16 สิงหาคม 2549
แนวทางปฏิบัติในเรื่องการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัย (Internal Control)
วัตถุประสงค
บริษัทประกันภัยตองประสบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจและการดําเนิน
ธุรกิจอยูตลอดเวลา ซึ่งมีผลกระทบตอความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท (Risk profile) การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวอาจเกิดขึ้นไดจากทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก รวมถึง สภาพเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
กฎหมาย กฎระเบียบ และการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานของบริษัท
บริษัทประกันภัยมีความจําเปนตองกําหนดใหมีนโยบาย วิธีการปฏิบัติและการควบคุมที่
เหมาะสมเพื่อใหสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทได
แนวทางปฏิบัติฉบับนี้เปนเพียงการกําหนดการควบคุมภายในขั้นต่ําที่บริษัทประกันภัย
จําเปนตองมีและถือปฏิบัติ สภาพแวดลอมของการควบคุมตองไดรับการออกแบบเพื่อใหบริษัท
เชื่อมั่นไดวาการดําเนินงานของบริษัทจะเปนไปดวยความระมัดระวังและเหมาะสม
การกําหนดใหมีและคงไวซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลภายใตสภาพแวดลอมของการ
ควบคุมที่เขมแข็งเปนปจจัยพื้นฐานของการบริหารจัดการที่ดี หนาที่อยางหนึ่งของบริษัทที่มีตอผูถือ
กรมธรรม ผูถือหุน เจาหนี้ และหนวยงานกํากับดูแล คือการสรางความเชื่อมั่นใหแกบุคคลดังกลาว
วาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และความเสี่ยงที่สําคัญจะไดรับการบริหารจัดการดวยความ
ระมัดระวังและเหมาะสม
ไมวาบริษัทจะออกแบบและปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในเปนอยางดี ระบบดังกลาว
เปนเพียงการใหความเชื่อมัน่ อยางมีเหตุผลวาบริษัทจะบรรลุวัตถุประสงคของตนเทานั้น จึงมีความ
เปนไปไดที่บริษัทจะไมบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขอจํากัดของระบบการควบคุม
ภายใน อันไดแก ความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย ขอจํากัดของตนทุนตอผลประโยชนที่ไดรับจาก
ระบบการควบคุมภายใน การรวมมือทุจริตโดยบุคคลตั้งแตสองคนขึน้ ไป และการที่ผูบริหารฝาฝน
กฎระเบียบหรือไมปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
คํานิยาม
การควบคุมภายใน หมายถึง นโยบาย และกระบวนการซึ่งออกแบบขึ้น และนํามาถือปฏิบัติ
เพื่อใหเชื่อมั่นไดอยางมีเหตุผลวาบริษัทจะบรรลุวัตถุประสงคตอไปนี้
 การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 รายงานทางการเงินมีความเชื่อถือได
 การปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวของ
การควบคุมภายในจะตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรทุกคนในบริษัท ไมวาจะเปน
กรรมการ ผูบริหาร ตลอดจนพนักงาน จึงจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวได

2

องคประกอบของระบบการควบคุมภายใน
1. สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment )
2. การประเมินและบริหารความเสี่ยง (Risk Assessments)
3. การควบคุมทางดานโครงสรางและวิธีการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring)
1. สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment)
สภาพแวดลอมของการควบคุม หมายถึง ขอบเขตของระบบการควบคุมภายใน ไมวาจะเปนการ
จัดองคกร การพัฒนาระบบ การนําเอาระบบดังกลาวมาใชปฏิบัติ และการติดตามการทํางานของ
ระบบการควบคุมภายใน สภาพแวดลอมของการควบคุมจะประกอบดวยกลไกและการจัดการตางๆ
ที่จะทําใหแนใจวาบริษัท
- สามารถบงชี้ใหเห็นถึงความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่บริษัทกําลังเผชิญอยู
- มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและนําระบบดังกลาวมาใชปฏิบัติอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล เพื่อใหสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทดวยความระมัดระวัง
- มีระบบในการติดตามการทํางานของระบบการควบคุมภายในที่เชื่อถือได
บริษัทประกันภัยจําเปนตองมีสภาพแวดลอมของการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพือ่ ให
แนใจวาการดําเนินงานตางๆ ของบริษัทไดรับการบริหารจัดการและควบคุมดวยความระมัดระวัง
สภาพแวดลอมของการควบคุมประกอบดวยปจจัย ดังตอไปนี้
- คณะกรรมการบริษัท ซึ่งตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีความรู
ความเขาใจในหนาที่ของตนในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล
- ผูบริหารของบริษัท ซึ่งบริหารการดําเนินธุรกิจของบริษัทดวยความระมัดระวังและเหมาะสม
- การควบคุมทางดานโครงสรางและวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งตองอาศัยระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิผลเพื่อใหการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทเปนไปอยางเหมาะสม
- การตรวจสอบอยางเปนอิสระ เพื่อติดตามประสิทธิผลของการควบคุมทางดานโครงสรางและ
วิธีการปฏิบัติงาน
2. การประเมินและการบริหารความเสี่ยง (Risk Assessments)
บริษัทประกันภัยจําเปนตองกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการที่เหมาะสมในการประเมินและบริหาร
ความเสี่ยงสําคัญที่บริษัทกําลังเผชิญอยู โดยจัดใหมีกระบวนการเพื่อ
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- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่บริษัทกําลังเผชิญอยูแ ละอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอ
บริษัทเปนประจําอยางตอเนื่อง
- ควบคุมดานโครงสรางและวิธีการปฏิบัติงานใหสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยาง
เหมาะสมดวยความระมัดระวัง
- สอบทานการควบคุมดานโครงสรางและวิธีการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหแนใจวาการ
ควบคุมดังกลาวยังคงสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิผลและเหมาะสมกับ
สภาพการณในปจจุบัน
- ใหแนใจวาบริษัทมีวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลในการวางแผน การอนุมัติ การ
ดําเนินธุรกรรมประเภทใหมๆ การวัดความเสี่ยงที่เกี่ยวของ และการกําหนดการควบคุมดาน
โครงสรางและวิธีการปฏิบัติงานที่จําเปนในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการกําหนดระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับไดและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง
- ใหแนใจวาความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทอยูในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได
- จัดใหมีระบบการรายงานเพือ่ ใหแนใจวาผูบริหารจะไดรับขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงสําคัญที่
บริษัทกําลังประสบหรือเกี่ยวของกับธุรกรรมของบริษัท เพื่อใหผูบริหารสามารถกําหนดหรือ
ปรับเปลี่ยนนโยบายและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและทันทวงที
3. การควบคุมทางดานโครงสรางและวิธีการปฏิบัติงาน (Control Activities)
การควบคุมทางดานโครงสรางและวิธีการปฏิบัติงานเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยใหการบริหารงานและ
การควบคุมทั้งการดําเนินงานและธุรกรรมของบริษัทเปนไปอยางเหมาะสม
ขอบเขตของการควบคุมทางดานโครงสรางและวิธีการปฏิบัติงานจะแตกตางกันไปในแตละบริษัท
ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน ลักษณะและความหลากหลายของธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม ขนาดและความ
