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1. การอนุมัติและการทบทวนกรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทฯ จะตองถูกทําการทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวการณ สภาพธุรกิจ และกฎเกณฑตาง ๆ ที่มีผลกระทบหรือเกี่ยวของกับการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญ โดยตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และบันทึกขอมูลการเปลี่ยนแปลงภายในตารางบันทึกการอนุมัติและการทบทวน
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การอนุมัติ/การทบทวน
วันอนุมัติ
กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Issue No. 1) 30 ก.ค. 2562
กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Issue No. 2) 24 ก.ค. 2563
กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Issue No. 3) 1 ก.พ. 2564
กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Issue No. 4) 31 ม.ค. 2565

อนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2562
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565

2. กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการ บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึง
ไดกําหนดกรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ไวเปนลายลักษณอักษร โดยนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทมหาชนมา
เปนแนวทางในการจัด เพื่อใหบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย สุจริต ปราศจากการทุจริต โปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบได สรางความเชื่อมั่นตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย ผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ตลอดจนสังคมโดยรวม เพื่อเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุน รวมทั้ง
สงเสริมความเจริญกาวหนาและการเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนของบริษัทฯ
คณะกรรมการจะดําเนินการอยางเครงครัดในการกํากับดูแลใหบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดวยมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย
กําหนดเปนภาระหนาที่สําคัญของกรรมการ และพนักงานทุกคนในการปฏิบัติเพื่อนําพาธุรกิจของบริษัทฯ ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีความมั่นคง สรางความมั่นใจแกผเู อาประกันภัย เพื่อใหมูลคาของกิจการสูงขึ้นอยางตอเนื่องและยั่งยืน และจะติดตามผล
และทบทวนกรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี เปนประจําทุกป เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณและสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเสมอ
หมวด 1 คณะกรรมการและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มคุณคาองคกรอยางยั่งยืน
1. โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการ
1.1 โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ กําหนดโครงสรางของคณะกรรมการใหมีความหลากหลาย (Board Diversity) ประกอบดวย กรรมการที่มีประสบการณ
ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และมีจํานวนที่เหมาะสม พรอมขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการถวงดุลอํานาจและ
ความสามารถในการทํางานรวมกันที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงลักษณะ ขนาด ความซับซอนของบริษัทฯ และเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
วาดวยประกันวินาศภัย และตามกฎหมายวาดวบริษัทมหาชน
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คณะกรรมการบริษัทฯ ตองมีความรู ความสามารถ ประสบการณที่เพียงพอ เขาใจถึงคุณสมบัติ หนาที่และความรับผิดชอบของ
ตนเอง และมีประสบการณหรือทักษะที่หลากหลายเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด ความซับซอน และความเสี่ยงของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ควร
มีกรรมการที่มีความรู หรือประสบการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางนอย 1 ทาน
องคประกอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร กรรมการที่เปนผูบริหาร และกรรมการอิสระ สอดคลอง
กับประกาศ คปภ. เรื่อง การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 ดังนี้
(1) กรรมการที่เปนผูบริหารไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
(2) กรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
(3) ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ตองเปนกรรมการอิสระ หรือกรรมการที่ไมเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร เวนแตจะไดรับ
ความเห็นชอบเปนรายกรณีจาก คปภ. ในการแกไขปญหาตามชวงเวลาที่ไดรับอนุมัติ
1.2 การสรรหากรรมการ
บริษัทฯ จะดูแลกระบวนการสรรหากรรมการใหมีความเหมาะสม โดยจะแตงตั้งบุคคลที่มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีความรูและ
ประสบการณในธุรกิจ มีความมุงมั่นที่จะนําพาองคกรใหเจริญกาวหนาและเติบโตอยางมั่นคง และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะสรรหากรรมการจากบุคคลในสาขาอาชีพตางๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความสามารถและมีความคิดในเชิงกลยุทธที่จะ
สามารถนําพาองคกรไปสูการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่การเปนกรรมการอยางเต็มที่ กอนนําเสนอผู
ถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
บริษัทฯ สรรหากรรมการโดยคํานึงถึงความสามารถ และคุณสมบัติที่เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด กลาวคือ กรรมการบริษัทประกัน
ชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ตองมีคุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสม โดยตองไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายวาดวยประกัน
วินาศภัยกําหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระของบริษทั ฯ จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ โดยใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของกับกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย
(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจําหรือผูมีอํานาจควบคุมบริษทั ฯ
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่เขารับ
ตําแหนง ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนราย
ใหญหรือของสวนราชการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ
(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส
พี่นอง และบุตร รวมถึงคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปน
กรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมี
อํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่เขารับตําแหนง
ความสั ม พั น ธ ดั ง กล า ว รวมถึ ง การทํ า รายงานทางการค า ที่ ก ระทํ า เป น ปกติ เ พื่ อ ประกอบกิ จ การ การเช า หรื อ ให เ ช า
อสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงินดวยการกูหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การให

หน้า 2

สินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึง พฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามาภาระหนี้ท่ีตองชําระตออีกฝาย
หนึ่งตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา
(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2
ปกอนวันที่เขารับตําแหนง (“หุนสวน” หมายรวมถึง บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงานสอบบัญชีใหเปนผูลงลายมือชื่อในรายงานการ
สอบบัญชีในนามนิติบุคคลนั้น)
(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษทั ฯ
และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่เขารับตําแหนง (“หุนสวน” หมายรวมถึง บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูใหบริการวิชาชีพใหเปนผูลงลายมือชื่อใน
รายงานการใหบริการวิชาชีพในนามนิติบุคคลนั้น)
(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตั วแทนของกรรมการบริ ษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเป น
ผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพเปนอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไม
เปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินกวารอย
ละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
(9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการ
ทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตาม (4) หรือ (6) ขางตน ใหบริษัทฯ ไดรับการผอนผันขอหามการมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการ
ใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาดังกลาว เมื่อบริษัทฯ จัดใหมีความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงวาไดพิจารณาแลววาการแตงตั้งบุคคล
ดังกลาวยไมมผี ลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่อิสระ พรอมเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดในประกาศ คปภ. ตอที่ประชุมผู
ถือหุนดวย
1.3 การแบงแยกตําแหนงและการถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
(1) ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารจะตองมิใชบุคคลเดียวกัน
(2) ประธานกรรมการจะไมดํารงตําแหนงใดๆ ในคณะกรรมการชุดยอย
(3) กรรมการ (ยกเวน กรรมการที่เปนผูบริหาร) จะไมเปนพนักงานของบริษัทฯ และไมมีสวนรวมในการบริหารงานปกติของ
บริษัทฯ
1.4 การประเมินผลกรรมการและวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
กําหนดใหคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยมีหนาที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อให
คณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานเพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป โดยกําหนดบรรทัดฐานที่จะใชเปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอยางมี
หลักเกณฑ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอาจประเมินทั้งคณะ และ/หรือ รายบุคคลตามความเหมาะสม
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ ดังนั้น ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งจึงกําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนง
จํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยูทั้งหมด ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกล
ที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการซึ่งพนตําแหนงตามวาระอาจไดรับเลือกตั้งใหมได
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1.5 เลขานุการคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ โดยมีหนาที่ ดังนี้
(1) ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
(2) รับผิดชอบในการจัดทําและการจัดเก็บเอกสารสําคัญตางๆ
(3) กํากับดูแลใหบริษัทฯ และคณะกรรมการ รวมถึงฝายบริหาร ปฏิบัติตามขอกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ ฝายบริหาร และบริษัทฯ ใหเปนไปตามกรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance)
(5) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมาย
2. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตยสุจริต และพึง
หลีกเลี่ยงปญหาในเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทโดยรวม โดยไมจํากัดเฉพาะผูถือหุนกลุมใด
หรือรายใด นอกจากนี้ ยังมีหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดกรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี กลยุทธ และนโยบายที่สําคัญ ดูแลให
