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 บริษัทจัดใหมีการประเมินและสื่อสารประเด็นที่ตองมีการปรับปรุงของการควบคุมภายในอยาง

ทันกาลและเหมาะสม 
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ไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางมั่นคง ตอเนื่อง และสามารถ

ทนทานตอสภาพแวดลอมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และรับผิดชอบตอผูเอาประกันภัยและประชาชน 

แนวทางการพิจารณา 

 บริษัทจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจไดวาระบบควบคุม

ภายในของบริษทั จะสามารถดำเนินการไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

บริษัทมีการกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลในทุกระดับของหนวยธุรกิจรวมถึงผูใหบริการ

ภายนอก เพื่อใหมั่นใจไดวาระบบควบคุมภายในของบริษัทจะสามารถดำเนินการไดอยางตอเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ ทำใหบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวและคำนึงถึงผลกระทบตอ 

ผูเอาประกันภัยไดอยางรอบดาน เชน 

- บริษัทมีการกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลในทุกระดับของหนวยธุรกิจรวมถึง            

ผูใหบริการภายนอก เชน การประเมินแบบตอเนื่อง (On-going Evaluation) หรอืการประเมินแบบรายครั้ง 

(Separate Evaluation) เปนตน  

- แนวทางการติดตามและประเมินผลควรมีการพิจารณาใหครอบคลุมในเรื่องท่ีสำคัญไดแก (1) ปจจัย

ที่สงผลตอการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เชน ระดับความเร็วของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอ   

การดำเนินธุรกิจของบริษัท ความเพียงพอ/เหมาะสมของบุคคลากรในการทำหนาที่ติดตามและประเมินผล     

เปนตน  (2) เกณฑการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อใชเปนเกณฑเปรียบเทียบเมื่อได ผลลัพธ

จากการประเมินในแตละครั้ง (3) เปาหมาย หรือวัตถุประสงคของการติดตามและการประเมิน (4) ขอบเขต

และความถ่ีของการติดตามและการประเมินควรมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง จำนวนธุรกรรม และมูลคาทาง

เศรษฐกิจ 

- ขอบเขตในการติดตามประเมินผลควรมีการพิจารณาใหครอบคลุมในเรื่องท่ีสำคญั ไดแก            

(1) กระบวนการรายงานขอมูลเพ่ือใหคณะกรรมการบรษิัทและผูบริหารไดรับขอมูลทันกาลและเพียงพอที่จะ

ทำใหสามารถปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบไดอยางสมบูรณ (2) นโยบายหรือกระบวนการเพ่ือใหบริษัท

มั่นใจไดวามีการปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรมและรับผิดชอบตอผูเอาประกันภัยและประชาชน เชน นโยบาย

การกำกับดูแลเก่ียวกับกระบวนการและขั้นตอนในการขายผลิตภัณฑประกันภัย นโยบายเพ่ือควบคุมการ

ปฏิบัติงานของคนกลางประกันภัย นโยบายและกระบวนการในการจัดการจายคาสินไหมทดแทนอยางรวดเร็ว

และเปนธรรมตอผูเอาประกันภัย การกำหนดชองทางและการติดตอประสานงานกับผูเอาประกันภัยหรอืผูรับ

ประโยชนอยางเปนระบบ หรือนโยบายและมาตรการในการจัดการเรื่องรองเรียน เปนตน (3) แนวทางการ

ติดตามและประเมนิผลการบริหารจัดการของผูบริหารและการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท (4) ระบบ

หรือกลไกที่เพียงพอที่จะมั่นใจไดวาการดำเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับตางๆ14 

(5) ระบบหรือกลไกในการติดตามใหระดับเงินกองทุนและสภาพคลองของบริษัทมีความมั่นคงและเพียงพอ 

รวมถึงสถานะความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง 

 
 

14 ประกาศวาดวยการรับ การจายเงิน การตรวจสอบ และควบคุมภายใน และขอกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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 บริษัทจัดใหมีการประเมินและสื่อสารประเด็นที่ตองมีการปรับปรุงของการควบคุมภายใน

อยางทันกาลและเหมาะสม 

บริษัทมีกระบวนการในการประเมินถึงผลลัพธที่ไดจากการประเมิน และสื่อสารขอบกพรองของการ

