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ประกาศกรมการประกันภัย 
เร่ือง  แนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันภัย (ฉบับท่ี 2) 

 
 

 เพื่อใหธุรกิจประกันภัยไทยสามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ     เพิ่มมูลคาและความ 
มั่นคงของกิจการในระยะยาว        และมีสวนเกื้อหนุนเสริมสรางใหระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมี 
เสถียรภาพและยั่งยืน คณะกรรมการสงเสริมยกระดับธรรมาภิบาลในธุรกิจประกันภัยอันประกอบดวยผูแทน
จากภาครัฐและภาคเอกชนไดรวมกันพิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
ประกันภัยเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลของบริษัทประกันภัยในเรื่อง การตรวจสอบภายในของบริษัทประกันภัย 
การควบคุมภายในของบริษัทประกันภัย การกํากับการปฏิบัติงานของบริษัทประกันภัย    และการเปดเผย 
ขอมูลสูสาธารณะของบริษัทประกันภัย เสร็จเรียบรอยแลว 
 
 อธิบดีกรมการประกันภัยจึงเห็นสมควรประกาศแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ของบริษัทประกันภัยดังกลาว ใหบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตถือเปนแนวทางปฏิบัติ ตามที่ 
แนบทายประกาศนี้ 
 
 
  ประกาศ ณ วันที่   กันยายน พ.ศ. 2549 

                                      
                 (นางสาวพจนีย ธนวรานิช) 
            อธิบดีกรมการประกันภัย 
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แนวทางปฏิบัติในเร่ืองการตรวจสอบภายในของบริษัทประกันภัย(Internal Audit) 
 

 บริษัทประกันภัยควรจัดใหมีการตรวจสอบภายใน เพ่ือใหมีการประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท
อยางอิสระ  อันจะชวยผูปฏิบัติงานในองคกรใหทํางานในหนาที่ความรับผิดชอบของแตละคนไดอยางมีประ
สิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 
 การตรวจสอบภายในของบริษัท อาจกระทําโดยหนวยงานดังตอไปนี้ 

1. หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทหรือหนวยงานตรวจสอบภายในของกลุมบริษัท 
2. ผูตรวจสอบภายในจากภายนอกกิจการ (Outsource) 
 

หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทหรือหนวยงานตรวจสอบภายในของกลุมบริษัท 
ผูที่จะปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทประกันภัยตองประกอบดวยคุณสมบัติข้ันพื้นฐาน  ดังนี้ 

 กฎบัตร (Charter)  กําหนดภารกิจหรือขอกําหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงค อํานาจ หนาที่ ความรับผิด
ชอบ และการปฏิบัติงานตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน เปนลายลักษณอักษร 
 ความเปนอิสระ (Independence) 
 ผูตรวจสอบภายใน  ควรมีความเปนอิสระในการตรวจสอบกิจการตางๆ ขององคกร  ความเปนอิสระ
ของผูตรวจสอบภายในวัดไดจากเสรีภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน  ผูตรวจสอบภายในสามารถใชวิจารณญาณที่เปนกลาง ปราศจากอคติ มีความอิสระในการ
เขาถึงทรัพยสิน สมุดบัญชี เอกสารตางๆ และสอบถามเจาหนาที่เก่ียวกับเรื่องที่ทําการตรวจสอบ  นอกจากนี้ 
ผูตรวจสอบภายในควรมีอํานาจอยางเพียงพอในการรายงานผลการตรวจสอบ พรอมขอเสนอแนะโดย
ปราศจากการแทรกแซงของฝายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
 การที่ผูตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระในการตรวจสอบอยางเพียงพอ  จะมีผลทําใหการปฏิบัติ
งานตรวจสอบภายในเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย หรือแผนการตรวจสอบที่วางไว  และคุณภาพ
ของงานโดยเฉพาะผลการตรวจสอบจะสอดคลองกับเหตุการณหรือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น  จึงสามารถใหขอ
เสนอแนะที่มีประโยชนตอการแกไขปรับปรุงองคกร 
 ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในที่ The Institute of Internal Auditors หรือ IIA 
กําหนดขึ้น  ไดกลาวถึงความเปนอิสระของผูตรวจสอบภายใน  ดังนี้ 

1. สถานภาพในองคกร (Organizational Status) 
2. ความมีใจเปนอิสระ (Objectivity) 
 

1. สถานภาพในองคกร (Organizational Status) 
1.1 สถานภาพในองคกรของหนวยงานตรวจสอบภายใน  ควรอยูในระดับสูงพอท่ีจะทําให

สามารถปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบใหสําเร็จลุลวงไปได 
1.2 ผูตรวจสอบภายในควรไดรับการสนับสนุนจากฝายบริหารและคณะกรรมการ  เพ่ือที่

จะไดรับความรวมมือจากผูรับตรวจ  และปฏิบัติงานไดอยางอิสระปราศจากการแทรก
แซง 

1.3 ผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายใน  ควรรายงานตรงตอบุคคลในองคกรที่มี
อํานาจเพียงพอที่จะ 
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1.3.1 สงเสริมความเปนอิสระ 
1.3.2 สงเสริมการปฏิบัติงานตรวจสอบใหสามารถกระทําไดในขอบเขตที่กวางเพียง

พอ 
1.3.3 สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามขอเสนอแนะอยางเหมาะสม 

1.4 ผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายใน  ควรมีโอกาสติดตอส่ือสารกับคณะกรรมการ  
ซึ่งการติดตออยางสม่ําเสมอจะชวยทําใหเกิดความมั่นใจในความเปนอิสระ  และเปน
วิธีที่จะทําใหคณะกรรมการ  และผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายใน  ไดรับทราบ
เร่ืองที่นาสนใจรวมกัน 

1.5 คณะกรรมการควรเปนผูใหความเห็นชอบการแตงตั้ง  หรือถอดถอนผูอํานวยการ
หนวยงานตรวจสอบภายใน 

1.6 วัตถุประสงค อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน  
ควรกําหนดใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษร  โดยไดรับการอนุมัติจากฝายบริหารและ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอนนํามาปฏิบัติ 

1.7 ผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายใน  ควรเสนอรายงานสรุปเกี่ยวกับแผนการตรวจ
สอบ  แผนบุคลากร  และงบประมาณของหนวยงานตรวจสอบภายในตอฝายบริหาร
เพ่ือขออนุมัติและเสนอตอคณะกรรมการเพื่อรับทราบเปนประจําทุกป  กรณีที่มีการ
แกไขเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญระหวางปตองนําเสนอดวยเชนเดียวกัน 

1.8 ผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายใน  ตองเสนอรายงานกิจกรรมตางๆ ของหนวย
งานตอฝายบริหารและคณะกรรมการเปนประจําทุกป  หรืออาจเสนอรายงานบอยครั้ง
ไดตามความจําเปน  สาระของรายงานควรเนนใหเห็นถึงผลการตรวจสอบที่สําคัญ  
รวมทั้ง ขอเสนอแนะเพื่อการแกไขปรับปรุง  ในกรณีที่มีการปฏิบัติที่ไมเปนไปตาม
แผนตางๆ ในสวนที่เปนสารสําคัญควรเสนอเหตุผลประกอบดวย 

 

2. ความมีใจเปนอิสระ (Objectivity) 
2.1 ความมีใจเปนอิสระ  หมายถึง สภาวะของจิตใจเปนอิสระ  ซึ่งผูตรวจสอบภายในทุก

คนตองมีอยูในขณะที่ทําการตรวจสอบ  ผูตรวจสอบภายในตองไมอยูภายใตอิทธิพล
ความคิดเห็นของผูอ่ืนในเรื่องที่ทําการตรวจสอบ 

2.2 ความมีใจเปนอิสระ  จะทําใหผูตรวจสอบภายในมุงมั่นในคุณภาพของงานที่ปฏิบัติ  
โดยไมยอมใหเกิดการสมยอม  ซึ่งทําใหงานดอยคุณภาพลง  ผูตรวจสอบภายในตอง
ไมตกอยูในสภาวะที่ทําใหเกิดความรูสึกวา  ไมสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
ที่ตรวจสอบไดอยางเที่ยงธรรม  ซึ่งอาจหลีกเล่ียงไดจากสภาพการณตางๆ  ดังนี้ 
2.2.1 ผูตรวจสอบภายในที่ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบงานหรือเร่ืองที่ตนเองมี

สวนไดเสียหรือความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) จะทําให
ไมสามารถใชวิจารณญาณที่เที่ยงธรรมปราศจากอคติ 

2.2.2 ในกรณีที่ผูตรวจสอบภายในทราบวาตนเองมีสวนไดเสียหรือมีอคติในงานที่
ตนตรวจสอบ  ตองรายงานใหผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายในทราบ
เพ่ือเปล่ียนตัวผูตรวจสอบภายในใหม 
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2.2.3 การมอบหมายงานใหแกผูตรวจสอบภายใน  ถาสามารถกระทําไดควรมีการ
หมุนเวียนเปนระยะๆ 

2.2.4 ผูตรวจสอบภายใน  ไมควรมีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องการปฏิบัติงานประจําที่
มิใชงานตรวจสอบ  กรณีที่ผูตรวจสอบภายในไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน
อ่ืนที่มิใชงานตรวจสอบ  ตองถือวาผูตรวจสอบภายในไมไดปฏิบัติหนาที่นั้น
ในฐานะของผูตรวจสอบภายใน  นอกจากนั้น หากผูตรวจสอบภายในตองมา
ตรวจสอบกิจกรรมที่ตนเองเคยไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหรือรับผิดชอบจะ
ทําใหขาดอิสระในการแสดงความคิดเห็น 

2.2.5 พนักงานที่ถูกยายมาอยูหนวยงานตรวจสอบภายในหรือถูกยืมตัวมาชวยงาน
ช่ัวคราว  ไมควรไดรับมอบหมายใหตรวจสอบกิจกรรมใดๆ ที่ผูนั้นเคยรับผิด
ชอบ  จนกวาเวลาจะลวงเลยไปพอสมควรแลว 

2.2.6 ผลของการตรวจสอบภายใน  ตองไดรับการสอบทานกอนสงรายงานผลการ
ตรวจสอบเพื่อใหแนใจวางานตรวจสอบนั้นๆ ไดมีการปฏิบัติดวยวิจารณญาณ
ที่เที่ยงธรรมปราศจากอคติ 

2.3 ความมีอิสระของผูตรวจสอบภายใน  จะยังคงมีอยูเมื่อผูตรวจสอบภายในเปนเพียงผู
เสนอแนะ  หรือใหความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมระบบงานและระเบียบ
ปฏิบัติตางๆ กอนที่จะนําไปใชงาน 

สําหรับการออกแบบระบบงาน การนําระบบงานมาใชงาน การปฏิบัติงาน การรางระเบียบ 
ปฏิบัติงานนั้น  ไมใชงานในหนาที่ผูตรวจสอบภายใน  การปฏิบัติงานดังกลาวจะทําใหความมีใจเปนอิสระของ
ผูตรวจสอบภายในลดนอยลงไป 
 

 โครงสรางของหนวยงานตรวจสอบภายใน (Organization Structure of Internal Audit Office) 
1. หนวยงานตรวจสอบภายใน  ควรอยูในระดับสูงพอท่ีจะสามารถปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบ

ไดอยางเต็มที่ 
2. ผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายใน  ควรรายงานตรงตอบุคคลในองคกรที่มีอํานาจ

เพียงพอที่จะสงเสริมความเปนอิสระ  สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบในขอบเขตที่กวาง
เพียงพอ  และขอเสนอแนะในรายงานของหนวยงานตรวจสอบภายในไดรับการพิจารณา
จากฝายบริหาร  และมีการปฏิบัติตามอยางเหมาะสม 

3. หนวยงานตรวจสอบภายใน ควรมีจํานวนผูตรวจสอบภายในที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน 

ผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายในจะตองจัดทําแผนภูมิการจัดแบงสวนงานของ 
หนวยงานตรวจสอบภายในขึ้น  และนําเสนอตอผูบริหารและคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนนําออกใชงาน  ในการจัดทําแผนภูมิการจัดแบงสวนงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน  จะขึ้นอยูกับ
ขนาดของแตละองคกร ลักษณะการประกอบการ ความซับซอนของงาน ตลอดจนการกําหนดวัตถุประสงค
และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน 
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 คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน 
 ผูที่จะเปนผูตรวจสอบภายในที่ดี  จะตองเปนผูที่มีความรอบรูในวิชาชีพและความรูในสาขาอื่น  ซึ่งจํา
เปนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  และตองมีคุณสมบัติสวนตัวที่จําเปนและเหมาะสมอีกหลายประการ  
ดังนี้ 

1. ความรอบรูในวิชาชีพ 
1.1 มีความรู ความชํานาญ ในการปรับใชมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภาย

