การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญกับการมีระบบควบคุมภายในที่ดี ตามกรอบการควบคุมภายใน
ตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) และ
ได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (Enterprise Risk Management :ERM) มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาให้การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทาให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล
ว่าการดาเนินงานของบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบัติงาน ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการประกันภัย ด้าน
การปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผน
จัดการ และควบคุมความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนที่มีต่อการดาเนินธุ รกิจให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
และการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
อีกทั้ง ยังได้มีการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการตัดสินใจทางธุรกิจ การกากับดูแลกิจการ และการควบคุม
ภายในโดยยึดหลักการพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าและดาเนินการอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส
และคานึงถึงวัฒนธรรมองค์กร
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีหน้าที่สอบทานและนาเสนอกรอบและนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงในด้านต่างๆ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และสอบทานการนาไปปฏิบัติ รวมถึงสอบทาน
รายงานการบริหารความเสี่ยงและดาเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า การจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม และมุ่งเน้น
การบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และนโยบาย รวมทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ดังนี้
(1). จัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
(2). ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการทางานของบุคลากรโดยสร้าง
ความตระหนัก ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคลากรของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเรียนรู้ความเสี่ยง การตัดสินใจทางธุรกิจ
บนพื้นฐานของความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทฯ
(3). ตรวจสอบ ติ ด ตาม และประเมิ น ความเสี่ย งที่จ ะเกิดขึ้น ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ย นไปทั้ง จากปัจ จั ยภายในและ
ภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องให้ความสาคัญและตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสาคัญที่จะสร้างความ
มั่นใจในการช่วยลดความเสี่ยงหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอเพื่อให้การ
ดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ในการสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูแล
มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทารายการเกี่ยวโยงกัน การนาทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ
หรือไม่มีอานาจ พร้อมทั้งได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
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ซึ่งมีความเป็นอิสระทาหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินความมีประสิทธิภาพ ความเพียงพอระบบการควบคุมภายใน ระบบ
การบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ เพื่อให้หน่วยงานแก้ไขหรือปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน
ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่าเสมอ จาก
ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตาม “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน” ของส านั ก งานคณะกรรมการกากับ หลั ก ทรัพ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง ครอบคลุ ม ในด้ า นต่ า งๆ 5 ด้ า น ได้ แ ก่
สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบ
การติดตามและการประเมินผล ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีความเห็นว่า ระบบการควบคุม ภายใน
ของบริษัทฯมีความเหมาะสมเพียงพอ มีรายละเอียด ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี มีความเหมาะสมเพียงพอต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดาเนินธุรกิจ โดยผู้บริหารได้ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัต ย์และจริยธรรม และมีการบริหารจัดการ
ด้านต่างๆ โดย
 กาหนดนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ เพื่อกากับดูแลการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน
ได้ให้ความสาคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริม
ให้มีการอบรม การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปีให้แก่บุคลากรทุกคน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 การจัดโครงสร้างองค์กรที่มีลักษณะของการกระจายอานาจ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป มีการมอบอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการ
กาหนด เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ และดั ชนีชี้วัดผลสาเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ซึ่งมีระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน
 กาหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตาแหน่งงาน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการสรรหา และพัฒนาบุคลากร กาหนด
แผนสืบทอดตาแหน่งงานที่สาคัญ พร้อมทั้งกาหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ เพื่อ
พิจารณาให้รางวัลอย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. การประเมินความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนาพาองค์กรสู่เป้าหมาย
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้การดาเนินธุรกิจ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
บริษัทฯ ได้จัดทากรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และหน่วยงาน
บริหารความเสี่ยง พิจารณากลั่นกรองและกาหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อกากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
บริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีการระบุปัจจัยและเหตุที่มาของความเสี่ยง มีการ
ประเมินวิเคราะห์จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง รวมทั้งกาหนดมาตรการจัดการที่เหมาะสม มีการติดตาม/ประเมินผล
และ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่าเสมอโดยกาหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทาแผนธุรกิจประจาปี การบริหารงาน และการปฏิบัติงานประจาวัน
ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะต้องครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ดังนี้
