
 
 

 หนา้ 1 

กรอบการกํากับดูแลกิจการทีด่ี (Issue No. 5.1) 

ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2566 วันที่ 11 เมษายน 2566 

1. การอนุมัติและการทบทวนกรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี   

กรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ของบริษัทฯ จะตองถูกทําการทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ

สภาวการณ สภาพธุรกิจ และกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบหรือเก่ียวของกับการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญ โดยตองไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ และบันทึกขอมูลการเปลี่ยนแปลงภายในตารางบันทึกการอนุมัติและการทบทวน  
 

ลําดับ การอนุมัติ/การทบทวน วันอนุมัติ อนุมัติโดย 

1. กรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Issue No. 1) 30 ก.ค. 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2562  

2. กรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Issue No. 2) 24 ก.ค. 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2563  

3. กรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Issue No. 3) 1 ก.พ. 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2564 

4. กรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Issue No. 4) 31 ม.ค. 2565 คณะกรรมการบรษัิทฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2565 

5. กรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Issue No. 5) 30 ม.ค. 2566 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2566 

6. กรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Issue No. 5.1) 11 ม.ย. 2566 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2566 
 

2. กรอบการกํากับดูแลกจิการท่ีดี 

คณะกรรมการ บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึง

ไดกําหนดกรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ไวเปนลายลักษณอักษร โดยนําหลักการกํากับดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทมหาชนมา

เปนแนวทางในการจัด เพ่ือใหบริษัทฯ มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย สุจริต ปราศจากการทุจริต โปรงใสและสามารถ

ตรวจสอบได สรางความเช่ือมั่นตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย ผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย ตลอดจนสังคมโดยรวม เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหแกผูถือหุน รวมท้ัง

สงเสริมความเจริญกาวหนาและการเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนของบริษัทฯ 

คณะกรรมการจะดําเนินการอยางเครงครัดในการกํากับดูแลใหบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดวยมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดย

กําหนดเปนภาระหนาท่ีสําคัญของกรรมการ และพนักงานทุกคนในการปฏิบัติเพ่ือนําพาธุรกิจของบริษัทฯ ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ

และประสทิธิผล มีความมั่นคง สรางความมั่นใจแกผูเอาประกันภัย เพ่ือใหมูลคาของกิจการสงูข้ึนอยางตอเน่ืองและยั่งยืน และจะติดตามผล

และทบทวนกรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เปนประจําทุกป เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณและสภาพธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปเสมอ  

หมวด 1 คณะกรรมการและการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมคุณคาองคกรอยางย่ังยืน 

1. โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการ 

1.1  โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ กําหนดโครงสรางของคณะกรรมการใหมีความหลากหลาย (Board Diversity) ประกอบดวย กรรมการท่ีมีประสบการณ 

ทักษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน และมีจํานวนท่ีเหมาะสม พรอมขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน มีการถวงดุลอํานาจและ

ความสามารถในการทํางานรวมกันท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงลักษณะ ขนาด ความซับซอนของบริษัทฯ และเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย

วาดวยประกันวินาศภัย และตามกฎหมายวาดวบริษัทมหาชน 



 
 

 หนา้ 2 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ ประสบการณท่ีเพียงพอ ท้ังในเรื่องธุรกิจประกันภัย และธุรกิจอ่ืน รวมถึง เปน

ผูท่ีเขาใจถึงคุณสมบัติ หนาท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง  มีประสบการณหรือทักษะท่ีหลากหลายเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด ความ

ซับซอน และความเสี่ยงของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีกรรมการท่ีมีความรู ความเช่ียวชาย และมีประสบการณดานเทคโนโลยี

สารสนเทศอีกดวย  

องคประกอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร กรรมการท่ีเปนผูบริหาร และกรรมการอิสระ สอดคลอง

กับประกาศ คปภ. เรื่อง การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 ดังน้ี 

(1) กรรมการท่ีเปนผูบริหารไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

(2) กรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

(3) ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ตองเปนกรรมการอิสระ หรือกรรมการท่ีไมเปนกรรมการท่ีเปนผูบริหาร เวนแตจะไดรับ

ความเห็นชอบเปนรายกรณีจาก คปภ. ในการแกไขปญหาตามชวงเวลาท่ีไดรับอนุมัติ 

1.2 การสรรหากรรมการ 

บริษัทฯ จะดูแลกระบวนการสรรหากรรมการใหมีความเหมาะสม โดยจะแตงตั้งบุคคลท่ีมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีความรูและ

ประสบการณในธุรกิจ มีความมุงมั่นท่ีจะนําพาองคกรใหเจริญกาวหนาและเติบโตอยางมั่นคง และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจเพ่ือ

ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และจะสรรหากรรมการจากบุคคลในสาขาอาชีพตาง ๆ ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความสามารถและมีความคิดใน

เชิงกลยุทธท่ีจะสามารถนําพาองคกรไปสูการเติบโตท่ีมั่นคงและยั่งยืน สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีการเปนกรรมการอยางเต็มท่ี 

กอนนําเสนอผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง  

กรรมการของบริษัทฯ จะตองมีคุณสมบัติท่ีเปนไปตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัยซึ่งกําหนดใหตองมีคุณวุฒิทางการศึกษาไมต่ํา

กวาระดับปริญญาตรีหรือเปนผูมีประสบการณในการทํางานท่ีเก่ียวของกับธุรกิจประกันภัย และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายวาดวย

ประกันวินาศภัยกําหนด (มาตรา 34) ดังตอไปน้ี  

(1) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย  

(2) เคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษจําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย  

(3) เคยเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทในชวงเวลาท่ีบริษัทน้ันถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจประกันชีวิตหรือธุรกิจประกันวินาศภัย เวนแตเปนผูซึ่งเลขาธิการ คปภ. ดวยความเห็นชอบของ คปภ. แตงตั้งใหดํารงตําแหนง

เชนวาน้ันในชวงเวลาดังกลาว 

(4) เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทอ่ืนท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตหรือ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต/วินาศภัย เวนแตจะไดรับยกเวนตามหลักเกณฑวิธีการ และ เง่ือนไข ท่ี คปภ. กําหนด  

(5) ถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท  

(6) เปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  

(7) เปนขาราชการหรือพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งมีหนาท่ี

เก่ียวกับการควบคุมบริษัท เวนแตกรณีของบริษัทท่ีเปนรัฐวิสาหกิจ หรือไดรับความเห็นชอบจาก คปภ. เพ่ือชวยเหลือการดําเนินงานของ

บริษัท หรือเปนผูไดรับการแตงตั้งตามมาตรา 54 ของ พรบ. ประกัน ชีวิตและมาตรา 53 ของ พรบ. ประกันวินาศภัย  

(8) มีประวัติเสียหายหรือดําเนินการใดท่ีมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ หรือความรอบคอบ เยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพในฐานะเชนน้ันจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ 

และกรรมการของบริษัทฯ ตองไมมีลักษณะตองหามตาม ประกาศสํานักงาน คปภ. เรื่อง “กําหนดกรณีท่ีถือวากรรมการ ผูจัดการ 

บุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย หรือท่ีปรึกษาของบริษัทประกันขีวิต และบริษัทประกันวินาศ



 
 

 หนา้ 3 

ภัย มีประวัติเสียหายหรือดําเนินกิจการท่ีมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพในฐานะ

เชนน้ันจักตองมี ตามวิสัยและพฤติการณ” ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) เคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกไมวาศาลจะมีคําพิพากษาใหรอการลงโทษหรือไม ท้ังน้ี เฉพาะความผิดเก่ียวกับทรัพย  

(2) อยูระหวางถูกกลาวโทษหรือดําเนินคดี เฉพาะความผิดเก่ียวกับทรัพย  

(3) เปนผูท่ีศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตกฎหมายวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  

(4) เปนบุคคลท่ีถูกกําหนดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

(5) เปนผูท่ีหนวยงานท่ีกํากับดูแลหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายไมวาในประเทศหรือตางประเทศพิจารณาวามี

ลักษณะตองหามในการเปนกรรมการ ผูจัดการหรอืบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ หรือผูบริหารขององคกรท่ีอยูภายใตการกํากับหรือภายใต

อํานาจของหนวยงานน้ัน ๆ ท้ังน้ี เฉพาะความผิดเก่ียวกับทรัพย  

(6) มีเหตุอันควรเช่ือวามีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดตอหนาท่ีหรือการใหบริการดวยความไมซื่อสัตยสุจริตและเปนธรรม 

หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอ่ืน  

(7) มีเหตุอันควรเช่ือวามีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเปนการกระทําอันไมเปนธรรม หรือการเอาเปรียบผูเอาประกันภัย ผูรับ