ใน  และเทคนิคตางๆ ที่จําเปนในการตรวจสอบภายใน 
1.2 มีความรอบรูเขาใจในหลักการบริหาร และเทคนิคการบริหารงานสมัยใหม  เพ่ือใช

เปนแนวทางในการวิเคราะหและประเมินการบริหารงานขององคกรที่ผิดแผกไป
จากหลักการบริหารงานที่ดี 

1.3 มีความเชี่ยวชาญในหลักวิชาขั้นพื้นฐานที่จําเปนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
เชน การบัญชี เศรษฐศาสตร กฎหมายธุรกิจ ภาษีอากร การเงิน การวิเคราะหเชิง
ปริมาณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

1.4 มีความสามารถในการสื่อความ การทําความเขาใจในเรื่องตางๆ การวิเคราะห การ
ประเมินผล การเขียนรายงาน และมีเทคนิคการนําเสนอที่ดี 

1.5 มีความรูเก่ียวกับธุรกิจขององคกร การวางแผนงาน การจัดทํางบประมาณ การ
บริหารเวลา และการควบคุมคุณภาพงาน 

2. คุณสมบัติสวนตัว 
2.1 มีความเชื่อมั่นในตนเอง  ความรูสึกเชนนี้จะเกิดขึ้นตอเมื่อผูตรวจสอบภายในมี

ความรูในสิ่งที่ตนเองกระทําอยูอยางดี  และมีความเชื่อมั่นในการกระทํานั้น  ความ
เช่ือมั่นในตนเองเปนบุคลิกที่กอใหเกิดความเชื่อถือและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 

2.2 มีความซื่อสัตยสุจริตและจริงใจตอองคกรและเพื่อนรวมงานทุกคน 
2.3 มีมนุษยสัมพันธดี วางตัวเปนกลาง รูจักกาละเทศะ มีทัศนคติที่ดีตอเพ่ือนรวมงาน 
2.4 มีความตื่นตัวและกระตือรือรนในการทํางานและพัฒนาตนเองดวยการหาความรู

และประสบการณใหมๆ 
2.5 มีความยึดมั่นในอุดมการณ หลักการที่ถูกตอง กลาแสดงความเห็นในสิ่งที่ได

วิเคราะหและประเมินจากการตรวจสอบ 
2.6 มีความอดทน หนักแนน รับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน ไมสรุปวาคําบอกกลาวที่ไดรับ

นั้นเปนจริง จนกวาจะไดพิจารณาเหตุผลที่ชัดเจนเสียกอน 
2.7 มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความสามารถที่จะวินิจฉัยและตัดสินปญหาตางๆ ไดอยางถูก

ตองเที่ยงธรรม 
2.8 เปนผูมีวิสัยทัศน มองการณไกล ติดตามวิวัฒนาการใหมๆ มีความคิดริเร่ิม มีความ

คิดสรางสรรค และมองปญหาดวยสายตาของผูบริหาร 
ผูตรวจสอบภายในตองดํารงซึ่งจรรยาบรรณสําหรับวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  เพ่ือให 

เกิดความนาเช่ือถือตอฝายบริหารและบุคคลที่เก่ียวของ  ดังตอไปนี้ 
1. ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย เที่ยงธรรม ขยันขันแข็ง และดวยความรับผิดชอบ 
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2. ตองมีความจงรักภักดีในทุกกรณีที่มีสวนเกี่ยวของกับภารกิจขององคกรหรือตอผูรับ
บริการ  นอกจากนี้ ตองไมเขารวมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมที่ไมเหมาะสม 

3. ตองไมกระทําการใดๆ ซึ่งจะทําใหเส่ือมเสียชื่อเสียงตอวิชาชีพการตรวจสอบภายในหรือ
ตอองคกร 

4. ตองไมกระทําการใดๆ ใหเกิดขอขัดแยงในสวนไดเสียขององคกร  หรือมีอคติในการ
ปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบโดยขาดความเที่ยงธรรม 

5. ตองไมรับสิ่งที่เปนผลประโยชนสวนตัวจากพนักงาน ผูซื้อ ลูกคา ผูจําหนาย หรือจากผูที่
มาติดตอธุรกิจกับองคกร  ซึ่งจะทําใหเกิดความเสื่อมเสียตอวิชาชีพหรือทําใหการใชดุลย
พินิจเบี่ยงเบนไป 

6. ตองใหบริการเฉพาะงานที่พิจารณาเห็นวาจะสําเร็จไดดวยความสามารถแหงวิชาชีพ 
7. ตองรับรองวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจ

สอบภายใน 
8. ตองระมัดระวังรอบคอบในการใชขอมูลที่ไดมาจากการตรวจสอบ  ตองไมนําขอมูลที่เปน

ความลับขององคกรไปใชเพ่ือผลประโยชนของบุคคลใดๆ ในลักษณะที่ผิดกฎหมาย  
หรือกอใหเกิดความเสียหายตอองคกร 

9. ตองเปดเผยขอเท็จจริงที่สําคัญในรายงาน  การละเวนไมเปดเผยจะตองไมทําใหรายงาน
นั้นบิดเบือนหรือปดบังการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย 

10.  ตองพยายาม ปรับปรุง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการใหบริการ 
 อยางตอเนื่อง 

11.  ตองธํารงไวซึ่งการปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ มีคุณธรรม และมีศักดิ์ศรี 
 

การจัดทําคูมือการตรวจสอบภายใน 
 คูมือการตรวจสอบภายใน  เปนเอกสารที่ผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายในจัดทําข้ึนเพื่อ
อธิบาย  แนะนําและใหความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ  การปฏิบัติตนเพื่ออยูรวมกันภายใตการ
บริหารงานของผูบริหารองคกรและผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายใน 
 สาระสําคัญในคูมือการตรวจสอบภายใน ควรสอดคลองและอางอิงไดกับนโยบายโดยรวมขององคกร 
วัตถุประสงค และขอบเขตของการตรวจสอบที่กําหนดขึ้น 
 ขอกําหนดและแนวทางการปฏิบัติเร่ืองตางๆ  ที่นํามาเปนสาระสําคัญในคูมือตรวจสอบภายในแบงได
เปน 3 สวน  คือ 

1. ดานเทคนิคการตรวจสอบ  เพ่ือใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนไปตามมาตร
ฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

2. ดานการบริหาร  เพ่ือใหมั่นใจวาการบริหารหนวยงาน การบริหารงานบุคคล การบริหาร
งานตรวจสอบ และการจัดทํารายงานตางๆ เปนไปดวยดี 

3. การปฏิบัติงานดานอื่นๆ  เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในไดรับทราบ กฎหมาย ขอบังคับ 
ระเบียบปฏิบัติ และเร่ืองอ่ืนๆ  นอกเหนือจากที่กําหนดไวในสวนของดานเทคนิคการ
ตรวจสอบและดานการบริหาร  

 การวางแผนการตรวจสอบ 
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 ในการปฏิบัติงานตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน  ควรมีการวางแผนการตรวจสอบ  เพ่ือ
ใหการตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 แผนการตรวจสอบ  แบงออกเปน 2 ประเภท 

1. แผนการตรวจสอบระยะยาว  เปนแผนการตรวจสอบที่กําหนดลวงหนา 3-5 ป  ซึ่งงาน
ที่กําหนดในแผนการตรวจสอบระยะยาวจะตองสอดคลองกับนโยบาย เปาหมาย และ
วัตถุประสงคขององคกร 

2. แผนการตรวจสอบระยะสั้น หรือแผนการตรวจสอบประจําป  ซึ่งรายละเอียดในแผนจะ
ตองสอดคลองกับรายละเอียดของแผนการตรวจสอบระยะยาว  และตองมีการประเมิน
ความเสี่ยงและจัดลําดับกอนหลังของกิจกรรมที่จะทําการตรวจสอบ  เพ่ือใหแนใจวา กิจ
กรรมที่มีความเสี่ยงสูงจะตองทําการตรวจสอบกอน  และทุกกิจกรรมตองไดรับการตรวจ
สอบตามแผน 

 

กระบวนการตรวจสอบ 
ผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบ  และ 

นําเทคนิคในการตรวจสอบมาประยุกตใช  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบไดอยางมีคุณภาพ 
 ข้ันตอนของกระบวนการตรวจสอบ  มีดังนี้ 

1. การสํารวจขั้นตน (Preliminary Survey) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูตรวจสอบภายในเรียนรู
เก่ียวกับงานของหนวยงานที่จะทําการตรวจสอบในรายละเอียดและระบบงานที่จะเลือก
มาตรวจสอบ  ซึ่งทําใหผูตรวจสอบภายในสามารถประเมินความเสี่ยงกอนเลือกงานมา
ตรวจสอบไดอยางเปนระบบ 

2. การประเมินความเสี่ยง  จะใชในการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่จะเขาทําการ
ตรวจสอบ  เพ่ือใหฝายบริหารไดประโยชนจากผลการตรวจสอบภายใน  ในการปรับปรุง
แกไขในเรื่องสําคัญๆ ไดทันเวลา 

3. การจัดทําแนวการตรวจสอบภายใน  ผูตรวจสอบภายในตองวางแผนสําหรับงานตรวจ
สอบแตละงาน  โดยมีข้ันตอนตางๆ เร่ิมตั้งแต การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตงาน 
การสํารวจขอมูลเบื้องตนการพิจารณาอุปกรณ เครื่องมือ บุคลากรที่จําเปนในการปฏิบัติ
งาน การติดตอส่ือสารกับหนวยงานตางๆ ที่จะตรวจสอบ การเขียนแนวการตรวจสอบ 
(Audit Program) รวมทั้งการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ  ในการวางแผนการตรวจ
สอบผูตรวจสอบภายในจึงตองมีการเตรียมการอยางเปนระบบ  ไมวาจะตรวจสอบเรื่อง
ใดก็ตาม  ส่ิงสําคัญที่ผูตรวจสอบภายในทุกคนจัดทําก็คือแนวการตรวจสอบ (Audit 
Program) ทั้งนี้ เพ่ือใหการปฏิบัติงานตรวจสอบทําไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงตาม
เปาหมายที่ตองการ 

4. การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 
5. การจัดทํารายงานและติดตามผล 

รายงานผลการตรวจสอบที่เสนอตอผูบริหารและผูเก่ียวของ  ตองมีความถูกตอง ครบถวน เช่ือถือได 
และมีความชัดเจน เพียงพอที่จะใหผูอานรายงานเขาใจถึงขอเท็จจริงหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้น  พรอมทั้งขอ
เสนอแนะในการแกไขปรับปรุง  เพ่ือพิจารณาสั่งการไดอยางรวดเร็วและทันเวลา 
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มาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบไดระบุใหผูตรวจสอบภายในมีหนาที่ตองรายงานผลการตรวจ
สอบตามวิธีการ  โดยมีสาระที่สําคัญ  ดังนี้ 

1. ผูตรวจสอบภายใน  ตองรายงานผลการตรวจสอบหลังจากที่ไดตรวจสอบเสร็จสิ้นสมบูรณแลว 
เปนลายลักษณอักษร  การรายงานผลการตรวจสอบในระหวางปฏิบัติการ  อาจทําเปนลายลักษณ
อักษรหรือดวยวาจาอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได 

2. ผูตรวจสอบภายใน  ตองรวมพิจารณาขอสรุปและขอเสนอแนะกับผูบริหารในระดับตางๆ ที่เห็น
วาเหมาะสม  กอนออกรายงานผลการตรวจสอบขั้นสุดทาย เปนลายลักษณอักษร 

3. ผูตรวจสอบภายใน  ตองรายงานผลการตรวจสอบดวยความเที่ยงธรรม มีความชัดเจน กระชับ 
สรางสรรค และทันเวลา 

4. รายงานผลการตรวจสอบ ควรระบุถึง วัตถุประสงค ขอบเขต และผลการตรวจสอบ  ในบางกรณี
ควรมีขอคิดเห็นของผูตรวจสอบเสนอในรายงานดวย 

5. รายงานผลการตรวจสอบ  ควรมีขอเสนอแนะเรื่องที่สมควรไดรับการแกไขปรับปรุง  และควร
รายงานผลการตรวจสอบกรณีที่เปนเรื่องที่นาพอใจ  รวมทั้งรายงานการดําเนินการแกไขปรับปรุง
แลวดวย 

6. ความเห็นของผูรับตรวจที่มีตอขอสรุปหรือขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน  อาจรวมอยูใน
รายงานผลการตรวจสอบก็ได 

7. ผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือผูที่ไดรับมอบหมาย  ควรสอบทานและใหความเห็น
ชอบในรายงานผลการตรวจสอบฉบับสุดทายกอนสงออกไป  และควรตัดสินใจดวยวา จะสงราย
งานดังกลาวใหใครบาง 