ควบคุมภายในรวมถึงกระบวนการในการติดตามความคืบหนาของการดำเนินการใหแกคณะกรรมการบริษัท 

ผูบรหิาร และหนวยงานรับผิดชอบที่เก่ียวของอยางทันทวงที เชน    

 - บริษัทจัดใหมีการแกไขปญหาที่ไดรับจากรายงานตางๆ และมีการติดตาม หรือประเมินผลลัพธของ    

การดำเนินการแกไขดังกลาว 

 - บริษัทหรือผูบริหารจัดใหมีการรายงานในประเด็นที่สำคัญแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด

ยอยที่เก่ียวของ อยางนอยดงัตอไปนี้ 

(1) ผลประเมินระบบควบคุมภายใน รายงานผลการตรวจสอบภายใน และรายงานความขัดแยง

ทางผลประโยชน   

(2) รายงานที่แสดงถึงฐานะการเงิน ความมั่นคง และสภาพคลองทางการเงนิของบริษัทอยาง

สม่ำเสมอ โดยอาจใหมีการรายงานในรปูแบบของอัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ  

- บริษัทจัดใหมีการสื่อสารผลลัพธของการตดิตามและประเมินผลใหแกคณะกรรมการบริษัทและ

ผูบรหิารทราบอยางทันทวงท ีเพื่อใชเปนขอมูลในการกำกับดูแลและบริหารจัดการใหระบบควบคุมภายในของ

บริษัทใหสามารถดำเนินการไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ เชน หนวยงานตรวจสอบภายในจัดทำรายงาน

ผลการติดตามและการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งระบุสิ่งตรวจพบที่สำคัญจากการตรวจสอบ 

รวมถึงขอเสนอแนะและการดำเนินการแกไข โดยมีการระบุความเห็นประกอบรายงานผลการติดตามและการ

ประเมนิการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ และชวงระยะเวลาของการดำเนินการแกไขเพื่อให

ระบบควบคุมภายในกลับมามีประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสม เสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เปนตน  

- บริษัทควรพิจารณาปจจัยแหงความสำเร็จที่กอใหเกิดการควบคมุภายในที่ดี ไดแก 

ปจจัยผลักดัน ซึ่งประกอบดวย (1) วัตถุประสงค (Purpose) ชัดเจน เพ่ือใหสามารถกำหนดทิศทางการทำงาน

และความคืบหนาได (2) ขอตกลงรวมกัน (Commitment) โดยพนักงานทุกระดับควรมีการตกลงรวมกันที่จะ

ปฏิบัติงานตามระบบงานที่วางไว  เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงคและเพิ่มคุณคาแกบริษัทหรือหนวยธุรกิจ       

(3) ความสามารถ (Capability) ในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถแขงขันได  ผูบริหารของ

หนวยงานควรเพิ่มขีดความสามารถในดานตางๆ เชน การบริหารงบประมาณ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูใหมีการนำไปใชอยางมีประสิทธิภาพ (4) การปฏิบัติการ (Action) พนักงานหรือ

ผูรับผิดชอบตองลงมือปฏิบัติอยางจริงจังและสม่ำเสมอ (5) การเรียนรู (Learning) บริษัทหรือหนวยธุรกิจตอง

เสริมสรางหรือสนับสนุนใหพนักงานทุกระดับมีการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น 

หรือพัฒนาระบบการควบคุมใหมๆ ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทหรือหนวยธุรกิจมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

กับสภาพแวดลอมและปรับเปลี่ยนไดอยางทันเหตุการณ ปจจัยเกื้อหนุน ซึ่งประกอบดวย (1) ผูบริหารให

ความสำคัญ โดยตองเปนผูรเิริ่ม ในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในขึ้นในบรษิัทหรือหนวยธุรกิจ และระบบ
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การควบคุมภายในนั้นตองไดรับการยอมรับในระดับปฏิบัติงาน (2) การประเมินความเสี่ยงและการบริหาร

ความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอ (3) การจัดการทรัพยากรบุคคลเปนระบบ/เหมาะสม (4) มีความรับผิดชอบและ

จิตสำนึกของบุคคลทุกระดับซึ่งเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหระบบควบคุมภายในไมมีประสิทธิผล เชน หากพนักงาน