ประโยชน ผูถือหุน หรือประชาชน หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอ่ืน  

(8) มีเหตุอันควรเช่ือวามีหรือเคยมีพฤติกรรมในการเปดเผยหรือเผยแพรขอมูลหรือเอกสารอันเปนเท็จท่ีอาจทําใหสําคัญผิด 

หรือโดยปกปดขอความจริงท่ีควรบอกใหแจงในสาระสําคัญซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน ผูถือหุน 

หรือประชาชน หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอ่ืน  

(9) มีเหตุอันควรเช่ือวามีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเปนการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเพ่ือปองกันมิใหนิติบุคคลหรือ

กิจการท่ีตนมีอํานาจในการจัดการ หรือผูปฏิบัติงานซึ่งอยูภายใตการตรวจสอบดูแล (ถามี) กระทําการใดหรืองดเวนกระทําการใดอันเปนการ

ฝาฝนหรือขัดตอกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และประกันวินาศภัย หรือประกาศท่ีออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว อันอาจ

กอใหเกิดความไมเช่ือมั่นในธุรกิจประกันภัย หรือความเสียหายตอช่ือเสียง ฐานะ การดําเนินธุรกิจ ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน ผูถือหุน 

หรือประชาชน  

(10) มีเหตุอันควรเช่ือวามีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเปนการขาดจรรยาบรรณ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

ธุรกิจประกันภัย หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอ่ืน 

นอกจากน้ี กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 

(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน

รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ โดยใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของกับกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ดวย 

(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีเปนผูบรหิาร ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจําหรือผูมีอํานาจควบคุมบรษัิทฯ 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ีเขารับ

ตําแหนง ท้ังน้ี ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนราย

ใหญหรือของสวนราชการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ 

(3) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา คูสมรส 

พ่ีนอง และบุตร รวมถึงคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบริหาร ผูถือหุนใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปน

กรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมี
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อํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ีเขารับตําแหนง 

ความสัมพันธดังกลาว รวมถึงการทํารายงานทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชา

อสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงินดวยการกูหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การให

สินทรัพยเปนหลักประกันหน้ีสิน รวมถึง พฤติการณอ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามาภาระหน้ีท่ีตองชําระตออีกฝาย

หน่ึงตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต 20 ลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา 

(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวน0

1ของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัท

ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 

ปกอนวันท่ีเขารับตําแหนง  

(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบรษัิทฯ 

และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวน1ของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ีเขารับตําแหนง  

(7) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน

ผูเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

(8) ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพเปนอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไม

เปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีเปนผูบริหาร ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษา ท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินกวารอย

ละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลอ่ืนซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการ

ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(9) ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ในกรณีท่ีกรรมการอิสระเปนบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาท่ีกําหนดตาม (4) 

หรือ (6) ขางตน ใหบริษัทฯ ไดรับการผอนผนัขอหามการมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาดังกลาว 

เมื่อบริษัทฯ จัดใหมีความเห็นคณะกรรมการบรษัิทฯ ท่ีแสดงวาไดพิจารณาแลววาการแตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมผีลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ี

และการใหความเห็นท่ีอิสระ พรอมเปดเผยขอมูลตามท่ีกําหนดในประกาศ คปภ. ตอท่ีประชุมผูถือหุนดวย 

1.3 การแบงแยกตําแหนงและการถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

(1) ประธานกรรมการและประธานคณะผูบริหารจะตองมิใชบุคคลเดียวกัน 

(2) ประธานกรรมการจะไมดํารงตําแหนงใด ๆ ในคณะกรรมการชุดยอย 

(3) กรรมการ (ยกเวน กรรมการท่ีเปนผูบริหาร) จะไมเปนพนักงานของบริษัทฯ และไมมีสวนรวมในการบริหารงานปกติของ

บริษัทฯ 

1.4 การประเมินผลกรรมการและวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ 

กําหนดใหคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยมีหนาท่ีในการประเมนิผลการปฏิบัติงานดวยตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือให

คณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานเพ่ือการปรับปรุงแกไขตอไป โดยกําหนดบรรทัดฐานท่ีจะใชเปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอยางมี

หลักเกณฑ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอาจประเมินท้ังคณะ และ/หรือ รายบุคคลตามความเหมาะสม 

