16 สิงหาคม 2549
แนวทางปฏิบัติในเรื่องการกํากับการปฏิบัติงานของบริษัทประกันภัย (Compliance Function)
คํานิยาม
“การกํากับการปฏิบัติงาน” หมายถึง กระบวนการในการระบุ ประเมิน แนะนํา ติดตาม และ
รายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ(compliance risk)
อยางเปนอิสระ เพื่อปองกันไมใหเกิดการปฏิบัติที่ไมถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอพึงปฏิบัติ
และมาตรฐานที่เกี่ยวของ ทัง้ ที่บังคับใชในปจจุบัน และที่จะมีขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่ง
อาจนํามาซึ่งการถูกลงโทษตามกฎหมาย ความสูญเสียทางการเงิน หรือความเสื่อมเสียชื่อเสียงของ
บริษัทประกันภัยได
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอพึงปฏิบัติและมาตรฐานการดําเนินงานที่เกี่ยวของ จะรวมถึง
กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันการฟอกเงินและการใหความชวยเหลือทางการเงินกับผูกอการราย
(Money laundering and terrorist financing) ขอพึงปฏิบัติและมาตรฐานการดําเนินงานที่ดี รวมถึง
การหลีกเลี่ยงและการลดความขัดแยงทางผลประโยชน การรักษาขอมูลที่เปนความลับของลูกคา
รวมทั้งขอมูลดานเครดิต กฎหมาย กฎระเบียบ ขอพึงปฏิบัติและมาตรฐานดังกลาวอาจขยายขอบเขต
นอกเหนือจากกิจกรรมทางธุรกิจ เชน กฎหมายการจางงานและกฎหมายภาษีอากร
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอพึงปฏิบัติและมาตรฐานการดําเนินงานทีเ่ กีย่ วของ อาจมาไดจาก
หลายแหลง ไดแก กฎหมาย กฎระเบียบ ขอพึงปฏิบัติ และมาตรฐานที่กําหนดโดยหนวยงานกํากับ
ดูแล แนวทางปฏิบัติและขอพึงปฏิบัติ ซึ่งกําหนดโดยสมาคมประกันชีวติ ไทยและสมาคมประกันวินาศภัย
และขอพึงปฏิบัติภายในบริษัทสําหรับบุคลากรของบริษัทประกันภัย กฎระเบียบเหลานี้อาจเปน
วิถีทางสังคมหรือคานิยมของสังคมและการปฏิบัติอยางยุติธรรม ซึ่งนอกเหนือไปจากกฎหมายที่ใช
บังคับ
ความรับผิดชอบตอการกํากับการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกันภัยมีความรับผิดชอบในการดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของของบริษัท คณะกรรมการบริษัทควรเปน
ผูอนุมัตินโยบาย กฎบัตร (Charter) หรือเอกสารทางการอื่นๆ ที่ใชในการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การกํากับการปฏิบัติงาน นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทควรสอบทานความเหมาะสมของนโยบาย
และการนํามาปฏิบัติอยางนอยปละครั้ง เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ อยางมีประสิทธิผล
นโยบายในการกํากับการปฏิบัติงานจะสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิผล หาก
คณะกรรมการบริษัทกําหนดเปนระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัทเห็นคุณคา
และความสําคัญของความซือ่ สัตยสุจริต การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอพึงปฏิบัติและ
มาตรฐานที่เกี่ยวของถือวาเปนสิ่งจําเปน คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการกําหนดใหมี
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทควรดูแลเพื่อใหแนใจวาไดมีการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว รวมถึงปญหาดาน
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอพึงปฏิบัติและมาตรฐานไดรับการแกไขอยางถูกตองและ
รวดเร็ว
ความรับผิดชอบตอการกํากับการปฏิบัตงิ านของผูบริหารระดับสูง
ผูบริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยมีความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
กํากับการปฏิบัติงาน เพื่อใหแนใจวาการดําเนินงานของบริษัทไดรับการกํากับดูแล และมีการรายงานที่
เพียงพอตอคณะกรรมการบริษัทอยางตอเนื่อง ผูบริหารระดับสูงยังรับผิดชอบตอการประเมินวา
นโยบายดังกลาวยังคงเหมาะสมอยูหรือไม เมื่อสถานการณเปลี่ยนไป
