กระบวนการควบคุมภายใน
บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการควบคุมภายในแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1. First line of defense : บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรแยกแต่ละส่วนงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน โดยแต่ละส่วนงานจะปฏิบัติงาน และมีการควบคุมภายในครอบคลุ มทุกกระบวนการที่รับผิดชอบ โดย
ผู้บริหารระดับสูงได้ติดตามผลการดาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยจัดให้มีการประชุมทุก ส่วนงาน
เดือนละหนึ่งครั้ง โดยแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 การตลาด
1.1.1 สร้างยอดขายและสร้างความสัมพันธ์ด้วยการให้ความรู้กับฝ่ายขายเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
ของ ประกอบด้วย ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร
1.1.2 ประเมินผลิตภัณฑ์ที่จาหน่าย รวบรวมข้อมูลลูกค้า เพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า
1.2 การรับประกัน
1.2.1 พิ จ ารณารั บ ประกั น ตามเกณฑ์ แ ละมาตรฐานการรั บ ประกั น ที่ ก าหนด และเป็ น ไปตาม
ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
1.2.2 กาหนดอัตราเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขการต่ออายุสัญญา
1.2.3 ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด โดยนาเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
1.2.4 จัดทารายงานการประกันภัยต่อ
1.3 การรับเงิน และการจ่ายเงิน
1.3.1 จัดเก็บและติดตามเบี้ยประกันภัย ติดตามส่วนเกินสิทธิ์
1.3.2 จ่ายค่าสินไหมทดแทน ค่านายหน้า ค่าเบี้ยประกันส่งคืน และค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
1.4 การจัดการค่าสินไหมทดแทน
1.4.1 พิจารณาสินไหมทดแทนด้วยความถูกต้อง แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา
1.4.2 บริหารสินไหมให้กับบริษัทคู่สัญญา (Third Party Agreement : TPA) ด้วยความถูกต้อง
1.5 การลงทุน
1.5.1 พิจารณาการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารความเสี่ยง
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2. Second line of defense : บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการควบคุมภายใน ดังนี้
2.1 ส่ ว นงานบริ ห ารความเสี่ ย ง ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน ร่ ว มก าหนดกลยุ ท ธ์ แ ละการด าเนิ น งาน ซึ่ ง
กระบวนการบริหารความเสี่ ย ง (Enterprise Risk Management : ERM) สามารถบ่ ง ชี้ เหตุ การณ์ ที่ อาจเกิด ขึ้น และมี
ผลกระทบต่อบริษัทฯ ทาให้บริษัทฯ สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้
2.2 ส่วนการปฏิบัติตามกฎหมาย มีการติดตามให้แต่ละส่วนงานปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง เป็นรายเดือน เพื่อให้ทราบความคืบหน้า และเพื่อควบคุมให้มีการรายงานต่อ คปภ. ส่วนงานราชการ หรือส่วน
งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนด
3. Third line of defense : บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และทบทวนความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส่วนงานต่างๆ ดังนี้
3.1 ส่วนตรวจสอบภายในรายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3.2 คณะกรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นประกอบการรายงาน
3.2 คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.4 ส่วนตรวสอบภายในเป็นผู้จัดเก็บรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
กระบวนการควบคุมภายใน ช่วยให้การดาเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามแนวทางระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
ที่ได้กาหนดไว้ โดยสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในทาหน้าที่สอบทานและประเมินผลให้บริษัทฯ ดาเนินการธุรกิจได้อย่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
สรุป
การประกอบธุรกิจไม่ว่าจะมีขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ ผู้บริหารองค์กรย่อมมุ่งหวังให้การดาเนินงานประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดไว้ จึงต้องมีการควบคุมดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงาน เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อวัตถุประสงค์นั้น
ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และโดยเฉพาะเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงสาคัญที่มีผลกระทบก่อให้เกิดสถานการณ์ใหม่ และความเสี่ยงใหม่แก่ ส่วนงาน การติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในจะทาให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ และส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสาเร็จในระดับที่คาดหวัง
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บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในสาหรับการดาเนินกิจกรรมทางการเงิน
และกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย การ
จัดการค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยต่อ การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น การรับเงินและการจ่ายเงิน โดยมีการควบคุม
ภายในเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารของแต่ละส่วนงานนามาใช้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดาเนินงานจะบรรลุผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด
บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการกากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบัติงานของแต่ละส่วน
งานออกจากกันอย่างชัดเจน และจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานทุก
ระดับทราบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าส่งผลให้การดาเนินธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ นาไปสู่
การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป
Flow Charge การควบคุมภายใน

การรับประกัน
การกาหนดเบี้ย

การตลาด

First line of defense
คณะกรรมการตรวจสอบ

การรับ-จ่ายเงิน

การจัดการ
สินไหมทดแทน

การลงทุน
First line of defense

คณะกรรมการบริษัท

การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
Second line of defense

การตรวจสอบภายใน
Third line of defense
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