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โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยท่ี

เกี่ยวของกับธุรกรรมทางการเงนิผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 
   

สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ ดานกำกับ สำนักงาน คปภ. 

ความเปนมา และวัตถุประสงค 

สำนักงาน คปภ. ไดมีประกาศ คปภ. วาดวยเรื ่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื ่อนไขในการรับเงิน การจายเงิน       

การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย ซึ่งมีขอกำหนดใหบริษัทตองมีระเบียบปฏิบัติ

เกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน ซึ่งในปจจุบันระบบการรับเงิน การจายเงิน ของธุรกิจประกันภัยมีการทำธุรกรรมผาน

ชองทางอิเล็กทรอนิกสและมีแนวโนมมากขึ ้นอันเนื ่องมาจากพฤติกรรมผู บริโภคที ่เปลี ่ยนไป การทำธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกสจะชวยลดตนทุนและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจ ทำใหบริษัทประกันภัยสามารถใหบริการผูเอา

ประกันภัยไดอยางสะดวกรวดเร็ว ดังนั้น สำนักงานฯ จึงไดจัดทำโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจ

ประกันภัยท่ีเก่ียวของกับธุรกรรมทางการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (E-Payment) เพ่ือสำรวจและศึกษารูปแบบการรับ

เงิน การจายเงิน ตลอดจนการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับธุรกรรมทางการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ผลจากการ

สำรวจ  จะเปนขอมูลสำคัญในการพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพ เหมาะสม

สอดคลองกับบริบทในการดำเนินธุรกิจประกันภัยในปจจุบัน และแนวโนมการดำเนินธุรกิจในอนาคต   

สำนักงาน คปภ.  ขอขอบพระคุณทุกทานที่กรุณาและใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามโครงการศึกษา   

และพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยที ่เกี ่ยวของกับธุรกรรมทางการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส                  

(E-payment) และขอใหทานตอบกลับภายในวันท่ี 20 มิถุนายน 2565 เพ่ือเปนขอมูลมาประกอบการพัฒนาแนวทางการ

กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เกี ่ยวของกับธุรกรรมทางการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (E-payment) ใหเทาทันการ

เปลี่ยนแปลง พรอมรับมือความเสี่ยงใหม และสอดคลองตามหลักกติกาสากล ตอไป 

อธิบายเพิ่มเติมในการกรอกขอมูลแบบสอบถาม 

สวนท่ี 1. ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 2. การรับเงิน (โปรดระบุขอมูลในรอบปบัญช ี2564) 

สวนท่ี 3. การจายเงิน (โปรดระบุขอมูลในรอบปบัญช ี2564) 

สวนท่ี 4. ความทาทาย/อนาคต/แนวโนมการใชเทคโนโลยี/ขอจำกัดในการดำเนินธุรกิจ                                       

สวนท่ี 5. ขอมูลการติดตอกับ สำนักงาน คปภ. 



 
โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกบัดูแลธุรกิจประกนัภัยที่เกีย่วของกับธุรกรรมทางการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 
สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ ดานกำกับ สำนักงาน คปภ.  
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สวนที ่1  : ขอมลูผูตอบคำถาม 

ชื่อบริษัท                 

ชื่อผูตอบแบบสอบถาม            

ตำแหนง              

หนวยงาน             

โทรศัพท             

 E-mail              

การรบัเงนิ: บริษัทของทานมีชองทางในการรับเงินอยางไรบาง 

ประเภทการรับเงนิ 0

1 ชองทาง 1

2 มลูคาธรุกรรมในแตละ
ชองทางโดยประมาณ ตอป            

(ลานบาท) 
เบี้ยประกันภัยรับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ เช็ค  

□ เงินสด  

□ การโอนเงิน/ชำระเงินผานชองทางธนาคาร  
( เชน ระบบ BAHTNET / Bulk Payment เปนตน) 

 