นโยบายเกี่ยวกับการกํากับการปฏิบัติงานควรจัดทําเปนลายลักษณอักษร และควรระบุถึง
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของที่สําคัญซึ่งบริษัทประกันภัยประสบ
พรอมทั้งอธิบายถึงวิธีการที่บริษัทประกันภัยจะใชในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาว นโยบาย
ควรกลาวถึงหลักการพื้นฐานที่บุคลากรของบริษัท (รวมถึงผูบริหารระดับสูง) จะตองยึดถือและปฏิบัติ
ตาม นอกจากนี้ ตองมีแนวทางการปฏิบัติในรายละเอียดสําหรับบุคลากรแตละสวนงาน และระบุให
ทราบถึงความแตกตางอยางชัดเจนระหวางมาตรฐานทั่วไปสําหรับบุคลากรทุกคนในบริษัทและ
กฎเกณฑที่ใชสําหรับบุคลากรเฉพาะกลุม
หนาที่ของผูบริหารระดับสูง
• สอบทานนโยบายเกี่ยวกับการกํากับการปฏิบัติงานและการดําเนินงานตามนโยบาย
อยางนอยปละครั้ง เพื่อใหแนใจวานโยบายดังกลาวยังคงเหมาะสมกับบริษัทและ
สถานการณปจจุบัน
• จัดใหมีหนวยงานหรือผูทําหนาที่กํากับการปฏิบัติงานของบริษัทประกันภัยเปนประจํา
ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายเรื่องการกํากับการปฏิบัติงาน
• รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับประเด็นที่สําคัญหรือปญหาเรื่องนโยบาย
และการดําเนินการกํากับการปฏิบัติงาน เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทใชประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวของ รวมทั้ง เสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่จําเปน
• รายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยทันทีเกี่ยวกับการฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ
ขอพึงปฏิบัติหรือมาตรฐานที่เกี่ยวของที่มีสาระสําคัญ
• ดูแลใหแนใจวามีการดําเนินการหรือการลงโทษที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดการฝาฝน
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอพึงปฏิบัติหรือมาตรฐานที่เกี่ยวของ
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• ประเมินความนาเชื่อถือและประสิทธิผลของหนวยงานหรือผูทําหนาที่กํากับการ
ปฏิบัติงานและความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช
หนาที่การกํากับการปฏิบัตงิ าน (Compliance Function)
บริษัทประกันภัยตองกําหนดหนาที่ของการกํากับการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณ
อักษร ซึ่งสามารถทําไดโดยจัดใหมีกฎบัตรหรือเอกสารที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรหรือ
เอกสารดังกลาวตองกําหนดอํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและความเปนอิสระของผูทํา
หนาที่กํากับการปฏิบัติงาน รวมถึงมาตรฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
กฎบัตรหรือเอกสารดังกลาวควรกลาวถึงเรื่องดังตอไปนี้
• ปจจัยที่ใชในการวัดความเปนอิสระของหนวยงานหรือผูทําหนาที่กํากับการปฏิบัติงาน
• หนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานหรือผูทําหนาที่กํากับการปฏิบัติงาน
• ความสัมพันธของหนวยงานหรือผูทําหนาที่กํากับการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นใน
บริษัทประกันภัย
• สิทธิในการเขาถึงขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ
• สิทธิในการปฏิบัติงานสอบสวนในกรณีทเี่ ชื่อไดวาเกิดการฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ
หรือมาตรฐานที่เกี่ยวของ รวมถึงการแตงตั้งที่ปรึกษาทางกฎหมายจากภายนอกเพือ่
ทําหนาที่ดังกลาวตามความเหมาะสม
• รายงานอยางเปนทางการที่ตองเสนอตอผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท
• สิทธิในการเขาถึงคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยควรสื่อสารและเผยแพรกฎบัตรหรือเอกสารทางการเกี่ยวกับการกํากับ
การปฏิบัติงานไปยังพนักงานที่เกี่ยวของทุกคนในบริษัท
ความเปนอิสระ (Independence)
