
 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

   บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการมีระบบควบคุมภายในที่ดี ตามกรอบการ
ควบคุมภายใน  ตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the 
Treadway Commission)และได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม(Enterprise Risk Management :ERM) 
มาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  ทำให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายการปฏิบัติงาน ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการประกันภัย  ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติ
ต่างๆ  รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผน จัดการ และควบคุมความเสี่ยง เพ่ือลด
ผลกระทบจากความผันผวนที่มีต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และการบรรลุวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 อีกทั้ง ยังได้มีการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการตัดสินใจทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และการ

ควบคุมภายในโดยยึดหลักการพ้ืนฐานในการบริหารความเสี่ยง เพ่ือสร้างให้เกิดคุณค่าและดำเนินการอย่างเป็นระบบ 

มีความโปร่งใสและคำนึงถึงวัฒนธรรมองค์กร  

 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีหน้าที่สอบทานและนำเสนอกรอบและนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และสอบทานการนำไป

ปฏิบัติ รวมถึงสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการเพ่ือให้มั่นใจได้ว่า การจัดการความเสี่ยงมีความ

เพียงพอและเหมาะสม และมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และนโยบาย รวมทั้งชื่อเสียง

และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ดังนี้ 

(1). จัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 

(2). ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของบุคลากร

โดยสร้างความตระหนัก ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคลากรของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเรียนรู้ความเสี่ยง 

การตัดสินใจทางธุรกิจบนพื้นฐานของความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทฯ 

(3). ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทั้งจากปัจจัยภายใน

และภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องให้ความสำคัญและตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่

จะสร้างความมั่นใจในการช่วยลดความเสี่ยงหรือป้องกันความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น โดยจัดให้มีบุคลากร

อย่างเพียงพอเพ่ือให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

 



 

  คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการสอบทานความมี

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติ

ตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการเกี่ยวโยงกัน 

การนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบหรือไม่มีอำนาจ พร้ อมทั้งได้จัดให้มีกลไกการ

ตรวจสอบและถ่วงดุล สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระทำ

หน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินความมีประสิทธิภาพ ความเพียงพอระบบการควบคุมภายใน ระบบการ

บริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ เพ่ือให้หน่วยงานแก้ไขหรือปรับปรุงกระบวนการ

ควบคุมภายในในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และรายงานให้คณะกรรมการ

บริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ จากผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ มี

ความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่  2/2564  เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2564  ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตาม “แบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามและการประเมินผล ซึ่งผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความ
เหมาะสมเพียงพอ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี มีความเหมาะสมเพียงพอต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ โดยผู้บริหารได้ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และ
จริยธรรม และมีการบริหารจัดการด้านต่างๆ โดย 

•  กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพ่ือกำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น เพ่ือให้
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนได้ให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมให้มีการอบรม การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยจัดให้มี
การอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีให้แก่บุคลากรทุกคน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

•   การจัดโครงสร้างองค์กรที่มีลักษณะของการกระจายอำนาจ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความ
คล่องตัว เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป มีการมอบอำนาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการกำหนด เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key 



 

Performance Indicators : KPI) เพ่ือใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์กร ซึ่งมีระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  

• กำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งงาน เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการสรรหา และพัฒนา
บุคลากร กำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ เพ่ือพิจารณาให้รางวัลอย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. การประเมินความเสี่ยง 

   คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการนำพา
องค์กรสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และเพ่ือให้การดำเนินธุรกิจ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

  บริษัทฯ ได้จัดทำกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
หน่วยงานบริหารความเสี่ยง พิจารณากลั่นกรองและกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง เพ่ือกำกับดูแลการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีการระบุ
ปัจจัยและเหตุที่มาของความเสี่ยง มีการประเมินวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง รวมทั้งกำหนด
มาตรการจัดการที่เหมาะสม มีการติดตาม/ประเมินผล และ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอโดยกำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ และเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี  การบริหารงาน และการปฏิบัติงานประจำวัน ซึ่งกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงจะต้องครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ดังนี้ 