                                                           
1 “หุนสวน” หมายรวมถึง บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูใหบริการวิชาชีพใหเปนผูลงลายมือชื่อในรายงานการใหบริการวิชาชีพในนามนิติบุคคลนั้น 
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ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ ดังน้ัน ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งจึงกําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนง

จํานวนหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท่ีมีอยูท้ังหมด ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนท่ีใกล

ท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม ซึ่งกรรมการซึ่งพนตําแหนงตามวาระอาจไดรับเลือกตั้งใหมได 

1.5 เลขานกุารคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการ โดยมีหนาท่ี ดังน้ี 

(1) ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ 

(2) รับผิดชอบในการจัดทําและการจัดเก็บเอกสารสําคัญตางๆ 

(3) กํากับดูแลใหบริษัทฯ และคณะกรรมการ รวมถึงฝายบริหาร ปฏิบัติตามขอกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

(4) สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ ฝายบริหาร และบริษัทฯ ใหเปนไปตามกรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

(Good Corporate Governance) 

(5) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

2. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 

2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตยสุจริต และพึง

หลีกเลี่ยงปญหาในเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน เพ่ือระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทโดยรวม โดยไมจํากัดเฉพาะผูถือหุนกลุมใด

หรือรายใด นอกจากน้ี ยังมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดกรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี กลยุทธ และนโยบายท่ีสําคัญ ดูแลให

บริษัทฯ มีกลไกการควบคุม กํากับ ท่ีมีประสิทธิผล และติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางตอเน่ือง เพ่ือใหบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ

อยางเปนธรรม โปรงใส รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และสรางคุณคาใหบริษัทฯ อยางเหมาะสมในระยะ

ยาว โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

(1) กําหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธของบริษัทฯ  

ซึ่งตองประกอบดวยรายละเอียดอยางนอย ดังตอไปน้ี  

ก. กําหนดทิศทางและเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของบริษัทฯ รวมท้ังพิจารณาอนุมัตินโยบาย และกลยุทธในการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยกํากับดูแลใหบริษัทฯ คํานึงถึงการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และหลีกเลี่ยงการรับความเสี่ยงท่ีเกินกวาระดับความ

เสี่ยงท่ียอมรับได  

ข. กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีนโยบายการดูแลความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) เพ่ือปองกันไมใหเกิด

การกระทําเพ่ือประโยชนสวนตนหรือพวกพอง หรือเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน และการไมคํานึงถึงความเสี่ยงท่ีสําคัญของบริษัทฯ 

ค. กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีนโยบายและกระบวนการแจงเบาะแสภายในองคกร (Whistleblowing Policy and 

Procedure) ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหมีการสอดสองดูแลและรายงานการกระทําท่ีอาจผิดกฎหมาย ขัดตอนโยบาย ระเบียบ กระบวนการ

ภายใน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

ง. กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนเปนลายลักษณอักษร โดยอยางนอยตองครอบคลุม

ถึงกรรมการ ผูบริหาร บุคลากรหลักในหนวยงานควบคุม และพนักงานในหนวยงานท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงท่ีสําคัญ (major risk-taking staff) 

อยางเหมาะสม สะทอนวัตถุประสงคและความเสี่ยงของแตละหนวยงาน โดยคํานึงถึงความมั่นคงในระยะยาวของบริษัทฯ รวมถึงไมสราง

แรงจูงใจในการทําธุรกรรมท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงมากเกินไปจนกระทบตอความมั่นคงของบริษัทฯ และผลประโยชนของผูเอาประกันภัย  

จ. กําหนดใหบริษัทมีบทบัญญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบริหารและ

พนักงาน เพ่ือยึดถือเปนแนวปฏิบัติภายในบริษัทฯ 
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(2) กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีกระบวนการ และกลไกในการควบคุม ติดตามและตรวจสอบท่ีมีประสิทธิผล  

ซึ่งตองประกอบดวยรายละเอียดอยางนอย ดังตอไปน้ี 

ก. กําหนดโครงสรางบริษัทฯ ใหมีการแบงแยกหนาท่ีในการกํากับดูแลและการบริหารจัดการ และกําหนดบทบาท

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และบุคลากรหลักในหนวยงานควบคุมตางๆ อยางชัดเจน เพ่ือใหมีการกํากับ

ดูแลการบริหารจัดการอยางเหมาะสม   

ข. กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามท่ีกฎหมายกําหนด เหมาะสมกับลักษณะ 

ขนาด และความซับซอน โดยตองดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพสามารถรองรับความเสี่ยงท่ีสําคัญ และควบคุมความ

เสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได รวมท้ังกํากับดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ   

ค. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยท่ีเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซอนของธุรกิจ เพ่ือชวยสนับสนุน

การทําหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาการเปลี่ยนแปลงองคประกอบและการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญตอการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการชุดยอย  

ท้ังน้ี ตองพิจารณาแตงตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน เปนอยาง

นอย โดยอาจพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยอ่ืนๆ ตามความจําเปนและเหมาะสมก็ได  เชน คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

ง. กํากับดูแลการสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยครอบคลุมถึงเรื่อง ดังตอไปน้ี 

- พิจารณาแตงตั้ง และถอดถอน บุคคลท่ีมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและกําหนด

คาตอบแทนอยางเหมาะสม  

- กําหนดใหผูสอบบัญชีจัดทํารายงาน (Management Letter : ML) ท่ีมีขอคิดเห็นจากผูบริหารระดับสูงของ

บริษัทฯ เสนอตอคณะกรรมการของบริษัทฯ 

- จัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ เปนประจําอยางนอยปละหน่ึงครั้ง โดยไมมีผูบริหารเขารวมประชุมดวย 

ท้ังน้ี ในกระบวนการพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี ควรพิจารณาผูสอบบัญชีท่ีมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับธุรกิจ

ประกันภัย การประเมินมูลคาสํารองประกันภัย และการดําเนินธุรกิจประกันภัยเปนอยางนอย และควรเปนผูสอบบัญชีตามรายช่ือท่ีไดรับ

ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปนสําคัญ 

จ. กํากับดูแลใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจําทุกป เพ่ือให มั่นใจไดวา

คณะกรรมการยังคงสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิผล โดยอาจกําหนดใหการ

ประเมนิฯ ในรูปแบบของกรรมการองครวมท้ังคณะ รายบุคคลก็ได  

ฉ. กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูลดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตอสาธารณะ  

ช. กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินท่ีถูกตองและนาเช่ือถือ และเปดเผยขอมูลสําคัญตางๆ 

อยางถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา ตอสาธารณะและหนวยงานกํากับตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ  

(3) ติดตามกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางตอเน่ือง  

ซึ่งตองประกอบดวยรายละเอียดอยางนอย ดังตอไปน้ี 

ก. กํากับดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ 

ข. กํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานของผูบริหารใหเปนไปตามกลยุทธและนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสทิธิภาพ

และประสิทธิผล  

ค. กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีเงินกองทุนท่ีมั่นคงและเพียงพอรองรับการดําเนินธุรกิจท้ังในปจจุบันและอนาคต และตดิตาม

ฐานะเงินกองทุนอยางสม่ําเสมอ รวมถึงมีกระบวนการหรือเครื่องมือท่ีใชดูแลความเพียงพอของเงินกองทุนใหอยูในระดับท่ีมั่นคง  
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ง. กํากับดูแลใหผูบริหารรายงานเรื่องท่ีสําคัญของบริษัทฯ และมีกระบวนการในการรายงานขอมูล เพ่ือให

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับขอมูลอยางเพียงพอท่ีจะปฏิบัติตามอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบไดอยางสมบูรณ  

จ. กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรม โดยมีการกําหนดข้ันตอนหรือกระบวนการในการเสนอขายและ

ชดใชเงินตามสัญญาประกันสุขภาพอยางชัดเจน ไมกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือใชประโยชนจากความเขาใจผิดของลูกคา 

2.2 คณะกรรมการชุดยอย 

เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคณะกรรมการจะแตงตั้งคณะกรรมการชุด

ยอยพรอมมอบหมายอํานาจหนาท่ีและความรับผดิชอบ เพ่ือแบงเบาภาระของคณะกรรมการในการติดตาม กํากับดูแล หรือพิจารณาศึกษา

เรื่องสําคัญๆ โดยคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ มีดังน้ี 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) : มีอํานาจหนาท่ีในการสอบทานรายงานทางการเงิน รายงานการ

ตรวจสอบ สอบทานและประเมิน ผลระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ

ประกันภัยใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) : มีหนาท่ีดูแลและใหคําแนะนําตอคณะกรรมการ

ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและกํากับดูแลความเสี่ยง การระบุ ประเมิน รวบรวม ควบคุม 

และรายงานความเสี่ยง การวางกลยุทธใหมีความสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงปฏิบัติตามขอกําหนดตามประกาศของ 