 บริ ษั ท ฯ ก าหนดกรอบการบริ หารความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รตามกรอบมาตรฐาน COSO

Enterprise Risk
Management และกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผล
กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย 1) การจัดทา Risk Profile ระดับองค์กรและระดับ
ฝ่ายงาน 2) บริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน 3) บริหารความเสี่ยงระดับกระบวนการต่างๆ
 บริษัทฯ ได้นาเอาระบบตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สาคัญ (Key Risk Indicator-KRI) มาใช้เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยต่างๆ และกาหนดมาตรการเพิ่มเติมสาหรับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา
3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุม โดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม มีการ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อตรวจสอบระหว่างกัน มีการทบทวนและกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และวงเงินอานาจ
อนุมัติในแต่ละระดับเพื่อความเหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันยังมีการทบทวนคู่มืออานาจอนุมัติ อานาจดาเนินการ
แบ่ ง แยกหน้ า ที่ ที่อาจมี การเอื้อให้เกิด การทุ จ ริตออกจากกัน และมี การจัด ท าคู่มื อ ขั้น ตอนการปฏิบั ติ ง านให้เหมาะสมกับ
โครงสร้างองค์กรให้เป็นปัจจุบัน มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การทาธุรกรรมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม การอนุมัติธุรกรรมโดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ กรอบ นโยบายและแนว
ปฏิบัติของบริษัทฯ อย่างสม่าเสมอ
อีกทั้ง ยังได้มีการจัดตั้งหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) เพื่อประสานงานและดูแลให้การ
ดาเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
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4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดาเนินงานทั้งในส่วนของการบริหารงานด้านระบบการเงิน
บัญชี และงานบริหารบุคคลให้สอดคล้องตามแผนงานที่กาหนดไว้ โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง และมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และให้ความสาคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่
สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินอย่างมีประสิทธิผล โดยได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีความปลอดภัย
มาใช้ ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บและติดตามผล เพื่ อให้ฝ่ายบริหารสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้
อย่างครบถ้วนถูกต้อง ภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งข้อมูลทางด้านการเงินและข้อมูลอื่นๆ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
 บริษัทฯ กาหนดชั้นความลับของข้อมูล แนวทางการจัดเก็บเอกสารสาคัญและเอกสารควบคุม รวมถึงข้อมูล
ประกอบการปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและทันต่อการใช้งาน
 บริษัทฯ มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเหมาะสม โดย
สาระสาคัญที่เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และเอกสารการประชุม ได้จัดส่งให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตั ดสินใจอย่าง
เพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่ วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่ อ
ประกอบการพิจารณา
 บริษัทฯ มีการกาหนดแผนสารองฉุกเฉินส าหรับ ป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล กรณีมี อุบัติภั ย
ร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมถึงกาหนดให้มีการซักซ้อมแผนสารองฉุกเฉินอย่างสม่าเสมอ
เป็นประจาทุกปี
 บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายใน ผ่านระบบ Intranet เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารนโยบาย และ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้ง การกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึงและ
ทันเวลา รวมถึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทฯได้อย่างปลอดภัย
 บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตจากพนักงานและผู้มี
ส่วนได้เสียอื่น โดยสามารถแจ้งผ่านทางโทรศัพท์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองและ
เข้าสู่กระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและดาเนินการแก้ไขต่อไป
5. ระบบการติดตามและการประเมินผล
บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้ งกาหนดแนวทาง
พัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้
 บริษัทฯ ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร และประเมินการควบคุมภายในระดับฝ่ายงานผ่านการ
ประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง (Control Self -Assessment) เป็นประจาทุกปี
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 บริษัทฯ มีการติดตามและกากับดูแลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือตัวชี้วัด(KPI) ที่กาหนดไว้
อย่างสม่าเสมอ รวมถึงมีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน หน่วยงานกากับดูแล
การปฏิบัติงาน หน่วยงานบริหารความเสี่ยง และผู้สอบบัญชีภายนอก
 ฝ่า ยตรวจสอบภายในที่มี ความเป็น อิส ระในการปฏิบั ติง าน ท าหน้ าที่ ในการประเมิน ความเพีย งพอและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบประจาปี
และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ โดยตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการ
ทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของ
ทางการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติแต่งตั้ง นายอมรศักดิ์ ศรีมงคลชัย ให้ดารงตาแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ของ
บริษัทฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2549 โดยการพิจารณา อนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดารงตาแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
ภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษั ทฯได้มี มติ แต่ง ตั้ง นายอมรศักดิ์ ศรีมงคลชัย ให้ดารงตาแหน่ งหัว หน้ าหน่ วยงานกากับดู แลการ
ปฏิบัติงานของบริษัทฯ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่อดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินธุรกิจ โดย การพิจารณา อนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริษัทฯ
ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติง านของบริษัทฯ
รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3
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