 

บทบาทของหนวยงานตรวจสอบภายในอื่นๆ 
 การทุจริตในองคกร 
 ผูตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของมาตรการการ
ควบคุมภายในที่กําหนดโดยฝายบริหาร  เพ่ือปองกันการทุจริต  ผูตรวจสอบภายในควรมีความรูในเรื่องการ
ทุจริตอยางเพียงพอ  และสามารถเขาใจถึงสัญญาณเตือนหรือขอบงช้ีที่วาการทุจริตอาจจะเกิดขึ้นได  ดังนั้น 
ในกรณีที่ผูตรวจสอบภายในตรวจพบจุดออนทางดานการควบคุมภายในที่มีสาระสําคัญ  การดัดแปลงหรือ
เพ่ิมเติมวิธีการตรวจสอบ  จะชวยใหสามารถยืนยันหรือขจัดความสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตได  ในกรณีที่มีขอ
สงสัยวาการทุจริตหรือขอผิดพลาดไมอาจกําจัดออกไปโดยวิธีการตรวจสอบ  ผูตรวจสอบภายในควรปรึกษา
เร่ืองดังกลาวกับฝายบริหาร  อยางไรก็ตาม องคกรไมควรคาดหวังวาผูตรวจสอบภายในเปนผูมีความรูความ
สามารถเทากับผูเช่ียวชาญที่มีหนาที่ในการคนหาและตรวจสอบการทุจริตโดยเฉพาะ  อีกทั้งวิธีการตรวจสอบ
ดวยความระมัดระวังเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ (Professional care) ก็ไมสามารถเปนหลักประกันวาการตรวจ
สอบจะพบการทุจริตไดเสมอไป  โดยสรุปแลว บทบาทความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายในตอการทุจริตมี
ดังนี้ 

1. ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน  ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาและใหความสําคัญเปน
พิเศษกับจุดออนที่มีสาระสําคัญที่ตรวจพบจากระบบการควบคุมภายในนั้นวามีความเสี่ยงที่จะเกิด
ทุจริตหรือขอผิดพลาดหรือไม 



 

 

8

2. ในการสอบทานกิจกรรมที่ตรวจสอบ  ผูตรวจสอบภายในควรตื่นตัวและตระหนักถึงโอกาสที่จะเกิด
การทุจริต  ซึ่งรวมถึงการใหคําแนะนําที่มีประโยชนแกฝายบริหารเพื่อปองกันการทุจริต 

3. ผูตรวจสอบภายในสามารถเปนสวนหนึ่งของทีมงานการตรวจสอบทุจริต  ซึ่งอาจหมายรวมถึงการ
ตรวจสอบการทุจริตที่เกิดแลว  หรือการทุจริตที่ยังเปนที่สงสัยอยู 

การปองกันและการคนหาการทุจริตเปนงานที่ทาทายสําหรับผูตรวจสอบภายใน  และเปนงาน 
ที่ชวยฝายบริหาร  เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคโดยไมมีการทุจริตและไมมีอุปสรรค  ดังนั้นการ
วางแผนอยางระมัดระวังรอบคอบ  ตลอดจนการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่จะตรวจสอบจึงเปนสิ่ง
สําคัญสําหรับผูตรวจสอบภายใน  หนวยงานตรวจสอบภายในจําเปนตองประสานงานกับฝายบริหารอยางใกล
ชิด  และฝายบริหารตองเห็นความสําคัญโดยสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนในการทําการตรวจสอบนั้น 
  

ผูตรวจสอบภายในจากภายนอกกิจการ (Outsource) 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทควรเปนผูทําหนาที่ในการคัดเลือกผูทําหนาที่ตรวจสอบภายใน
จากภายนอกกิจการ หรือ Outsourcing  ซึ่งปจจัยที่ควรคํานึงถึงในการคัดเลือก มีดังตอไปนี้ 

1. ความรู ความสามารถ และประสบการณในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
2. ความสามารถในการสื่อสารกับผูปฏิบัติงาน  และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
3. ความรู ความเขาใจ ในธุรกิจประกันภัย 
4. ความเปนอิสระ 
5. ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน หนาที่และความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายใน รวมทั้ง คา

ตอบแทน ซึ่งตองระบุไวในหนังสือตอบรับงาน หรือสัญญาการวาจางอยางชัดเจน 
เมื่อบริษัทไดทําการวาจางผูตรวจสอบภายในจากภายนอกกิจการ  ควรทําความตกลงในเรื่องขอบเขต

ของงานตรวจสอบ  หนาที่และความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายใน  นอกจากนี้ ควรตกลงในเรื่องระยะ
เวลาในการตรวจสอบ และชวงเวลาที่ผูตรวจสอบจะเขามาตรวจสอบ  ทั้งนี้ ผูตรวจสอบภายในที่บริษัทวาจาง
ไมควรเปนบุคคลเดียวกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกของบริษัท 

กรรมการ/ผูบริหารของบริษัทควรทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน หรือผูรับการตรวจสอบ ถึงความ
สําคัญและประโยชนของการตรวจสอบภายใน  เนื่องจากผูปฏิบัติงานสวนใหญมักไมเขาใจถึงวัตถุประสงคใน
การตรวจสอบภายใน และเขาใจวาการตรวจสอบภายในเปนการจับผิดผูปฏิบัติงาน ซึ่งในความเปนจริงแลว 
การตรวจสอบภายในเปนการชวยใหการทํางานของบริษัทบรรลุเปาหมาย และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน  ดังนั้น ผูปฏิบัติงานควรใหความรวมมือกับผูตรวจสอบภายใน ในการใหขอมูลและตอบขอซักถาม  เพ่ือ
ใหการตรวจสอบภายในสําเร็จตามวัตถุประสงค 

คณะกรรมการตรวจสอบควรติดตอกับผูตรวจสอบภายในเปนประจํา เพ่ือใหทราบความคืบหนาของ
การตรวจสอบอยูตลอดเวลา  และเมื่อพบจุดออนของการดําเนินงาน หรือในระบบการควบคุมภายในขอผิด
พลาดที่มีนัยสําคัญ หรือการทุจริต  คณะกรรมการตรวจสอบควรดําเนินการปรับปรุงแกไขในทันทีนอกจากนี้  
คณะกรรมการตรวจสอบควรประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน เพ่ือพิจารณาตัดสินใจวาจาง
ตอไป หรือจัดหาผูตรวจสอบภายในอื่น 



16 สิงหาคม 2549 
แนวทางปฏิบัติในเรื่องการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัย (Internal Control) 

 
วัตถุประสงค 
 บริษัทประกันภัยตองประสบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจและการดําเนิน
ธุรกิจอยูตลอดเวลา ซ่ึงมีผลกระทบตอความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท (Risk profile) การเปล่ียนแปลง
ดังกลาวอาจเกิดขึ้นไดจากทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก รวมถึง สภาพเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
กฎหมาย กฎระเบียบ และการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานของบริษัท 
 

 บริษัทประกันภัยมีความจําเปนตองกําหนดใหมีนโยบาย  วิธีการปฏิบัติและการควบคุมที่
เหมาะสมเพื่อใหสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงสําคัญที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทได 
 

 แนวทางปฏิบัติฉบับนี้เปนเพียงการกําหนดการควบคุมภายในขั้นตํ่าที่บริษัทประกันภัยจําเปน
ตองมีและถือปฏิบัติ  สภาพแวดลอมของการควบคุมตองไดรับการออกแบบเพื่อใหบริษัทเชื่อม่ันไดวา
การดําเนินงานของบริษัทจะเปนไปดวยความระมัดระวังและเหมาะสม 
 

 การกําหนดใหมีและคงไวซ่ึงการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลภายใตสภาพแวดลอมของการ
ควบคุมที่เขมแข็งเปนปจจัยพื้นฐานของการบริหารจัดการที่ดี  หนาที่อยางหนึ่งของบริษัทที่มีตอผูถือ
กรมธรรม  ผูถือหุน  เจาหนี้ และหนวยงานกํากับดูแล คือการสรางความเชื่อมั่นใหแกบุคคลดังกลาว
วาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี  และความเสี่ยงที่สําคัญจะไดรับการบริหารจัดการดวยความ
ระมัดระวังและเหมาะสม 
 

 ไมวาบริษัทจะออกแบบและปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในเปนอยางดี  ระบบดังกลาว
เปนเพียงการใหความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวาบริษัทจะบรรลุวัตถุประสงคของตนเทานั้น  จึงมีความ
เปนไปไดที่บริษัทจะไมบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับขอจํากัดของระบบการควบคุมภาย
ใน อันไดแก ความผิดพลาดท่ีเกิดจากมนุษย  ขอจํากัดของตนทุนตอผลประโยชนท่ีไดรับจากระบบ
การควบคุมภายใน  การรวมมือทุจริตโดยบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป  และการที่ผูบริหารฝาฝนกฎ
ระเบียบหรือไมปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน 
 

คํานิยาม 
 การควบคุมภายใน หมายถึง นโยบาย และกระบวนการซึ่งออกแบบขึ้น และนํามาถือปฏิบัติ
เพื่อใหเชื่อมั่นไดอยางมีเหตุผลวาบริษัทจะบรรลุวัตถุประสงคตอไปนี้ 

 การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 รายงานทางการเงินมีความเชื่อถือได 
 การปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย  กฎระเบียบและนโยบายที่เก่ียวของ 

 การควบคุมภายในจะตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรทุกคนในบริษัท ไมวาจะเปน
กรรมการ ผูบริหาร ตลอดจนพนักงาน  จึงจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวได 
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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 

- สามารถบงชี้ใหเห็นถึงความเสี่ยงท้ังภายในและภายนอกที่บริษัทกําลังเผชิญอยู  
- มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและนําระบบดังกลาวมาใชปฏิบัติอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล เพื่อใหสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทดวยความระมัดระวัง 
- มีระบบในการติดตามการทํางานของระบบการควบคุมภายในที่เชื่อถือได 

 

บริษัทประกันภัยจําเปนตองมีสภาพแวดลอมของการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพื่อให
แนใจวาการดําเนินงานตางๆ ของบริษัทไดรับการบริหารจัดการและควบคุมดวยความระมัดระวัง  
สภาพแวดลอมของการควบคุมประกอบดวยปจจัย ดังตอไปน้ี 

- คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีความรู
ความเขาใจในหนาที่ของตนในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิ
ผล 

- ผูบริหารของบริษัท ซ่ึงบริหารการดําเนินธุรกิจของบริษัทดวยความระมัดระวังและเหมาะสม 
- การควบคุมทางดานโครงสรางและวิธีการปฏิบัติงาน ซ่ึงตองอาศัยระบบสารสนเทศที่มีประ

สิทธิผลเพื่อใหการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทเปนไปอยางเหมาะสม 
- การตรวจสอบอยางเปนอิสระ เพื่อติดตามประสิทธิผลของการควบคุมทางดานโครงสรางและ

วิธีการปฏิบัติงาน 
 

2. การประเมินและการบริหารความเสี่ยง (Risk Assessments) 
บริษัทประกันภัยจําเปนตองกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการท่ีเหมาะสมในการประเมินและบริหาร

ความเสี่ยงสําคัญที่บริษัทกําลังเผชิญอยู โดยจัดใหมีกระบวนการเพื่อ 
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- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่บริษัทกําลังเผชิญอยูและอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอ
บริษัทเปนประจําอยางตอเนื่อง 

- ควบคุมดานโครงสรางและวิธีการปฏิบัติงานใหสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยาง
เหมาะสมดวยความระมัดระวัง 

- สอบทานการควบคุมดานโครงสรางและวิธีการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหแนใจวาการ
ควบคุมดังกลาวยังคงสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิผลและเหมาะสมกับ
สภาพการณในปจจุบัน 

- ใหแนใจวาบริษัทมีวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลในการวางแผน  การอนุมัติ  การ
ดําเนินธุรกรรมประเภทใหมๆ  การวัดความเสี่ยงที่เก่ียวของ และการกําหนดการควบคุมดาน
โครงสรางและวิธีการปฏิบัติงานที่จําเปนในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการกําหนดระดับ
ความเส่ียงท่ียอมรับไดและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง 

- ใหแนใจวาความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทอยูในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได 
- จัดใหมีระบบการรายงานเพื่อใหแนใจวาผูบริหารจะไดรับขอมูลเก่ียวกับความเสี่ยงสําคัญท่ี

บริษัทกําลังประสบหรือเก่ียวของกับธุรกรรมของบริษัท เพื่อใหผูบริหารสามารถกําหนดหรือ
ปรับเปลี่ยนนโยบายและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและทันทวงที  

 

