แนวทางธรรมาภิบาล
คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

แนวทางธรรมาภิบาล
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หลักการและเหตุผล
สํ า นั ก งาน คปภ. ได ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของธรรมาภิ บ าล (Good Corporate
Governance) เพื่ อ นํ า องค ก รไปสู ก ารเติ บ โตอย า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น ทั้ ง ยั ง เสริม สร า งความเชื่ อ มั่ น และ
ความนาเชื่อถือตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย และในฐานะหนวยงานของรัฐ ที่ทําหนาที่ในการกํากับดูแลและ
ส งเสริ ม พั ฒ นาธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ให มี ป ระสิท ธิภ าพ และคุ ม ครองประชาชนให ได รับ สิ ท ธิ ป ระโยชน จ าก
การประกันภัยอยางครบถวน จะตองแสดงใหเห็นถึงการมีระบบการบริหารจัดการและการใชอํานาจหนาที่
ดวยความโปรงใส นาเชื่อถือ
แนวทางธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ คปภ. มีความเขมงวดไมนอยไปกวามาตรฐานธรรมาภิบาล
ที่ไดกําหนดใหผูอยูใตการกํากับดูแลถือปฏิบัติ โดยไดอางอิงมาจากหลักธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากลของ
องคกรเพื่อความรวมมื อทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and
Development : OECD) และมาตรฐานการกํ ากั บดู แลธุ รกิ จประกั นภั ย (Insurance Core Principles : ICPs)
ซึ่งกําหนดโดยสมาคมผูกํากับ ดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insurance
Supervisors : IAIS) ทั้งยังไดเทียบเคียงกับหลักธรรมาภิบาลของหนวยงานกํากับดูแลสถาบันการเงินอื่น ๆ

วัตถุประสงค
๑. ผลักดันใหมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติใหเกิดผลจริง ทั้งคณะกรรมการ บุคลากร
ของสํานักงาน คปภ. และเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูอยูใตการกํากับดูแลของสํานักงาน คปภ.
๒. สนับ สนุนใหการดําเนินงานของสํานักงาน คปภ. สามารถบรรลุเปาหมายและภารกิ จ
อยางสมเหตุสมผล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. เสริมสรางความเชื่อมั่นตอความโปรงใส เปนธรรม และความนาเชื่อถือใหกับผูมีสวนไดเสีย
ของสํานักงาน คปภ.
๔. แสดงใหเห็นถึงเจตนารมณและความตั้งใจในการสรางธรรมาภิบาลที่ดีใหกับธุรกิจประกันภัยไทย

หลักการธรรมาภิบาล
สํานักงาน คปภ. ไดยึดหลักธรรมาภิบาลและความถูกตองชัดเจนในการดําเนินงาน ซึ่งถือ
เป นปจจัยสําคัญ ที่จ ะนํา ไปสูความนาเชื่อถือให กับผูมีสว นไดเสียขององคกรบนพื้นฐานของการเติบโตอยาง
สมดุลและยั่งยืน จึงไดกําหนดกรอบหลักการธรรมาภิบาล เพื่อใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้
๑. การเติบโตอยางยั่งยืนของสํานักงาน คปภ. (Sustainable Growth)
๒. ความรั บ ผิ ด ชอบต อ หน า ที่ อ ย า งเต็ ม ความสามารถและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอ
(Responsibility)
๓. ความรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจและการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง (Accountability)
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๔. การมีจ ริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (Code of Conduct and Code
of Ethics)
๕. การเปดเผยขอมูลดวยความโปรงใสตรวจสอบได (Disclosure & Transparency)
๖. การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียโดยสุจริตและอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment)
โครงสรางแนวทางธรรมาภิบาลของสํานักงาน คปภ. มี ๒ สวน ประกอบดวย ธรรมาภิ บาล
ในระดับคณะกรรมการ และธรรมาภิบาลในระดับสํานักงาน คปภ. ภายใตกรอบแนวทาง ที่ไดกําหนดไว ๔ ขอ
ดังนี้
๑. โครงสรางการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
เพื่อใหมั่นใจวา มีคณะกรรมการที่มีทักษะ ความรู และความเชี่ยวชาญเพียงพอกับขนาด
โครงสราง และลักษณะการดําเนินงานของสํานักงาน คปภ.
๒. ความรับผิดชอบอยางเหมาะสมในการกํากับดูแล
๑) เพื่ อ สรา งความมั่ น ใจว า สํ า นั ก งาน คปภ. มี ก ารกํ า หนดแนวทางกลยุ ท ธ ในการ
ดําเนินงาน ทั้งยังมีการวางระบบที่มีประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงาน คปภ.
และผูบริหารระดับสูง
๒) เพื่อใหมั่น ใจวา คณะกรรมการปฏิ บัติห น าที่ข องตนบนพื้ น ฐานของข อ มู ล ข าวสาร
ที่ครบถวน ทําหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร และระมัดระวัง เพื่อผลประโยชนที่ดีที่สุดของ
องคกรและผูมีสวนไดเสีย และรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ของตนทั้งตอองคกรและผูมีสวนไดเสีย
๓) เพื่ อ ให มั่น ใจวา สํานั กงาน คปภ. มี ก ารปฏิ บั ติ งานเป น ไปตามหลั กจรรยาบรรณ
มีความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม ปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวยความรูความสามารถ
ที่เพียงพอ ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน
๓. การเปดเผยขอมูล ความโปรงใส และการสื่อสาร
เพื่อใหมั่ นใจวาสํานั กงาน คปภ.มีการเปดเผยข อมูลในเรื่องสําคัญ ๆ อยางถูกตองและ
ทันตอเหตุการณ และมีระบบที่ทําใหเชื่อมั่นไดวาขอมูลตาง ๆ ที่เปดเผยนั้นมีความนาเชื่อถือ
๔. การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
๑) เพื่อสรา งความมั่น ใจวาสํานักงาน คปภ. มีก ารบริห ารความเสี่ ยงและมีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี ซึ่งเปนสวนสําคัญของการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อใหมั่น ใจวามี คณะกรรมการตรวจสอบที่มีค วามเป นอิสระ ทํา หนาที่ สนับ สนุน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในการสอบทานการกํากับดูแลกิจการ การบริหารงาน การบริหารความเสี่ยง
การควบคุม ภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งการจั ดทํารายงานทางการเงิน ที่ นาเชื่ อถือ เพื่อ ให
การปฏิบัตงิ านและการเปดเผยขอมูลของสํานักงาน คปภ. เปนไปอยางโปรงใส และนาเชื่อถือ
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หนา ๒

สารบัญ
หนา

หมวดที่ ๑ ธรรมาภิบาลในระดับคณะกรรมการ
สวนที่ ๑ โครงสรางการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
๑.๑ องคประกอบของคณะกรรมการ
๑.๒ การคัดเลือก การแตงตั้ง และวาระการดํารงตําแหนง ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๑.๓ การจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
๑.๔ การกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการ
๑.๕ ผูบริหารสูงสุด (เลขาธิการ)
สวนที่ ๒ นโยบายของคณะกรรมการ
สวนที่ ๓ หนาที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
๓.๑ การกําหนดทิศทาง นโยบาย เปาหมาย และกลยุทธของสํานักงาน คปภ.
๓.๒ กระบวนการและแนวทางในการกํากับและติดตามการดําเนินการ
รวมถึง การเขาถึงขอมูลของสํานักงาน คปภ.
๓.๓ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
๓.๔ การประเมินผลคณะกรรมการ

๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๒
๑๕
๑๖

หมวดที่ ๒ ธรรมาภิบาลในระดับสํานักงาน คปภ.
สวนที่ ๑ จริยธรรมและจรรยาบรรณรวมถึงแนวทางปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารและพนักงาน
สวนที่ ๒ การจัดการขอรองเรียนที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารและพนักงาน
สวนที่ ๓ การรายงานขอมูล การเปดเผยขอมูล และความโปรงใส
สวนที่ ๔ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
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๑๗
๒๒
๒๓
๒๔