• บริษัทฯ กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบมาตรฐาน COSO Enterprise 
Risk Management และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่
อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย  1) การจัดทำ Risk Profile ระดับ
องค์กรและระดับฝ่ายงาน   2) บริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน  3) บริหารความเสี่ยงระดับกระบวนการต่างๆ  

• บริษัทฯ ได้นำเอาระบบตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator-KRI) มาใช้เพ่ือติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ และกำหนดมาตรการเพ่ิมเติมสำหรับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ประสิทธิภาพและทันเวลา 

3. กิจกรรมการควบคุม 

  บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุม โดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน(KPI) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและ
ควบคุม มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือตรวจสอบระหว่างกัน มีการทบทวนและกำหนดขอบเขต
อำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับเพ่ือความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันยังมี
การทบทวนคู่มืออำนาจอนุมัติ อำนาจดำเนินการ แบ่งแยกหน้าที่ที่อาจมีการเอ้ือให้เกิดการทุจริตออกจากกัน
และมีการจัดทำคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรให้เป็นปัจจุบัน มีนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมที่มี



 

ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม การอนุมัติธุรกรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจน
กิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ  

  บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ กรอบ 
นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ 

  อีกท้ัง ยังได้มีการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน(Compliance Unit) เพื่อประสานงานและ
ดูแลให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

         บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานทั้งในส่วนของการบริหารงานด้านระบบ
การเงิน บัญชี และงานบริหารบุคคลให้สอดคล้องตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และให้ความสำคัญในคุณภาพของ
สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินอย่างมี
ประสิทธิผล โดยได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยมาใช้ ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล จัดเก็บและติดตามผล เพ่ือให้ฝ่ายบริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้อง ภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งข้อมูลทางด้านการเงินและข้อมูลอ่ืนๆ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 

• บริษัทฯ กำหนดชั้นความลับของข้อมูล แนวทางการจัดเก็บเอกสารสำคัญและเอกสารควบคุม รวมถึง
ข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก เพ่ือให้มั่นใจว่าสารสนเทศที่สำคัญและ
เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและทัน
ต่อการใช้งาน 

• บริษัทฯ มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเหมาะสม 
โดยสาระสำคัญที่ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเอกสารการประชุม ได้จัดส่งให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถร้องขอข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา 

• บริษัทฯ มีการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลกรณีมีอุบัติภัย
ร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมถึงกำหนดให้มีการซักซ้อมแผนสำรองฉุกเฉินอย่าง
สม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี   

 



 

• บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายใน ผ่านระบบ Intranet เพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสารนโยบาย 
และข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้ง การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบอย่าง
ทั่วถึงและทันเวลา รวมถึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทฯได้อย่างปลอดภัย 

• บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตจากพนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน โดยสามารถแจ้งผ่านทางโทรศัพท์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะได้รับความ
คุ้มครองและเข้าสู่กระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขต่อไป 

5. ระบบการติดตามและการประเมินผล   

 บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทาง
พัฒนาปรับปรุง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 

• บริษัทฯ ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร และประเมินการควบคุมภายในระดับฝ่ายงานผ่าน
การประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง (Control Self -Assessment) เป็นประจำทุกปี  

• บริษัทฯ มีการติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือตัวชี้วัด(KPI) ที่
กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน 
หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หน่วยงานบริหารความเสี่ยง และผู้สอบบัญชีภายนอก 

• ฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ในการประเมินความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบ
ประจำปี และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยตรวจสอบและประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบที่ ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี ้ในปี 2563 บริษัทฯไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับรายการที่เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รายการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่า
ฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางการที่เก่ียวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 

 

 

 



 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติแต่งตั้ง นายอมรศักดิ์  ศรีมงคลชัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2549 โดยการพิจารณา อนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้
ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบ  จาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติแต่งตั้ง นายอมรศักดิ์  ศรีมงคลชัย ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 เพ่ือดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โดย การพิจารณา อนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบ จาก
คณะกรรมการบริษัทฯ  

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3 

 