3. การควบคุมทางดานโครงสรางและวิธีการปฏิบัติงาน (Control Activities) 
การควบคุมทางดานโครงสรางและวิธีการปฏิบัติงานเปนส่ิงจําเปนที่จะชวยใหการบริหารงานและ

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
ความซื่อสัตยจึงเปนส่ิงสําคัญอยางย่ิงตอบริษัท  บริษัทประกันภัยจึงตองปฏิบัติงานดวยมาตรฐานดาน
จรรยาบรรณและคุณธรรมสูงสุด 
 

 การดําเนินธุรกิจของบริษัทจะเปนภาพสะทอนมาจากการกระทําของบุคลากรในบริษัทน้ันๆ 
เชน คณะกรรมการบริษัท  ผูบริหาร  พนักงาน  และตัวแทนประกันภัย  ขอพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจะ
เปนกรอบที่ชวยใหบุคลากรทุกคนในบริษัทตัดสินใจกระทําการใดๆ ไดอยางเหมาะสมและเปนไปตาม
มาตรฐานดานจรรยาบรรณของบริษัท  ดังนั้น ขอพึงปฏิบัติที่ดีจึงเปนปจจัยสําคัญของการควบคุมภาย
ในของบริษัทประกันภัย ซ่ึงชวยปองกันไมใหเกิดการกระทําอันไมเหมาะสมหรือทําใหสามารถคนพบ
และรายงานใหผูบริหารทราบถึงการกระทําที่ไมเหมาะสมท่ีเกิดขึ้นในบริษัทไดอยางทันทวงที 
 

ขอพึงปฏิบัติท่ีดี (Code of conduct) ควรประกอบดวย 
- การกําหนดใหมีกฎขอบังคับของบริษัทท่ีครอบคลุมถึงการดําเนินธุรกิจและพฤติกรรมที่
ดีของบริษัท คณะกรรมการบริษัท  ผูบริหารและพนักงานบริษัท ในเร่ืองดังตอไปนี้ 

- ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ 
- รักษาความลับเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของลูกคา 
- ใหความระมัดระวังเปนพิเศษเกี่ยวกับธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เก่ียวของกัน 

อันอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
- การจัดใหมีกลไกที่ทําใหเชื่อมั่นไดวากรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน รวมถึงตัวแทน มี
ความเขาใจและปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัท 

 

 เพื่อใหม่ันใจวาขอพึงปฏิบัติของบริษัทที่กําหนดยังคงเหมาะสมตอสภาพการณปจจุบัน รวม
ทั้งกรรมการ ผูบริหารและพนักงานมีความเขาใจในขอพึงปฏิบัติของบริษัทและนํามาถือปฏิบัติ  บริษัท
ประกันภัยจะตอง 

- สอบทานขอพึงปฏิบัติดังกลาวเปนประจําและกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทเปนผู
อนุมัติขอพึงปฏิบัติของบริษัท 

- จัดการฝกอบรมในเรื่องขอพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทใหพนักงานใหมทุกคนทราบ  และใน
กรณีที่มีการปรับปรุงที่สําคัญเกี่ยวกับขอพึงปฏิบัติที่ดี  บริษัทจะตองจัดการฝกอบรม
สําหรับบุคลากรทุกคนในบริษัท เพื่อรับทราบขอเปล่ียนแปลงและมีความเขาใจรวมกัน 

- ใหผูบริหารและพนักงานทุกคนลงลายมือชื่อรับทราบและตกลงจะปฏิบัติตามขอพึง
ปฏิบัติของบริษัททุกป 
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 บริษัทควรพิจารณาถึงความจําเปนในการกําหนดขอพึงปฏิบัติสําหรับบุคลากรซึ่งมีหนาที่และ
ความรับผิดชอบเฉพาะอยาง  เชน พนักงานที่ทําหนาที่ทางดานการลงทุนหรือดานการเงิน 
 

    3.1.2 แผนธุรกิจ 
แผนธุรกิจเปนเครื่องมือในการบริหารและควบคุมที่สําคัญ ซ่ึงจะทําใหบริษัทสามารถ 
- ทราบถึงโอกาสในการดําเนินธุรกิจ  การเปล่ียนแปลงของทิศทางดานกลยุทธ  และการ
ประมาณการจัดสรรทรัพยากรท่ีจะตองใชเพื่อใหบรรลุแผนดังกลาว 

- ส่ือสารเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจไปยังบุคลากรทุกคนในบริษัท 
- กําหนดมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
 

แผนธุรกิจจะตอง 
- แสดงถึงฐานะการเงินและกลยุทธของบริษัทประกันภัยเมื่อเปรียบเทียบกับในอุตสาหกรรม
โดยรวม 

- ระบุถึงเปาหมายของบริษัท  รวมทั้งธุรกิจหลักและลูกคากลุมเปาหมายของบริษัท 
- พัฒนากลยุทธทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท  รวมทั้ง การ
ระบุถึงความเสี่ยงที่บริษัทกําลังประสบ 

- กําหนดตัวชี้วัดทั้งท่ีเปนตัวเงินและที่ไมใชตัวเงินเพื่อใชในการวัดและประเมินผลการ
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 
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3.2.4 การควบคุมดานบัญชีและการบันทึกขอมูลทางบัญชีที่เหมาะสม 
3.2.5 ระบบการบริหาร การเก็บรักษาและควบคุมสินทรัพยและหนี้สินอยางเหมาะสมและมีประ

สิทธิผล (ทั้งรายการท่ีอยูในและนอกงบการเงิน) 
3.2.6 นโยบายและวิธีการประเมินราคาสินทรัพยและหนี้สินโดยใชหลักความระมัดระวัง 

 

3.2.1  การจัดทําคูมือเก่ียวกับการควบคุม 
 บริษัทตองจัดทําคูมือเกี่ยวกับการควบคุมดานโครงสรางและวิธีการปฏิบัติงานในบริษัท ซ่ึง
อาจรวมอยูในคูมือปฏิบัติงานของบริษัทก็ได  คูมือเก่ียวกับการควบคุมมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนว
ทางปฏิบัติสําหรับผูมีหนาที่เก่ียวกับการควบคุมและชวยประเมินความเพียงพอของนโยบายการควบ
คุม 
 

 คูมือดังกลาวตองอธิบายกระบวนการควบคุมดานโครงสรางและวิธีการปฏิบัติงานในแตละ
เรื่องที่สําคัญอยางละเอียด  จัดทําเปนลายลักษณอักษรและสื่อสารใหบุคลากรท่ีเก่ียวของกับงานนั้นๆ 
ทราบและถือปฏิบัติ 
 

    3.2.2  อํานาจในการอนุมัติ 
 บริษัทตองกําหนดระดับของความรับผิดชอบและอํานาจในการอนุมัติธุรกรรมตางๆ ของบริษัท
ที่ชัดเจน เพื่อใหสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในเร่ืองตางๆ ได  การรายงานตอผู
มีอํานาจตองเปนไปอยางเหมาะสม และมีการกระจายอํานาจหนาที่อยางเพียงพอ  การกําหนดอํานาจใน
การอนุมัติอาจกําหนดไดทั้งอํานาจสําหรับแตละบุคคลและอํานาจของคณะกรรมการแตละชุด (ถามี) 
 

 การกระจายอํานาจ (Delegation of authority) จําเปนตองจัดทําเปนลายลักษณอักษรและ
กลาวถึงเรื่องดังตอไปนี้ 

- รายละเอียดหรือคําอธิบายเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีที่ไดกระจายไปใหบุคลากรในบริษัท 
- หนวยงาน  บุคคล  ตําแหนง หรือคณะกรรมการที่ไดรับการกระจายอํานาจหนาที่นั้นๆ 
- สิทธิของผูที่ไดรับการกระจายอํานาจในการกระจายอํานาจตอไปแกบุคคลอื่นอีกทอด 
- ขอจํากัดในการใชอํานาจที่ไดรับ 

 

 ขอบเขตของการกระจายอํานาจจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับแตละบริษัท ซ่ึงในการกําหนด
ขอบเขตดังกลาว  บริษัทจะตองคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้ 

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับหนาที่และความรับผิดชอบในแตละสวน 
- ประสบการณและคุณสมบัติของบุคลากร 

 

    3.2.3  การแบงแยกหนาท่ี 
 การควบคุมภายในจะมีประสิทธิผลก็ตอเมื่อบริษัทมีการแบงแยกหนาท่ีอยางชัดเจน  การแบง
แยกหนาที่ไมวาจะแบงแยกหนาที่ระหวางบุคคลและระหวางหนวยงานถือวาเปนการตรวจสอบ 
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ความถูกตองของธุรกรรมระหวางกันดวยความเปนอิสระ (Check and Balance) และชวยลดความ
เส่ียงที่จะเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานทั้งที่เจตนาและไมเจตนา  หลักการของการแบงแยก
หนาที่คือการกําหนดไมใหบุคคลคนเดียวมีอํานาจควบคุมการปฏิบัติงานมากกวาหนึ่งอยางซึ่งจะเปน
ผลใหไมสามารถคนพบขอผิดพลาดหรือการทุจริตที่มีสาระสําคัญไดอยางทันทวงที  
 

    3.2.4  การควบคุมดานงานบัญชี (Accounting and Record-Keeping Controls) 
บริษัทประกันภัยตองจัดใหมีการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอสําหรับการบัญชีของบริษัท 

ทั้งรายการสินทรัพยและหนี้สินในงบดุลและนอกงบดุล  โดยการควบคุมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อให 
 - ขอมูลและรายงานทางบัญชีครบถวนและถูกตอง 
 - ขอมูลและรายงานเปนปจจุบันและเปนประโยชนตอการตัดสินใจทางธุรกิจ 
 - การจัดเก็บขอมูลและการรายงานเปนไปอยางเหมาะสม 

นโยบายการบัญชีที่บริษัทใชตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสม
กับสถานการณและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
 

    3.2.5  การควบคุมดานการเก็บรักษาสินทรัพย (Safeguarding Controls) 
 การควบคุมดานการเก็บรักษาสินทรัพยที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล จะตอง 

- จัดใหมีวิธีการเก็บรักษาสินทรัพยของบริษัทและสินทรัพยของลูกคาหรือบุคคลอื่นซึ่งเก็บ 
             รักษาไวที่บริษัท แยกจากกันอยางเหมาะสม 
 - กําหนดใหมีการจํากัดการเขาถึงสมุดบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับสินทรัพยและหน้ีสินของ 
             บริษัท  รวมถึงขอมูลของลูกคา เฉพาะผูมีอํานาจหรือผูที่ไดรับการอนุมัติแลวเทานั้น 
 

 ในความเปนจริง ไมมีวิธีการควบคุมทางดานโครงสรางและวิธีการปฏิบัติงานใดที่จะสามารถ
ปองกันความผิดพลาด การฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ หรือการทุจริตได 100% แตบริษัทประกันภัย
จําเปนตองระบุใหไดถึงสวนการดําเนินงานของตนท่ีเส่ียงตอการเกิดเหตุการณดังกลาว และตองจัดให
มีกลไกและวิธีการคนหา ปองกัน ควบคุมและลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณดังกลาวอยางมีประ
สิทธิผล ปจจัยที่ใชในการกําหนดขอบเขตและวิธีการควบคุม มีดังนี้ 
 - มูลคาของสินทรัพยและหนี้สินที่มีความเสี่ยง 
 - ความยากงายในการเคลื่อนยายและการเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสด 
 - ความยากงายในการปกปดความสูญเสียหรือการนําสินทรัพยหรือหนี้สินไปใชอยางไม 
              เหมาะสม 
 - ผลกระทบตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัท 
 

    3.2.6  นโยบายและวิธีการวัดมูลคา (Valuation Policies and Procedures) 
นโยบายและวิธีการวัดมูลคาจะชวยใหบริษัทสามารถตั้งสํารองสําหรับคาเส่ือมราคาหรือ 
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การดอยคาของสินทรัพยและหนี้สินไดอยางเหมาะสม (ทั้งรายการในและนอกงบดุล) บริษัทประ
กันภัยจําเปนตองพัฒนานโยบายและวิธีการวัดมูลคา และนํามาถือปฏิบัติ  เพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
 - ติดตาม สอบทาน และประเมินคุณภาพและมูลคาของสินทรัพยและหน้ีสิน (ทั้งรายการใน 
            และนอกงบดุล) อยางสม่ําเสมอ  ตามความเสี่ยงหรือความเสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
 - ประเมินราคาของสินทรัพยและหน้ีสินโดยใชหลักความระมัดระวังและเปนไปตามนโยบาย 
             กฎหมายและมาตรฐานการบัญชีที่เก่ียวของ 
 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication) 
    4.1  ระบบสารสนเทศ 
 บริษัทตองจัดใหมีระบบสารสนเทศที่สามารถใหขอมูลอยางเพียงพอเพื่อใชในการตัดสินใจ
ทางธุรกิจไดทันตอเหตุการณ  สนับสนุนใหการบริหาร การดําเนินงาน และการควบคุมเปนไปอยางมี
ประสิทธิผล  และใชในการจัดทํารายงานตอบุคคลภายนอก เชน งบการเงิน  รายงานตอหนวยงาน
กํากับดูแล 
 