หนา ๓

ธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ คปภ.
หมวดที่ ๑
ธรรมาภิบาลในระดับคณะกรรมการ
สวนที่ ๑
โครงสรางการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
๑.๑ องคประกอบของคณะกรรมการ
หลักการ
คณะกรรมการมีองคประกอบที่หลากหลาย ประกอบดวยผูมีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณที่สอดคลองและสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน คปภ.
แนวทางปฏิบัติที่ดี
๑) พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
กํ าหนดให คณะกรรมการกํ ากั บและส งเสริมการประกอบธุ รกิ จประกั นภั ย (คณะกรรมการ) ประกอบด วย
ปลัดกระทรวงการคลัง เปน ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิ ชย เลขาธิการคณะกรรมการคุม ครอง
ผูบริโภค ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวาหกคนแตไมเกินแปดคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐ มนตรีจ ากผู ซึ่งมี ค วามเชี่ ย วชาญดานกฎหมาย บั ญ ชี บริห ารธุรกิ จ การเงิน เศรษฐศาสตร หรื อ
การประกันภัย ดานละไมเกินสองคน เปนกรรมการ และใหเลขาธิการ เปนกรรมการและเลขานุการ
๒) คณะกรรมการต อ งมี สั ญ ชาติ ไทยและเป น บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะ
ตองหามตามที่กฎหมายกําหนด สามารถปฏิบัติหนาที่ในการกําหนดทิศทาง นโยบาย เปาหมาย และกลยุทธ
ของสํานักงาน คปภ. เพื่อใหการปฏิบัติงานของสํานักงาน คปภ. บรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวอย างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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หนา ๔

๑.๒ การคัดเลือก การแตงตั้ง และวาระการดํารงตําแหนง ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
หลักการ
การคัดเลือก การแตงตั้ง และวาระการดํารงตําแหนง ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
มีความเหมาะสม มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปรงใส
แนวทางปฏิบัติที่ดี
๑) คณะกรรมการให ค วามสํา คั ญ กับ การคัด เลือ กบุ ค คล เพื่ อ แตง ตั้ง เป น กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีการกําหนดขั้น ตอนการคัดเลือกและการ
คัดเลือกที่โปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาผูไดรับการคัดเลือกเปนผูที่มีคุณสมบัติ
ความรูความสามารถและธรรมาภิบาลที่เหมาะสม
- วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ให ก รรมการโดยตํ า แหน ง ทั้ ง ๖ คน
เปนกรรมการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ เสนอชื่อผูที่มีความเชี่ยวชาญดานกฎหมาย บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน
เศรษฐศาสตร หรื อ การประกั น ภั ย ต อ ประธานกรรมการ คนละไม เ กิ น ๔ ชื่ อ โดยแต ล ะชื่ อ ต อ งมี
ความเชี่ ยวชาญไม ซํ้า กั น และใหกรรมการโดยตํ าแหน งคัดเลือ กผู ที่ ไดรับ การเสนอชื่ อ ที่ มี ความเหมาะสม
สําหรับ การแตงตั้งเป นกรรมการผูท รงคุณ วุฒิ ใหเหลือ ๑๒ คน เสนอรัฐ มนตรีว าการกระทรวงการคลั ง
พิจ ารณาคัดเลื อกเปนผูทรงคุณ วุฒิจํานวนไมนอยกวา ๖ คนแตไมเกิน ๘ คน เพื่อขอความเห็น ชอบจาก
คณะรั ฐ มนตรี ก อ นรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง เป น กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการตอไป
- ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือในกรณีที่ มี
การแตงตั้งกรรมการผูท รงคุณวุฒิ เพิ่ มขึ้นในระหวางที่ก รรมการซึ่งแตงตั้ งไวแ ลวยังมีวาระอยู ในตํ าแหน ง
ใหดําเนินการเชนเดียวกันโดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหเสนอชื่อเปนสองเทาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่จะแตงตั้ง
๒) การดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณ วุฒิ มีวาระอยู ในตําแหน งคราวละ ๓ ป และ
อาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน ดังนั้น เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตาม
วาระ ใหดําเนินการแตงตั้งใหมภายในหกสิบวัน ในระหวางที่ยังมิไดมกี ารแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ
หรื อ ในกรณี ที่ มี ก ารแตง ตั้ง กรรมการผู ทรงคุณ วุ ฒิ เพิ่ มขึ้ นในระหวางที่ กรรมการซึ่ งแต งตั้ งไวแล วยั งมี วาระ
อยูในตําแหนงใหผูที่ไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลว
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หนา ๕

๑.๓ การจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
หลักการ
คณะกรรมการสามารถแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารอย า งหนึ่ ง
อยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่ อสนับสนุนการปฏิบัติห นาที่ข องคณะกรรมการให
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แนวทางปฏิบัติที่ดี
๑) คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุ กรรมการ เพื่อปฏิ บัติหนาที่อยางหนึ่งอย างใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และเพื่อชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการใหมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล เปนไปดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได โดยการพิ จารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการพึงคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถ และมีป ระสบการณ ที่เปน ประโยชนโดยตรงตอ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และยังตองเปนบุคคลที่ซื่อตรง มีหลักการ และยึดถือความถูกตอง ซึ่งเปนพื้นฐานให
คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งสามารถดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางเหมาะสม แตทั้งนี้
คณะกรรมการยังคงมีภาระความรับผิดชอบโดยรวมตองานที่ไดมอบหมายใหแกคณะอนุกรรมการแตละคณะ
๒) การแตงตั้งคณะอนุกรรมการตองมีตัวแทนจากคณะกรรมการเขารวมดวย คณะกรรมการ
ตองพิจ ารณาจัดสรรการมอบหมายภารกิจใหแกกรรมการซึ่งเปนตัวแทนของคณะกรรมการปฏิ บัติหนาที่
ในคณะอนุกรรมการแตละคณะอยางเหมาะสม โดยตองคํานึงถึงการปองกัน ความขัดแยงทางผลประโยชน
ความหลากหลายขององคความรูและประสบการณ คุณสมบัติที่เกี่ยวของและทักษะในดานตาง ๆ รวมทั้ง
มีความเป นอิส ระ และเปน ประโยชนตอ องคกรประกอบการพิจารณาแต งตั้ งด วย ทั้งนี้ การมี ตัวแทนของ
คณะกรรมการดังกลาว ใหคํานึงถึงกรณีของประธานกรรมการวา ประธานกรรมการไมควรเขารวมเปนสมาชิก
ในคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ ขององคกร เพื่อ มิ ใหก ารดํา รงตําแหนงของประธานกรรมการในตําแหน ง
ดังกลาวมีผลกระทบตอความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน
๓) กรรมการแตละคนสามารถดํารงตําแหนงในคณะอนุ กรรมการชุดตาง ๆ ไดไมเกินกวา
๔ คณะ เพื่อใหกรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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หนา ๖

๑.๔ การกําหนดคาตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการ
หลักการ
การกํ าหนดค าตอบแทนกรรมการและอนุ ก รรมการ มี ก ระบวนการที่ ชั ด เจน
โปร ง ใส และเหมาะสมเพื่ อ จู ง ใจให ส ามารถรั ก ษากรรมการที่ มี คุ ณ ภาพ และไม เ ป น การ
จายคาตอบแทนเกินกวาเหตุ
แนวทางปฏิบัติที่ดี
๑) ให ก รรมการและอนุ ก รรมการได รั บ ประโยชน ต อบแทนตามที่ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลังกําหนด
๒) กรรมการแต ละรายที่เปน อนุก รรมการมากกว า ๑ คณะ สามารถรับ ค าตอบแทนได
ไมเกิน ๑ คณะ เมื่อรวมกับคณะกรรมการแลวทั้งหมดไมเกิน ๒ คณะ
๓) อนุ ก รรมการที่ มิ ไ ด เ ป น กรรมการในคณ ะกรรมการซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง ให เ ป น
คณะอนุกรรมการมากกวา ๑ คณะอนุกรรมการ สามารถรับเบี้ยประชุมไดไมเกิน ๑ คณะ
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หนา ๗