ซับซอนของธุรกรรม ระดับของความเสี่ยงในแตละสวนงาน ระดับของการรวมอํานาจและการ
กระจายอํานาจ และความมีประสิทธิผลของระบบสารสนเทศของบริษัท
3.1 การควบคุมดานโครงสราง ประกอบดวย
3.1.1 การจัดทําขอพึงปฏิบัติของบริษัท (Code of conduct) เปนลายลักษณอักษรและนํามาใช
ปฏิบัติ
3.1.2 การจัดทําแผนการดําเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัทอยางนอยปละครั้ง
3.1.3 การกําหนดนโยบายและกระบวนการดานบุคลากรของบริษัทและการนํามาถือปฏิบัติได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิผล
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3.1.1 ขอพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัท (Code of conduct)
บริษัทประกันภัยเปนบริษัทที่ตองไดรับความไววางใจจากประชาชน การดําเนินธุรกิจดวย
ความซื่อสัตยจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอบริษัท บริษัทประกันภัยจึงตองปฏิบัติงานดวยมาตรฐานดาน
จรรยาบรรณและคุณธรรมสูงสุด
การดําเนินธุรกิจของบริษัทจะเปนภาพสะทอนมาจากการกระทําของบุคลากรในบริษัทนั้นๆ
เชน คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน และตัวแทนประกันภัย ขอพึงปฏิบตั ิที่ดีของบริษัทจะ
เปนกรอบที่ชวยใหบุคลากรทุกคนในบริษัทตัดสินใจกระทําการใดๆ ไดอยางเหมาะสมและเปนไปตาม
มาตรฐานดานจรรยาบรรณของบริษัท ดังนั้น ขอพึงปฏิบัติที่ดีจึงเปนปจจัยสําคัญของการควบคุม
ภายในของบริษัทประกันภัย ซึ่งชวยปองกันไมใหเกิดการกระทําอันไมเหมาะสมหรือทําใหสามารถ
คนพบและรายงานใหผูบริหารทราบถึงการกระทําที่ไมเหมาะสมที่เกิดขึ้นในบริษัทไดอยางทันทวงที
ขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of conduct) ควรประกอบดวย
- การกําหนดใหมีกฎขอบังคับของบริษัทที่ครอบคลุมถึงการดําเนินธุรกิจและพฤติกรรมที่
ดีของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานบริษัท ในเรื่องดังตอไปนี้
- ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
- รักษาความลับเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของลูกคา
- ใหความระมัดระวังเปนพิเศษเกี่ยวกับธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวของกัน
อันอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
- การจัดใหมีกลไกที่ทําใหเชื่อมั่นไดวากรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน รวมถึงตัวแทน มี
ความเขาใจและปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัท
เพื่อใหมนั่ ใจวาขอพึงปฏิบัติของบริษัทที่กําหนดยังคงเหมาะสมตอสภาพการณปจจุบัน
รวมทั้งกรรมการ ผูบริหารและพนักงานมีความเขาใจในขอพึงปฏิบัติของบริษัทและนํามาถือปฏิบัติ
บริษัทประกันภัยจะตอง
- สอบทานขอพึงปฏิบัติดังกลาวเปนประจําและกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทเปน
ผูอนุมัติขอพึงปฏิบัติของบริษัท
- จัดการฝกอบรมในเรื่องขอพึงปฏิบัติท่ดี ีของบริษัทใหพนักงานใหมทุกคนทราบ และใน
กรณีที่มีการปรับปรุงที่สําคัญเกี่ยวกับขอพึงปฏิบัติที่ดี บริษัทจะตองจัดการฝกอบรม
สําหรับบุคลากรทุกคนในบริษัท เพื่อรับทราบขอเปลี่ยนแปลงและมีความเขาใจรวมกัน
- ใหผูบริหารและพนักงานทุกคนลงลายมือชื่อรับทราบและตกลงจะปฏิบัติตามขอพึง
ปฏิบัติของบริษัททุกป

5

บริษัทควรพิจารณาถึงความจําเปนในการกําหนดขอพึงปฏิบัติสําหรับบุคลากรซึ่งมีหนาที่และ
ความรับผิดชอบเฉพาะอยาง เชน พนักงานที่ทําหนาที่ทางดานการลงทุนหรือดานการเงิน
3.1.2 แผนธุรกิจ
แผนธุรกิจเปนเครื่องมือในการบริหารและควบคุมที่สําคัญ ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถ
- ทราบถึงโอกาสในการดําเนินธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของทิศทางดานกลยุทธ และการ
ประมาณการจัดสรรทรัพยากรที่จะตองใชเพื่อใหบรรลุแผนดังกลาว
- สื่อสารเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจไปยังบุคลากรทุกคนในบริษัท
- กําหนดมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานที่เกิดขึน้ จริง
แผนธุรกิจจะตอง
- แสดงถึงฐานะการเงินและกลยุทธของบริษัทประกันภัยเมื่อเปรียบเทียบกับในอุตสาหกรรม
โดยรวม
- ระบุถึงเปาหมายของบริษัท รวมทั้งธุรกิจหลักและลูกคากลุมเปาหมายของบริษัท
- พัฒนากลยุทธทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท รวมทั้ง การ
ระบุถึงความเสี่ยงที่บริษัทกําลังประสบ
- กําหนดตัวชี้วัดทั้งที่เปนตัวเงินและที่ไมใชตัวเงินเพื่อใชในการวัดและประเมินผลการ
ดําเนินงานของบริษัทประกันภัย
3.1.3 การบริหารและพัฒนาบุคลากรของบริษัท
นโยบายและกระบวนการพัฒนาบุคลากรของบริษัทเปนเครื่องมือชวยในการระบุกําลังคนและ
คุณสมบัติของบุคลากรที่บริษัทตองการ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร ควรมีองคประกอบดังนี้
- แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรในระยะยาว เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทจะมีบุคลากรที่มี
ประสบการณและความเชี่ยวชาญอยางเพียงพอในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคของ
บริษัทได
- นโยบายการใหผลตอบแทนแกบุคลากร
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนประจํา
3.2 การควบคุมดานวิธีการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
3.2.1 คูมือหรือเอกสารอยางเปนทางการที่แสดงถึงรายละเอียดของการควบคุมดานโครงสราง
และวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทอยางชัดเจน
3.2.2 ระดับของอํานาจในการอนุมัติที่ชัดเจน
3.2.3 การแบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมภายในบริษัท

6

3.2.4 การควบคุมดานบัญชีและการบันทึกขอมูลทางบัญชีที่เหมาะสม
3.2.5 ระบบการบริหาร การเก็บรักษาและควบคุมสินทรัพยและหนี้สินอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล (ทั้งรายการที่อยูในและนอกงบการเงิน)
3.2.6 นโยบายและวิธีการประเมินราคาสินทรัพยและหนี้สินโดยใชหลักความระมัดระวัง
3.2.1 การจัดทําคูมือเกี่ยวกับการควบคุม
บริษัทตองจัดทําคูมือเกี่ยวกับการควบคุมดานโครงสรางและวิธีการปฏิบัติงานในบริษัท ซึ่ง
อาจรวมอยูในคูมือปฏิบัติงานของบริษัทก็ได คูมือเกี่ยวกับการควบคุมมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปน
แนวทางปฏิบัติสําหรับผูมีหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมและชวยประเมินความเพียงพอของนโยบายการ
ควบคุม
คูมือดังกลาวตองอธิบายกระบวนการควบคุมดานโครงสรางและวิธีการปฏิบัติงานในแตละ
เรื่องที่สําคัญอยางละเอียด จัดทําเปนลายลักษณอักษรและสื่อสารใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานนั้นๆ
ทราบและถือปฏิบัติ
3.2.2 อํานาจในการอนุมัติ
บริษัทตองกําหนดระดับของความรับผิดชอบและอํานาจในการอนุมัติธุรกรรมตางๆ ของบริษัท
ที่ชัดเจน เพื่อใหสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ ได การรายงานตอผู
มีอํานาจตองเปนไปอยางเหมาะสม และมีการกระจายอํานาจหนาที่อยางเพียงพอ การกําหนดอํานาจใน
การอนุมัติอาจกําหนดไดทั้งอํานาจสําหรับแตละบุคคลและอํานาจของคณะกรรมการแตละชุด (ถามี)
การกระจายอํานาจ (Delegation of authority) จําเปนตองจัดทําเปนลายลักษณอักษรและ
กลาวถึงเรื่องดังตอไปนี้
- รายละเอียดหรือคําอธิบายเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ที่ไดกระจายไปใหบุคลากรในบริษัท
- หนวยงาน บุคคล ตําแหนง หรือคณะกรรมการที่ไดรับการกระจายอํานาจหนาที่นั้นๆ
- สิทธิของผูที่ไดรับการกระจายอํานาจในการกระจายอํานาจตอไปแกบุคคลอื่นอีกทอด