 ระบบสารสนเทศ คือ กระบวนการประมวลผลขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทและ
ความเสี่ยงที่บริษัทกําลังประสบอยูหรืออาจจะประสบในอนาคต  และรายงานขอมูลที่ไดจากการ
ประมวลผลในรูปแบบที่ทําใหบุคลากรในบริษัทสามารถใชในการติดตาม  สอบทานและปฏิบัติงานตาม
ความรับผิดชอบของตน  รวมถึงการจัดทํารายงานตอบุคคลภายนอก เชน ผูเอาประกันภัย  ผูถือหุน 
และหนวยงานกํากับดูแล 
 

 ระบบสารสนเทศที่ดีจะชวยใหขอมูลอันเปนประโยชนตอบริษัทในการติดตามการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายใน  ดังนั้น บริษัทประกันภัยตองพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิผลและให
ขอมูลอยางเพียงพอ เปนปจจุบัน และเปนประโยชนในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท   
ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิผล จะชวยใหบริษัทสามารถ 
 - ระบุ ประเมินและติดตามธุรกรรม ความเสี่ยง ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 
 - ติดตามประสิทธิผลและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และรายงานการไมปฏิบัติ 
             ตามระบบใหผูบริหารทราบ 
  

 ความถี่ของการจัดทํารายงานและความละเอียดของขอมูลจะขึ้นอยูกับความตองการของผูใช  
รายงานสําหรับผูบริหารตองจัดทําบอยเทาที่จะทําใหผูบริหารสามารถใชในการตัดสินใจไดอยางทันตอ
เหตุการณและขอมูลในรายงานดังกลาวจะตองเก่ียวของตอการตัดสินใจนั้นๆ ดวย  นอกจากนี้ ระบบ
สารสนเทศตองไดรับการสอบทานเปนประจําเพื่อประเมินความเหมาะสมและความทันสมัยของราย
งาน และคุณภาพของการประมวลผลขอมูล 
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    4.2  การควบคุมและรักษาความปลอดภัยดาน สารสนเทศ (Information Technology Controls) 
 ในปจจุบัน บริษัทประกันภัยตองอาศัยพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้น ความเสียหายจากการที่ระบบดังกลาวหยุดชะงักหรือขอมูลสูญหาย
จะมีผลกระทบอยางรายแรงตอการดําเนินงานของบริษัท  บริษัทจึงจําเปนตองพิจารณานําความเสี่ยง
ดังกลาวมาเปนปจจัยหนึ่งในการออกแบบระบบการควบคุมภายในของบริษัท  เพื่อใหบริษัทสามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาวไดอยางมีประสิทธิผล 
 

 การควบคุมและรักษาความปลอดภัยดานสารสนเทศ ประกอบดวย การพัฒนาระบบสาร
สนเทศ และระบบการควบคุมดานความปลอดภัยของระบบงานและฐานขอมูลที่เหมาะสมและมีประ
สิทธิผล ซ่ึงรวมถึง การจัดใหมีระบบงานทดแทนกรณีฉุกเฉิน การสํารองขอมูล และการกูขอมูล 
 

    4.2.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ  บริษัทตองพัฒนาระบบขัอมูลสารสนเทศเพื่อใหมั่นใจวา 
• กลยุทธดานระบบสารสนเทศของบริษัทเปนไปในทางเดียวกับแผนธุรกิจและกลยุทธ 

           โดยรวม 
• มีความพรอมดานทรัพยากรทั้งฮารดแวรและซอฟแวร รวมถึงบุคลากรที่มีความรูและ       

ความชํานาญในการปฏิบัติงาน 
• มีการทดสอบระบบเพื่อใหมั่นใจวาระบบทํางานไดอยางเหมาะสมกอนการใชงานจริง 
• วิธีการควบคุมและรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ จะตองแนใจไดวา 

- การเปล่ียนแปลงระบบ ไมวาจะเปนฮารดแวร  ซอฟแวร หรือขอมูลที่จะประมวลผล 
   จะตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจและทําการทดสอบกอนการนํามาใช 
- ระบบสารสนเทศตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร รวมถึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
   ของระบบดังกลาว 

 

   4.2.2 การควบคุมดานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  ประกอบดวย 
� การรักษาความปลอดภัยดานการเขาถึงระบบสารสนเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อให 
   - ฮารดแวร  ซอฟแวร และขอมูลถูกตองและเหมาะสม 
   - การเขาถึงฮารดแวร  ซอฟแวร และขอมูล จํากัดไวสําหรับผูที่ไดรับอนุญาตเทาน้ัน 
   - อุปกรณรักษาความปลอดภัยและระบบปองกันการเขาถึงขอมูล จัดไวอยางเพียงพอเพื่อ 
      ปองกันความเสี่ยงที่ผูไมไดรับอนุญาตจะสามารถเขาถึงระบบงานและขอมูลได 

 ผูตรวจสอบภายในควรมีสวนรวมในการพัฒนาการควบคุมดานความปลอดภัยของระบบสาร
สนเทศ เพื่อใหแนใจวาระบบที่ออกแบบนั้นมีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมกับบริษัท 
 

� การสํารองขอมูลและการกูระบบสารสนเทศ  มีวัตถุประสงคเพื่อให 
    - บริษัทมีระบบการสํารองขอมูลและการกูระบบสารสนเทศในกรณีที่เกิดการหยุดชะงักของ 
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ระบบ ความเสียหายและสูญหาย ของอุปกรณ  ขอมูล  ฮารดแวร  ซอฟแวร และ
เอกสาร 

           ท่ีเก่ียวของ 
    - บริษัทสอบทานและทดสอบระบบการจัดการกรณีธุรกิจหยุดชะงักเปนประจํา 
 

5. ระบบการติดตาม (Monitoring) 
 

การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
การตรวจสอบภายในอยางเปนอิสระเปนปจจัยสําคัญในการติดตามและประเมินประสิทธิผล

ของระบบการควบคุมภายในและสภาพแวดลอมของการควบคุม  บริษัทประกันภัยตองจัดใหมีหนวย
งานหรือผูทําหนาที่ตรวจสอบอยางเปนอิสระ เพื่อใหบริษัทเชื่อมั่นไดวาการควบคุมทางดานโครงสราง
และวิธีการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตาม และบรรลุวัตถุประสงคดังที่ต้ังใจไว   
 

บริษัทประกันภัยสามารถจัดใหมีการตรวจสอบภายในโดยการจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภาย
ในขึ้นภายในบริษัทเอง  หรือบริษัทอาจจัดใหมีการตรวจสอบภายในโดยบุคคลภายนอก เชน ผูตรวจ
สอบภายในของบริษัทแมหรือบริษัทรวม  หรือผูตรวจสอบภายในซึ่งเปนผูใหบริการจากภายนอก 
 

รายงานการตรวจสอบภายในควรเสนอตอคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อสอบทาน อยางนอยปละคร้ัง 
 

หนวยงานตรวจสอบภายในจะตอง 
• จัดใหมีกฎบัตร ซ่ึงระบุวัตถุประสงค หนาที่และความรับผิดชอบของการตรวจสอบภายใน 

เปนลายลักษณอักษร 
• มีความเปนอิสระจากการดําเนินงานและการควบคุมภายในของบริษัท 
• ไดรับทรัพยากรอยางเพียงพอ เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายในหนาที่ของตนได 
• ปฏิบัติงานโดยใชแนวการตรวจสอบซึ่งออกแบบไวอยางเหมาะสมกับบริษัท 

 

กฎบัตร 
 กฎบัตร เปนการกําหนดภาระกิจหรือขอกําหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงค อํานาจ หนาที่ ความรับ
ผิดชอบ มาตรฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และการปฏิบัติงานตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน เปนลายลักษณอักษร และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารระดับสูง เพื่อให
มีผลบังคับใชอยางเปนทางการ 
 
 
กฎบัตรจะตองกําหนดเร่ืองดังตอไปนี้ 
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• ผูตรวจสอบภายในตองมีอํานาจอยางเพียง พอเพื่อสามารถปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบ

ดวยความเปนอิสระ ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  รวมทั้ง สามารถเสนอรายงานหรือสื่อสารโดย
ตรงตอคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงได 

• ผูตรวจสอบภายในสามารถเขาถึงบันทึก สมุดบัญชี ขอมูล และบุคลากรผูปฏิบัติงานของบริษัท 
• ผูตรวจสอบภายในสามารถแสดงความเห็นของตนเก่ียวกับความเพียงพอ ความเหมาะสม และ

ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่บริษัทใชอยู หรือที่กําลังพัฒนาไดอยางอิสระ 
• คณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารระดับสูงตองไดรับผลการตรวจสอบและผลการประเมินประ

สิทธิผลของระบบการควบคุมภายในเปนประจํา อยางนอยปละครั้ง 
• คณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารระดับสูงตองใหความสําคัญตอขอเสนอแนะที่ไดจากผูตรวจ

สอบภายใน  และดําเนินการแกไข  รวมทั้งติดตามการดําเนินการแกไขดงกลาว 
 

ความเปนอิสระ 
การตรวจสอบภายในจะตองมีความเปนอิสระ  หมายถึง ผูตรวจสอบภายในตองไมมีสวนเกี่ยว

ของกับหรือเปนอิสระจากการดําเนินงานและการควบคุมภายในของบริษัทที่ตนเขาทําการตรวจสอบ 
เพื่อใหการตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
 

ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ 
หนวยงานตรวจสอบภายในที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณและเปนอิสระ คือปจจัย

สําคัญหนึ่งของสภาพแวดลอมในการควบคุม  บริษัทประกันภัยตองดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวา         
ผูตรวจสอบภายในมีคุณสมบัติ ความรู ทักษะ ประสบการณ ไดรับการฝกฝนและมีเครื่องมือเคร่ืองใช
หรือทรัพยากรอื่นที่จําเปนอยางเพียงพอเพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการตรวจสอบได 
 

แนวการตรวจสอบ 
แนวการตรวจสอบตองไดรับการออกแบบเพื่อใหตรวจสอบไดวาระบบการควบคุมภายในได

บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว   ขอบเขตของการทดสอบธุรกรรมหรือความเสี่ยงจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
เย่ียงผูประกอบวิชาชีพของผูตรวจสอบภายใน  แมวาการทดสอบรายการทุกรายการจะสามารถเพิ่ม
ความมั่นใจในความถูกตองและเหมาะสมของการดําเนินงานของบริษัท  แตเมื่อเปรียบเทียบผล
ประโยชนที่ไดรับตอตนทุนที่ใชไปแลว อาจไมคุมคาและไมมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น การออกแบบแนว
การตรวจสอบตองอาศัยการประเมินความเสี่ยงและนัยสําคัญของความเสี่ยง เพื่อใหการตรวจสอบภาย
ในใชทรัพยากรอยางคุมคา ในขณะทีส่ามารถบรรลุเปาหมายในการตรวจสอบเฉพาะเรื่องที่สําคัญและ
มีความเสี่ยงสูงได 

 
 

องคประกอบของแนวการตรวจสอบ มีดังน้ี 



 12
1. แผนการตรวจสอบโดยรวม ซ่ึงครอบ คลุมวัตถุประสงคของการตรวจสอบใน

ชวงระยะเวลาที่กําหนด  แผนดังกลาวตองระบุความเสี่ยง สวนการดําเนินงานของบริษัท และ
ระบบการควบคุมภายในที่จะทําการตรวจสอบ  กําหนดความถี่ในการตรวจสอบ  จํานวนและ
คุณสมบัติของผูตรวจสอบ  รวมทั้งทรัพยากรที่ตองใชในการปฏิบัติตามแผน  

2. กระบวนการตรวจสอบ ซ่ึงเปนไปในทางเดียวกันกับแผนการตรวจสอบโดยรวม  
2.1 ระบุรายการความเสี่ยงหรือการควบคุมที่จะทําการตรวจสอบ 
2.2 ระบุวิธีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมในแตละรายการ รวมถึง จํานวนตัวอยาง

ท่ีสุมขึ้นมาทําการทดสอบและวิธีการที่ใชสุมตัวอยาง (ถามี) 
2.3 เกณฑท่ีใชในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

3. กระดาษทําการ ซ่ึงระบุถึงวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูท่ีทําการตรวจสอบ ผูที่ควบคุมงาน
ตรวจสอบ  ผลการตรวจสอบ  ขอสรุปและขอเสนอแนะ 

4. ระบบในการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบและการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
 
 

อางอิง 
Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada. “Guideline: Standards of Sound 

Business and Financial Practices – Internal Control”. February 1998. 