๑.๕ ผูบริหารสูงสุด (เลขาธิการ)
หลักการ
คณะกรรมการกําหนดใหมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือก และแตงตั้ งผูบ ริหาร
สู งสุ ด (เลขาธิ ก าร) และมี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานประจํา ป อ ยา งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
แนวทางปฏิบัติที่ดี
๑) เลขาธิการในฐานะผูบ ริห ารสูงสุด ขององคกร มีบ ทบาทสํ าคัญ ต อการขับ เคลื่อนและ
ผลักดันแนวนโยบาย ตลอดจนบริหารจัดการองคกรใหสามารถดําเนินการไดอยางบรรลุผลตามเปาหมาย
ที่กําหนด ดังนั้น คณะกรรมการจึงใหความสําคัญกับการพิจารณาคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดทําคําเสนอแนะตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อแตงตั้งเปนเลขาธิการ โดยการกําหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและการคัดเลือกบุคคล
เป นเลขาธิก าร เพื่อใหมีขั้นตอนการดําเนินการที่เปนไปอยางโปรงใส เปน ธรรมและตรวจสอบได รวมทั้ ง
เพื่อใหสามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ทั้งดานการบริห ารจัดการและด านการประกันภัย
ตลอดจนคุณสมบัติดานธรรมาภิบาลไดอยางเหมาะสม
๒) กําหนดให มีก ารประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการประจําป เพื่ อประโยชน ตอ
การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอยางสรางสรรค และเปนกรอบในการวัดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ตามเปาหมาย ไดอยางเปนรูปธรรม
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หนา ๘