- ขอจํากัดในการใชอํานาจที่ไดรับ
ขอบเขตของการกระจายอํานาจจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูก ับแตละบริษัท ซึ่งในการกําหนด
ขอบเขตดังกลาว บริษัทจะตองคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับหนาที่และความรับผิดชอบในแตละสวน
- ประสบการณและคุณสมบัติของบุคลากร
3.2.3 การแบงแยกหนาที่
การควบคุมภายในจะมีประสิทธิผลก็ตอเมื่อบริษัทมีการแบงแยกหนาที่อยางชัดเจน การ
แบงแยกหนาที่ไมวาจะแบงแยกหนาที่ระหวางบุคคลและระหวางหนวยงานถือวาเปนการตรวจสอบ
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ความถูกตองของธุรกรรมระหวางกันดวยความเปนอิสระ (Check and Balance) และชวยลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานทั้งที่เจตนาและไมเจตนา หลักการของการแบงแยก
หนาที่คือการกําหนดไมใหบุคคลคนเดียวมีอํานาจควบคุมการปฏิบัติงานมากกวาหนึ่งอยางซึ่งจะเปน
ผลใหไมสามารถคนพบขอผิดพลาดหรือการทุจริตที่มีสาระสําคัญไดอยางทันทวงที
3.2.4 การควบคุมดานงานบัญชี (Accounting and Record-Keeping Controls)
บริษัทประกันภัยตองจัดใหมีการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอสําหรับการบัญชีของบริษัท
ทั้งรายการสินทรัพยและหนี้สินในงบดุลและนอกงบดุล โดยการควบคุมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพือ่ ให
- ขอมูลและรายงานทางบัญชีครบถวนและถูกตอง
- ขอมูลและรายงานเปนปจจุบันและเปนประโยชนตอการตัดสินใจทางธุรกิจ
- การจัดเก็บขอมูลและการรายงานเปนไปอยางเหมาะสม
นโยบายการบัญชีที่บริษัทใชตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสม
กับสถานการณและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท
3.2.5 การควบคุมดานการเก็บรักษาสินทรัพย (Safeguarding Controls)
การควบคุมดานการเก็บรักษาสินทรัพยที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล จะตอง
- จัดใหมีวิธีการเก็บรักษาสินทรัพยของบริษัทและสินทรัพยของลูกคาหรือบุคคลอื่นซึ่งเก็บ
รักษาไวที่บริษัท แยกจากกันอยางเหมาะสม
- กําหนดใหมีการจํากัดการเขาถึงสมุดบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินของ
บริษัท รวมถึงขอมูลของลูกคา เฉพาะผูมีอํานาจหรือผูที่ไดรับการอนุมัติแลวเทานั้น
ในความเปนจริง ไมมีวิธีการควบคุมทางดานโครงสรางและวิธีการปฏิบัติงานใดที่จะสามารถ
ปองกันความผิดพลาด การฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ หรือการทุจริตได 100% แตบริษัทประกันภัย
จําเปนตองระบุใหไดถึงสวนการดําเนินงานของตนทีเ่ สี่ยงตอการเกิดเหตุการณดังกลาว และตองจัดให
มีกลไกและวิธีการคนหา ปองกัน ควบคุมและลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณดังกลาวอยางมี
ประสิทธิผล ปจจัยที่ใชในการกําหนดขอบเขตและวิธีการควบคุม มีดังนี้
- มูลคาของสินทรัพยและหนี้สินที่มีความเสี่ยง
- ความยากงายในการเคลื่อนยายและการเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสด
- ความยากงายในการปกปดความสูญเสียหรือการนําสินทรัพยหรือหนี้สินไปใชอยางไม
เหมาะสม
- ผลกระทบตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และชือ่ เสียงของบริษัท
3.2.6 นโยบายและวิธีการวัดมูลคา (Valuation Policies and Procedures)
นโยบายและวิธีการวัดมูลคาจะชวยใหบริษัทสามารถตั้งสํารองสําหรับคาเสื่อมราคาหรือ
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การดอยคาของสินทรัพยและหนี้สินไดอยางเหมาะสม (ทั้งรายการในและนอกงบดุล) บริษัท
ประกันภัยจําเปนตองพัฒนานโยบายและวิธีการวัดมูลคา และนํามาถือปฏิบัติ เพื่อวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้
- ติดตาม สอบทาน และประเมินคุณภาพและมูลคาของสินทรัพยและหนี้สิน (ทั้งรายการใน