16 สิงหาคม 2549 
แนวทางปฏิบัติในเรื่องการกํากับการปฏิบัติงานของบริษัทประกันภัย (Compliance Function) 

 
คํานิยาม 

“การกํากับการปฏิบัติงาน” หมายถึง กระบวนการในการระบุ ประเมิน แนะนํา ติดตาม และ
รายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวของ(compliance risk) 
อยางเปนอิสระ เพื่อปองกันไมใหเกิดการปฏิบัติที่ไมถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอพึงปฏิบัติ 
และมาตรฐานที่เก่ียวของ ท้ังที่บังคับใชในปจจุบัน และท่ีจะมีขึ้นหรือมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต ซ่ึง
อาจนํามาซึ่งการถูกลงโทษตามกฎหมาย ความสูญเสียทางการเงิน หรือความเสื่อมเสียชื่อเสียงของ
บริษัทประกันภัยได  
  

 กฎหมาย กฎระเบียบ ขอพึงปฏิบัติและมาตรฐานการดําเนินงานที่เก่ียวของ จะรวมถึง
กฎหมายเก่ียวกับการปองกันการฟอกเงินและการใหความชวยเหลือทางการเงินกับผูกอการราย 
(Money laundering and terrorist financing) ขอพึงปฏิบัติและมาตรฐานการดําเนินงานที่ดี รวมถึง 
การหลีกเล่ียงและการลดความขัดแยงทางผลประโยชน  การรักษาขอมูลที่เปนความลับของลูกคา รวม
ทั้งขอมูลดานเครดิต  กฎหมาย กฎระเบียบ ขอพึงปฏิบัติและมาตรฐานดังกลาวอาจขยายขอบเขตนอก
เหนือจากกิจกรรมทางธุรกิจ เชน กฎหมายการจางงานและกฎหมายภาษีอากร 
 

  กฎหมาย กฎระเบียบ ขอพึงปฏิบัติและมาตรฐานการดําเนินงานที่เก่ียวของ อาจมาไดจาก
หลายแหลง ไดแก กฎหมาย กฎระเบียบ ขอพึงปฏิบัติ และมาตรฐานที่กําหนดโดยหนวยงานกํากับดู
แล  แนวทางปฏิบัติและขอพึงปฏิบัติ ซ่ึงกําหนดโดยสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัย  
และขอพึงปฏิบัติภายในบริษัทสําหรับบุคลากรของบริษัทประกันภัย  กฎระเบียบเหลานี้อาจเปนวิถี
ทางสังคมหรือคานิยมของสังคมและการปฏิบัติอยางยุติธรรม  ซ่ึงนอกเหนือไปจากกฎหมายที่ใชบังคับ  
 

ความรับผิดชอบตอการกํากับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทประกันภัยมีความรับผิดชอบในการดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ดานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวของของบริษัท  คณะกรรมการบริษัทควรเปนผู
อนุมัตินโยบาย กฎบัตร (Charter) หรือเอกสารทางการอื่นๆ ที่ใชในการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับ
การกํากับการปฏิบัติงาน นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทควรสอบทานความเหมาะสมของนโยบาย
และการนํามาปฏิบัติอยางนอยปละคร้ัง เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ดานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวของ อยางมีประสิทธิผล 
 นโยบายในการกํากับการปฏิบัติงานจะสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิผล หากคณะ
กรรมการบริษัทกําหนดเปนระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัทเห็นคุณคาและ
ความสําคัญของความซื่อสัตยสุจริต  การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอพึงปฏิบัติและมาตรฐาน
ที่เก่ียวของถือวาเปนส่ิงจําเปน  คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการกําหนดใหมีนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวของที่เหมาะสม  คณะกรรมการ
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บริษัทควรดูแลเพื่อใหแนใจวาไดมีการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว รวมถึงปญหาดานการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอพึงปฏิบัติและมาตรฐานไดรับการแกไขอยางถูกตองและรวดเร็ว    
  

ความรับผิดชอบตอการกํากับการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูง 
 ผูบริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยมีความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
กํากับการปฏิบัติงาน เพื่อใหแนใจวาการดําเนินงานของบริษัทไดรับการกํากับดูแล และมีการรายงานท่ี
เพียงพอตอคณะกรรมการบริษัทอยางตอเนื่อง  ผูบริหารระดับสูงยังรับผิดชอบตอการประเมินวา
นโยบายดังกลาวยังคงเหมาะสมอยูหรือไม เมื่อสถานการณเปล่ียนไป 
  

 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับการปฏิบัติงานควรจัดทําเปนลายลักษณอักษร และควรระบุถึง
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวของท่ีสําคัญซึ่งบริษัทประกันภัยประสบ  
พรอมทั้งอธิบายถึงวิธีการที่บริษัทประกันภัยจะใชในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาว  นโยบาย
ควรกลาวถึงหลักการพื้นฐานที่บุคลากรของบริษัท (รวมถึงผูบริหารระดับสูง) จะตองยึดถือและปฏิบัติ
ตาม  นอกจากนี้ ตองมีแนวทางการปฏิบัติในรายละเอียดสําหรับบุคลากรแตละสวนงาน  และระบุให
ทราบถึงความแตกตางอยางชัดเจนระหวางมาตรฐานทั่วไปสําหรับบุคลากรทุกคนในบริษัทและกฎ
เกณฑที่ใชสําหรับบุคลากรเฉพาะกลุม 
 

 หนาที่ของผูบริหารระดับสูง 
• สอบทานนโยบายเกี่ยวกับการกํากับการปฏิบัติงานและการดําเนินงานตามนโยบาย 

อยางนอยปละคร้ัง เพื่อใหแนใจวานโยบายดังกลาวยังคงเหมาะสมกับบริษัทและ
สถานการณปจจุบัน 

• จัดใหมีหนวยงานหรือผูทําหนาท่ีกํากับการปฏิบัติงานของบริษัทประกันภัยเปนประจํา 
ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายเรื่องการกํากับการปฏิบัติงาน 

• รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับประเด็นที่สําคัญหรือปญหาเรื่องนโยบาย
และการดําเนินการกํากับการปฏิบัติงาน เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทใชประเมินประ
สิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เก่ียว
ของ  รวมทั้ง เสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่จําเปน 

• รายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยทันทีเก่ียวกับการฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ  
ขอพึงปฏิบัติหรือมาตรฐานที่เก่ียวของที่มีสาระสําคัญ   

• ดูแลใหแนใจวามีการดําเนินการหรือการลงโทษที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดการฝาฝน
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอพึงปฏิบัติหรือมาตรฐานที่เก่ียวของ 

• ประเมินความนาเชื่อถือและประสิทธิผลของหนวยงานหรือผูทําหนาที่กํากับการ
ปฏิบัติงานและความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช 

 

หนาท่ีการกํากับการปฏิบัติงาน (Compliance Function) 
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 บริษัทประกันภัยตองกําหนดหนาท่ีของการกํากับการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณ
อักษร ซึ่งสามารถทําไดโดยจัดใหมีกฎบัตรหรือเอกสารท่ีอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท  กฎบัตรหรือ
เอกสารดังกลาวตองกําหนดอํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและความเปนอิสระของผูทํา
หนาที่กํากับการปฏิบัติงาน รวมถึงมาตรฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
  

 กฎบัตรหรือเอกสารดังกลาวควรกลาวถึงเรื่องดังตอไปนี้ 
• ปจจัยที่ใชในการวัดความเปนอิสระของหนวยงานหรือผูทําหนาที่กํากับการปฏิบัติงาน 
• หนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานหรือผูทําหนาที่กํากับการปฏิบัติงาน 
• ความสัมพันธของหนวยงานหรือผูทําหนาที่กํากับการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นใน

บริษัทประกันภัย 
• สิทธิในการเขาถึงขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ 
• สิทธิในการปฏิบัติงานสอบสวนในกรณีที่เชื่อไดวาเกิดการฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ

หรือมาตรฐานที่เก่ียวของ  รวมถึงการแตงต้ังที่ปรึกษาทางกฎหมายจากภายนอกเพื่อ
ทําหนาท่ีดังกลาวตามความเหมาะสม 

• รายงานอยางเปนทางการที่ตองเสนอตอผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท 
• สิทธิในการเขาถึงคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

 ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยควรสื่อสารและเผยแพรกฎบัตรหรือเอกสารทางการเกี่ยวกับการกํากับ
การปฏิบัติงานไปยังพนักงานที่เก่ียวของทุกคนในบริษัท 
 

ความเปนอิสระ (Independence) 
 ผูทําหนาที่กํากับการปฏิบัติงานตองมีความเปนอิสระจากการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัท
ประกันภัย  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของตนในหนวยงานทุกหนวยงานของ
บริษัทประกันภัยที่มีความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของอยู  ผูทําหนาที่
ดังกลาวตองสามารถรายงานความผิดปกติหรือการฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบที่ตรวจพบตอผูบริหาร
ระดับสูงหรือคณะกรรมการบริษัท โดยไมเกรงกลัวตอผูบริหารและพนักงานที่เก่ียวของ 
 ผูทําหนาที่กํากับการปฏิบัติงานตองสามารถติดตอส่ือสารกับพนักงานที่เกี่ยวของและเขาถึงขอ
มูลท่ีจําเปนตอการตรวจสอบ 
 ความเปนอิสระใหหมายรวมถึงการที่ผูทําหนาที่หรือหนวยงานการกํากับการปฏิบัติงานไดรับ
ทรัพยากรอยางเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิผล  งบประมาณและผลตอบแทนที่ให
แกผูทําหนาท่ีกํากับการปฏิบัติงานควรเปนไปในทางเดียวกับวัตถุประสงคของหนวยงาน และไมควร
ขึ้นอยูกับผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย 
 การบริหารหนวยงานกํากับการปฏิบัติงานอาจเปนแบบรวมอํานาจหรือกระจายอํานาจก็ได  
ไมวาจะมีการบริหารงานอยางไร ผูอํานวยการหนวยงานกํากับการปฏิบัติงานควรรับผิดชอบการบริหาร
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานในหนวยงาน และการรายงานผลการตรวจสอบของพนักงานดังกลาว  
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พนักงานในหนวยงานการกํากับการปฏิบัติงานอาจไมมีความเปนอิสระถาตองรายงานผลการตรวจ
สอบไปยังผูบริหารของหนวยงานที่ถูกตรวจสอบ แทนท่ีจะรายงานตอผูอํานวยการหนวยงานกํากับการ
ปฏิบัติงาน 
 ผูอํานวยการหนวยงานกํากับการปฏิบัติงานอาจเปนผูบริหารระดับสูงหรือไมก็ได ในกรณีที่ ผู
อํานวยการเปนผูบริหารระดับสูง ผูอํานวยการไมควรเปนผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบตอการดําเนิน
ธุรกิจหลักของบริษัท  สวนในกรณีที่ผูอํานวยการมิไดเปนผูบริหารระดับสูง ก็ควรสามารถรายงานผล
การตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัทได ในกรณีจําเปน 
 ในบริษัทประกันภัยขนาดเล็ก  พนักงานในหนวยงานกํากับการปฏิบัติงานอาจทําหนาที่อ่ืน
นอกเหนือจากงานกํากับการปฏิบัติงานได หากงานนั้นไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  ตัว
อยางเชน พนักงานในหนวยงานกํากับการปฏิบัติงานไมควรทํางานท่ีสรางรายไดแกบริษัท เชน การรับ
ประกันภัย การลงทุน และการจัดการคาสินไหมทดแทน เปนตน 
 

บทบาทและความรับผิดชอบ 
 หนาท่ีของหนวยงานกํากับการปฏิบัติงาน คือ การระบุหรือคนหา การประเมิน และการติด
ตามความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวของของบริษัทประกันภัย และการ
ใหคําแนะนํา รวมถึงการรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงดังกลาวตอผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
บริษัท 
 หนวยงานกํากับการปฏิบัติงานควรมีหนาที่ดังตอไปนี้เปนอยางนอย  หรือหากหนาที่ดังกลาว
ไมไดอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานกํากับการปฏิบัติงาน ก็ควรมีหนวยงานอื่นที่ดําเนินการอยาง
เปนอิสระทําหนาที่ดังกลาว 

• ระบุหรือคนหา และประเมินความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบที่
เก่ียวของที่เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย รวมถึง การพัฒนากรมธรรมหรือสินคาชนิด
ใหมสูตลาด  การสานความสัมพันธและการติดตอธุรกิจกับลูกคารายใหม หรือการเปล่ียนแปลงใน
ความสัมพันธกับลูกคา 