ผูทําหนาที่กํากับการปฏิบัติงานตองมีความเปนอิสระจากการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัท
ประกันภัย เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของตนในหนวยงานทุกหนวยงานของ
บริษัทประกันภัยที่มีความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของอยู ผูทําหนาที่
ดังกลาวตองสามารถรายงานความผิดปกติหรือการฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบที่ตรวจพบตอผูบริหาร
ระดับสูงหรือคณะกรรมการบริษัท โดยไมเกรงกลัวตอผูบริหารและพนักงานทีเ่ กีย่ วของ
ผูทําหนาที่กํากับการปฏิบัติงานตองสามารถติดตอสื่อสารกับพนักงานที่เกี่ยวของและเขาถึง
ขอมูลที่จําเปนตอการตรวจสอบ
ความเปนอิสระใหหมายรวมถึงการที่ผูทําหนาที่หรือหนวยงานการกํากับการปฏิบัติงานไดรับ
ทรัพยากรอยางเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิผล งบประมาณและผลตอบแทนที่
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ใหแกผูทําหนาที่กํากับการปฏิบัติงานควรเปนไปในทางเดียวกับวัตถุประสงคของหนวยงาน และไม
ควรขึ้นอยูกับผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย
การบริหารหนวยงานกํากับการปฏิบัติงานอาจเปนแบบรวมอํานาจหรือกระจายอํานาจก็ได
ไมวาจะมีการบริหารงานอยางไร ผูอํานวยการหนวยงานกํากับการปฏิบัติงานควรรับผิดชอบการบริหาร
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานในหนวยงาน และการรายงานผลการตรวจสอบของพนักงานดังกลาว
พนักงานในหนวยงานการกํากับการปฏิบัตงิ านอาจไมมีความเปนอิสระถาตองรายงานผลการ
ตรวจสอบไปยังผูบริหารของหนวยงานที่ถูกตรวจสอบ แทนที่จะรายงานตอผูอํานวยการหนวยงาน
กํากับการปฏิบัติงาน
ผูอํานวยการหนวยงานกํากับการปฏิบัติงานอาจเปนผูบริหารระดับสูงหรือไมก็ได ในกรณีที่
ผูอํานวยการเปนผูบริหารระดับสูง ผูอํานวยการไมควรเปนผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบตอการ
ดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท สวนในกรณีที่ผูอํานวยการมิไดเปนผูบริหารระดับสูง ก็ควรสามารถ
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัทได ในกรณีจําเปน
ในบริษัทประกันภัยขนาดเล็ก พนักงานในหนวยงานกํากับการปฏิบัติงานอาจทําหนาที่อื่น
นอกเหนือจากงานกํากับการปฏิบัติงานได หากงานนั้นไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ตัวอยางเชน พนักงานในหนวยงานกํากับการปฏิบัติงานไมควรทํางานที่สรางรายไดแกบริษัท เชน การ
รับประกันภัย การลงทุน และการจัดการคาสินไหมทดแทน เปนตน
บทบาทและความรับผิดชอบ
หนาที่ของหนวยงานกํากับการปฏิบัติงาน คือ การระบุหรือคนหา การประเมิน และการ
ติดตามความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของของบริษัทประกันภัย และ
การใหคําแนะนํา รวมถึงการรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงดังกลาวตอผูบริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการบริษัท
หนวยงานกํากับการปฏิบัติงานควรมีหนาที่ดังตอไปนี้เปนอยางนอย หรือหากหนาที่ดังกลาว
ไมไดอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานกํากับการปฏิบัติงาน ก็ควรมีหนวยงานอื่นที่ดําเนินการอยาง
เปนอิสระทําหนาที่ดังกลาว
• ระบุหรือคนหา และประเมินความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวของทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย รวมถึง การพัฒนากรมธรรมหรือสินคาชนิด
ใหมสูตลาด การสานความสัมพันธและการติดตอธุรกิจกับลูกคารายใหม หรือการเปลี่ยนแปลงใน
ความสัมพันธกับลูกคา
• ใหคําปรึกษา แนะนําแกผูบริหารเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ขอพึงปฏิบัติและ
มาตรฐานการดําเนินธุรกิจทีเ่ กี่ยวของ รวมถึง แจงใหผบู ริหารทราบโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานการดําเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วของ
