
 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคัญกับการมีระบบควบคุมภายในที่ดี ตามกรอบการควบคุม
ภายใน ตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 
และได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (Enterprise Risk Management :ERM) มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาให้การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ท าให้เกิดความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบัติงาน ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการ
ประกันภัย  ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ  รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ซึ่งเป็น
กระบวนการวางแผน จัดการ และควบคุมความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนที่มีต่อการด าเนิ นธุรกิจให้อยู่ในระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 อีกทั้ง ยังได้มีการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการตัดสินใจทางธุรกิจ การก ากับดูแลกิจการ และการควบคุม
ภายใน โดยยึดหลักการพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าและด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใสและ
ค านึงถึงวัฒนธรรมองค์กร 

 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีหน้าที่สอบทานและน าเสนอกรอบและนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และสอบทานการน าไปปฏิบัติ รวมถึงสอบ
ทานรายงานการบริหารความเสี่ยงและด าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า การจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม และ
มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และนโยบาย รวมทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ดังนี้  

(1).  จัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 
(2).  ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการท างานของบุคลากรโดยสร้าง

ความตระหนัก ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคลากรของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเรียนรู้ความเสี่ยง การตัดสินใจทางธุรกิจบนพื้นฐาน
ของความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทฯ 

(3).  ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทั้งจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องให้ความส าคัญและตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส าคัญที่จะสร้างความมั่นใจในการ
ช่วยลดความเสี่ยงหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอเพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ในการสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามข้อก าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การท ารายการเกี่ยวโยงกัน การน าทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ
หรือไม่มีอ านาจ พร้อมทั้งได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
ซึ่งมีความเป็นอิสระท าหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินความมีประสิทธิภาพ ความเพียงพอระบบการควบคุมภายใน ระบบการ
บริหารความเสี่ยง เก่ียวกับประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ เพื่อให้หน่วยงานแก้ไขหรือปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในในเรื่อง
ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ าเสมอ จากผลการ
ประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพียงพอ 
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 



 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตาม “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” 
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมของ
การควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามและการ
ประเมินผล ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความ
เหมาะสมเพียงพอ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

 คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการด าเนินงาน พร้อมทั้ง
ก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีและ
เหมาะสม มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาไว้อย่างชัดเจนรวมถึงปรับปรุงกระบวนการท างานของทุกส่วน
งานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และสร้างจิตส านึก มีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส 
มีจริยธรรม ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่น ท าให้องค์กร 
มีความโปร่งใสปราศจากการคอร์รัปชั่น  

อีกทั้ง ยังได้ก าหนดนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ เพื่อก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนได้
ให้ความส าคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมให้มี
การอบรม/การปฐมนิเทศพนักงานใหม่  โดยจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีให้แก่บุคลากรทุกคน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบาย เป้าหมายการด าเนนิธุรกิจ และดชันชีีว้ัดผลส าเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) 
เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร  โดยมีระเบียบปฏิบัติที่เปน็ลาย
ลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัตงิาน  

บริษัทฯ ก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละต าแหน่งงาน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการสรรหา และพัฒนาบุคลากร ก าหนด
แผนสบืทอดต าแหน่งงานที่ส าคญั พร้อมทั้งก าหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอยา่งมีมาตรฐานและเปน็ระบบ เพื่อ
พิจารณาให้รางวัลอยา่งเปน็ธรรม และสร้างแรงจงูใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. การประเมินความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการน าพาองค์กรสู่เป้าหมายทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้การด าเนินธุรกิจ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

บริษัทฯ ได้จัดท ากรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยง พิจารณากลั่นกรองและก าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อก ากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ 
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีการระบุปัจจัยและเหตุที่มาของความเสี่ยง มีการประเมิน
วิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง รวมทั้งก าหนดมาตรการจัดการที่เหมาะสม มีการติดตาม/ประเมินผล และ รายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอโดยก าหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร



 