• ใหคําปรึกษา แนะนําแกผูบริหารเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ขอพึงปฏิบัติและ
มาตรฐานการดําเนินธุรกิจที่เก่ียวของ  รวมถึง แจงใหผูบริหารทราบโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานการดําเนินธุรกิจที่เก่ียวของ 

• กําหนดแนวทางปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอพึงปฏิบัติและมาตรฐานการดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวของ ในรูปของนโยบายและวิธีการปฏิบัติ 
หรือเอกสารอื่นๆ เชน คูมือการปฏิบัติงาน  หรือวิธีการปฏิบัติงานภายในบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของวิธีการปฏิบัติงานภายในบริษัท  และติดตามโดยทันที 
หากวิธีการปฏิบัติงานมีขอบกพรองหรือไมเหมาะสม 
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• ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท โดยการประเมินความเสี่ยงดานการปฏิบัติ

งานใหเปนไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ ตรวจสอบ และรายงานผลตอผูบริหารระดับสูงและคณะ
กรรมการบริษัทเปนประจํา  รายงานดังกลาวควรกลาวถึงการประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบ การ
ฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบท่ีพบ  ความไมเพียงพอของกฎระเบียบ และการดําเนินการแกไขท่ีได
กระทําไปแลว  รวมทั้ง ผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท ควรไดรับขอมูลการฝกอบรมให
ความรูเก่ียวกับการกํากับการปฏิบัติงานของบริษัทแกพนักงานทั้งพนักงานทั่วไปในบริษัทและเจาหนา
ที่กํากับการปฏิบัติงาน  

• ปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบเฉพาะอยาง เชน ปฏิบัติหนาที่ดานการปองกัน
การฟอกเงิน 

• ใหความรูแกพนักงานเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ขอพึงปฏิบัติและมาตรฐานที่
เก่ียวของกับการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทประกันภัย  ทําหนาที่เปนศูนยกลางติดตอใหคําแนะ
นําและตอบคําถามแกพนักงาน 

• ติดตอประสานงานกับบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ เชน หนวยงานกํากับดูแล  องคกร
กําหนดมาตรฐาน  และที่ปรึกษาดานกฎหมายจากภายนอก 
 

 ในกรณีที่หนาท่ีบางอยางอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานอื่น เชน สําหรับบางบริษัทประ
กันภัย ฝายกฎหมายและหนวยงานกํากับการปฏิบัติงานอาจแยกออกจากกัน โดยฝายกฎหมายเปนผูใหคํา
ปรึกษาแนะนําดานกฎหมายแกผูบริหาร และจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานแกพนักงานในบริษัท  ขณะที่
หนวยงานกํากับการปฏิบัติงานจะเปนรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบขอพึง
ปฏิบัติและมาตรฐานที่เก่ียวของ และรายงานผลการติดตามดังกลาวแกผูบริหาร  หนาที่ที่แตกตางกันนั้น
ตองแบงแยกใหชัดเจน  นอกจากนี้ ควรจัดใหมีระบบการประสานงาน ติดตอส่ือสาร และแลกเปลี่ยนขอ
มูลอยางเปนทางการระหวางหนวยงานดังกลาว  ผลจากการตรวจสอบโดยหนวยงานอื่นที่ไมใชหนวยงาน
กํากับการปฏิบัติงาน เชน หนวยงานตรวจสอบภายใน หรือการประเมินตนเองของฝายบริหาร  และพบ
การไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบหรือมาตรฐานที่เก่ียวของ   หนวยงานดังกลาวควรรายงานผลตอผู
อํานวยการหนวยงานกํากับการปฏิบัติงานโดยไมชักชา 
 
 
 
ผูปฏิบัติหนาที่กํากับการปฏิบัติงาน 
 

ผูอํานวยการหนวยงานกํากับการปฏิบัติงาน  
 ผูอํานวยการหนวยงานกํากับการปฏิบัติงานตองรับผิดชอบการบริหารกิจกรรมกํากับการ
ปฏิบัติงาน โดยการกํากับดูแลการทํางานของเจาหนาที่กํากับการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมและเพียง
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พอและในกรณีที่มีการแตงต้ังหรือเปล่ียนแปลงในผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการหนวยงานกํากับการ
ปฏิบัติงานของบริษัทประกันภัย ควรแจงใหหนวยงานกํากับดูแลทราบ 
 

เจาหนาท่ีกํากับการปฏิบัติงาน  
 เจาหนาที่ผูทําหนาท่ีกํากับการปฏิบัติงานตองมีคุณสมบัติ ความรูความเชี่ยวชาญและประสบ
การณอยางเหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิผล โดยเฉพาะอยางย่ิง การติด
ตามการพัฒนาหรือการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ขอพึงปฏิบัติและมาตรฐานที่เก่ียวของ  คุณ
สมบัติที่เจาหนาที่กํากับการปฏิบัติงานจะตองมีไดแก ความเที่ยงธรรม ความเปนกลาง ความใฝรู 
ความเปนอิสระในการใชดุลยพินิจ ทักษะในการต ิดตอส่ือสาร ความสามารถในการตัดสินใจ  และ
ความสามารถในการจัดการปญหาในบริษัทเกี่ยวกับการฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอพึงปฏิบัติและ
มาตรฐานที่เก่ียวของ 
 

ประเด็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการในตางประเทศ 
 ในกรณีที่บริษัทประกันภัยมีการดําเนินกิจการในตางประเทศ  หนวยงานกํากับการปฏิบัติงาน
ควรมีโครงสรางที่จะทําใหแนใจไดวาปญหาเกี่ยวกับการฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานที่
เก่ียวของในระดับภูมิภาค จะไดรับความสนใจและแกไขภายใตกรอบนโยบายการกํากับการปฏิบัติงาน
ของบริษัทโดยรวม 
 บริษัทประกันภัยอาจดําเนินการรับประกันภัยในตางประเทศผานทางสาขา บริษัทยอย หรือ
ดําเนินการโดยไมมีสํานักงานในประเทศนั้น และเนื่องจากกฎหมายหรือกฎระเบียบในแตละประเทศมี
ความแตกตางกัน  การกํากับการปฏิบัติงานหรือการแกไขปญหาการฝาฝนกฎหมายและกฎระเบียบจึง
ควรเปนการรวมมือกันภายใตนโยบายการกํากับการปฏิบัติงานในระดับกลุมบริษัททั้งหมด (Group-
wide compliance policy) อยางไรก็ดี ลักษณะโครงสรางของหนวยงานกํากับการปฏิบัติงานและหนาที่
ความรับผิดชอบควรสอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบของแตละประเทศที่บริษัทเขาไปดําเนินกิจ
การ 
 

ความสัมพันธระหวางหนวยงานกํากับการปฏิบัติงานและหนวยงานตรวจสอบภายใน 
• ขอบเขตของงานการกํากับการปฏิบัติงานควรไดรับการสอบทานเปนประจําโดยหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน   
• ความเส่ียงดานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวของควรรวมอยูในการประเมิน

ความเส่ียงของหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบภายในควรกําหนด
ขึ้นโดยคํานึงถึงระดับของ ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวของ
ดวย  หนวยงานตรวจสอบภายในควรสอบทานงานการกํากับการปฏิบัติงานเพื่อใหแนใจวา
การกํากับดังกลาวมีประสิทธิผลเพียงพอที่บริษัทประกันภัยจะไมมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย 
กฎระเบียบหรือมาตรฐานที่สําคัญ 
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• การแบงแยกหนวยงานกํากับการปฏิบัติงานและหนวยงานตรวจสอบภายในมีวัตถุประสงค

เพื่อใหเกิดการสอบทานการดําเนินงานที่เปนอิสระ 
 

การวาจางผูทําหนาท่ีกํากับการปฏิบัติงานจากภายนอก 
• หนาที่บางอยางของหนวยงานกํากับการปฏิบัติงานสามารถกระทําโดยบุคคลภายนอกที่บริษัท

ประกันภัยวาจางได  ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและดุลยพินิจของผูอํานวยการหนวยงานกํากับ
การปฏิบัติงานซึ่งควรเปนพนักงานของบริษัทประกันภัย 

• การบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวของควรรวมอยูใน
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทประกันภัย  สวนหนาท่ีที่บริษัทสามารถวา
จางบุคคลภายนอกเพื่อดําเนินงานแทนได เชน การทดสอบและการติดตามการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ซ่ึงการดําเนินงานดังกลาวตองอยูภายใตการกํากับดูแลของผูอํานวยการหนวยงาน
กํากับการปฏิบัติงาน  

• ไมวาการดําเนินงานกํากับการปฏิบัติงานจะกระทําโดยบุคคลภายนอกหรือพนักงานของบริษัท
เอง  คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงยังคงตองรับผิดชอบตอการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอพึงปฏิบัติและมาตรฐานที่เก่ียวของของบริษัทประกันภัย 

 
 
อางอิง 
Bank for International Settlements. Basel Committee on Banking Supervision, Consultative 

Document “The compliance function in banks”. October 2003. 
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แนวทางปฏิบัติในเรื่องการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะของบริษัทประกันภัย 
        
หลักการ 

การเปดเผยขอมูลที่นาเช่ือถือและเปนปจจุบันสูสาธารณะจะชวยสรางความเขาใจท่ีชัดเจน
เก่ียวกับฐานะทางการเงินและระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยในปจจุบัน  
และกลุมลูกคาในอนาคตของบริษัทประกันภัย รวมท้ังผูมีสวนไดเสียรายอื่นๆดวย   

วินัยของตลาด (Market Discipline) ในการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ ถือเปนการกํากับดูแล
กันเองโดยกลไกของตลาด เพราะเมื่อบริษัทเปดเผยขอมูลที่จะทําใหสามารถประเมินลักษณะการ
ประกอบธุรกิจและความเสี่ยงของกิจกรรมตางๆของบริษัทไดแลว ตลาดก็จะตอบสนองตอขอมูลตางๆ
อยางมีประสิทธิภาพ  บริษัทที่ใหความรวมมือในการเปดเผยขอมูลและจากขอมูลแสดงใหเห็นวามี
ความเสี่ยงต่ําก็จะไดรับการสนับสนุนจากกลุมลูกคาและผูมีสวนไดเสียอื่นๆ  ในขณะท่ีบริษัทที่ไมให
ความรวมมือในการเปดเผยขอมูล หรือบริษัทที่ใหความรวมมือในการเปดเผยขอมูลแตจากขอมูลพบ
วามีความเสี่ยงสูงก็จะไดรับผลในทางตรงกันขาม  ในที่สุดบริษัทประกันภัยก็จะหันมาประกอบธุรกิจ
ดวยความระมัดระวัง  และมุงเนนการรักษาผลประโยชนของผูเอาประกันภัยโดยกระทําผานการรักษา
ความมีประสิทธิภาพ ความยุติธรรม ความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งข้ึน  

การเปดเผยขอมูลสูสาธารณะจะชวยกลุมลูกคาของบริษัทประกันภัยในการตัดสินใจเลือก
บริษัทประกันภัยที่จะตกลงทําสัญญาดวย เพื่อหลีกเล่ียงเหตุการณที่ผูเอาประกันภัยไมไดรับเงินชดเชย
อยางครบถวนเมื่อบริษัทประกันภัยประสบปญหาไมสามารถชําระภาระหนี้สินได  นอกจากนี้ การเปด
เผยขอมูลดานสินคาและการใหบริการของบริษัทประกันภัยจะชวยใหผูที่ตองการจะทําประกันภัย 
สามารถเลือกกรมธรรมประกันภัยท่ีตอบสนองความตองการและใหประโยชนสูงสุดกับตนเอง 

การเปดเผยขอมูลสูสาธารณะอยางสม่ําเสมอ ตอเนื่อง และทันทวงทีจะชวยใหการดําเนินงาน
ของตลาดเปนไปอยางราบร่ืน และสามารถชวยลดระดับความรุนแรงของความผันผวนของตลาดประ
กันภัยเนื่องจากผูมีสวนไดเสียไดรับทราบขอมูลตางๆ เก่ียวกับสถานการณของธุรกิจอยางตอเนื่องจึงมี
แนวโนมที่จะไมตื่นตระหนกกับขอมูลที่เกิดข้ึนในแตละขณะมากเกินควร จนทําใหสถานการณเลวราย
ลงไปอีก ตัวอยางเชน เมื่อมีขาวรายเกิดข้ึน ผูเอาประกันภัยจะไมพากันไปไถถอนกรมธรรมประกันภัย
เนื่องจากเกิดความตื่นตระหนกกับฐานะการเงินของบริษัทประกันภัย อันจะทําใหฐานะของบริษัทแย
ลงไปอีก เพราะพวกเขาไดรับทราบถึงสถานะทางการเงินและระดับความเสี่ยงของบริษัทนั้นมาอยางตอ
เนื่องแลว 