บริษัทฯ มีกลไกการควบคุม กํากับ ที่มีประสิทธิผล และติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง เพื่อใหบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ
อยางเปนธรรม โปรงใส รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสรางคุณคาใหบริษัทฯ อยางเหมาะสมในระยะ
ยาว โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
(1) กําหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธของบริษัทฯ
ซึ่งตองประกอบดวยรายละเอียดอยางนอย ดังตอไปนี้
ก. กําหนดทิศทางและเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบาย และกลยุทธในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยกํากับดูแลใหบริษัทฯ คํานึงถึงการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และหลีกเลี่ยงการรับความเสี่ยงที่เกินกวาระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได
ข. กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีนโยบายการดูแลความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) เพื่อปองกันไมใหเกิด
การกระทําเพื่อประโยชนสวนตนหรือพวกพอง หรือเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน และการไมคํานึงถึงความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทฯ
ค. กํ า กั บ ดู แ ลให บ ริ ษั ท ฯ มี น โยบายและกระบวนการแจ ง เบาะแสภายในองค ก ร (Whistleblowing Policy and
Procedure) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมีการสอดสองดูแลและรายงานการกระทําที่อาจผิดกฎหมาย ขัดตอนโยบาย ระเบียบ กระบวนการ
ภายใน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ง. กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนเปนลายลักษณอักษร โดยอยางนอยตองครอบคลุม
ถึงกรรมการ ผูบริหาร บุคลากรหลักในหนวยงานควบคุม และพนักงานในหนวยงานที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่สําคัญ (major risk-taking staff)
อยางเหมาะสม สะทอนวัตถุประสงคและความเสี่ยงของแตละหนวยงาน โดยคํานึงถึงความมั่นคงในระยะยาวของบริษัทฯ รวมถึงไมสราง
แรงจูงใจในการทําธุรกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงมากเกินไปจนกระทบตอความมั่นคงของบริษัทฯ และผลประโยชนของผูเอาประกันภัย
จ. กําหนดใหบริษัทมีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบริหารและ
พนักงาน เพื่อยึดถือเปนแนวปฏิบัติภายในบริษัทฯ
(2) กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีกระบวนการ และกลไกในการควบคุม ติดตามและตรวจสอบที่มีประสิทธิผล
ซึ่งตองประกอบดวยรายละเอียดอยางนอย ดังตอไปนี้
ก. กําหนดโครงสรางบริษัทฯ ใหมีการแบงแยกหนาที่ในการกํากับดูแลและการบริหารจัดการ และกําหนดบทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และบุคลากรหลักในหนวยงานควบคุมตางๆ อยางชัดเจน เพื่อใหมีการกํากับ
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ดูแลการบริหารจัดการอยางเหมาะสม
ข. กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามที่กฎหมายกําหนด เหมาะสมกับลักษณะ
ขนาด และความซับซอน โดยตองดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับความเสี่ยงที่สําคัญ และควบคุมความ
เสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได รวมทั้งกํากับดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
ค. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยที่เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซอนของธุรกิจ เพื่อชวยสนับสนุน
การทําหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาการเปลี่ยนแปลงองคประกอบและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญตอการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการชุดยอย
ทั้งนี้ ตองพิจารณาแตงตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน เปนอยาง
นอย โดยอาจพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ตามความจําเปนและเหมาะสมก็ได เชน คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
ง. กํากับดูแลการสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยครอบคลุมถึงเรื่อง ดังตอไปนี้
- พิจารณาแตงตั้ง และถอดถอน บุคคลที่มีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและกําหนด
คาตอบแทนอยางเหมาะสม
- กําหนดใหผูสอบบัญชีจัดทํารายงาน (Management Letter : ML) ที่มีขอคิดเห็นจากผูบริหารระดับสูงของ
บริษัทฯ เสนอตอคณะกรรมการของบริษัทฯ
- จัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ เปนประจําอยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดยไมมีผูบริหารเขารวมประชุมดวย
ทั้งนี้ ในกระบวนการพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี ควรพิจารณาผูสอบบัญชีที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจ
ประกันภัย การประเมินมูลคาสํารองประกันภัย และการดําเนินธุรกิจประกันภัยเปนอยางนอย และควรเปนผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปนสําคัญ
จ. กํากับดูแลใหมีการประเมินผลการปฏิบัติ งานของคณะกรรมการบริษั ทฯ เปนประจําทุกป เพื่อให มั่นใจไดว า
คณะกรรมการยังคงสามารถปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิผล โดยอาจกําหนดใหการ
ประเมินฯ ในรูปแบบของกรรมการองครวมทั้งคณะ รายบุคคลก็ได
ฉ. กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูลดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอสาธารณะ
ช. กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินที่ถูกตองและนาเชื่อถือ และเปดเผยขอมูลสําคัญตางๆ
อยางถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา ตอสาธารณะและหนวยงานกํากับตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
(3) ติดตามกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง
ซึ่งตองประกอบดวยรายละเอียดอยางนอย ดังตอไปนี้
ก. กํากับดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ
ข. กํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานของผูบริหารใหเปนไปตามกลยุทธและนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ค. กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีเงินกองทุนที่มั่นคงและเพียงพอรองรับการดําเนินธุรกิจทั้งในปจจุบันและอนาคต และติดตาม
ฐานะเงินกองทุนอยางสม่ําเสมอ รวมถึงมีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใชดูแลความเพียงพอของเงินกองทุนใหอยูในระดับที่มั่นคง
ง. กํ า กั บ ดู แ ลให ผู บ ริ ห ารรายงานเรื่ อ งที่ สํ า คั ญ ของบริ ษั ท ฯ และมี ก ระบวนการในการรายงานข อ มู ล เพื่ อ ให
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับขอมูลอยางเพียงพอที่จะปฏิบัติตามอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบไดอยางสมบูรณ
จ. กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรม โดยมีการกําหนดขั้นตอนหรือกระบวนการในการเสนอขายและ
ชดใชเงินตามสัญญาประกันสุขภาพอยางชัดเจน ไมกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือใชประโยชนจากความเขาใจผิดของลูกคา
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2.2 คณะกรรมการชุดยอย
เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคณะกรรมการจะแตงตั้งคณะกรรมการชุด
ยอยพรอมมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ เพื่อแบงเบาภาระของคณะกรรมการในการติดตาม กํากับดูแล หรือพิจารณาศึกษา
เรื่องสําคัญๆ โดยคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ มีดังนี้
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) : มี อํ า นาจหน า ที่ใ นการสอบทานรายงานทางการเงิ น รายงานการ
ตรวจสอบ สอบทานและประเมิน ผลระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ประกันภัยใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี
(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) : มีหนาที่ดูแลและใหคําแนะนําตอคณะกรรมการ
ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและกํากับดูแลความเสี่ยง การระบุ ประเมิน รวบรวม ควบคุม
และรายงานความเสี่ยง การวางกลยุทธใหมีความสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงปฏิบัติตามขอกําหนดตามประกาศของ
คปภ. นอกจากนี้ ยังมีอํานาจอนุมัติ “นโยบายการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCM)” และ “แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
(Business Continuity Plan: BCP)” และใหรับผิดชอบการบริหารจัดการและกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานการบริหารความตอเนื่องทาง
ธุรกิจดวย 1
(3) คณะกรรมการลงทุน : มีหนาที่จัดทํานโยบายการลงทุนเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติแผนการ
ลงทุนของบริษัทที่สอดคลองกับนโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม รวมถึงกํากับดูแลการลงทุนของบริษัทใหเปนไป
ตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน และขอกําหนดของกฎหมาย มีธรรมาภิ
บาล ความโปรงใส และการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนเกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีอํานาจในการ
ความเห็นชอบ/อนุมัติ “ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน” ของบริษัทฯ ดวย1
(4) คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ : มีหนาที่กําหนดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ และอัตราเบี้ยประกันภัยใหเหมาะสม
รวมถึงกํากับดูแลใหการขออนุมัติผลิตภัณฑจาก คปภ. เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง ทันกาล ตลอดจนกํากับดูแลการดําเนินงานของ
ผูรับผิดชอบในสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมั่นใจวา แบบและขอความกรมธรรมที่ใช ถูกตองตรงกันกับแบบและขอความที่ไดรับความ
เห็นชอบจาก คปภ.
(5) คณะกรรมการพิ จ ารณาเรื่ อ งร อ งเรี ย น : มี ห น า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลให บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบงานจั ด การสิ น ไหมทดแทน และมี
กระบวนการจัดการขอรองเรียนของผูเอาประกันภัย รวมถึงใหมีชองทางเพื่อรับขอรองเรียนที่มีความสะดวกเพียงพอ ใหความเห็นและ
ตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวของกับขอรองเรียนที่มีความยุงยากซับซอนหรือมีวงเงินมูลคาสูง รวมถึงดําเนินการพิจาณาและสรุปขอรองเรียนที่มี
ความยุงยากซับซอนหรือมีจํานวนเงินมูลคาสูงใหแลวเสร็จ ภายใน 7 วัน แตไมเกิน 30 วันนับจากรับเรื่องรองเรียน พรอมแจงผลการพิจารณา
ตอผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน
นอกจากนี้ ยังใหมีหนาที่จัดเก็บขอมูลการดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนที่มีความยุงยากซับซอนหรือมีจํานวนเงินมูลคาสูง เพื่อ
รายงานตอ คปภ. เมื่อมีการรองขอ รวมถึงจัดทํารายงานสรุปเรื่องการจัดการสินไหมทดแทน และการจัดการขอรองเรียน เสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ อยางสม่ําเสมอทุกไตรมาส ตลอดจนจัดทํารายงานสรุปเรื่องการประเมินผลของระบบงานจัดการสินไหมทดแทน และการประเมินผล
ของกระบวนการจัดการขอรองเรียน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
(6) คณะกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ : มีหนาที่กํากับดูแลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดรับกับกลยุทธในการ
ดําเนินธุรกิจใหมีความยืดหยุนเพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร รวมถึงการจัดทํานโยบายที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลและบริหาร
จัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรที่เปนลายลักษณอักษร และทบทวนนโยบายอยางนอย
0

1
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ปละหนึ่งครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ตลอดจน กํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑการ
กํากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันวินาศภัย กฎหมาย หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ ยังมีอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานผลการ
บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศตอคณะกรรมการบริษัทอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือตามที่ประกาศ คปภ. กําหนด รวมถึงมีอํานาจ
อนุมัติ “แผนรับมือภัยคุกคามและตอบสนองตอเหตุการณผิดปกติทางไซเบอร (Cyber Incident Response Plan: CIFP) และรับผิดชอบ
การบริหารจัดการและกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานการรับมือและตอบสนองตอภัยคุกคามทางไซเบอรดวย1
3. การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มคุณคาองคกรอยางยั่งยืน
ตามวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมของบริษัทฯ เปาหมายสูงสุดของการดําเนินธุรกิจ คือ สรางคุณคาใหแกบริษัท ลูกคา พนักงาน
และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายอยางสมดุล ในการที่จะเติบโตอยางยั่งยืนไปพรอมๆ กัน บริษัทจึงมีแนวทางการบริหารจัดการซึ่งคํานึงถึงการ
สรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน ดังตอไปนี้
(1) รักษาความเปนเลิศในการดําเนินงาน :
มุงเนนกลยุทธเพื่อเสริมจุดแข็งในการเปนผูนําดานคุณภาพและการใหบริการดานการประกันภัยสุขภาพเพื่อความพึงพอใจ
สูงสุดของลูกคา โดยการพัฒนาและการควบคุมกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเจริญเติบโตอยางมั่นคงและ
ยั่งยืน
(2) กําหนดและปรับเปลี่ยนกลยุทธอยางรวดเร็ว เพื่อสอดคลองกับสถานการณ :
กําหนดกลยุทธการดําเนินธุรกิจดวยความรอบคอบ เหมาะสม และมีการปรับตัวอยางรวดเร็ว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
และปจจัยความไมแนนอน เชน การชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศและของโลก โดยเฉพาะดานการเงิน การบริหารความ
เสี่ยง เพื่อเพิ่มฐานะทางการเงินใหแข็งแกรงและมั่งคงยิ่งขึ้น
(3) พัฒนาบุคลากร เพื่อมุงสูองคกรแหงนวัตกรรม :
มุงพัฒนาพนักงานและปลูกฝงวัฒนธรรมการเปนองคกรนวัตกรรมโดยการสรางบรรยากาศใหพนักงานทุกระดับ คิดนอกกรอบ
กลาแสดงความคิดเห็น เปดใจรับฟง สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา รวมทั้งกลารับความเสี่ยงในการ
ทดลองสิ่งใหมๆ เพื่อสงเสริมการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ในทางที่เปนประโยชนสําหรับทุกฝายที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนลูกคา คูคา
ผูถือหุน ชุมชน รวมทั้งพนักงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน
หมวด 2 อํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหาร
บริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานตามกลยุทธและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด เพื่อให
บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังตอไปนี้
1. นํากลยุทธและนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงการ
สรางมูลคาในระยะยาว และการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนของบริษัทฯ
2. สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการใหบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสีย่ ง มีระบบการควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพ มี
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของไดถูกตอง และมีการปฏิบัติตอผูเอาประกันอยางเปนธรรม
3. มีการรายงานขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ระดับความเสี่ยงของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารตอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางถูกตอง เพียงพอ และทันเวลา เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถกํากับดูแลและติดตามผลการ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4. กํ า หนดโครงสร างสายการบั ง คับ บัญ ชา หรื อ สายการรายงานที่เ หมาะสม รวมถึ ง การกํา หนดหน า ที่ค วามรับ ผิดชอบตอ
หนวยงานภายใตสายการบังคับบัญชานั้นอยางชัดเจน ใหเอื้อตอการบริหารจัดการความเสี่ยง และการกํากับ ควบคุม ตรวจสอบ อยางมี
ประสิทธิภาพ
5. สงเสริมใหบริษัทฯ มีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง ดูแลและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่ยอมรับได (Risk
Appetite) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด รวมทั้งสื่อสารใหพนักงานทุกคนในบริษัทฯ เขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
6. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารเปนประจําทุกป โดยเปรียบเทียบกับเปาหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ
กําหนดไว และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ตองไมปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานเต็มเวลาที่องคกรอื่น เวนแตคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวา การปฏิบัติหนาที่เต็ม
เวลาที่องคกรอื่นนั้นไมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ใหบริษัทฯ
ทั้งนี้ ใหกรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Issue No. 4) ฉบับนี้ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2565 เปนตนไป ทั้งนี้ หากมี
การเปลี่ยนแปลงจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
**********************************
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