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• กําหนดแนวทางปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ขอพึงปฏิบัติและมาตรฐานการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของ ในรูปของนโยบายและวิธีการ
ปฏิบัติ หรือเอกสารอื่นๆ เชน คูมือการปฏิบัติงาน หรือวิธีการปฏิบัติงานภายในบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของวิธีการปฏิบัติงานภายในบริษัท และติดตามโดยทันที
หากวิธีการปฏิบัติงานมีขอบกพรองหรือไมเหมาะสม
• ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท โดยการประเมินความเสีย่ งดานการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ตรวจสอบ และรายงานผลตอผูบริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการบริษัทเปนประจํา รายงานดังกลาวควรกลาวถึงการประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบ
การฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบที่พบ ความไมเพียงพอของกฎระเบียบ และการดําเนินการแกไขที่ได
กระทําไปแลว รวมทั้ง ผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท ควรไดรับขอมูลการฝกอบรมให
ความรูเกี่ยวกับการกํากับการปฏิบัติงานของบริษัทแกพนักงานทั้งพนักงานทั่วไปในบริษัทและ
เจาหนาที่กํากับการปฏิบัติงาน
• ปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบเฉพาะอยาง เชน ปฏิบัติหนาที่ดานการปองกัน
การฟอกเงิน
• ใหความรูแกพนักงานเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ขอพึงปฏิบัติและมาตรฐานที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทประกันภัย ทําหนาที่เปนศูนยกลางติดตอให
คําแนะนําและตอบคําถามแกพนักงาน
• ติดตอประสานงานกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ เชน หนวยงานกํากับดูแล องคกร
กําหนดมาตรฐาน และที่ปรึกษาดานกฎหมายจากภายนอก
ในกรณีที่หนาที่บางอยางอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานอื่น เชน สําหรับบางบริษัท
ประกันภัย ฝายกฎหมายและหนวยงานกํากับการปฏิบัติงานอาจแยกออกจากกัน โดยฝายกฎหมายเปน
ผูใหคําปรึกษาแนะนําดานกฎหมายแกผูบริหาร และจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานแกพนักงานในบริษัท
ขณะที่หนวยงานกํากับการปฏิบัติงานจะเปนรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ขอพึงปฏิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวของ และรายงานผลการติดตามดังกลาวแกผูบริหาร หนาที่ที่แตกตาง
กันนั้นตองแบงแยกใหชัดเจน นอกจากนี้ ควรจัดใหมีระบบการประสานงาน ติดตอสื่อสาร และ
แลกเปลี่ยนขอมูลอยางเปนทางการระหวางหนวยงานดังกลาว ผลจากการตรวจสอบโดยหนวยงานอื่นที่
ไมใชหนวยงานกํากับการปฏิบัติงาน เชน หนวยงานตรวจสอบภายใน หรือการประเมินตนเองของฝาย
บริหาร และพบการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบหรือมาตรฐานที่เกี่ยวของ หนวยงานดังกลาว
ควรรายงานผลตอผูอํานวยการหนวยงานกํากับการปฏิบตั ิงานโดยไมชักชา
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ผูปฏิบัติหนาที่กํากับการปฏิบัติงาน
ผูอํานวยการหนวยงานกํากับการปฏิบัตงิ าน
ผูอํานวยการหนวยงานกํากับการปฏิบัติงานตองรับผิดชอบการบริหารกิจกรรมกํากับการ
ปฏิบัติงาน โดยการกํากับดูแลการทํางานของเจาหนาที่กํากับการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมและ
เพียงพอและในกรณีที่มีการแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงในผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการหนวยงานกํากับ
การปฏิบัติงานของบริษัทประกันภัย ควรแจงใหหนวยงานกํากับดูแลทราบ