□ การโอนเงิน/ชำระเงินผานเครื่องเอทีเอ็ม ผานชองทาง
ธนาคาร 

 

□ การโอนเงิน/ชำระเงินผานอินเตอรเน็ตและ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี ผานชองทางธนาคาร 

 

□ การชำระเงินดวยบัตรเดบิต  

□ การชำระเงินดวยบัตรเครดิต  

□ เงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money)  

 

 

 

 
1

 ที่มา: งบการเงินและรายงานทางการเงิน, สำนักงาน คปภ. (https://www.oic.or.th/th/industry/company/audit/316/1) 

2
 ที่มา: รายงานปริมาณการชำระเงินผานระบบการชำระเงินและชองทางตาง ๆ  ของธนาคารแหงประเทศไทย 



 
โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกบัดูแลธุรกิจประกนัภัยที่เกีย่วของกับธุรกรรมทางการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 
สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ ดานกำกับ สำนักงาน คปภ.  
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ประเภทการรับเงนิ 0

1 ชองทาง 1

2 มลูคาธรุกรรมในแตละ
ชองทางโดยประมาณ ตอป            

(ลานบาท) 
 
 

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

รายไดคาจางและคาบำเหน็จ □เช็ค  

□เงินสด  

□การโอนเงิน/ชำระเงินผานชองทางธนาคาร  
( เชน ระบบ BAHTNET / Bulk Payment เปนตน) 

 

□การโอนเงิน/ชำระเงินผานเครื่องเอทีเอ็ม ผานชองทาง
ธนาคาร 

 

□การโอนเงิน/ชำระเงินผานอินเตอรเน็ตและโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
ผานชองทางธนาคาร 

 

□ การชำระเงินดวยบัตรเดบิต  

□การชำระเงินดวยบัตรเครดิต  

□ เงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money)  

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

 

ธุรกรรมการรับเงินจากการลงทุน2

3 □เช็ค  

□เงินสด  

□การโอนเงิน/ชำระเงินผานชองทางธนาคาร  
( เชน ระบบ BAHTNET / Bulk Payment เปนตน) 

 

□การโอนเงิน/ชำระเงินผานเครื่องเอทีเอ็ม ผานชองทาง
ธนาคาร 

 

□การโอนเงิน/ชำระเงินผานอินเตอรเน็ตและโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
ผานชองทางธนาคาร 

 

□ การชำระเงินดวยบัตรเดบิต  

□การชำระเงินดวยบัตรเครดิต  

 

 

 

 
3
 การลงุทนตามประเภทสินทรัพย ที่สอดคลองตามประกาศ คปภ. วาดวยเรื่อง การลงทุนและการประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย 



 
โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกบัดูแลธุรกิจประกนัภัยที่เกีย่วของกับธุรกรรมทางการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 
สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ ดานกำกับ สำนักงาน คปภ.  

 4 

ประเภทการรับเงนิ 0

1 ชองทาง 1

2 มลูคาธรุกรรมในแตละ
ชองทางโดยประมาณ ตอป            

(ลานบาท) 

□ เงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money)  

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

 

การรับเงินจากธุรกรรมใหกูยืมโดยมี
กรมธรรมประกันภัยเปนประกัน 
*เฉพาะการประกันชีวิต 

□เช็ค  

□เงินสด  

□การโอนเงิน/ชำระเงินผานชองทางธนาคาร  
( เชน ระบบ BAHTNET / Bulk Payment เปนตน) 

 

□การโอนเงิน/ชำระเงินผานเครื่องเอทีเอ็ม ผานชองทาง
ธนาคาร 

 

□การโอนเงิน/ชำระเงินผานอินเตอรเน็ตและโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
ผานชองทางธนาคาร 

 

□ การชำระเงินดวยบัตรเดบิต  

□การชำระเงินดวยบัตรเครดิต  

□ เงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money)  

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

 
 

ธุรกรรมการรับเงินอ่ืนๆ  
(โปรดระบุ.............................)   