มากกวาหนึ่งคนสมคบคิดกัน หรือและบุคคลภายนอกรวมกันทุจริตการเรียกรองคาสินไหมทดแทน หรือกรณีที่

ผูบรหิารอาจสั่งการใหจัดทำรายงานทางการเงินผิดไปจากหลักการบัญชี เพ่ือปกปดความผิดพลาดหรอืตองการ

แสดงผลการดำเนินงานที่ดีโดยการตกแตงตวัเลข เปนตน  
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บทสรุป 

  แนวทางการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัยฉบับน้ี จัดทำขึ้นโดยคำนงึถึงกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายในและสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สอดคลองกับหลักปฏิบัติ

สากล โดยบริษัทประกันภัยสามารถนำไปประยุกตใชเพ่ือเปนแนวทางในการสอบทาน ปรับปรุง ตลอดจน

พัฒนาการควบคุมภายในใหบรรลุวัตถุประสงคสำคัญ 3 ประการ คือ (1) เพ่ือใหการดำเนินการของบริษัท

ประกันภัยมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (2) รายงานทางการเงินมีความนาเชื่อถือ (3) มีการปฏิบัติตาม

กฎหมายกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของไดอยางถูกตองและเหมาะสม สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คาดหวังเปนอยางย่ิงวา แนวทางการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท

ประกันภัยที่ไดจัดทำขึ้นนี้ จะเปนประโยชนใหบริษัทมีกระบวนการควบคุม ติดตามและตรวจสอบที่มี

ประสิทธิภาพ เพ่ือใหการดำเนินธุรกิจมีผลประกอบการที่ดี มีความนาเชื่อถือ โปรงใส และเปนไปตามท่ีกฎหมาย

กำหนด  



25 
 

Frequently Asked Questions: FAQs 

ภายใตแนวทางการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัย 

 

คำถาม คำอธิบาย 

1. ในกรณีที่บริษัทจัดใหมีการระบุ และ
ประเมนิการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลกระทบตอ
การปฏิบัตติามกฎหมายของบริษัท โดย
หนวยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายตอง
มีการรายงานผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
โดยระบุสาเหตกุารไมปฏิบัติตามกฎหมาย
และแนวทางแกไขนั้น หนวยงานใดเปน
ผูรับผิดชอบในการกำหนดแนวทางแกไข 

หนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบในการกำหนดแนวทางการแกไขในกรณีดังกลาว 
จะเปนหนวยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (ผูประเมิน) หนวยงานที่
ไดรับการประเมิน หรือหนวยงานอื่นท่ีรับผิดชอบเปนผูประเมินการไม
ปฏิบัติตามกฎหมายก็ได   โดยขึ้นอยูกับขอตกลงรวมกันระหวางหนวยงานท่ี
ทำหนาที่ประเมิน กับหนวยงานท่ีไดรับการประเมิน วาหนวยงานใดจะเปน
ผูรับผิดชอบในการกำหนดแนวทางการแกไข  

2. หนวยงานท่ีดูแลเกี่ยวกับการควบคุม
การดำเนินงานของบริษัท (Control 
Function) ครอบคลุมหนวยงานใดบาง 

 ตามมาตรฐาน IAIS นั้น หนวยงานท่ีดูแลเก่ียวกับการควบคุมการดำเนินงาน
ของบริษัทประกันภัย (Control Function) ควรครอบคลุมการดำเนินงานที่
เก่ียวของกับการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) การตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) งานดานคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial) เปนตน โดย
หนวยงานดังกลาวควรมีการสื่อสารและรายงานขอมูลที่สำคัญตอ
คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดยอยที่เก่ียวของดวยซึ่งบริษัท
อาจจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอยเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานหนวยงาน
ดังกลาว เชน คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย เปนตน  

3. กระบวนการในการรายงานขอมูลที่
สำคัญของหนวยงานปฏิบัติตามกฎหมาย 
เชน การฝาฝนกฎหมายวาดวยการประกัน
ชีวิต/วินาศภัย หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ
กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เปนตน ควร
มีกระบวนการรายงานขอมูลตอ
คณะกรรมการบริษัทอยางไร 