สวนที่ ๒
นโยบายของคณะกรรมการ
หลักการ
คณะกรรมการตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของธรรมาภิ บ าลที่ เป น ป จ จั ย ที่ เป น
ประโยชนอยางยิ่งตอองคกร เพราะจะชวยใหองคกรสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล จึงควรกําหนดนโยบายใหชัดเจนและผลักดันใหมีการปฏิบัติจริง
แนวทางปฏิบัติที่ดี
๑) คณะกรรมการกําหนดนโยบายและหลักสําคัญ ในการปฏิบัติต ามธรรมาภิบาลในดา น
จรรยาบรรณ ความขัดแยงทางผลประโยชน การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย และการปลอดคอรรัปชั่น สําหรับ
คณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ใหเปนลายลักษณอักษร โดยใหจั ดทํ าเปนคูมื อและกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อเสริมสรางความเขาใจ สื่อสารอยางทั่วถึง และสนับสนุนใหมีการปฏิบัติภ ายในสํานักงาน คปภ.
อยางจริงจัง พรอมทั้งเผยแพรแนวทางปฏิบัติดังกลาวตอสาธารณะผานชองทางการสื่อสารที่เหมาะสมโดย
ทั่วถึง และใหมีการทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายเปนประจําทุก ๒ ป หรือตามความเหมาะสม
เพื่ อ ให แ น ใจว า คณะกรรมการ ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คนปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและแนวทางปฏิ บั ติ
อยางเครงครัด เพื่อเปนการสรางวัฒนธรรมธรรมาภิบาลขององคกรที่ใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี และเปนการแสดงความมุงมั่นที่จะพัฒ นาและยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลองคกรให ไดรับ
การยอมรับในระดับสากล
๒) คณะกรรมการกํ า หนดให ฝ า ยตรวจสอบกิ จ การภายในทํ า หน า ที่ ติ ด ตามดู แ ลและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ของสํานักงาน คปภ. ใหสอดคลองตามแนวนโยบายที่วางไวขางตน
๓) คณะกรรมการกําหนดใหฝายตรวจสอบกิจการภายใน ประเมินผลการดําเนินการตาม
หลักธรรมาภิบาล ในดานจรรยาบรรณ ดานความขัดแยงทางผลประโยชน ดานการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
และการปลอดคอรรัปชั่น อยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งจัดใหมีการพิจารณาทบทวนแนวทางใหขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงเรื่องดังกลาวเปนระยะ เพื่อใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๔) คณะกรรมการเป น ผูดู แ ลใหมั่ น ใจว า วิธี ป ฏิ บั ติข องคณะกรรมการที่ มี อ ยู ในป จ จุ บั น
สอดคลองกับ การจัด การตามหลักธรรมาภิ บ าล ในดานจรรยาบรรณ ด านความขั ดแย งทางผลประโยชน
ดานการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย และการปลอดคอรรัปชั่น โดยครอบคลุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
(Board Practices) ในทุกดาน ไดแก การกําหนดทิศทาง นโยบาย เปาหมายและกลยุทธของสํานักงาน คปภ.
การกํากับและติดตามการดําเนินการของสํานักงาน คปภ. การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ
ภายใน และการประเมินผลคณะกรรมการ และหากมีวิธีปฏิบัติใดยังไมสอดคลองกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ดังกลาว คณะกรรมการจะพิจารณาสั่งการ ใหสํานักงาน คปภ. ดําเนินการแกไขปรับปรุงโดยเรงดวน
แนวทางธรรมาภิบาลคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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สวนที่ ๓
หนาที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
๓.๑ การกําหนดทิศทาง นโยบาย เปาหมาย และกลยุทธของสํานักงาน คปภ.
หลักการ
คณะกรรมการให ค วามสํ า คั ญ หรื อ ให ค วามเห็ น ชอบในการกํ า หนดทิ ศ ทาง
นโยบาย เปาหมาย และกลยุทธของสํานักงาน คปภ. เพื่อใหการปฏิบัติงานของสํานักงาน คปภ.
เป น ไปอย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผล และบรรลุ วัต ถุ ป ระสงค ภ ายใต กรอบความโปร งใส
มีจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบที่ดี
แนวทางปฏิบัติที่ดี
๑) การกําหนดทิศทาง นโยบาย เปาหมาย และกลยุทธ คณะกรรมการมีหนาที่ในการ
กําหนดทิศทาง นโยบาย เปาหมาย และกลยุทธสํานักงาน คปภ. ควบคุมและประเมินผลการดําเนินงานให
เปนไปตามแนวทางที่วางไวเปนระยะ โดยคณะกรรมการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเขามีสวนรวม และ
แสดงบทบาทในการกํ า หนดทิ ศ ทาง นโยบาย เป า หมาย และกลยุ ท ธ ข องสํ า นั ก งาน คปภ. เพื่ อ ให
คณะกรรมการสามารถถายทอดประสบการณ นําเสนอความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญและขอเสนอแนะ
ที่เปนประโยชนแกสํานักงาน คปภ. ในการดําเนินการตามแนวทางที่วางไวอยางสัมฤทธิ์ผล
๒) ภาวะผูนํา
- ประธานกรรมการเปนผูรับผิดชอบในการเปนผูนําของคณะกรรมการและเสริมสราง
ใหคณะกรรมการเปนองคกรกลุมที่มีประสิทธิผล และสามารถประสานงานอยางไดผลเปนคณะเดียวกัน
- ประธานกรรมการตองใหความมั่นใจวากรรมการทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบและ
รวมแสดงความคิด เห็นในฐานะกรรมการอยางเทาเทียมกัน และใหมติของคณะกรรมการเปนผลของการ
ปรึกษาหารือรวมกัน อั นจะทําใหการพิจ ารณาของคณะกรรมการเปนการดําเนินการในรูปขององคกรกลุม
อยางแท จริ ง แมวากรรมการแตละทานจะมาจากหนว ยงานที่แตกตางกัน และอาจมีบ ทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบในสํานักงาน คปภ. ที่แตกตางกัน
- โดยทั่วไป ผูบ ริหารสูงสุดมีบทบาทสูงสุดในการดําเนินงานของสํานั กงาน คปภ.
เนื่องจากเปน ผูที่มีความรูค วามสามารถ ไดป ฏิบัติงานใกลชิดและอยูในฐานะที่เข าใจการดําเนิ น การของ
สํานักงาน คปภ. อยางแทจริง ดังนั้น คณะกรรมการและสํานักงาน คปภ. จึงควรมีการประสานสัมพันธในการ
ทํางานอยางใกลชิด รวมทั้งมีการหารือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตาง ๆ อยางเต็มที่ เพื่อใหการ
ดําเนินงานของสํานักงาน คปภ. เกิดประโยชนสูงสุดแกธุรกิจประกันภัยโดยรวม
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๓) กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหมทุกคนควรไดรับทราบ
ถึงหนาที่และความรับผิดชอบของตนและการดําเนินการ ระเบียบกฎเกณฑ และเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
สํ านั กงาน คปภ. เพื่ อให กรรมการสามารถปฏิ บั ติ หน าที่ ตามบทบาทของตนได อย างเต็ มประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล โดยใหสํานักงาน คปภ. จัดเตรียมเอกสารขอมูล ระเบียบ กฎเกณฑ และรายละเอียดที่เกี่ยวของ
และจําเปนเสนอตอกรรมการใหมทุกคน
๔) การพัฒนาความรู สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการสามารถพัฒนา
ความรูที่เกี่ยวของและติดตามพัฒนาการของระบบประกันภัยอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ
อันจะชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ที่ตองรับผิดชอบของคณะกรรมการอยางกวางขวางและ
เปนปจจุบันเสมอ
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๓.๒ กระบวนการและแนวทางในการกํ า กั บ และติ ด ตามการดํ า เนิ น การ รวมถึ ง
การเขาถึงขอมูลของสํานักงาน คปภ.
หลักการ
คณะกรรมการควรจัดใหมีกระบวนการและแนวทางในการกํากับและติดตามการ
ดําเนิน การ รวมถึ งการเข าถึ งขอมู ลของสํานัก งาน คปภ. เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่
กํ า หนดและสามารถพิ จารณาข อป ญ หาหรื ออุ ป สรรคที่ เกิ ดขึ้ น และปรั บปรุ งแก ไขได ทั น เวลา
โดยคณะกรรมการต อ งยึ ด มั่ น ต อ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความระมั ด ระวั ง ด ว ยทั ก ษะและ
ความซื่อสัตยสจุ ริต
แนวทางปฏิบัติที่ดี
๑) การกําหนดองคประชุม คณะกรรมการตองมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุมซึ่งเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
๒) กรรมการผูมีสวนไดเสีย
- ในกรณีกรรมการมีหรือคาดวาจะมีสวนไดเสียในกระบวนการตัดสินใจหรือการปฏิบัติ
ในเรื่อ งอื่นใด กรรมการผูนั้น ควรหลีกเลี่ยงหรือยุ ติการมีสว นรวมในกระบวนการหรือการปฏิ บัตินั้ น และ
กรรมการพึงหลีกเลี่ยงจากการมีสวนไดเสียของตนจากการปฏิบัติหนาที่ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
- กรรมการผู มี ส ว นได เสี ย ใด ๆ ในเรื่ อ งที่ พิ จ ารณา ให แ จ ง การมี ส ว นได เ สี ย และ
งดการพิจารณาหรือเขารวมประชุม ในเรื่องนั้น เวนแตคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดใหเขารวมพิจารณาหรือ
เขารวมประชุมในเรื่องนั้นได โดยการพิจารณา และการมีคําสั่งเกี่ยวกับการมีสวนไดเสียของกรรมการใหเปนไป
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของกรรมการในคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
๓) การประชุมคณะกรรมการ
- คณะกรรมการควบคุมดูแลใหสํานักงาน คปภ. ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติในเรื่อง
การประชุมคณะกรรมการ โดยใหครอบคลุมถึงการกําหนดตารางการประชุมลวงหนา มีการประชุมสมํ่าเสมอ
อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง มีการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมอยางเหมาะสมทั้งในดานปริมาณและ
คุณภาพ มีการจัดสงวาระการประชุมลวงหนากอนการประชุม ๗ วัน เพื่อใหกรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะพิจารณา
อยางละเอียดรอบคอบ รวมทั้งการจัดทํารายงานการประชุมที่มีเนื้อหาสาระครบถวนและจัดเก็บดวยความรัดกุม
- คณะกรรมการควรใหค วามสําคัญ กับ การประชุ มและเขารว มการประชุม ทุ ก ครั้ ง
โดยมีการเตรียมความพรอมเปนอยางดีเพื่อติดตาม และพิจารณาใหความเห็นตอเรื่องที่พิจารณาตามวาระ
การประชุมไดอย างต อเนื่อง หากกรรมการไมสามารถเข ารวมการประชุมในครั้งใด ให กรรมการติดตามผล
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การประชุมอย างสมํ่ าเสมอ ทั้ งนี้ กรรมการโดยตําแหน งสามารถมอบหมายผู แทนเข ารวมการประชุ มแทนได
โดยผูแทนตองสามารถทําหนาที่และตัดสินใจเสมือนหนึ่งเปนกรรมการ
- ในการประชุ มคณะกรรมการ มี การสนั บสนุ น ให ผู บ ริ หารระดั บ สู งเข าร วมประชุ ม
คณะกรรมการดวย เพื่อใหขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวของกับการปฏิบั ติงานหรือป ญหาโดยตรง
ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการ เวนแต กรณีที่ผูบริหารระดับสูงผูนั้นมีสวนไดเสีย
ในเรื่องที่ประชุม
- การตัดสินใจของคณะกรรมการ ตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงค และประโยชนโดยรวม
ของสาธารณชน มีการพิจารณาดวยความรอบคอบระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต มีเหตุผล และเปนธรรมภายใน
กรอบจรรยาบรรณที่ดี โดยไม มี ความขัด แย งทางผลประโยชน และถู กครอบงํา หรือ แทรกแซงจากกลุ ม
ผลประโยชนใด ๆ
- ในการประชุม ถ า ประธานกรรมการไม ม าประชุ ม หรือ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ได ให
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
- การวินิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให ถื อ เสีย งขา งมาก กรรมการคนหนึ่ ง ให มี เสี ย ง
หนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
๔) หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- ดานนโยบาย ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ในการวางนโยบายเพื่อกํากับดูแลและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมาย รวมถึงระเบียบขอบังคับและ
เรื่องที่เกี่ยวกับการพนักงาน
- ดานการจัดการองคกร คณะกรรมการควรจัดใหมีมาตรการตาง ๆ เพื่อใหสามารถ
ติ ด ตามดู แ ลให สํา นั กงาน คปภ. ปฏิ บั ติต ามทิ ศ ทาง นโยบาย เป า หมายและกลยุ ท ธ ที่ ว างไว ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนกําหนดเครื่องมือชี้วัดผลการดําเนินงาน หรือประเมินผลการดําเนินงาน
เพื่ อสะท อนประสิ ทธิ ภาพและประสิทธิผ ลของการปฏิบัติงาน และเพื่อให คณะกรรมการไดป ฏิ บั ติห น าที่
ตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ คณะกรรมการควรกําหนดใหสํานักงาน คปภ. มีหนาที่ในการรายงาน
ความคืบหนาของการดําเนินการตามมติคณะกรรมการ ปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ ที่พบตอคณะกรรมการ
อยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งสนับสนุนใหมีมาตรการอื่นสนับสนุนการติดตามการดําเนิน งานของสํานักงาน คปภ.
และคณะกรรมการควรจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหสามารถติดตามและคาดการณถึงความเสี่ยง
ที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานในแตละดานของสํานักงาน คปภ. กําหนดนโยบายในการปองกันและการ
บริห ารความเสี่ยง โดยใหสํานักงาน คปภ. นําไปปฏิ บัติใหเกิดผล รวมทั้งกําหนดใหฝายตรวจสอบกิจการ
ภายในประเมิ น ความเพี ย งพอ และความเหมาะสมของระบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ รายงานให
คณะกรรมการทราบและพิ จ ารณา นอกจากนี้ คณะกรรมการควรจัดให มี การสอดส อ งดูแ ลและจั ดการ
แก ปญ หาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิด ขึ้น จากการปฏิบัติห น าที่ และจัด ให มีกลไกและแนว
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ทางการจัดการที่เขมงวด โดยการกําหนดใหคณะกรรมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณะกรรมการและแนว
ทางการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชนของกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
๕) การเขาถึงเอกสารและขอมูลตาง ๆ เพื่อใหคณะกรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดวยความรับผิดชอบและระมัดระวังอยางเต็มที่ เพื่อประโยชนในการดําเนินงาน
ของสํานักงาน คปภ. สํานักงาน คปภ. ตองจัดทํา และนํ าเสนอขอมูล ที่ เกี่ ย วของให ค ณะกรรมการอย า ง
เพียงพอทั้งในดานปริมาณ คุณภาพ และเวลาที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจไดอยางถูกตองรอบคอบ

แนวทางธรรมาภิบาลคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หนา ๑๔

๓.๓ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
หลักการ
ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดีถือเปนสวนสําคัญของการ
บริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสรางความมั่นใจวาสํานักงาน คปภ. มีการ
บริห ารความเสี่ ยงและการควบคุม ภายในที่ดี เพื่ อเพิ่ มประสิท ธิภ าพและประสิ ท ธิ ผลของการ
ปฏิ บั ติงาน รวมทั้ งรัก ษาทรัพ ยสิ นและสนับสนุน ให เกิดสภาพแวดลอมของการควบคุ มภายใน
ซึ่งเปนปจจัยสนับสนุนธรรมาภิบาล
แนวทางปฏิบัติที่ดี
๑) คณะกรรมการจั ดให มีค ณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง เป น คณะกรรมการอิ ส ระ โดยให
คณะกรรมการแต ง ตั้ ง กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนไม น อ ยกว า สามคนเป น คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการ
๒) คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สนับสนุนการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการในการ
สอบทานการกํากับดูแลกิจการ การบริหารงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
รวมทั้ งการจัดทํ ารายงานทางการเงิน เพื่ อ ให ก ารปฏิบัติงานและการเป ด เผยขอ มูลของสํ า นั กงาน คปภ.
เปนไปอยางโปรงใสและนาเชื่อถือ โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดในกฎบัตร
และรายงานตรงตอคณะกรรมการ
๓) ในแตละป คณะกรรมการสอบทานความมีป ระสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน ซึ่งการสอบทานควรครอบคลุมทุกเรื่อง รวมถึงรายงานทางการเงิน การดําเนินงาน
และการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง และการใหความสําคัญตอรายการผิดปกติทั้งหลาย
และควรเป ดเผยในรายงานประจํา ป ถึงประสิ ทธิภ าพและประสิท ธิผ ลของระบบการควบคุ มภายในและ
การตรวจสอบภายใน
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๓.๔ การประเมินผลคณะกรรมการ
หลักการ
การประเมินผลคณะกรรมการเปนสวนหนึ่ งของระบบการกํากับและตรวจสอบ
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ซึ่งจะเปนเครื่องมือที่ชวยวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปนการสื่อสารใหคณะกรรมการตระหนัก และปลูกฝงจิตสํานึกที่ดี
ตอหนาที่และความรับผิดชอบ
แนวทางปฏิบัติที่ดี
๑) คณะกรรมการจั ดให มี ห ลั กเกณฑ แ ละบรรทั ด ฐานการปฏิ บั ติ งาน เพื่ อ ใช เป น กรอบ
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอ โดยในการกําหนดบรรทัดฐานการ
ปฏิบัติงานใหคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกัน
เพื่อใหการประเมินสามารถสะทอนผลการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยางแทจริง
๒) คณะกรรมการจั ด ทํา การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง านอย า งน อ ยป ล ะครั้ง และนํ าผล
การประเมิ น ที่ ไ ด เปรี ย บเที ย บกั บ บรรทั ด ฐานที่ ว างไว นอกจากนี้ ควรมี ก ารทบทวนการประเมิ น ผล
คณะกรรมการเปนประจําใหสอดคลองกับบรรทัดฐานการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
๓) คณะกรรมการจั ดใหมีรายงานประจํ าปแ สดงผลงานและอุป สรรคในการดํ าเนิ น งาน
ของคณะกรรมการและสํานักงาน คปภ. เสนอตอคณะรัฐมนตรี
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หมวดที่ ๒
ธรรมาภิบาลในระดับสํานักงาน คปภ.
สวนที่ ๑
จริยธรรมและจรรยาบรรณรวมถึงแนวทางปฏิบัตหิ นาที่ของผูบริหารและพนักงาน
หลักการ
สํ านั กงาน คปภ. กํ าหนดจริย ธรรมและจรรยาบรรณของบุ ค ลากรทุก คนของ
สํานักงาน คปภ. ทั้งผูบริหารระดับสูง และพนักงานทุกคน ถือเปนประมวลแบบแผนกําหนดขอบเขต
มาตรฐาน ความประพฤติและพฤติกรรมที่พึงกระทําในการดําเนินงานและปฏิบัติงานไปในวิถีทาง
เดี ย วกั น ภายใต ก รอบจริ ยธรรม คุ ณ ธรรม ความซื่อ สั ต ย ในวิ ถี ท างที่สรางสรรค เป น ระเบี ย บ
เรียบรอย เสมอภาคเทาเทียม เพื่อสรางรากฐาน และรักษาภาพพจนของสํานักงาน คปภ. ใหเปน
องคกรที่มีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
สํานักงาน คปภ. ในฐานะที่เปนหนวยงานของรัฐมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการกํากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยและการคุมครองสิทธิประโยชนของผูเอาประกันภัยและประชาชนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิ ด ประโยชน สู งสุ ด แก สั งคมและประเทศชาติ เพื่ อ ให พ นั ก งานมี ห ลั ก แห ง ความประพฤติ ที่ ดี ง าม
เปนเครื่อ งยึดเหนี่ ยวจิ ตใจสมกับ ความเปน พนักงานของสํานั กงาน คปภ. จึ งมี การออกระเบี ยบสํานั กงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
พนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อใหพนักงานยึดถือปฏิบัติ ถูกตองตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและ
ปฏิ บั ติ ต อ ผู ที่ เกี่ย วข อ งอย างเสมอภาค เป น ธรรมและตรวจสอบได ต อมาเมื่ อมี การตราพระราชบั ญ ญั ติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ สํานักงาน คปภ. จึงนําระเบียบดังกลาวมาปรับปรุงแก ไขมาตรฐานทาง
จริยธรรมของพนักงานใหสอดคลองและเปนไปตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญั ติมาตรฐานทางจริยธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ และยกระดับเปนขอบังคับคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกําหนดใหพนักงานทุกคนตองปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยยึดหลักเกณฑการประพฤติปฏิบัติอยางมีคุณธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ดังนี้
(๑) ยึ ด มั่ น ในสถาบั น หลั ก ของประเทศ อั น ได แ ก ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริย และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) ซื่อสัตยสุจริตมีจิตสํานึกที่ดี และรับผิดชอบตอหนาที่
(๓) กลาตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม
(๔) คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว และมีจิตสาธารณะ
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(๕) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
(๖) ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
(๗) ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีและรักษาภาพลักษณของทางราชการ
นอกจากการปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานแลว
สํานักงาน คปภ. ยังกําหนดแนวทางปฏิบัติของผูบริหารและพนักงานเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามหลัก
จรรยาบรรณ มี ค วามซื่อ สัตยสุจ ริต เที่ย งธรรม มีก ารปฏิ บั ติห นา ที่ ด วยความระมั ดระวั ง มี ผูบ ริห ารและ
พนักงานที่มีความรูความสามารถเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการเก็บ
รักษาความลับของขอมูล มีการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และ
ตองปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เปน อิสระ โปรงใส เปนธรรม
และตรวจสอบได รวมทั้งจัดใหมีกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดู แลเพื่อลดความซํ้าซอนของ
การกํากับดูแล ปองกัน และลดชองวางของการกํากับดูแลในสวนที่มีความเกี่ยวของกัน
แนวทางปฏิบัติที่ดี