□เช็ค  

□เงินสด  

□การโอนเงิน/ชำระเงินผานชองทางธนาคาร  
( เชน ระบบ BAHTNET / Bulk Payment เปนตน) 

 

□การโอนเงิน/ชำระเงินผานเครื่องเอทีเอ็ม ผานชองทาง
ธนาคาร 

 

□การโอนเงิน/ชำระเงินผานอินเตอรเน็ตและโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
ผานชองทางธนาคาร 

 

□ การชำระเงินดวยบัตรเดบิต  

□การชำระเงินดวยบัตรเครดิต  

□ เงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money)  

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

 

  



 
โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกบัดูแลธุรกิจประกนัภัยที่เกีย่วของกับธุรกรรมทางการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 
สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ ดานกำกับ สำนักงาน คปภ.  
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การจายเงนิ: บริษัทของทานมีชองทางในการจายเงินอยางไรบาง 

ประเภทการจายเงิน ของทาง มลูคาธรุกรรมในแตละ
ชองทางโดยประมาณ ตอป 

(ลานบาท) 
ผลประโยชนจายตามกรมธรรม
ประกันภัยและคาสินไหมทดแทน 
 
 
 
 

□เช็ค  

□เงินสด  

□การโอนเงินผานชองทางธนาคาร  
( เชน ระบบ BAHTNET / Bulk Payment เปนตน) 

 

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

เงินจายจากกรมธรรมประกันภัย3

4 
*เฉพาะการประกันชีวิต 

□เช็ค  

□เงินสด  

□การโอนเงินผานชองทางธนาคาร  
( เชน ระบบ BAHTNET / Bulk Payment เปนตน) 

 

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

 
 

คาจางและคาบําเหน็จ 
 
 

□เช็ค  

□เงินสด  

□การโอนเงินผานชองทางธนาคาร 
( เชน ระบบ BAHTNET / Bulk Payment เปนตน) 

 

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

 

คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน □เช็ค  

□เงินสด  

□การโอนเงินผานชองทางธนาคาร  
( เชน ระบบ BAHTNET / Bulk Payment เปนตน) 

 

□อ่ืนๆ.......................................(โปรดระบ)ุ  

 

 

 

 
4

 เงินจายจากกรมธรรมประกันภัย ไดแก เงินครบกำหนด เงินคามรณกรรม เงินคาเวนคืน เงินไดประจำ เงินปนผลตามกรมธรรม  เงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน เปนตน 



 
โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกบัดูแลธุรกิจประกนัภัยที่เกีย่วของกับธุรกรรมทางการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 
สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ ดานกำกับ สำนักงาน คปภ.  
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ประเภทการจายเงิน ของทาง มลูคาธรุกรรมในแตละ
ชองทางโดยประมาณ ตอป 

(ลานบาท) 
คาใชจายในการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 

□เช็ค  

□เงินสด  

□การโอนเงินผานชองทางธนาคาร  
( เชน ระบบ BAHTNET / Bulk Payment เปนตน) 

 

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

ธุรกรรมการจายเงินจากการลงทุน □เช็ค  

□เงินสด  

□การโอนเงินผานชองทางธนาคาร  
( เชน ระบบ BAHTNET / Bulk Payment เปนตน) 

 

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

คาใชจายอ่ืนๆ 
(โปรดระบุ.............................)  

□เช็ค  

□เงินสด  

□การโอนเงินผานชองทางธนาคาร ( เชน ระบบ BAHTNET 
/ Bulk Payment เปนตน) 

 

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

 

 

  



 
โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกบัดูแลธุรกิจประกนัภัยที่เกีย่วของกับธุรกรรมทางการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 
สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ ดานกำกับ สำนักงาน คปภ.  
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ความทาทาย/อนาคต/แนวโนมการใชเทคโนโลย/ีขอจำกดัในการดำเนนิธรุกจิ 