คปภ. นอกจากน้ี ยังมีอํานาจอนุมัติ “นโยบายการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ (BCM)” และ “แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง 

(Business Continuity Plan: BCP)” และใหรับผิดชอบการบริหารจัดการและกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานการบริหารความตอเน่ืองทาง

ธุรกิจดวย1

2 

(3) คณะกรรมการลงทุน : มีหนาท่ีจัดทํานโยบายการลงทุนเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติแผนการ

ลงทุนของบริษัทท่ีสอดคลองกับนโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม รวมถึงกํากับดูแลการลงทุนของบริษัทใหเปนไป

ตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม ระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการลงทุน และขอกําหนดของกฎหมาย มีธรรมาภิ

บาล ความโปรงใส และการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนเก่ียวกับธุรกรรมการลงทุนของบริษัทฯ นอกจากน้ี ยังมีอํานาจในการ

ความเห็นชอบ/อนุมัติ “ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการรับเงิน การจายเงิน” ของบริษัทฯ ดวย2 

(4) คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ : มีหนาท่ีกําหนดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ และอัตราเบ้ียประกันภัยใหเหมาะสม 

รวมถึงกํากับดูแลใหการขออนุมัติผลิตภัณฑจาก คปภ. เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง ทันกาล ตลอดจนกํากับดูแลการดําเนินงานของ

ผูรับผิดชอบในสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหมั่นใจวา แบบและขอความกรมธรรมท่ีใช ถูกตองตรงกันกับแบบและขอความท่ีไดรับความ

เห็นชอบจาก คปภ.  

(5) คณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองเรียน : มีหนาท่ีกํากับดูแลใหบริษัทฯ มีระบบงานจัดการสินไหมทดแทน และมี

กระบวนการจัดการขอรองเรียนของผูเอาประกันภัย รวมถึงใหมีชองทางเพ่ือรับขอรองเรียนท่ีมีความสะดวกเพียงพอ ใหความเห็นและ

ตัดสินใจในประเด็นท่ีเก่ียวของกับขอรองเรียนท่ีมีความยุงยากซับซอนหรือมีวงเงินมูลคาสูง รวมถึงดําเนินการพิจาณาและสรุปขอรองเรียนท่ีมี

ความยุงยากซับซอนหรือมีจํานวนเงินมูลคาสูงใหแลวเสร็จ ภายใน 7 วัน แตไมเกิน 30 วันนับจากรับเรื่องรองเรียน พรอมแจงผลการพิจารณา

ตอผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน 

นอกจากน้ี ยังใหมีหนาท่ีจัดเก็บขอมูลการดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนท่ีมีความยุงยากซับซอนหรือมีจํานวนเงินมูลคาสูง เพ่ือ

รายงานตอ คปภ. เมื่อมีการรองขอ รวมถึงจัดทํารายงานสรุปเรื่องการจัดการสนิไหมทดแทน และการจัดการขอรองเรียน เสนอคณะกรรมการ

บริษัทฯ อยางสม่ําเสมอทุกไตรมาส ตลอดจนจัดทํารายงานสรุปเรื่องการประเมินผลของระบบงานจัดการสินไหมทดแทน และการประเมินผล

ของกระบวนการจัดการขอรองเรียน เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

                                                           
2 อางถึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมฯ คร้ังที่ 2/2564 วันที่ 2 เมษายน 2564 



 
 

 หนา้ 8 

(6) คณะกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ : มีหนาท่ีกํากับดูแลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดรับกับกลยุทธในการ

ดําเนินธุรกิจใหมีความยืดหยุนเพียงพอท่ีจะรองรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการความ

เสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร รวมถึงการจัดทํานโยบายท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลและบริหาร

จัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรท่ีเปนลายลักษณอักษร และทบทวนนโยบายอยางนอย

ปละหน่ึงครั้ง หรือทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคญั ตลอดจน กํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑการ

กํากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันวินาศภัย กฎหมาย หรือประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

นอกจากน้ี ยังมีอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจในสวนท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานผลการ

บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศตอคณะกรรมการบริษัทอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือตามท่ีประกาศ คปภ. กําหนด รวมถึงมีอํานาจ

อนุมัติ “แผนรับมือภัยคุกคามและตอบสนองตอเหตุการณผิดปกติทางไซเบอร (Cyber Incident Response Plan: CIFP) และรับผิดชอบ

การบริหารจัดการและกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานการรับมือและตอบสนองตอภัยคุกคามทางไซเบอรดวย2 

3. การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมคุณคาองคกรอยางย่ังยืน 

ตามวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมของบริษัทฯ เปาหมายสูงสุดของการดําเนินธุรกิจ คือ สรางคุณคาใหแกบริษัท ลูกคา พนักงาน 

และผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายอยางสมดุล ในการท่ีจะเติบโตอยางยั่งยืนไปพรอม ๆ กัน บริษัทฯ จึงมีแนวทางการบริหารจัดการซึ่งคํานึงถึงการ

สรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน ดังตอไปน้ี 

(1) รักษาความเปนเลิศในการดําเนินงาน :  

มุงเนนกลยุทธเพ่ือเสริมจุดแข็งในการเปนผูนําดานคุณภาพและการใหบริการดานการประกันภัยสุขภาพเพ่ือความพึงพอใจ

สูงสุดของลูกคา โดยการพัฒนาและการควบคุมกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือเจริญเติบโตอยางมั่นคงและ

ยั่งยืน 

(2) กําหนดและปรับเปลี่ยนกลยุทธอยางรวดเร็ว เพ่ือสอดคลองกับสถานการณ :  

กําหนดกลยุทธการดําเนินธุรกิจดวยความรอบคอบ เหมาะสม และมีการปรับตัวอยางรวดเร็ว เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง

และปจจัยความไมแนนอน เชน การชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศและของโลก โดยเฉพาะดานการเงิน การบริหารความ

เสี่ยง เพ่ือเพ่ิมฐานะทางการเงินใหแข็งแกรงและมั่งคงยิ่งข้ึน 

(3) พัฒนาบุคลากร เพ่ือมุงสูองคกรแหงนวัตกรรม :   

มุงพัฒนาพนักงานและปลูกฝงวัฒนธรรมการเปนองคกรนวัตกรรมโดยการสรางบรรยากาศใหพนักงานทุกระดับ คิดนอกกรอบ 

กลาแสดงความคิดเห็น เปดใจรับฟง สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา รวมท้ังกลารับความเสี่ยงในการ

ทดลองสิ่งใหมๆ เพ่ือสงเสริมการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ในทางท่ีเปนประโยชนสําหรับทุกฝายท่ีเก่ียวของ ไมวาจะเปนลูกคา คูคา 

ผูถือหุน ชุมชน รวมท้ังพนักงานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

หมวด 2 อํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบของผูบริหาร 

บริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานตามกลยุทธและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด เพ่ือให

บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังตอไปน้ี 

1. นํากลยุทธและนโยบายในการดําเนินธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงการ

สรางมูลคาในระยะยาว และการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนของบริษัทฯ 

2. สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการใหบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสีย่ง มีระบบการควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพ มี

การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของไดถูกตอง และมีการปฏิบัติตอผูเอาประกันอยางเปนธรรม 
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3. มีการรายงานขอมูลท่ีสําคัญเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ระดับความเสี่ยงของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารตอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางถูกตอง เพียงพอ และทันเวลา เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถกํากับดูแลและติดตามผลการ

ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. กําหนดโครงสรางสายการบังคับบัญชา หรือสายการรายงานท่ีเหมาะสม รวมถึงการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบตอ

หนวยงานภายใตสายการบังคับบัญชาน้ันอยางชัดเจน ใหเอ้ือตอการบริหารจัดการความเสี่ยง และการกํากับ ควบคุม ตรวจสอบ อยางมี

ประสิทธิภาพ 

5. สงเสริมใหบริษัทฯ มีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง ดูแลและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหอยูในระดับท่ียอมรับได (Risk 

Appetite) ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด รวมท้ังสื่อสารใหพนักงานทุกคนในบริษัทฯ เขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของนโยบาย

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

6. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารเปนประจําทุกป โดยเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 

กําหนดไว และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ตองไมปฏิบัติหนาท่ีเปนพนักงานเต็มเวลาท่ีองคกรอ่ืน เวนแตคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวา การปฏิบัติหนาท่ีเตม็

เวลาท่ีองคกรอ่ืนน้ันไมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีใหบริษัทฯ 

 

ท้ังน้ี ใหกรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี (Issue No. 5.1) ฉบับน้ี มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 เมษายน 2566 เปนตนไป ท้ังน้ี หากมี

การเปลี่ยนแปลงจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
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