ธุรกิจประกันภัยจําเปนตองมีระดับการเปดเผยขอมูลที่มากกวาธุรกิจอื่นๆ เนื่องจากลักษณะ
ความไมแนนอนตามธรรมชาติของการประกอบธุรกิจประกันภัย  ซ่ึงรับคาเบี้ยประกันภัยครั้งเดียวหรือ
ไดรับอยางตอเนื่องเปนจํานวนที่แนนอน แตกลับมีรายจายคาสินไหมทดแทนสําหรับภัยที่มีขนาดและ
ชวงเวลาที่จะเกิดในเชิงสุม ซึ่งเปนผลใหธุรกิจประกันภัยตองอาศัยวิธีการประมาณการภาระหนี้สินท่ี
อาจจะเกิดข้ึนมากกวาธุรกิจแบบอื่น อีกทั้งการประมาณการดังกลาวยังอาจมีความผิดพลาดเกิดข้ึนได 
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(ทั้งประมาณมากไปหรือนอยไป) รวมทั้งมีชวงระยะเวลาที่หางกันมากระหวางการประมาณการกับการ
รับรูสถานการณจริงของภาระหนี้สิน ธุรกิจประกันภัยจึงใชหลักวิชาคณิตศาสตรประกันภัยในการ
ประมาณการดังกลาว ดวยเหตุนี้บริษัทประกันภัยแตละแหงควรเปดเผยสมมติฐานที่ตนใชในการ
ประมาณการภาระหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนของตนเพื่อใหผูมีสวนไดเสียทราบ 

 

ขอมูลที่บริษัทประกันภัยควรเปดเผย 
 บริษัทประกันภัยทุกบริษัทควรจัดใหมีการเผยแพรขอมูลของบริษัท  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ใหผูเอาประกันภัย  ผูรับผลประโยชน  ลูกคาในอนาคต  เจาหนี้  นักลงทุน หนวยงานกํากับดูแล และ
ผูมีสวนไดเสียอื่นๆ  ไดรับทราบขอมูลของบริษัทที่จะเปนประโยชนตอการตัดสินใจ  ขอมูลที่เปดเผย
จะตองถูกตอง  ชัดเจน ครบถวน เชื่อถือได และเปนปจจุบัน โดยบริษัทควรเปดเผยขอมูลดังตอไปน้ี  

1. งบการเงินยอ ซ่ึงมีทั้งราคาประเมินและราคาบัญชี อยางนอย 3 ปยอนหลัง 
2. การบริการและผลิตภัณฑของบริษัท ซ่ึงอธิบายถึงสาระสําคัญตางๆ โดยยอ  อาทิเชน ความคุม

ครอง  ภาระผูกพัน ผลตอบแทน สิทธิและหนาที่ของผูเอาประกันภัย  เง่ือนไขของกรมธรรมประ
กันภัย  และขอยกเวน เปนตน  โดยใหมีความชัดเจนและเขาใจงาย  

3. วิธีการติดตอกับบริษัท พรอมรายละเอียดเอกสารที่ตองใชและระยะเวลาในการดําเนินการ
โดยประมาณ  ในเร่ือง 

3.1 การซ้ือกรมธรรมประกันภัย 
3.2 การชําระเบ้ียประกันภัย 
3.3 การติดตอกับบริษัทเม่ือเกิดเหตุท่ีประกันภัยไว 
3.4 การรับชําระคาสินไหมทดแทน 
3.5 การติดตอกรณีมีขอพิพาทหรือเรื่องรองเรียน  เปนตน 

4. ขอมูลอ่ืนที่เปนประโยชนตอลูกคา เชน 
4.1 ท่ีอยูและเบอรโทรศัพทของสํานักงานใหญ 
4.2 ท่ีอยูและเบอรโทรศัพทของสาขาที่ใหบริการ 

5. ขอมูลเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ ผูบริหาร และธรรมาภิบาลของบริษัท 
เพื่อใหการประเมินการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงิน  ผลการดําเนินงาน   

ความเสี่ยง และวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงเปนไปไดอยางถูกตอง ผูมีสวนไดเสียจําเปนตองมีขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ ผูบริหาร และธรรมาภิบาลของบริษัทประกันภัย เพราะขอ
มูลดังกลาวจะชวยใหสามารถประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงาน จุดแข็งโดยรวม ทิศทางใน
อนาคต และความพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นของบริษัทไดเปนอยางดี  อนึ่งขอมูลที่
เก่ียวของที่ควรเปดเผยไดแก 

• สถานะของบริษัทประกันภัยในตลาดประกันภัย  
• โครงสรางองคกรของบริษัทประกันภัย 
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• โครงสรางคณะกรรมการบริษัทประกันภัย เชน รายชื่อกรรมการ ขนาดและองค
ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

• สถานะภาพการเปนนิติบุคคลและประเภทการประกอบธุรกิจของบริษัทประ
กันภัย  

• ผูถือหุนรายใหญ 
 

  ทั้งนี้ ขอมูลท่ีเปดเผยจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทประกันภัยหรือ
ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการของบริษัทประกันภัย เพ่ือเปนการรับรองความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูล  นอกจากนี้ บริษัทจะตองปรับปรุงขอมูลท่ีเผยแพรใหเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง 
โดยคํานึงถึงสาระสําคัญของขอมูลที่เปล่ียนแปลง 
 

คุณภาพของการเปดเผยขอมูล 
 ขอมูลท่ีบริษัทประกันภัยเปดเผยจะตองมีลักษณะดังนี้ 

1. ความเก่ียวเนื่องกับการตัดสินใจของผูมีสวนไดเสีย (Relevance) 
ความเกี่ยวเน่ืองจะสามารถพิจารณาไดจากความมสีาระสําคัญตอการตัดสินใจหลักของ   

ผูมีสวนไดเสีย อันไดแก การตัดสินใจทําประกันภัย การตัดสินใจลงทุน หรือผลกระทบที่จะเกิดตอการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทประกันภัย 

 

2. ความเปนปจจุบันของขอมูลเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในแตละชวงเวลา (Timeliness) 
การเปดเผยขอมูลจะตองมีความถี่ที่เหมาะสมและทันตอเหตุการณจึงจะใหภาพที่ชัดเจน

ของบริษัทประกันภัยแกผูมีสวนไดเสีย โดยความทันตอเหตุการณหมายถึงการรายงานขอมูลที่มีสาระ
สําคัญโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปไดในทางปฏิบัติเมื่อบริษัทประกันภัยทราบเรื่อง  อยางไรก็ตามใน
การรายงานขอมูลที่ทันตอเหตุการณจะตองคํานึงถึงความนาเช่ือถือของขอมูลดังกลาวดวย จึงตองมี
การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอน โดยเวลาที่ใชในการตรวจสอบความถูกตองนั้นไมควรจะ
นานเกินไปจนเกิดผลเสียแกผูใชขอมูลมากนัก ทั้งนี้ บริษัทควรกําหนดเปนนโยบาย  ขั้นตอนและ
ความถี่ในการปรับปรุง (update) ขอมูลในการเผยแพรโดยเปดเผยวันท่ีที่ปรับปรุงขอมูลลาสุดดวย 

 

3. ความสามารถเขาถึงไดโดยไมมีคาใชจายมากเกินควรหรือลาชา (Accessibility) 
ขอมูลจะตองถูกเผยแพรในวิธีท่ีจะไดรับความสนใจมากที่สุดจากผูมีสวนไดเสีย โดยจะ

ตองคํานึงถึงระดับตนทุนที่แตกตางกันของแตละวิธีดวย หนวยงานกํากับดูแลสนับสนุนอยางย่ิงให
บริษัทเผยแพรขอมูลผานทางอินเตอรเนท  โดยบริษัทควรจัดใหมีเวปไซตของบริษัท เพื่อใหผูตองการ
ใชขอมูลสามารถเขาถึงขอมูลไดดวยความรวดเร็วและไมเสียคาใชจายมากนัก 

 

4. ความครบถวนและครอบคลุมเนื้อหาที่มีสาระสําคัญท่ีจะทําใหผูมีสวนไดเสียเขาใจ
ภาพรวมไดอยางชัดเจน (Comprehensiveness) 
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ขอมูลจะตองมีความครบถวนเพียงพอที่จะทําใหผูมีสวนไดเสียเขาใจภาพรวมของฐานะ
ทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย ลักษณะการประกอบธุรกิจ และระดับความ
เส่ียงที่เก่ียวของจากการประกอบธุรกิจนั้นๆ และเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาวขอมูลที่ครบถวนจะ
ตองมีลักษณะดังนี้ 

• มีคําอธิบายเพียงพอที่ใหสาระความรูแกผูอานใหเขาใจลักษณะโดยเฉพาะเจาะจงของ
บริษัทประกันภัยนั้น 

• มีความครบถวนครอบคลุมสาระสําคัญของสถานการณของบริษัทประกันภัย  
• มีการอธิบายในภาพองครวมเพียงพอที่จะทําใหเห็นภาพรวมของบริษัทประกันภัย 

และอธิบายในองคประกอบเพียงพอท่ีจะทําใหเห็นผลกระทบที่เกิดข้ึนอันเนื่องมาจาก  
แตละปจจัย 

อนึ่ง ขอมูลที่ไมเปนสาระสําคัญตอการตัดสินใจของผูมีสวนไดเสียนั้น ไมจําเปนตองเปด
เผยก็ได 

 

5. ความเชื่อถือได (Reliability)  
ขอมูลจะตองถูกเผยแพรดวยความซื่อสัตยตรงไปตรงมาตามที่ควรจะเปน โดยควรจะตอง

สามารถสะทอนผลกระทบทางเศรษฐกิจ และทางกฎหมายของเหตุการณ และธุรกรรมที่เกิดข้ึน  
บริษัทประกันภัยจําเปนตองตัดสินใจเลือกระหวางความนาเช่ือถือของขอมูล กับความ

เก่ียวเนื่องตอการตัดสินใจและความทันสมัยของขอมูล เชน การประมาณการตนทุนที่อาจจะเกิดข้ึน
จากการจายคาสินไหมทดแทนสําหรับธุรกิจการรับประกันภัยที่มีชวงระยะเวลายาว (Long-tail class) 
เปนส่ิงท่ีมีความเกี่ยวเน่ืองกับการตัดสินใจของผูมีสวนไดเสีย แตระดับความนาเชื่อถือของขอมูลอาจ
จะไมมากนักเนื่องจากมีความไมแนนอนสูง ดังนั้นการจัดการขอมูลที่เกิดจากการประมาณการหรือ
คาดการณจึงควรกระทําอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหตลาดไดรับทราบขอมูลที่มีความนาเชื่อถือและ
ยอมรับได 

 

6. ความเปรียบเทียบกันได (Comparability) 
ขอมูลที่เผยแพรควรอยูในรูปแบบที่สอดคลองกับมาตรฐานตางๆท่ีเก่ียวของซึ่งเปนที่ยอม

รับกันโดยทั่วไปทั้งในระดับภูมิภาคและระหวางประเทศเทาที่จะเปนไปไดเพื่อใหขอมูลสามารถเปรียบ
เทียบกันไดระหวางบริษัทประกันภัยตางๆ 

วิธีหน่ึงที่จะชวยใหผูใชขอมูลสามารถเปรียบเทียบขอมูลที่ใชมาตรฐานในการจัดทําที่แตก
ตางกัน เชน การเปรียบเทียบงบการเงินของบริษัทประกันภัยในประเทศกับบริษัทประกันภัยในตาง
ประเทศ คือ การเปดเผยวิธีการและสมมติฐานที่ใชในการจัดทําขอมูลอยางเพียงพอและเหมาะสม 
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7. ความสม่ําเสมอ (Consistency) 
บริษัทประกันภัยจะตองใชวิธีการและสมมติฐานในการจัดทําขอมูลที่สอดคลองกันกับที่

เคยใชในอดีตรวมทั้งเปดเผยวิธีการและสมมติฐานเหลานั้นใหทราบโดยทั่วกันดวยเพ่ือที่จะชวยให
สามารถพิจารณาแนวโนมและพัฒนาการของบริษัทประกันภัยนั้นตลอดชวงเวลาที่ผานมา ซ่ึงจะทําให
สามารถเปรียบเทียบสถานการณในแตละชวงเวลาไดดวย แตมิไดหมายความวาบริษัทไมสามารถ
เปล่ียนแปลงวิธีการหรือสมมติฐานในการจัดทําขอมูลเลย  บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือ
สมมติฐานดังกลาวได หากเห็นวาวิธีการหรือสมมติฐานนั้นมีความเหมาะสมและทําใหขอมูลสะทอนถึง
ลักษณะการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทไดดียิ่งขึ้น  และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
หรือสมมติฐานที่ใชจะตองเปดเผยใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
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