1. โปรดระบชุองทางของระบบการชำระเงนิจากการรบัเงิน และจายเงนิของบริษทัประกนัภยั 

ระบบ/บรกิารการชำระเงนิ 4

5 การควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง 

 □ชองทางการรับชำระผานบตัรเครดิต        
บตัรเดบติ หรอืบตัรเอทเีอ็ม 

□จัดใหมีผูรับผิดชอบดูแลระบบจาก......................................  
                     (โปรดระบุหนวยงาน/สวนงานท่ีรับผิดชอบ) 

□จัดใหมีการรายงานในประเด็นท่ีสำคัญเก่ียวกับการใชระบบ/
บริการการชำระเงินใหแกคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ำเสมอ
.................ครั้ง/ป  

□มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับ
การใชระบบ/บริการ โดยมีการทบทวน....... ครั้ง/ป และผาน
ความเห็นชอบจาก......................    
          (โปรดระบุตำแหนงและสวนงานท่ีใหความเห็นชอบ) 

□จัดใหมีการตรวจสอบความม่ันคงปลอดภัยทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของการใช
ระบบ/บริการ ...... ครั้ง/ป โดยเปนการดำเนินงานของ 

           □หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท หรือ 

           □จางบุคคลภายนอกเปนผูทำหนาท่ีตรวจสอบ 

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

□มีการกำหนดนโยบายในการบริหารความตอเนื่องธุรกิจของ
ระบบ/บริการการชำระเงินดังกลาว โดยมีการวิเคราะหและ
ประเมินผลกระทบตอการหยุดชะงักของการใชระบบ/บริการ 
โดยมีการทบทวน ....... ครั้ง/ป และผานความเห็นชอบจาก
.......................................... 
          (โปรดระบุตำแหนงและสวนงานท่ีใหความเห็นชอบ) 

 

 

 

 
5

 ที่มา: ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดบริการการชําระเงินภายใตการกํากับ พ.ศ. 2561 



 
โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกบัดูแลธุรกิจประกนัภัยที่เกีย่วของกับธุรกรรมทางการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 
สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ ดานกำกับ สำนักงาน คปภ.  
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ระบบ/บรกิารการชำระเงนิ 4

5 การควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง 

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

□ชองทางการรบัชำระเงนิผานเงนิอเิลก็ทรอนกิส 
(E-Money เชน True wallet Rabbit line pay 
เปนตน) 

□จัดใหมีผูรับผิดชอบดูแลระบบจาก......................................  
                     (โปรดระบุหนวยงาน/สวนงานท่ีรับผิดชอบ) 

□จัดใหมีการรายงานในประเด็นท่ีสำคัญเก่ียวกับการใชระบบ/
บริการการชำระเงินใหแกคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ำเสมอ
.................ครั้ง/ป  

□มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับ
การใชระบบ/บริการ โดยมีการทบทวน....... ครั้ง/ป และผาน
ความเห็นชอบจาก......................    
          (โปรดระบุตำแหนงและสวนงานท่ีใหความเห็นชอบ) 

□จัดใหมีการตรวจสอบความม่ันคงปลอดภัยทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของการใช
ระบบ/บริการ...... ครั้ง/ป โดยเปนการดำเนินงานของ 

          □หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท หรือ 

          □จางบุคคลภายนอกเปนผูทำหนาท่ีตรวจสอบ 

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

□มีการกำหนดนโยบายในการบริหารความตอเนื่องธุรกิจของ
ระบบ/บริการการชำระเงินดังกลาว โดยมีการวิเคราะหและ
ประเมินผลกระทบตอการหยุดชะงักของการใชระบบ/บริการ 
โดยมีการทบทวน....... ครั้ง/ป  และผานความเห็นชอบจาก
.......................................... 
          (โปรดระบุตำแหนงและสวนงานท่ีใหความเห็นชอบ) 

        □อ่ืนๆ...................................................................... 
         ................................................................................... 
                                                           (โปรดระบ)ุ 



