
 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

  บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จํากัด (มหาชน)ใหความสําคัญและตระหนักวา ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญ
ท่ีจะสรางความม่ันใจในการชวยลดความเสี่ยงหรือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน โดยจดัใหมีบุคลากรอยางเพียงพอเพื่อให
การดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเส่ียง(Risk Management Committee: RMC)  ทําหนาท่ี 
ในการกําหนดกรอบนโยบายการดําเนินงานดานการบริหารความเส่ียง เพื่อกํากับดูแลการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ 
ใหเปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ  รวมท้ัง ทบทวนติดตาม ความเพียงพอและกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการ
ความเส่ียงแตละดานใหอยูในระดับท่ียอมรับได  คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาท่ี 
ในการสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
ปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวของ ดูแลมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การทํารายการเก่ียวโยงกัน การ 
นําทรัพยสินของบริษัทฯไปใชประโยชนในทางมิชอบหรือไมมีอํานาจ พรอมท้ัง ไดจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุล 
สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเปนอิสระทําหนาท่ีในการตรวจสอบและประเมิน 
ความมีประสิทธิภาพ ความเพียงพอระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง เกี่ยวกับประเด็นท่ีพบและ
ขอเสนอแนะ เพื่อใหหนวยงานแกไขหรือปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน ในเรื่องตางๆท่ีเก่ียวของ เพื่อการพัฒนางาน 
ใหมีประสิทธิภาพ และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอยางสมํ่าเสมอ จากผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

ระบบการควบคุมภายในท่ีบริษัทฯ กําหนดข้ึนสอดคลองตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission) และนําการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกร (Enterprise Risk Management : ERM) 
มาประยุกตใชเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาใหการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ทําใหเกิดความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายการปฏิบัติงาน 
ท้ังดานกลยุทธดานการประกันภัย ดานการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติตางๆ รวมถึงการตอตานการทุจริต
คอรรัปช่ัน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี9/2559 เมื่อวันท่ี20กุมภาพันธ2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตาม “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งครอบคลุมในดานตางๆ5ดานไดแก สภาพแวดลอมของ 
การควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบการติดตามและ 
การประเมินผล ซึ่งผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ แลวมีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
มีความเหมาะสมเพียงพอ มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

 



 

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม  

คณะกรรมการบริษัทฯสนับสนุนวัฒนธรรมองคกรท่ีมุงเนนความซ่ือตรงและจรรยาบรรณในการดําเนินงาน พรอมท้ัง
กํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวิสัยทัศนและพันธกิจ มีสภาพแวดลอมของการควบคุมภายในท่ีดีและ
เหมาะสม มีการจัดโครงสรางองคกรและสายงานการบังคับบัญชาไวอยางชัดเจน รวมถึงปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
ของทุกสวนงานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน และสรางจิตสํานึก มีวินัยในการปฏิบัติหนาท่ี 
ดวยความสุจริต โปรงใส มีจริยธรรม ซึ่งผูบริหารและพนักงานทุกระดับมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และคอรรัปช่ัน ทําใหองคกรมีความโปรงใสปราศจากการคอรรัปช่ัน 

อีกท้ัง ยังไดกําหนดนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ เพื่อกํากับดูแลการปฏิบัติงานให
เปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตและคอรรัปช่ัน เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานทุกคน
ไดใหความสําคัญตอความซ่ือสัตยสุจริต  และมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ
สงเสริมใหมีการอบรม/การปฐมนิเทศพนักงานใหม โดยจัดใหมีการอบรมอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปใหแกบุคลากรทุกคน 
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความโปรงใส เปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  บริษัทฯ กําหนดนโยบายเปาหมายการดําเนินธุรกิจ 
และดัชนีช้ีวัดผลสําเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs)  เพื่อใชในการประเมิน  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
สอดคลองกับเปาหมายขององคกร โดยมีระเบียบปฏิบัติท่ีเปนลายลักษณอักษรเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  บริษัทฯ 
กําหนดคุณสมบัติของบุคลากรแตละตําแหนงงาน เพื่อเปนเกณฑในการสรรหา และพัฒนาบุคลากร กําหนดแผนสืบทอด 
ตําแหนงงานท่ีสําคัญ พรอมท้ัง กําหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐานและเปนระบบ เพื่อพิจารณา 
ใหรางวัลอยางเปนธรรม และสรางแรงจูงใจตอบุคลากรในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การประเมินความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญในการบริหารความเส่ียง เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการนําพาองคกรสูเปาหมาย
ท้ังระยะสั้นและระยะยาว และเพ่ือใหการดําเนินธุรกิจ สามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  

บริษัทฯ ไดจัดทํานโยบายการบริหารความเส่ียง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และหนวยงานบริหาร 
ความเส่ียง พิจารณากลั่นกรองและกําหนดกรอบการบริหารความเส่ียง เพื่อกํากับดูแลการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ 
ใหเปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีการระบุปจจัยและเหตุท่ีมาของความเสี่ยง มีการประเมิน
วิเคราะหจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง รวมท้ังกําหนดมาตรการจัดการท่ีเหมาะสม มีการติดตาม/ประเมินผลและรายงาน
ผลการบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางสมํ่าเสมอโดยกําหนดใหมีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกร
อยางเปนระบบ และเปนสวนหนึ่งของการจัดทําแผนธุรกิจประจําป  การบริหารงาน และการปฏิบัติงานประจําวัน ซึ่ง
กระบวนการบริหารความเส่ียงจะตองครอบคลุมปจจัยความเส่ียงในดานตางๆ ท้ังปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน ดังน้ี 

 

 

 

 

                     



 