ตามประกาศ คปภ. วาดวยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับ
เงนิ การจายเงิน การตรวจสอบและการควบคุมภายใน กำหนดใหหนวยงาน
ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายมีการรายงานขอมูลตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือคณะกรรมการชุดยอยอื่นท่ีไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
โดยหากหนวยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายมีการรายงานตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีหนาที่ในการ
รายงานขอมูลทีเ่กี่ยวของตอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งหากหนวยงานดูแล
การปฏิบัติตามกฎหมายมีการรายงานตอคณะกรรมการชุดยอยยื่นฯ เชน 
คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย เปนตน คณะกรรมการชุด
ยอยอืน่ฯ จึงมีหนาที่ในการรายงานขอมูลที่เกี่ยวของตอคณะกรรมการ
บริษัท  
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คำถาม คำอธิบาย 

4. ขอมูลที่กระทบตอการควบคุมภายใน 
ครอบคลุมประเด็นใดบาง หรือมีลักษณะ
อยางไร 

บริษัทอาจสื่อสารขอมูลที่กระทบตอการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจาก
องคประกอบของการควบคุมภายใน เชน 

องคประกอบการควบคุม
ภายใน 

ขอมูลที่ใช 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม ขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงภาพรวมองคกร 
ซึ่งอาจเปนขอมูลที่ใชสำหรับการพัฒนา/
การนำกิจกรรมควบคุมไปใช เชน แบบ
สำรวจความคิดเห็นพนักงาน เพ่ือ
รวบรวมขอมูลเก่ียวกับความประพฤติ
สวนบุคคลท่ีเกี่ยวของกับขอพึงปฏิบัติ
ของกิจการ เปนตน 

2. การประเมินความเสี่ยง ขอมูลที่ใชสำหรับการประเมินความ
เสี่ยงของกิจการ หรือความสำคัญของ
ความเสี่ยงในกระบวนการวิเคราะห
ความเสี่ยง ซึ่งสามารถเปนไดทั้งขอมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เชน ขอมูล
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภค 
ขอมูล Gap analysis ของกฎระเบียบ/
ขอบังคับที่เปลี่ยนไป เปนตน 

3. กิจกรรมการควบคุม ขอมูลที่ใชสำหรับสนับสนุนกิจกรรมการ
ควบคุมของบริษัท เพื่อใหการ
ดำเนินงานมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 
ตรงตามเปาหมายหรือวัตถุประสงค เชน 
แผนการดำเนนิงานขยายสำนักงาน/
สาขา หรือแผนการจัดซื้ออุปกรณ
สำนักงาน เปนตน 

4. กิจกรรมการติดตามผล ขอมูลที่ใชสำหรับการติดตามผล หรือ
ประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
ควบคุม หรอืการดำเนินงานอื่นๆที่
เก่ียวของ เชน การประเมินผลการ
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คำถาม คำอธิบาย 

ดำเนินงานภายในองคกร หรือแบบ
ประเมินรายได/กำไรของบริษัท เปนตน 

 

5. บรษิัทควรมีระบบหรือกลไกในการ
ติดตามใหระดับเงินกองทุนและสภาพคลอง
ของบริษัทมีความมั่นคงและเพียงพอรวมถึง
สถานะความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและ
ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง 
อยางไร 

บริษัทสามารถพิจารณาแนวทางในการติดตามใหระดับเงินกองทุนและสภาพ
คลองของบริษัทมีความมั่นคงและเพียงพอรวมถึงสถานะความเสี่ยงโดยรวม
ของบริษัทและประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมตามความ
เสี่ยงของแตละบริษัทไดเปนอยางนอย ตามประกาศ คปภ. วาดวย เรื่อง 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการจัดสงรายงานบริหาร
ความเสี่ยงแบบองครวมและการประเมินความเส่ียงและความมั่นคง
ทางการเงิน  

6. บรษิัทสามารถนำปจจัยแหง
ความสำเร็จเพ่ือกอใหเกิดการควบคุม
ภายในท่ีดี ในทางปฏิบัติไดอยางไร  

บริษัทอาจนำปจจัยแหงความสำเร็จ มาใชประกอบในการดำเนินงานที่
เก่ียวของกับการควบคุมภายในได ดังน้ี 