และนอกงบดุล) อยางสม่ําเสมอ ตามความเสี่ยงหรือความเสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้น
- ประเมินราคาของสินทรัพยและหนี้สินโดยใชหลักความระมัดระวังและเปนไปตามนโยบาย
กฎหมายและมาตรฐานการบัญชีทเี่ กี่ยวของ
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication)
4.1 ระบบสารสนเทศ
บริษัทตองจัดใหมีระบบสารสนเทศที่สามารถใหขอมูลอยางเพียงพอเพื่อใชในการตัดสินใจ
ทางธุรกิจไดทันตอเหตุการณ สนับสนุนใหการบริหาร การดําเนินงาน และการควบคุมเปนไปอยางมี
ประสิทธิผล และใชในการจัดทํารายงานตอบุคคลภายนอก เชน งบการเงิน รายงานตอหนวยงาน
กํากับดูแล
ระบบสารสนเทศ คือ กระบวนการประมวลผลขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทและ
ความเสี่ยงที่บริษัทกําลังประสบอยูหรืออาจจะประสบในอนาคต และรายงานขอมูลที่ไดจากการ
ประมวลผลในรูปแบบที่ทําใหบุคลากรในบริษัทสามารถใชในการติดตาม สอบทานและปฏิบัติงานตาม
ความรับผิดชอบของตน รวมถึงการจัดทํารายงานตอบุคคลภายนอก เชน ผูเ อาประกันภัย ผูถือหุน
และหนวยงานกํากับดูแล
ระบบสารสนเทศที่ดีจะชวยใหขอมูลอันเปนประโยชนตอ บริษัทในการติดตามการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายใน ดังนั้น บริษัทประกันภัยตองพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิผลและให
ขอมูลอยางเพียงพอ เปนปจจุบัน และเปนประโยชนในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท
ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิผล จะชวยใหบริษัทสามารถ
- ระบุ ประเมินและติดตามธุรกรรม ความเสี่ยง ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
- ติดตามประสิทธิผลและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และรายงานการไมปฏิบัติ
ตามระบบใหผูบริหารทราบ
ความถี่ของการจัดทํารายงานและความละเอียดของขอมูลจะขึ้นอยูกับความตองการของผูใช
รายงานสําหรับผูบริหารตองจัดทําบอยเทาที่จะทําใหผูบริหารสามารถใชในการตัดสินใจไดอยางทันตอ
เหตุการณและขอมูลในรายงานดังกลาวจะตองเกี่ยวของตอการตัดสินใจนั้นๆ ดวย นอกจากนี้ ระบบ
สารสนเทศตองไดรับการสอบทานเปนประจําเพื่อประเมินความเหมาะสมและความทันสมัยของ
รายงาน และคุณภาพของการประมวลผลขอมูล
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4.2 การควบคุมและรักษาความปลอดภัยดานสารสนเทศ (Information Technology Controls)
ในปจจุบัน บริษัทประกันภัยตองอาศัยพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ความเสียหายจากการที่ระบบดังกลาวหยุดชะงักหรือขอมูลสูญหาย
จะมีผลกระทบอยางรายแรงตอการดําเนินงานของบริษัท บริษัทจึงจําเปนตองพิจารณานําความเสี่ยง
ดังกลาวมาเปนปจจัยหนึ่งในการออกแบบระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพือ่ ใหบริษัทสามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาวไดอยางมีประสิทธิผล
การควบคุมและรักษาความปลอดภัยดานสารสนเทศ ประกอบดวย การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และระบบการควบคุมดานความปลอดภัยของระบบงานและฐานขอมูลที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล ซึ่งรวมถึง การจัดใหมีระบบงานทดแทนกรณีฉุกเฉิน การสํารองขอมูล และการกูขอมูล
4.2.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ บริษัทตองพัฒนาระบบขัอมูลสารสนเทศเพือ่ ใหมั่นใจวา
• กลยุทธดานระบบสารสนเทศของบริษัทเปนไปในทางเดียวกับแผนธุรกิจและกลยุทธ
โดยรวม
• มีความพรอมดานทรัพยากรทั้งฮารดแวรและซอฟแวร รวมถึงบุคลากรที่มีความรูและ
ความชํานาญในการปฏิบัติงาน
• มีการทดสอบระบบเพื่อใหมั่นใจวาระบบทํางานไดอยางเหมาะสมกอนการใชงานจริง
• วิธีการควบคุมและรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ จะตองแนใจไดวา