● บริษัทฯ กําหนดกรอบการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกรตามกรอบมาตรฐาน ISO31000–Risk Management 
และ COSO Enterprise Risk Management และกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เพื่อเปนแนวทาง
บริหารจัดการความเส่ียงท่ีอาจสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวย  

(1). การจัดทํา Risk Profile ระดับองคกรและระดับฝายงาน 
(2). บริหารความเส่ียงดานการลงทุน 
(3). บริหารความเส่ียงระดับกระบวนการตางๆ  

● บริษัทไดนําเอาระบบตัวช้ีวัดความเส่ียงท่ีสําคัญ (Key Risk Indicator-KRI) มาใชเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของปจจัยตางๆ และกําหนดมาตรการเพ่ิมเติมสําหรับตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ
และทันเวลา 

3. กิจกรรมการควบคุม 

 บริษัทฯ ไดกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละตําแหนงงานไวอยางชัดเจน และมีการทบทวนคูมืออํานาจอนุมัติ 
อํานาจดําเนินการแบงแยกหนาท่ีท่ีอาจมีการเอื้อใหเกิดการทุจริตออกจากกันและมีการจัดทําคูมือ/ข้ันตอนการปฏิบัติงานให
เหมาะสมกับโครงสรางองคกรใหเปนปจจุบัน มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการทํารายการท่ีมีหรืออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน การทําธุรกรรมท่ีมีความโปรงใส ตรวจสอบได และเปนธรรมการอนุมัติธุรกรรมโดยคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ อีกท้ัง ยังไดมีการจัดต้ังหนวยงานกํากับดูแล 
การปฏิบัติงาน(Compliance Unit)เพื่อประสานงานและดูแลใหการดําเนินการของบริษัทฯ เปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  
เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

 บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูลอยางตอเนื่อง และมีความถูกตองและเปนปจจุบัน และ 
ใหความสําคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งเปนสวนสําคัญท่ีสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนิน
อยางมีประสิทธิผล โดยไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและมีความปลอดภัยมาใช ต้ังแตการรวบรวมขอมูล ประมวลผล 
จัดเก็บและติดตามผล เพื่อใหฝายบริหารสามารถนําขอมูลไปใชในการตัดสินใจไดอยางครบถวนถูกตอง ภายในเวลา 
ท่ีเหมาะสม ท้ังขอมูลทางดานการเงินและขอมูลอื่นๆ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางบริหารจัดการสารสนเทศและการส่ือสาร ดังน้ี 

 บริษัทฯ กําหนดชั้นความลับของขอมูล แนวทางการจัดเก็บเอกสารสําคัญและเอกสารควบคุม รวมถึงขอมูล
ประกอบการปฏิบัติงานท้ังจากภายในและภายนอก เพื่อใหมั่นใจวาสารสนเทศที่สําคัญและเก่ียวของกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความถูกตอง ครบถวนเพียงพอตอการปฏิบัติงานและทันตอการใชงาน 

 บริษัทฯ มีการส่ือสารตอคณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร พนักงานและผูมีสวนไดเสียอยางเหมาะสม  
โดยสาระสําคัญท่ีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และเอกสารการประชุม ไดจัดสงใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุม เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถวิเคราะหขอมูลกอนตัดสินใจ 
อยางเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถรองขอขอมูลเพิ่มเติมจากหนวยงานหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ
เพื่อประกอบการพิจารณา 



 

 บริษัทฯ มีการกําหนดแผนสํารองฉุกเฉินสําหรับปองกันในเรื่องความปลอดภัยของขอมูลกรณีมีอุบัติภัย
รายแรงจนระบบไมสามารถปฏิบัติงานได รวมถึงกําหนดใหมีการซักซอมแผนสํารองฉุกเฉินอยางสมํ่าเสมอ
เปนประจําทุกป   

 บริษัทฯ จัดใหมีชองทางการส่ือสารภายใน ผานระบบ Intranet เพื่อเปนชองทางการส่ือสารนโยบาย และ
ขอมูลขาวสารตางๆ รวมท้ัง การกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบอยางท่ัวถึงและ
ทันเวลา รวมถึงจัดใหมีชองทางการส่ือสารเพื่อใหผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกรสามารถแจงขอมูลหรือ
เบาะแสเก่ียวกับการฉอฉลหรือทุจริตแกบริษัทฯไดอยางปลอดภัย 

5. ระบบการติดตามและการประเมินผล   

 บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พรอมท้ังกําหนดแนวทางพัฒนา
ปรับปรุง เพื่อใหมั่นใจไดวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ี  

 บริษัทฯ ประเมินการควบคุมภายในระดับองคกร และประเมินการควบคุมภายในระดับฝายงานผานการ
ประเมินการควบคุมภายในโดยผูปฏิบัติงานเอง (Control Self -Assessment) เปนประจําทุกป  

 บริษัทฯ มีการติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเปาหมายหรือตัวช้ีวัด(KPI) ท่ีกําหนดไว
อยางสมํ่าเสมอ รวมถึงมีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานโดยฝายตรวจสอบภายใน หนวยงานกํากับดูแล
การปฏิบัติงาน หนวยงานบริหารความเส่ียง และผูสอบบัญชีภายนอก 

 ฝายตรวจสอบภายในท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ทําหนาท่ีในการประเมินความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง ติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบประจําป 
และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอโดยตรวจสอบและประเมินประสิทธิผล 
ของการควบคุมภายในของกิจกรรมตางๆ ตามแผนตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 ท้ังน้ีในป 2559 บริษัทฯไมพบขอบกพรองท่ีมีสาระสําคัญเกี่ยวกับรายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รายการ
ทุจริตหรือมีสิง่ผิดปกติ หรือมคีวามบกพรองท่ีสําคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
ของทางการท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 

 

 

 

 

 
          

 