ปจจัยผลักดัน ตัวอยางของการดำเนินงาน 

(1) วัตถุประสงค (Purpose) 
ชัดเจน 

บริษัทมีการกำหนด
วัตถุประสงคของการควบคุม
ภายในที่ชัดเจน ซึ่งครอบคลุม
ประเด็นตางๆ ดังนี้ 

• มกีารดำเนินงานภายในบริษัท
ที่มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ    

• มีความนาเชื่อถือโปรงใส และ
ทันเวลาของรายงานทางการ
เงนิและรายงานที่ไมใชรายงาน
ทางการเงิน    

• มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เก่ียวของ 

(2) ขอตกลงรวมกัน
(Commitment) 

- คณะกรรมการบริษัทและ
ผูบรหิาร มีการแสดง
เจตนารมณท่ีชัดเจน มีการ
แสดงทาที และปฏิบัตตินให
เปนตัวอยางเก่ียวกับการ
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คำถาม คำอธิบาย 

ดำเนินงานดานการควบคุม
ภายใน รวมถึงกำหนดความ
คาดหวังในเรื่องดังกลาวเพ่ือ
ผลักดันใหพนักงานในทุกระดับ
ยึดถือปฏิบัติ 

(3) ความสามารถ 
(Capability) 

บริษัทมีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญและคุณภาพอยาง
เพียงพอ เพ่ือรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานดานการควบคุม
ภายในของบริษัท 

(4) การปฏิบัติการ (Action) บริษัทไดมีการสราง
สภาพแวดลอมในการ
ดำเนินงานใหพนักงานในทุก
ระดับของหนวยธุรกิจมีการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
อยางตอเน่ือง  

(5) การเรียนรู (Learning) บริษัทไดจัดใหมีการอบรมให
ความรูแกพนักงานในบริษัท
เก่ียวกับความรูดานกฎหมายที่
เก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท หรอืการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการทำงาน
ของพนักงานบริษัท 

ทั้งนี้ เพ่ือใหบริษัทหรือหนวยธุรกิจมีระบบการควบคมุภายในที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมและปรับเปลี่ยนไดอยางทันเหตุการณ บริษัทควรพิจารณา
ปจจัยเกื้อหนุน ซึ่งประกอบดวย (1) ผูบรหิารใหความสำคัญ โดยตองเปนผู
ริเริ่ม ในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในข้ึนในบริษัท (2) การประเมิน
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอ (3) การจัดการ
ทรัพยากรบุคคลเปนระบบ/เหมาะสม (4) มีความรับผิดชอบและจิตสำนึก
ของบุคคลทุกระดับซึ่งเปนปจจัยสำคัญท่ีทำใหระบบควบคุมภายในไมมี
ประสิทธิผล  
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ภาคผนวก ก การใชบริการจากผูใหบริการภายนอกอาจสงผลกระทบตอรายการความเสี่ยง (Key risks of 

outsourcing)  ทั้งนี้ ไมควรทำใหความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือสงผลกระทบตอความสามารถในการบริหารและ

ควบคุมความเสี่ยงของบริษัท โดยตัวอยางขอควรพิจารณาจากการใชบริการจากผูใหบริการภายนอก เชน 

ประเภทความเสี่ยง ขอควรพิจารณา 

ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic risk)  -การปฏิบัติงานของผูใหบริการภายนอกมีการดำเนินงานที่ไม

สอดคลองกับกลยุทธของบริษัทที่กำหนดไว 

ความเสี่ยงดานชื่อเสียง (Reputational risk)  -คุณภาพการใหบรกิารของผูใหบริการภายนอกอาจไมไดตาม

มาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว หรือไมเปนไปตามมาตรฐานสากล 

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Compliance risk)  

-ผูใหบริการภายนอกไมดำเนินการตามกฎระเบียบ ขอบังคับ

ของกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต และประกันวินาศภัย  

รวมไปถึงกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ (การคุมครองขอมูลสวน

บุคคล ฯลฯ )  

-ผูใหบริการภายนอกไมมีระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตาม

กฎหมายและการควบคุม (การปฏิบัติงาน) ทีเ่พียงพอ 

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational risk) -ความผิดพลาดจากระบบงาน (Technology failure) 