 
โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกบัดูแลธุรกิจประกนัภัยที่เกีย่วของกับธุรกรรมทางการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 
สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ ดานกำกับ สำนักงาน คปภ.  
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ระบบ/บรกิารการชำระเงนิ 4

5 การควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง 

□ชองทางการรบัชำระเงนิผาน ผูใหบรกิารดวย
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส (เชน Counter 
Service Big C Lotus เปนตน) 

□จัดใหมีผูรับผิดชอบดูแลระบบจาก......................................  
                     (โปรดระบุหนวยงาน/สวนงานท่ีรับผิดชอบ) 

□จัดใหมีการรายงานในประเด็นท่ีสำคัญเก่ียวกับการใชระบบ/
บริการการชำระเงินใหแกคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ำเสมอ
.................ครั้ง/ป  

□มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับ
การใชระบบ/บริการ โดยมีการทบทวน....... ครั้ง/ป และผาน
ความเห็นชอบจาก......................    
          (โปรดระบุตำแหนงและสวนงานท่ีใหความเห็นชอบ) 

□จัดใหมีการตรวจสอบความม่ันคงปลอดภัยทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของการใช
ระบบ/บริการ...... ครั้ง/ป โดยเปนการดำเนินงานของ 

           □หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท หรือ 

           □จางบุคคลภายนอกเปนผูทำหนาท่ีตรวจสอบ 

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

□มีการกำหนดนโยบายในการบริหารความตอเนื่องธุรกิจของ
ระบบ/บริการการชำระเงินดังกลาว โดยมีการวิเคราะหและ
ประเมินผลกระทบตอการหยุดชะงักของการใชระบบ/บริการ 
โดยมีการทบทวน....... ครั้ง/ป และผานความเห็นชอบจาก
.......................................... 
          (โปรดระบุตำแหนงและสวนงานท่ีใหความเห็นชอบ) 

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



 
โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกบัดูแลธุรกิจประกนัภัยที่เกีย่วของกับธุรกรรมทางการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 
สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ ดานกำกับ สำนักงาน คปภ.  
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ระบบ/บรกิารการชำระเงนิ 4

5 การควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง 

□ชองทางการรบัชำระเงนิดวยวธิกีารโอนเงนิ 
(Fund Transfer) 

□จัดใหมีผูรับผิดชอบดูแลระบบจาก......................................  
                     (โปรดระบุหนวยงาน/สวนงานท่ีรับผิดชอบ) 

□จัดใหมีการรายงานในประเด็นท่ีสำคัญเก่ียวกับการใชระบบ/
บริการการชำระเงินใหแกคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ำเสมอ
.................ครั้ง/ป  

□มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับ
การใชระบบ/บริการ โดยมีการทบทวน....... ครั้ง/ป และผาน
ความเห็นชอบจาก......................    
          (โปรดระบุตำแหนงและสวนงานท่ีใหความเห็นชอบ) 

□จัดใหมีการตรวจสอบความม่ันคงปลอดภัยทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของการใช
ระบบ/บริการ...... ครั้ง/ป โดยเปนการดำเนินงานของ 

           □หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท หรือ 

           □จางบุคคลภายนอกเปนผูทำหนาท่ีตรวจสอบ 

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

□มีการกำหนดนโยบายในการบริหารความตอเนื่องธุรกิจของ
ระบบ/บริการการชำระเงินดังกลาว โดยมีการวิเคราะหและ
ประเมินผลกระทบตอการหยุดชะงักของการใชระบบ/บริการ 
โดยมีการทบทวน....... ครั้ง/ป และผานความเห็นชอบจาก
.......................................... 
          (โปรดระบุตำแหนงและสวนงานท่ีใหความเห็นชอบ) 

         □อ่ืนๆ.................................................................... 
       ............................................................................... 