๑) ความซื่อสัตยสุจริตและเที่ ยงธรรม ผูบริหารและพนั กงานพึงปฏิ บั ติห นาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม ไมมีอคติ และหลีกเลี่ยงหรือใหเอกสิทธิ์หรือความอนุเคราะหแกบุคคลใด ๆ โดยไม
เปนธรรม ยึดมั่นในระบบคุณธรรม และไมแสวงหาตําแหนง ความดีความชอบหรือประโยชนอื่นใดโดยมิชอบ
รวมถึงหลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่อาจทําใหเกิดขอครหาในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม รวมถึง
ไมใชตําแหนงหรืออํานาจหนาที่ของตน หรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนงหรืออํานาจหนาที่ของตน ไมวาโดยตรง
หรื อ โดยอ อ ม แสวงหาประโยชน แ ก ต นเองหรื อ ผู อื่ น และไม ใช อํ า นาจหน า ที่ ในลั ก ษณะที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ
การปฏิบัติงานตามหนาที่ของพนักงานอื่นโดยทุจริตไมวาทางตรงหรือทางออม โดยผูบริหารตองผลักดันและ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานอยางเครงครัด
๒) การปฏิบัติห นา ที่ดวยความระมัดระวัง ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติหนาที่ดวย
ความระมัดระวังและรอบคอบ มีความเขาใจในงานที่ตนดูแลรับ ผิดชอบเป นอยางดี และปฏิบัติหน าที่ตาม
ขอบเขตของกฎหมายบนพื้นฐานของความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได
๓) ความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ ผูบริหารและพนักงานตองเปนผูที่มีความรู
ความสามารถที่ จํ าเป น และเหมาะสมกั บ ตํ าแหน งและลั ก ษณะงานที่ กํ า หนดไว โดยเริ่ ม พิ จ ารณาตั้ งแต
การคัดเลือกพนักงาน ซึ่งตองมีการพิจารณาในเรื่องประวัติการศึกษา ประสบการณ ทักษะและความชํานาญ
ใหเหมาะสมกับตําแหนงและลักษณะงานในความรับผิดชอบ ผูบริหารและพนักงานจะตองใหความสําคัญกับ
การพัฒนาความรูและปรับตัวเพื่อใหทันตอสภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยาง
มาก รวมทั้งพิจารณาถึงการจัดการและจัดเก็บขอมูลองคความรูที่สําคัญของสํานักงาน คปภ. ใหเปนระบบ
และเปนปจจุบัน เพื่อสามารถใชประโยชนจากขอมูลดังกลาว ในการเสริมสรางการพัฒนาศักยภาพดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง ซึ่งเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาองคกรสูความกาวหนาอยางยั่งยืน
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๔) การปฏิบัติตอขอมูลลับ
- ผูบ ริหารและพนักงานตองปฏิ บัติตามขอบังคั บ คํ าสั่งและวิธี ป ฏิ บัติงานรั กษา
ความลับของสํานักงาน คปภ. ที่กําหนดไว ตลอดจนชวยสอดสองดูแลระมัดระวังมิใหเอกสารหรือขอมูลอัน
เปนความลับรั่วไหล หรือตกไปถึงผูที่ไมเกี่ยวของอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายโดยรวมแกสํานักงาน คปภ.
รวมทั้ งระมัด ระวังไมให เอกสารหรือ ขอ มูล ของสํานั กงาน คปภ. ที่ ไมพึงเป ดเผยออกไปสู บุ คคลภายนอก
ดวยวิธีการใด ๆ ก็ตาม และใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานอยางเครงครัด
- พึงรักษาความลับขององคกร และกิจการอันไดลวงรูมาจากการปฏิบัติหนาที่ของ
ตนอยางจริงจังและสมํ่าเสมอ โดยระมัดระวังมิใหเอกสารหรือขอมูลดังกลาวขางตนรั่วไหลหรือตกไปถึงผูที่ไม
เกี่ยวของ และไมใชขอมูลลับ หรือที่ไดลวงรูจากการปฏิบัติห นาที่ของตนและยังไมเปดเผยตอสาธารณะไป
แสวงหาประโยชนแกตนเองหรือผูอื่น
๕) การจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน ผูบริหารและพนักงานตองรายงานเพื่อการ
จัดการความขัดแยงทางผลประโยชนตามแนวทางที่กําหนด หลีกเลี่ย งและปองกันมิ ใหมี การกระทําใด ๆ
ที่อาจเขาขายหรือกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานอยางเครงครัด
๖) การใชอาํ นาจหนาที่และการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
- การปฏิบัติหนาที่ของสํานักงาน คปภ. ตองดําเนินการภายใตอํานาจกฎหมายที่มี
โดยเครงครัด โดยใหสวนงานกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สอดคลองตามขั้นตอนและกรอบของ
กฎหมาย
- การแสดงไดวาการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายได ดําเนินการอยางมีป ระสิทธิผล
บนพื้นฐานความเขาใจในอํานาจหนาที่ที่มีอยางชัดเจน ถูกตอง เปนธรรมและดวยความรับผิดชอบ
- การแสดงไดวาในกรณีที่มีการมอบหมายบุคคลภายนอก สํานักงาน คปภ. ตองมี
การกํากับดูแลบุคคลภายนอกใหดําเนินงานอยางครบถวนเพียงพอและเปนไปตามกฎหมาย
- มีการจัดทําแนวทางการมอบอํานาจในการสั่งการในงานของสํานั กงาน คปภ.
และการลงนามในหนั งสือ ของสํา นัก งาน คปภ. ตามโครงสรางองคก รที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยมี การ
ทบทวนและแกไขปรับปรุงแนวทางการมอบอํานาจใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มี เพื่อใหการ
ดําเนินงานมีความคลองตัว รวมทั้งเพื่อเปนแนวทางใหผูบริหารสามารถดําเนินการตามความรับผิดชอบภายใต
อํานาจที่ไดรับมอบหมายอยางครบถวนถูกตอง
๗) ความเปนอิสระ ความโปรงใส ความเปนธรรม และการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่
ตามความรับผิดชอบ
- กําหนดใหสวนงานมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสีย
ดวยความเปนอิสระ โปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได โดยเฉพาะการปฏิบัติงานที่มีความสําคัญและมีลักษณะ
ของฐานความเสี่ยงสูง โดยสํานักงาน คปภ. ตองกํากับดูแลใหสวนงานไดปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางไวในทุกกรณี
อยางเทาเทียมกัน
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- ในกรณี ที่ จํ า เป น ต อ งใช ดุ ล ยพิ นิ จ ในการตี ค วามระเบี ย บกฎเกณ ฑ หรื อ
การดํ า เนิน การตามอํ านาจหน าที่ ใด ๆ ตอผูมีสว นไดเสีย ตองจัด ให มีขั้น ตอนการดํ าเนิ น การที่เป น อิส ระ
โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได และเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งมีการจัดทําบันทึกการดําเนินการไวเปน
ลายลักษณอักษร
- จัดใหมีเกณฑการหารือหรือการรับฟงความคิดเห็นในการออกระเบียบกฎเกณฑ
หรือการวางนโยบายในเรื่องตาง ๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีที่มีความสําคัญ และ
มีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียในวงกวาง โดยใหมีการดําเนินการผานสื่อและชองทางที่ผูมีสวนไดเสียสามารถ
เข าถึ งไดโดยสะดวก รวดเร็ว ภายในระยะเวลาและวิ ธีการดําเนินการที่ เอื้ออํานวยตอการมีสวนรวมของ
ผูมีสวนไดเสียหรือผูท่สี นใจในการแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะ
- จัดใหมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันการแทรกแซงจากการเมือง หรือ
กลุมธุรกิจผลประโยชน ที่มีผลตอความเปนอิสระในการตัดสินใจของสํานักงาน คปภ. มิใหตกอยูภายใตการ
ครอบงําของอิท ธิพ ลใด ๆ และเปนไปเพื่อประโยชนโดยรวมของสาธารณชน โดยกํา หนดใหการพิจารณา
ตัดสิน ใจดําเนินการในเรื่องดังกลาวตองมีการกลั่นกรองเปนลําดับชั้น มี การบั นทึ กผลการพิ จารณาเปนลาย
ลักษณอักษร ซึ่งตองมีการบันทึกความเห็นที่แตกตางกันไวอยางครบถวน
- การตัดสินใจดําเนินการของสํานักงาน คปภ. ที่ตองหารือ หรือขอความเห็นชอบ
จากภาครัฐ ตองไมกําหนดเปนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เปนงานประจําหรืองานปกติ โดยตองเปนการหารือ
หรือขอความเห็นชอบระดับนโยบายในภาพรวมที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน โปรงใสและตรวจสอบได
- ในการบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย ไม วา จะเป น การดํ า เนิ น การทางบริ ห าร หรื อ การ
ดําเนินการทางอาญาซึ่งมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย ตองจัดใหมีขั้นตอนการดําเนินการ ที่โปรงใส เปนธรรม
และตรวจสอบได รวมทั้ งจั ดให มีขั้นตอนรองรับ เพื่ อ เป ดโอกาสใหผูไดรั บ ผลกระทบจากการดําเนิ น การ
ดังกลาว สามารถขออุทธรณตามกฎหมาย หรือรองขอใหมีการพิจารณาทบทวนการสั่งการได
- เพื่อ ใหการปฏิบัติห นาที่ตามกฎหมายไดอยางมีป ระสิทธิภ าพและประสิทธิ ผล
จะตองจัดใหมีแหลงรายได งบประมาณและทรัพยากรที่เพียงพอ เพื่อใชในการปฏิบัติหนาที่ทั้งในเรื่องการให
ผลตอบแทนบุคลากรที่มีประสบการณความรูความสามารถ ตลอดจนมีงบประมาณที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
และตองมีชองทางที่เปดใหสามารถตรวจสอบการใชทรัพยากรของสํานักงาน คปภ. ไดวามีการดําเนินการดวย
ความโปรงใส
- จัดใหมีชองทางหรือกระบวนการเพื่อ ใหผูบ ริห าร พนักงานหรือผูมี สวนไดเสีย
สามารถแจงเบาะแสการดําเนินการของสํานักงาน คปภ. ที่เขาขายการกระทําทุจริต หรือการกระทําความผิด
ใด ๆ รวมทั้ง จัดใหมีมาตรการเพื่อคุมครองผูแจงเบาะแสอยางเปนธรรมและเหมาะสม
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๘) ความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแล
- ในกรณีที่การปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานกํากับดูแลดวยกันที่มีความเกี่ยวของหรือ
ทับซอนกันและไมมีความชัดเจนวาเปนหนาที่ ความรับผิดชอบหลักของหนวยงานใด สํานักงาน คปภ. ตองจัด
ใหมีกลไกความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดทําบันทึกความเขาใจ หรือบันทึกขอตกลง เพื่อกําหนด
ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบระหวางหนวยงานใหครบถวนชัดเจน เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเกิดความ
เขาใจที่ถูกตองทั้งฝายผูกํากับดูแล และผูอยูภายใตการกํากับดูแล และเพื่อปองกันมิใหเกิ ดชองวางในการ
กํากับดูแล หรือเกิดการกํากับดูแลที่กอใหเกิดภาระเกินสมควร ซึ่งจะสงผลกระทบในเชิงลบตอประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดําเนินการได
- ในการใหความรวมมือกับหนวยงานกํากับดูแลตางประเทศ เพื่อสนับสนุนใหเกิด
ความรวมมือแลกเปลี่ยนความชวยเหลือระหวางหนวยงานในการปองกัน และปราบปรามอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจขามชาติ ตองพิจารณารวมถึง ความเปนไปไดในการขจัดขอจํากัดทางกฎหมายที่มี ซึ่งอาจปดกั้ น
ความสามารถในการใหความชวยเหลือ และแลกเปลี่ยนความรวมมือระหวางกันดวย
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สวนที่ ๒
การจัดการขอรองเรียนที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารและพนักงาน
หลักการ
สํานักงาน คปภ. ตองจัดใหมีระบบการจัดการขอรองเรียนที่มีตอการปฏิบัติหนาที่
ของผูบริหารและพนั กงาน คํ านึ งถึ งการปฏิ บั ติต อผูมีสวนได เสี ยทุ กรายอย างเทาเทียมกั น และ
มีกระบวนการ และขั้นตอนการดําเนินการที่โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได
แนวทางปฏิบัติที่ดี
จัดใหมีกระบวนการจัดการขอรองเรียนที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารและพนักงาน
ของสํานักงาน คปภ. โดยกระบวนการดังกลาวตองกําหนดเปนขั้นตอนที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร มีความ
โปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได มีกําหนดเวลาในการดําเนินการที่ชัดเจนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูที่
เกี่ยวของและไดรับผลกระทบทุกฝาย
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สวนที่ ๓
การรายงานขอมูล การเปดเผยขอมูล และความโปรงใส
หลักการ
สํานักงาน คปภ. ตองจัดทํารายงานขอมูล เปดเผยขอมูลสารสนเทศ รายงานทาง
การเงิน และไม ใชท างการเงิน และระเบีย บกฎเกณฑที่ จําเป นอยา งถูกต อ ง ครบถ วน โปรงใส
เทาเทียมกัน ผานชองทางการสื่อสารที่ผูใชขอมูลสามารถเขาถึงไดโดยสะดวกรวดเร็ว
แนวทางปฏิบัติที่ดี
๑) การจัดทําและการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ รายงานและระเบียบกฎเกณฑ
- มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ และรายงานของสํานักงาน คปภ. ดวยความถูกตอง
ครบถวน โดยใชภาษาที่เขาใจงาย กะทัดรัด มีสาระสําคัญที่เพียงพอและเปนประโยชนตอผูใช ไมทําใหเกิด
ความสับสนหรือเขาใจผิดในขอเท็จจริง และควรใหความสําคัญกับเนื้อหามากกวารูปแบบของการนําเสนอ
- มีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ รายงานและระเบียบกฎเกณฑที่มีสาระสําคัญ
อยางครบถวนทันเวลาและเทาเทียมกัน ผานชองทางการสื่อสาร และวิธีการเผยแพรที่สะดวกและเอื้ออํานวย
ตอการเขาถึงของผูใช รวมทั้งจัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพื่ออํานวยความสะดวกใหบุคคลภายนอกสามารถ
ติดตอสื่อสารกับสํานักงาน คปภ. ไดโดยสะดวกรวดเร็ว
- จัดใหมีกระบวนการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธขอมูล รายงาน สารสนเทศ
และระเบีย บกฎเกณฑ ที่จํา เปน และเป น ประโยชนตอ ผูมีสวนไดเสีย รวมถึ ง การประชาสั มพั น ธ ในกรณี
ที่สํานักงาน คปภ. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การดําเนินการ ระเบียบกฎเกณฑที่กระทบตอผูมีสวนไดเสีย
๒) รายงานการดําเนินงาน
- มีก ารจัด ทํารายงานประจํา ป แสดงผลงานและอุป สรรคในการดําเนิ น งานของ
คณะกรรมการและสํา นั กงาน คปภ. เสนอตอ คณะรัฐมนตรี (ตามมาตรา ๒๐ (๑๐) แห งพระราชบั ญ ญั ติ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๐)
- การจัดทํารายงานประจําปของสํานักงาน คปภ. ครอบคลุมถึงหัวขอหลัก ๆ ไดแก
นโยบายและผลการดําเนินการ การออกระเบีย บกฎเกณฑ การกํา กับ การตรวจสอบ และการบังคับ ใช
กฎหมาย เปนตน โดยจัดใหมีการเผยแพรรายงานการดําเนินงานดังกลาว
๓) รายงานทางการเงิน
- การจัดทํารายงานทางการเงินใหครอบคลุมถึงแหลงที่มาของรายได คาใชจายและ
การใชเงินทุนและทรัพยากรของสํานักงาน คปภ. ที่เปนไปตามมาตรฐานการบัญชี โดยตองมีการตรวจสอบ
และรับรองความถูกตองโดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีอิสระที่สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีของสํานักงาน คปภ. ตามมาตรฐานการตรวจสอบ และเปดเผยตอ
สาธารณชนในรายงานประจําป
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- ใหผูสอบบัญชีรายงานผลการสอบบัญชีตอคณะกรรมการเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี และใหสํานักงาน คปภ. เผยแพรงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับรองแลว
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีรับทราบ
๔) การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารระดับสูง
- มีการเปดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ ประสบการณ ความรูความสามารถ วาระ
การดํารงตําแหนง วิธี การประเมินผล จํานวนครั้งที่กรรมการแตละคนเขารวมประชุม รวมถึงการเปดเผย
ขอมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหมผานชองทางที่เหมาะสม
- มีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายชื่อผูบริหารระดับสูง ประวัติ ประสบการณ และ
ความรูความสามารถ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูงใหม ผานชองทางที่เหมาะสม