-กระบวนการจัดการภายในของผูใหบริการภายนอกที่ไมมี

ประสิทธิภาพ 

-เกิดกรณีทุจริต 

-บริษัทจะไมสามารถตรวจสอบการดำเนินการของผูใหบริการ

ภายนอกได 

ความเสี่ยงดานคูสัญญา (Counterparty risk)  -การประเมินมูลคาสัญญา (Valuation) หรือการประเมินคา

สนิไหมทดแทนเรียกคืนจากการประกันภัยตอ (Claim 

recovery) ไมเหมาะสม 

-ความสามารถในการชำระภาระผกูพันที่อาจเกิดขึ้นจากการทำ

สญัญาประกันภัยตอ หรอื การทำการสัญญาลงทุน  

ความเสี่ยงจากสภาวะแวดลอมในแตละประเทศ 

(Country risk) 

การเปลี่ยนแปลงหรือความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ การเมือง 

สงัคม และกฎหมายของผูใหบริการภายนอกที่ปฏิบัติงาน/

ดำเนินการอยูในตางประเทศ รวมไปถึงความซับซอนในการ

บริหารจัดการใหการดำเนินธุรกิจมีความตอเนื่อง 

ความเสี่ยงดานสัญญาและขอตกลง 

(Contractual risk) 

การบังคับตามสัญญาและขอตกลง  รวมไปถึงในกรณีใชบริการ

จากผูใหบริการภายนอกที่อยูในตางประเทศการบังคับใชตาม

กฎหมายระหวางประเทศ เปนตน 
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ประเภทความเสี่ยง ขอควรพิจารณา 

ความเสี่ยงดานการเขาถึงขอมูล (Access risk) -บริษัทไมสามารถเขาถึงขอมูลของผูใหบริการภายนอก อาทิ 

การเขาถึงขอมูลที่จำเปนตอการตรวจสอบของผูตรวจสอบ

ภายใน เปนตน  

-ความซับซอนของการดำเนินงานของผูใหบริการภายนอกที่

อาจเปนอุปสรรคในการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแล

ท่ีบริษัทไดกำหนดไว 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการกระจุกตัว

(Concentration risk) 

การใชบริการจากผูใหบริการภายนอกรายเดียวกัน  
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ภาคผนวก ข ตัวอยางของกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสมเพ่ือใหม่ันใจไดวาบริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจไดบรรลุ

ตามวตัถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไวได เชน  

กิจกรรมสำคัญ วัตถุประสงคของการควบคุม ตัวอยางกจิกรรมควบคุม 

การพัฒนาผลิตภัณฑ และการ

กำหนดเบ้ียประกันภัย   

เพ่ือใหมั่นใจไดวาการกำหนดเบี้ย

ประกันภัย มีความสอดคลองกับ

กลยุทธ หรือเปาหมายในการ

ดำเนินธุรกิจ รวมถึงระดับความ

เสี่ยงท่ียอมรับไดของบริษัท  

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

การเสนอขาย และการเก็บเบ้ีย

ประกันภัย   

 

เพ่ือมั่นใจไดวาบริษัทมีการกำกับ

ดูแลการใหบริการแกลูกคาอยาง

เปนธรรม (Market Conduct) 

รวมถึงมีชองทางในการเสนอขาย 

และมีบริการหลังการขายท่ี

เหมาะสมและเปนธรรมตอผูเอา

ประกันภัย 

1. มีระบบการติดตามความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการเสนอขายกรมธรรม
ประกันภัย ในทุกชองทางการขาย 
2. มีการแบงแยกหนาที่ระหวางผูรับเบี้ย
ประกันภัยและผูบันทึกบัญชีเปนคนละ
บุคคล เพื่อปองกันการทุจริต 
3. มีรายงานวิเคราะหอายุลูกหนี้ เพื่อเปน
ประโยชนในการติดตามหนี้ของลูกหนี้คง
คาง หรือชำระลาชา 
4. จัดทำทะเบียนเพื่อควบคุม
ใบเสร็จรับเงนิ 
5. มีชองทางการรับเรื่องรองเรียน เพื่อ
ดูแลและอำนวยความสะดวกแกลูกคาใน
ทุกชองทาง 