เจาหนาที่กํากับการปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ผูทําหนาที่กํากับการปฏิบัติงานตองมีคุณสมบัติ ความรูความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณอยางเหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิผล โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การติดตามการพัฒนาหรือการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ขอพึงปฏิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติที่เจาหนาที่กํากับการปฏิบัติงานจะตองมีไดแก ความเที่ยงธรรม ความเปนกลาง ความใฝรู
ความเปนอิสระในการใชดุลยพินิจ ทักษะในการติดตอสื่อสาร ความสามารถในการตัดสินใจ และ
ความสามารถในการจัดการปญหาในบริษัทเกี่ยวกับการฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอพึงปฏิบัติและ
มาตรฐานที่เกี่ยวของ
ประเด็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการในตางประเทศ
ในกรณีที่บริษัทประกันภัยมีการดําเนินกิจการในตางประเทศ หนวยงานกํากับการปฏิบัติงาน
ควรมีโครงสรางที่จะทําใหแนใจไดวาปญหาเกี่ยวกับการฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานที่
เกี่ยวของในระดับภูมิภาค จะไดรับความสนใจและแกไขภายใตกรอบนโยบายการกํากับการปฏิบัติงาน
ของบริษัทโดยรวม
บริษัทประกันภัยอาจดําเนินการรับประกันภัยในตางประเทศผานทางสาขา บริษัทยอย หรือ
ดําเนินการโดยไมมีสํานักงานในประเทศนั้น และเนื่องจากกฎหมายหรือกฎระเบียบในแตละประเทศมี
ความแตกตางกัน การกํากับการปฏิบัติงานหรือการแกไขปญหาการฝาฝนกฎหมายและกฎระเบียบจึง
ควรเปนการรวมมือกันภายใตนโยบายการกํากับการปฏิบัติงานในระดับกลุมบริษัททั้งหมด (Groupwide compliance policy) อยางไรก็ดี ลักษณะโครงสรางของหนวยงานกํากับการปฏิบัติงานและหนาที่
ความรับผิดชอบควรสอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบของแตละประเทศที่บริษัทเขาไปดําเนิน
กิจการ
ความสัมพันธระหวางหนวยงานกํากับการปฏิบัติงานและหนวยงานตรวจสอบภายใน
• ขอบเขตของงานการกํากับการปฏิบัติงานควรไดรับการสอบทานเปนประจําโดยหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน
• ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของควรรวมอยูในการประเมิน
ความเสี่ยงของหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบภายในควรกําหนด
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ขึ้นโดยคํานึงถึงระดับของ ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ดวย หนวยงานตรวจสอบภายในควรสอบทานงานการกํากับการปฏิบัติงานเพื่อใหแนใจวา
การกํากับดังกลาวมีประสิทธิผลเพียงพอทีบ่ ริษัทประกันภัยจะไมมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย
กฎระเบียบหรือมาตรฐานที่สําคัญ
• การแบงแยกหนวยงานกํากับการปฏิบัติงานและหนวยงานตรวจสอบภายในมีวัตถุประสงค
เพื่อใหเกิดการสอบทานการดําเนินงานที่เปนอิสระ
การวาจางผูทาํ หนาที่กํากับการปฏิบัติงานจากภายนอก
• หนาที่บางอยางของหนวยงานกํากับการปฏิบัติงานสามารถกระทําโดยบุคคลภายนอกที่บริษัท
ประกันภัยวาจางได ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและดุลยพินิจของผูอํานวยการหนวยงานกํากับ
การปฏิบัติงานซึ่งควรเปนพนักงานของบริษัทประกันภัย
• การบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของควรรวมอยูใน
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทประกันภัย สวนหนาที่ที่บริษัทสามารถ
วาจางบุคคลภายนอกเพื่อดําเนินงานแทนได เชน การทดสอบและการติดตามการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวตองอยูภายใตการกํากับดูแลของผูอํานวยการหนวยงาน
กํากับการปฏิบัติงาน
• ไมวาการดําเนินงานกํากับการปฏิบัติงานจะกระทําโดยบุคคลภายนอกหรือพนักงานของบริษัท
เอง คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงยังคงตองรับผิดชอบตอการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอพึงปฏิบัตแิ ละมาตรฐานที่เกี่ยวของของบริษัทประกันภัย
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