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สวนที่ ๔
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
หลักการ
สํานักงาน คปภ. ตองกําหนดใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึง
โอกาส ปจจัยความเสี่ยงในแตละดานตามหลักการอยางครบถวน รวมทั้งมีการดูแลติดตามและควบคุมการ
บริหารความเสี่ยงแตละประเภทอยางเหมาะสม และตองกําหนดใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อสรางความนาเชื่อถือของ การปฏิ บัติงาน อันจะเป นการเสริมสราง
ความเชื่อมั่นวาสํานักงาน คปภ. จะสามารถบรรลุพันธกิจขององคกร ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แนวทางปฏิบัติที่ดี
๑) การบริหารความเสี่ยง
- ความเสี่ ย งระดั บ องค ก ร คณะกรรมการกํ า หนดนโยบายด า นการบริ ห าร
ความเสี่ยงใหครอบคลุมทั้งองคกร ผูบริหารระดับสูงของสํานักงาน คปภ. ใหความสําคัญและมีการบริหาร
ความเสี่ยงในระดับองคกรตามนโยบายที่วางไวอยางเหมาะสม รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และหนวยงานที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อรวมกันพิจารณาจัดลําดับชั้นของความเสี่ยงแตละ
ประเภท ที่ อาจมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุป ระสงคของสํา นั กงาน คปภ. โดยในการจั ดทํา แผนกลยุทธ
ผูบริหารระดับสูงตองนําปจจัยแวดลอมทั้งภายในและภายนอกมาประกอบการพิจารณากําหนดกลยุทธและ
กรอบการดําเนินการ เพื่อควบคุม จํากัด หรือหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาวดวยความรอบคอบ
ระมัดระวัง เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาสํานักงาน คปภ. จะสามารถบรรลุตอวัตถุประสงคที่กําหนดได ทั้งนี้ ใหมี
การดําเนินการปรับปรุงการจัดลําดับชั้นความเสี่ยงอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
- ความเสี่ยงระดับกระบวนการปฏิบัติ งาน ผู บริห ารระดับ สูงรวมกับผูบริห าร
ระดับ ส วนงานประเมิ นความเสี่ย งในทุ กดานที่อาจกระทบตอการไมบ รรลุวัตถุป ระสงคข องกระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง านของสํ า นั ก งาน คปภ. โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ให คํ า นึ ง ถึ ง ความเสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบด า นชื่ อ เสี ย ง
ภาพลักษณของสํานักงาน คปภ. ในฐานะองคกรกํากับดูแลเปนสําคัญ มีการกําหนดแผนการบริหารความ
เสี่ ย งอย างเป น ระบบ และมี ขั้น ตอนตามหลัก การที่ เหมาะสม รวมทั้ ง มี ก ารติ ดตามผลเป น รายไตรมาส
เพื่อใหการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงบรรลุผลและเปนไปอยางตอเนื่อง
- ความเสี่ยงกรณี เกิดจากเหตุการณ ไมปกติหรือเหตุฉุกเฉิน จัดใหมีการบริหาร
ความเสี่ยงจากเหตุการณภัยธรรมชาติ เหตุการณวินาศภัยหรือภาวะฉุกเฉิน ใด ๆ ที่สงผลกระทบใหผูบริหาร
และพนักงานไมสามารถเขาปฏิบัติงานในสถานที่ทํางานหรือสามารถมาปฏิ บัติงานได โดยใหทุกสว นงาน
กํ าหนดแนวทางดํ าเนิ น การ และจัด เตรีย มแผนการดํา เนิน ธุร กิจ อย างต อ เนื่ อ งหรื อแผนฉุ กเฉิน เพื่ อ ลด
ผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว ทั้งนี้ แผนฉุกเฉินจะตองครอบคลุมถึงการกอบกูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้ง ใหมีการทบทวนและซักซอมการดําเนินการตามแผนฯ อยางสมํ่าเสมอหรือตามความเหมาะสม
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๒) การกํากับดูแลและการควบคุมการบริหารความเสี่ยง ผูบริหารระดับสูงมีหนาที่กํากับ
ดูแล ควบคุมกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน คปภ. โดยเฉพาะในการปฏิบัติงานที่เปนกิจกรรมหลัก
ที่ มี ค วามสํ าคั ญ และลั ก ษณะฐานความเสี่ ย งสู ง โดยให ฝ ายตรวจสอบกิ จ การภายในมี ห น า ที่ ในการเข า
ตรวจสอบกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงตามแผนงาน รวมถึงเขาตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงจาก
เหตุการณไมปกติหรือเหตุฉุกเฉิน และมีการสอบทานความเหมาะสม ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐานการตรวจสอบและแนวทางปฏิบัติที่ดี
๓) มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน ให ส ว นงานมี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านและจั ด ทํ า คู มื อ
การปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานที่เปนกิจกรรมหลักที่มีความสําคัญเพื่อใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพมาตรฐาน
และไดรับความเชื่อถือ ขณะเดียวกันใหคํานึงถึงความยืดหยุนคลองตัว มิใหเกิดความลาชาหรือเกิดตนทุนการ
กํ ากั บ ดู แ ลที่ ไมส อดคล อ งกับ การดํ า เนิ นธุร กิจ โดยต องมีก ารทบทวนขั้ น ตอนการปฏิ บั ติงานที่ ว างไวให
สอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และสนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานไดรับการอบรมความรู
ในหลักสูตรที่จําเปนและเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ โดยเปดโอกาสใหไดรับการพัฒนาอยาง
เท าเที ย มกั น ขณะเดี ย วกั น ให ติ ดตามความก า วหน า และพั ฒ นาการทางวิ ท ยาการสมัย ใหม เพื่ อ นํ ามา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานไดเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
และมาตรฐานการกํากับธุรกิจประกันภัยในระดับสากล
๔) การตรวจสอบภายใน ฝา ยตรวจสอบกิจการภายในมีหนาที่ในการติ ดตามดู แลและ
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานในกิจกรรมหลัก และกิจกรรมที่มีลักษณะ ฐานความเสี่ยงสูง รวมถึง มีการ
ติดตาม ประเมินผลและจัดทําขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อสรางความเชื่อมั่น
วาการดํา เนิน งานเป นไปตามขั้น ตอนและมาตรฐานการปฏิบั ติงานที่วางไว และเพื่ อ ความเป น อิ สระและ
เที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานใหผูอํานวยการที่กํากับดูแลฝายตรวจสอบกิจการภายในสามารถประสานงานและ
รายงานการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และรายงานดานการบริหารของฝายตรวจสอบ
กิจการภายในตอผูบริหารระดับสูงของสํานักงาน คปภ. สําหรับหนาที่และความรับผิดชอบในรายละเอียดของ
ฝายตรวจสอบกิจการภายในใหเปนไปตามที่กําหนดไวเปนลายลักษณ อักษรในกฎบัตรที่ผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
๕) ผูสอบบัญชี
- สํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีอิสระที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
เปนผูสอบบัญชีของสํานักงาน คปภ. โดยมีบทบาทหนาที่ที่สําคัญคือ การแสดงความเห็นตอรายงานทางการเงินของ
สํานั กงาน คปภ. อย างถูกตองครบถ วน และเที่ ยงธรรม เพื่ อให สามารถเชื่อมั่ นได วารายงานทางการเงิ นของ
สํานักงาน คปภ. ไมมีรายการใดที่ผิดปกติ และการจัดทํารายงานเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เปนที่ยอมรับในสากล
- ผูสอบบัญชีมีสิทธิท่จี ะสอบทานรายงานหรือรายงานทางการเงินอื่นที่ออกควบคู
กับงบการเงินที่ตนไดตรวจสอบแลว และมีสิทธิที่จะรายงานความผิดปกติใด ๆ ในรายงาน ซึ่งไมสอดคลองกับ
งบการเงินที่ตนไดตรวจสอบแลว
แนวทางธรรมาภิบาลคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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