การพิจารณารับประกันภัย เพ่ือใหมั่นใจไดวา การพิจารณา

รับประกันภัยมีความถูกตอง

เปนไปตามนโยบายการรบั

ประกันภัยของบรษิัท  

1. ฝกอบรมพนักงานรับประกันภัยเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง 
2. ใหอำนาจในการพิจารณาและสอบทาน
การรับประกันภัยตามขอบเขตและอำนาจ
ของแตละตำแหนงงาน ตามระดับความ
คุมครองหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน  
3. มีระบบจัดการเพ่ือแจงเตือนกรณีที่มี
การรับประกันภัยเกินกวาความสามารถใน
การรับประกันภัยของบรษิัท 
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กิจกรรมสำคัญ วัตถุประสงคของการควบคุม ตัวอยางกจิกรรมควบคุม 

การประเมินสำรองประกันภัย   เพ่ือใหมั่นใจไดวา บริษัทมีการ

ประเมินภาระผูกพันตาม

กรมธรรมประกันภัยเปนไปตาม

หลักคณิตศาสตรประกันภัย และ

หลักเกณฑที่สำนักงานประกาศ

กำหนด  

1. จัดใหมีนักคณิตศาสตรประกันภัย
เพ่ือใหการประเมินฯเปนไปตามหลักการ
ทางคณติศาสตรประกันภัย 
2. มีการจัดกลุมความเสี่ยงอยางเหมาะสม
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย และ
หลักเกณฑที่สำนักงานประกาศกำหนด 
เพ่ือใหการประเมินฯมีความสมเหตุสมผล 
3. มีกระบวนการสอบทานความถูกตอง
ของขอมูลที่นำไปใช 

การบริหารจัดการคาสินไหม

ทดแทนและการจายผลประโยชน

ตามกรมธรรม (ประกันวินาศภัย: 

การบริหารจัดการคาสินไหม

ทดแทน) 

เพ่ือใหมั่นใจไดวา บริษัทมีการ

ติดตามการจัดการคาสินไหม

ทดแทนและการจายผลประโยชน

ตามกรมธรรม รวมถึงบริหาร

จัดการอยางมีประสิทธิภาพ และ

เปนธรรมตอผูเอาประกันภัย 

1. มีการสอบทานความถูกตองของขอมูล
การรับประกันภัย ผลประโยชนตาม
กรมธรรม และสินไหมทดแทนในอดีตกอน
พิจารณาอนุมัติคาสินไหมทดแทน  
2. มีการแบงแยกหนาที่ระหวางผูพิจารณา
อนุมัติคาสินไหมทดแทนและผูมีอำนาจใน
การจายเงินคาสินไหมทดแทนเปนคนละ
บุคคล เพื่อปองกันการทุจริต 

การประกันภัยตอ เพ่ือใหมั่นใจไดวา บริษัทบริหาร

การประกันภัยตอไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค

ของกรอบการบริหารการ

ประกันภัยตอ 

1. จัดใหมีกระบวนการในการติดตาม
อันดับความนาเชื่อถือของผูรับประกันภัย
ตอ และความสามารถในการปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันใหเปนไปตามเงื่อนไข           
ที่กำหนดไว  
2. จัดทำหลักเกณฑการคัดเลือก 
ผูรับประกันภัยตอ โดยควรคำนงึถึงอันดับ
ความนาเชื่อถือข้ันต่ำที่บริษัทยอมรับได 
3. มีกระบวนการติดตาม ควบคุม และ
ตรวจสอบการรับและจายเงินของนายหนา
ประกันภัยตอ 
4. บริษัทตองจัดทำเอกสารสัญญา
ประกันภัยตอใหมีความครบถวน สมบูรณ 
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น เพ่ือใหมั่นใจไดวา บริษัทมีการ

จัดสรรการลงทุนอยางเหมาะสม 

สอดคลองกับกลยุทธ หรือ

เปาหมายในการดำเนินธุรกิจ และ

1.  มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการลงทุนโดยหนวยงาน
อิสระ 
2.  มีการติดตามและจัดทำรายงานสัดสวน
การลงทุนในหลักทรัพยของบริษัท 
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กิจกรรมสำคัญ วัตถุประสงคของการควบคุม ตัวอยางกจิกรรมควบคุม 

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑท่ี

เกี่ยวของ 

3.  มีการสอบทานความถูกตองของรายการ
ที่เก่ียวของกับการลงทุน กระทบยอด
รายไดจากการลงทุน 

การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน   เพื่อใหมั่นใจไดวา บริษัทสามารถ

สรางความสมดุลระหวาง

สินทรัพยและหนี้สิน ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และรองรับ

เหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอ

ความมั่นคงและฐานะทางการเงิน

ของบริษัท  

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

ประเมินความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม

สอดคลองกันของสินทรัพยและหนี้สิน  

การใชบริการบุคคลภายนอก  

(ถามี)  

เพ่ือใหมั่นใจไดวา บริษัทจะ

สามารถดำเนินธุรกิจไดอยาง

ตอเนื่อง และมีแนวทางที่ชัดเจน

เกี่ยวกับการพิจารณาการใช

บรกิารจากบุคคลภายนอก 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

บรรณานุกรม 

1. จันทรา สาขากร, นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปะพร ศรีจั่นเพชร. 2554. การตรวจสอบภายในและการ
ควบคุมภายใน (พิมพครั้งท่ี 1). หางหุนสวนจำกัด ทีพีเอ็น เพรส 
2. กัลยาณี เสนาสุ. 2556. การบริหารคาตอบแทนเชิงกลยุทธ. สำนักพิมพ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร 
3. สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปภัมภ. 2560. กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ. บริษัท แอค
ทีฟพริ้นท จำกัด 
4. สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปภัมภ. 2560. กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ: ตัวอยาง
เครื่องมือสำหรับการประเมินประสิทธิผลของระบบควบคมุภายใน. บริษัท แอคทีฟพริ้นท จำกัด 
5. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. 2549. แนวทางการควบคุมภายในที่ดี  
6. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย. 2557. แบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายใน 
7. ธนาคารแหงประเทศไทย. 2561. แนวทางการตรวจสอบแบบเนนธุรกรรมท่ีสำคญัของสถาบันการเงนิ 
8. ประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 
9. ประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองครวม และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการ
เงินของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันท่ี 18 มกราคม 2562 
10. ประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย ในสวน
ที่เก่ียวของกับการฉอฉล พ.ศ.2561 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 
11. ประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการรับเงิน การจายเงนิ การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 
2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 
12. ประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการรับเงิน การจายเงนิ การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 
13. ประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑการกำกับดูแล 
และบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 
1 กันยายน 2563 
14. ประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขในการชดใชเงิน หรือคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 

2559 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 
15. สำนักงาน คปภ. 2554. คูมือการตรวจสอบตามความเสี่ยง  
16. สำนักงาน คปภ. 2552. คูมือการการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย 
17. สำนักงาน คปภ. 2551. คูมือบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของบริษัทประกันภัย 
18. สำนักงาน คปภ. 2551. แนวทางปฏิบัติในการคำนวณเงินสำรองคาสินไหมทดแทนของธุรกิจประกัน
วินาศภัย 
19. นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ. 2562. บทความ “ระบบการควบคุมภายใน....สำคญัอยางไร” 



35 
 

20. KPMG International Limited. 2000. Internal Control: A Practical Guide 

21. IFAC. 2012. Evaluating and Improving Internal Control in Organizations 

22. PWC. 2013. The updated COSO Internal Control Integrated Framework 

23. International Organization of Securities Commissions. 2005. Outsourcing in Financial Services 

24. SIGMA. 2019. Guidelines for assessing the quality of internal control systems 

25. Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS). 
2003 .Internal Control For Insurance Undertakings 

26. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 2013. 

Internal Control-Integrated Framework  
27. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 2015.  

Governance and Internal Control-Leveraging COSO across Three Lines of Defense  
28. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 2017.  

Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy and Performance 
29. International Association of Insurance Supervisors (IAIS). 2019. ICP 5: Suitability of Persons 

30. International Association of Insurance Supervisors (IAIS). 2019. ICP 7: Corporate 

Governance 
31. International Association of Insurance Supervisors (IAIS). 2019. ICP 8: Risk Management 

and Internal Control 
32. The Joint Forum (Basel Committee on Banking Supervision, International Organisation of 

Securities Commissions, International Association of Insurance Supervisions). 2005. 

Outsourcing Guidance for Financial Services 