อย่างเป็นระบบ และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าแผนธุรกิจประจ าปี  การบริหารงาน และการปฏิบัติงานประจ าวัน ซึ่ง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะต้องครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ดังนี้ 

 บริษัทฯ ก าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบมาตรฐาน COSO Enterprise Risk 
Management และก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผล
กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย 1) การจัดท า Risk Profile ระดับองค์กรและระดับ
ฝ่ายงาน   2) บริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน  3) บริหารความเสี่ยงระดับกระบวนการต่างๆ  

 บริษัทฯ ได้น าเอาระบบตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ (Key Risk Indicator-KRI) มาใช้เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยต่างๆ และก าหนดมาตรการเพิ่มเติมส าหรับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุม โดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม มีการ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อตรวจสอบระหว่างกัน มีการทบทวนและก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงินอ านาจอนุมัติ
ในแต่ละระดับเพื่อความเหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันยังมีการทบทวนคู่มืออ านาจอนุมัติ อ านาจด าเนินการ 
แบ่งแยกหน้าที่ที่อาจมีการเอื้อให้เกิดการทุจริตออกจากกันและมีการจัดท าคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้าง
องค์กรให้เป็นปัจจุบัน มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการท ารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การ
ท าธุรกรรมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม การอนุมัติธุรกรรมโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจน
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ  

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ กรอบ นโยบายและแนวปฏิบัติ
ของบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ 

อีกทั้ง ยังได้มีการจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) เพื่อประสานงานและดูแลให้การ
ด าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการด าเนินงานทั้งในส่วนของการบริหารงานด้านระบบการเงิน บัญชี และ
งานบริหารบุคคลให้สอดคล้องตามแผนงานทีก่ าหนดไว้ โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และ
มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันและให้ความส าคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่สนับสนุนให้การ
ควบคุมภายในสามารถด าเนินอย่างมีประสิทธิผล โดยได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยมาใช้ ตั้งแต่  
การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บและติดตามผล เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้อง ภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งข้อมูลทางด้านการเงินและข้อมูลอื่นๆ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  
ที่มีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 

 

 



 

 บริษัทฯ ก าหนดชั้นความลับของข้อมูล แนวทางการจัดเก็บเอกสารส าคัญและเอกสารควบคุม รวมถึงข้อมูล
ประกอบการปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจ 

ว่าสารสนเทศที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและทันต่อการใช้งาน 

 บริษัทฯ มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเหมาะสม โดย
สาระส าคัญที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และเอกสารการประชุม ได้จัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ
พิจารณา 

 บริษัทฯ มีการก าหนดแผนส ารองฉุกเฉินส าหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลกรณีมีอุบัติภัยร้ายแรง
จนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมถึงก าหนดให้มีการซักซ้อมแผนส ารองฉุกเฉินอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ า
ทุกปี   

 บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายใน ผ่านระบบ Intranet เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารนโยบาย และ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้ง การก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึงและทันเวลา 
รวมถึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับ
การฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทฯได้อย่างปลอดภัย 

 บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตจากพนักงานและ  
ผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยสามารถแจ้งผ่านทางโทรศัพท์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองและ
เข้าสู่กระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและด าเนินการแก้ไขต่อไป 

5. ระบบการติดตามและการประเมินผล   

 บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งก าหนดแนวทางพัฒนา
ปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 

 บริษัทฯ ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร และประเมินการควบคุมภายในระดับฝ่ายงานผ่านการ
ประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง (Control Self -Assessment) เป็นประจ าทุกปี  

 บริษัทฯ มีการติดตามและก ากับดูแลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือตัวชี้วัด(KPI) ที่ก าหนดไว้
อย่างสม่ าเสมอ รวมถึงมีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน หน่วยงานก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน หน่วยงานบริหารความเสี่ยง และผู้สอบบัญชีภายนอก 



 

 ฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ท าหน้ าที่ในการประเมินความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี และ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ โดยตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทฯไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการ
ทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของ
ทางการที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 