- การเปลี่ยนแปลงระบบ ไมวาจะเปนฮารดแวร ซอฟแวร หรือขอมูลที่จะประมวลผล
จะตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจและทําการทดสอบกอนการนํามาใช
- ระบบสารสนเทศตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร รวมถึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ของระบบดังกลาว
4.2.2 การควบคุมดานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ประกอบดวย
• การรักษาความปลอดภัยดานการเขาถึงระบบสารสนเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อให
- ฮารดแวร ซอฟแวร และขอมูลถูกตองและเหมาะสม
- การเขาถึงฮารดแวร ซอฟแวร และขอมูล จํากัดไวสําหรับผูที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
- อุปกรณรักษาความปลอดภัยและระบบปองกันการเขาถึงขอมูล จัดไวอยางเพียงพอเพือ่
ปองกันความเสี่ยงที่ผูไมไดรับอนุญาตจะสามารถเขาถึงระบบงานและขอมูลได
ผูตรวจสอบภายในควรมีสวนรวมในการพัฒนาการควบคุมดานความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ เพื่อใหแนใจวาระบบที่ออกแบบนั้นมีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมกับบริษัท
• การสํารองขอมูลและการกูระบบสารสนเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อให
- บริษัทมีระบบการสํารองขอมูลและการกูระบบสารสนเทศในกรณีที่เกิดการหยุดชะงักของ

10

ระบบ ความเสียหายและสูญหายของอุปกรณ ขอมูล ฮารดแวร ซอฟแวร และเอกสาร
ทีเ่ กีย่ วของ
- บริษัทสอบทานและทดสอบระบบการจัดการกรณีธุรกิจหยุดชะงักเปนประจํา
5. ระบบการติดตาม (Monitoring)
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
การตรวจสอบภายในอยางเปนอิสระเปนปจจัยสําคัญในการติดตามและประเมินประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายในและสภาพแวดลอมของการควบคุม บริษัทประกันภัยตองจัดใหมี
หนวยงานหรือผูทําหนาที่ตรวจสอบอยางเปนอิสระ เพือ่ ใหบริษัทเชื่อมั่นไดวาการควบคุมทางดาน
โครงสรางและวิธีการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตาม และบรรลุวัตถุประสงค
ดังที่ตั้งใจไว
บริษัทประกันภัยสามารถจัดใหมีการตรวจสอบภายในโดยการจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบ
ภายในขึ้นภายในบริษัทเอง หรือบริษัทอาจจัดใหมีการตรวจสอบภายในโดยบุคคลภายนอก เชน ผู
ตรวจสอบภายในของบริษัทแมหรือบริษัทรวม หรือผูตรวจสอบภายในซึ่งเปนผูใหบริการจาก
ภายนอก
รายงานการตรวจสอบภายในควรเสนอตอคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อสอบทาน อยางนอยปละครั้ง
หนวยงานตรวจสอบภายในจะตอง
• จัดใหมีกฎบัตร ซึ่งระบุวัตถุประสงค หนาที่และความรับผิดชอบของการตรวจสอบภายใน
เปนลายลักษณอักษร
• มีความเปนอิสระจากการดําเนินงานและการควบคุมภายในของบริษัท
• ไดรับทรัพยากรอยางเพียงพอ เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายในหนาที่ของตนได
• ปฏิบัติงานโดยใชแนวการตรวจสอบซึ่งออกแบบไวอยางเหมาะสมกับบริษัท
กฎบัตร
กฎบัตร เปนการกําหนดภาระกิจหรือขอกําหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงค อํานาจ หนาที่ ความ
รับผิดชอบ มาตรฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และการปฏิบัติงานตรวจสอบของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน เปนลายลักษณอักษร และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหาร
ระดับสูง เพื่อใหมีผลบังคับใชอยางเปนทางการ
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กฎบัตรจะตองกําหนดเรื่องดังตอไปนี้
• ผูตรวจสอบภายในตองมีอํานาจอยางเพียงพอเพื่อสามารถปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบดวยความ
เปนอิสระ ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว รวมทั้ง สามารถเสนอรายงานหรือสื่อสารโดยตรงตอ
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงได
• ผูตรวจสอบภายในสามารถเขาถึงบันทึก สมุดบัญชี ขอมูล และบุคลากรผูปฏิบัติงานของบริษัท
• ผูตรวจสอบภายในสามารถแสดงความเห็นของตนเกี่ยวกับความเพียงพอ ความเหมาะสม และ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่บริษัทใชอยู หรือที่กําลังพัฒนาไดอยางอิสระ
• คณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารระดับสูงตองไดรับผลการตรวจสอบและผลการประเมิน
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในเปนประจํา อยางนอยปละครั้ง
• คณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารระดับสูงตองใหความสําคัญตอขอเสนอแนะที่ไดจากผู
ตรวจสอบภายใน และดําเนินการแกไข รวมทั้งติดตามการดําเนินการแกไขดงกลาว
ความเปนอิสระ
การตรวจสอบภายในจะตองมีความเปนอิสระ หมายถึง ผูตรวจสอบภายในตองไมมีสวน
เกี่ยวของกับหรือเปนอิสระจากการดําเนินงานและการควบคุมภายในของบริษัทที่ตนเขาทําการ
ตรวจสอบ เพือ่ ใหการตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ
หนวยงานตรวจสอบภายในที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณและเปนอิสระ คือปจจัย
สําคัญหนึ่งของสภาพแวดลอมในการควบคุม บริษัทประกันภัยตองดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวา
ผูตรวจสอบภายในมีคุณสมบัติ ความรู ทักษะ ประสบการณ ไดรับการฝกฝนและมีเครื่องมือเครื่องใช
หรือทรัพยากรอื่นที่จําเปนอยางเพียงพอเพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการตรวจสอบได
แนวการตรวจสอบ
แนวการตรวจสอบตองไดรับการออกแบบเพื่อใหตรวจสอบไดวาระบบการควบคุมภายในได
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ขอบเขตของการทดสอบธุรกรรมหรือความเสี่ยงจะขึน้ อยูกับดุลยพินจิ
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของผูตรวจสอบภายใน แมวาการทดสอบรายการทุกรายการจะสามารถเพิ่ม
ความมั่นใจในความถูกตองและเหมาะสมของการดําเนินงานของบริษัท แตเมื่อเปรียบเทียบ
ผลประโยชนทไี่ ดรับตอตนทุนที่ใชไปแลว อาจไมคุมคาและไมมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ การออกแบบ
แนวการตรวจสอบตองอาศัยการประเมินความเสี่ยงและนัยสําคัญของความเสี่ยง เพื่อใหการ
ตรวจสอบภายในใชทรัพยากรอยางคุมคา ในขณะที่สามารถบรรลุเปาหมายในการตรวจสอบเฉพาะ
เรื่องที่สําคัญและมีความเสี่ยงสูงได
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องคประกอบของแนวการตรวจสอบ มีดังนี้
1. แผนการตรวจสอบโดยรวม ซึ่งครอบคลุมวัตถุประสงคของการตรวจสอบในชวงระยะเวลาที่
กําหนด แผนดังกลาวตองระบุความเสี่ยง สวนการดําเนินงานของบริษัท และระบบการ
ควบคุมภายในที่จะทําการตรวจสอบ กําหนดความถี่ในการตรวจสอบ จํานวนและคุณสมบัติ
ของผูตรวจสอบ รวมทั้งทรัพยากรที่ตองใชในการปฏิบัติตามแผน
2. กระบวนการตรวจสอบ ซึ่งเปนไปในทางเดียวกันกับแผนการตรวจสอบโดยรวม
2.1 ระบุรายการความเสี่ยงหรือการควบคุมที่จะทําการตรวจสอบ
2.2 ระบุวิธีการประเมินความเสีย่ งและการควบคุมในแตละรายการ รวมถึง จํานวนตัวอยาง
ที่สุมขึ้นมาทําการทดสอบและวิธีการที่ใชสุมตัวอยาง (ถามี)
2.3 เกณฑทใี่ ชในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
3. กระดาษทําการ ซึ่งระบุถึงวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูที่ทําการตรวจสอบ ผูที่ควบคุมงาน
ตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ ขอสรุปและขอเสนอแนะ
4. ระบบในการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบและการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
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