                                                           (โปรดระบุ) 



 
โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกบัดูแลธุรกิจประกนัภัยที่เกีย่วของกับธุรกรรมทางการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 
สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ ดานกำกับ สำนักงาน คปภ.  
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ระบบ/บรกิารการชำระเงนิ 4

5 การควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง 

□ระบบ/บริการการชำระเงนิอืน่ๆ 
……………………………………………………………  
(โปรดระบุ) 

□จัดใหมีผูรับผิดชอบดูแลระบบจาก......................................  
                     (โปรดระบุหนวยงาน/สวนงานท่ีรับผิดชอบ) 

□จัดใหมีการรายงานในประเด็นท่ีสำคัญเก่ียวกับการใชระบบ/
บริการการชำระเงินใหแกคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ำเสมอ
.................ครั้ง/ป  

□มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับ
การใชระบบ/บริการ โดยมีการทบทวน....... ครั้ง/ป และผาน
ความเห็นชอบจาก......................    
          (โปรดระบุตำแหนงและสวนงานท่ีใหความเห็นชอบ) 

□จัดใหมีการตรวจสอบความม่ันคงปลอดภัยทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของการใช
ระบบ/บริการ...... ครั้ง/ป โดยเปนการดำเนินงานของ 

           □หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท หรือ 

           □จางบุคคลภายนอกเปนผูทำหนาท่ีตรวจสอบ 

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

□มีการกำหนดนโยบายในการบริหารความตอเนื่องธุรกิจของ
ระบบ/บริการการชำระเงินดังกลาว โดยมีการวิเคราะหและ
ประเมินผลกระทบตอการหยุดชะงักของการใชระบบ/บริการ 
โดยมีการทบทวน....... ครั้ง/ป และผานความเห็นชอบจาก
.......................................... 
          (โปรดระบุตำแหนงและสวนงานท่ีใหความเห็นชอบ) 

         □อ่ืนๆ.................................................................... 
       ............................................................................... 

                                                           (โปรดระบ)ุ                            
 

 

 

 



 
โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกบัดูแลธุรกิจประกนัภัยที่เกีย่วของกับธุรกรรมทางการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 
สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ ดานกำกับ สำนักงาน คปภ.  
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2. โปรดระบคุวามทาทาย/อปุสรรคทีบ่รษิัทประสบจากการใชเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการรบัและจายเงินของ

บริษทัผานชองทางอเิลก็ทรอนิกส  

□ มีตนทุนสูงเม่ือเทียบกับผลประโยชนท่ีบริษัทไดรับในระยะยาว (เชน ตนทุนในการบำรุงรกัษาระบบในระยะยาว หรือ

ผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการพัฒนาระบบมีจำกัด เปนตน) 

(โปรดระบุ)              

              

               

□ ปญหาดานบุคลากร (เชน ขาดแคลนบุคคลากรดาน IT หรือความซับซอนของการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ IT 

เปนตน) 

(โปรดระบุ)              

              

               

□ การเขาถึงผูเอาประกันภัยไดยาก (เชน ผูเอาประกันภัยยังคงชำระเบี้ยประกันภัยผานชองทางเดิม หรือเทคโนโลยี

ดังกลาวมีความซับซอนมากจนเกินไป เปนตน) 

(โปรดระบุ)              

              

               

□ อ่ืนๆ  

(โปรดระบุ)              

              

               

ขอสงสยัเพิม่เตมิ: ตดิตอกบั สำนกังาน คปภ.    

กลุมมาตรฐานธรรมาภิบาล  กลุมงานมาตรฐานธรรมาภิบาลและการดำเนินธุรกิจ สังกัดสายพัฒนามาตรฐานการกำกับ 

email: CG@oic.or.th  เบอร: 02-515-3999 ตอ 4004 และ 4512 

นางสาวอรุณี ชางสุวรรณ email: aruneec@oic.or.th เบอร: 089-815-8366 

นายชัยกร วิชิตชลชัย email: chaiyakornv@oic.or.th เบอร: 083-826-2353  
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