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ประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย
พ.ศ. ๒๕๖๒
ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นและหลักความสุจริตใจต่อกัน
เป็นอย่างยิ่งและมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้เอาประกันภัยและประชาชน การที่บริษัทจะสามารถดาเนินธุรกิจ
ได้อย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมในการดาเนินธุรกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วได้ในปัจจุบัน บริษัทจาเป็นต้องมีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอานาจ
(check and balance) ดูแ ลให้ บริษัทดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
มี ก ารบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รอย่ า งเป็ น ระบบ (enterprise risk management)
ซึ่งเรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นและมีการดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้หากปราศจากการให้ความสาคัญ
อย่างจริงจังของคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเป็นหัวใจสาคั ญในการกาหนด
เรื่องต่าง ๆ ภายในบริษัท ทั้งการให้ทิศทาง กาหนดนโยบายที่สาคัญ และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ
รวมทั้ ง ก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ทั้ ง หมด เช่ น การจั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น การกากับ ดูแลกิจการที่ดี (corporate
governance) จึงมีความสาคัญต่อธุรกิจประกันภัย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีกระบวนการหรือแนวทาง
ในการกากับดูแ ลการดาเนิ น ธุรกิจที่ชัด เจน มีความมั่นคง โปร่งใส รับผิด ชอบต่อผู้เอาประกันภัย
และผู้มีส่วนได้เสียที่นาไปสู่ความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่ความสาเร็จของการกากับดูแล
กิจการที่ดี คือ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นาองค์กร
การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายกากับดูแล และฝ่ายบริหารของบริษัทอย่างชัดเจนเพื่อให้
เกิ ด ความโปร่ ง ใสและสามารถตรวจสอบได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง มี ก ลไกส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการบริษัทโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยทาหน้าที่กากับดูแลและกลั่นกรอง
ในเรื่ อ งที่ ส าคั ญ ของบริ ษั ท เช่ น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
และคณะกรรมการลงทุน เป็ น ต้ น รวมทั้ ง การกาหนดบทบาทหน้า ที่ค วามรับ ผิ ด ชอบและติด ตาม
การดาเนินงานของผู้บริหารอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ บริษัทควรคานึงและให้ความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ สภาพแวดล้ อ มและการเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบ
ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ รวมทั้ ง การถู ก เทคโนโลยี ใ หม่ เ ข้ า มาแทรกแซง (Disruptive Technology)
และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓4 มาตรา ๓7 (๑0) และ (๑2)
แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
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ประกัน ภัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวัน ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ใ ห้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดหนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ ๘ วรรคสองและข้อ ๑๕ (๗) ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง แนวปฏิบัติ โครงสร้าง คุณสมบัติ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทประกันชีวติ และบริษทั
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี ” หมายความว่า หลักปฏิบัติสาหรับคณะกรรมการบริษัท
เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการตระหนั กและเข้า ใจถึ งบทบาทหน้าที่ และความรั บผิ ด ชอบในฐานะเป็นผู้น า
ขององค์กรที่ต้องกากับดูแล ให้มีการบริหารจัดการที่ดี และนาไปใช้ในการกากับดูแลให้บริษัทมีผลการ
ด าเนิ น งานที่ ดี ในระยะยาว น่ า เชื่ อ ถื อ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ บ ริ ษั ท อย่ า งยั่ ง ยื น
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการก าหนดทิ ศ ทาง นโยบาย และกลยุ ท ธ์ ข องบริ ษั ท การก ากั บ ดู แลให้ บ ริ ษั ท
มีกระบวนการและกลไกในการควบคุม กากับ และตรวจสอบที่มีประสิทธิผล และการติดตามกากับดูแล
การดาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
“คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยประกัน
วินาศภัย และให้หมายความรวมถึง คณะกรรมการบริหารสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ
ที่ไ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบ ธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย ซึ่งต้องมี
ผู้จัดการสาขาเป็นกรรมการรวมอยู่ด้วย
“กรรมการ” หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัท
“กรรมการที่เป็นผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการที่ดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการ
ที่ ท าหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการดาเนิ น การใด ๆ เยี่ ย งผู้ บ ริ ห าร และให้ ห มายความรวมถึง กรรมการ
ที่มีอานาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพัน ตามรายการที่คณะกรรมการบริษัท
มีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
“ผู้จัดการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างใดก็ตาม
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“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ ผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา
ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึง
ผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า
“นิติบุคคล” หมายความว่า บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด ห้างหุ้นส่วน
สามัญนิ ติบุคคล หรือนิ ติบุคคลอื่น ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ หรือตามกฎหมายต่างประเทศ
แต่ไม่รวมถึงบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต และบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย
“บริษัท” หมายความว่า บริษัทมหาชนจากัดที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยประกั น วิ น าศภั ย และหมายความรวมถึ ง สาขาของบริ ษั ท ประกั น วิ น าศภั ย
ต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันวินาศภัยด้วย
“บริษัทใหญ่” หมายความว่า นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) นิติบุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการของบริษัท
(๒) นิติบุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการของนิติบุคคลตาม (๑)
(๓) นิติบุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการของนิติบุคคลตาม (๒) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจาก
การมีอานาจควบคุมกิจการของนิติบุคคลตาม (๒)
“บริษัทย่อย” หมายความว่า นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) นิติบุคคลที่บริษัทมีอานาจควบคุมกิจการ
(๒) นิติบุคคลที่นิติบุคคลตาม (๑) มีอานาจควบคุมกิจการ
(๓) นิ ติบุคคลที่อยู่ภายใต้อานาจควบคุมกิจการของนิติบุ คคลตาม (๒) ต่อไปเป็นทอด ๆ
โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อานาจควบคุมกิจการของนิติบุคคลตาม (๒)
“บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน” หมายความว่า บริษัทย่อยตั้งแต่สองบริษัทย่อยขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่
เดียวกันไม่ว่าบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ในชั้นลาดับใด ๆ
“บริษัทร่ว ม” หมายความว่า นิติบุคคลที่บริษัทหรือบริษัทย่อยมีอานาจในการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของนิติบุคคล แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอานาจ
ควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า
ในกรณี ที่ บ ริษั ท หรือ บริ ษัท ย่ อยถื อหุ้น ไม่ ว่ าโดยตรงหรือ โดยอ้ อมรวมกันตั้ง แต่ร้อ ยละยี่สิบ
แต่ไ ม่เกิน ร้อยละห้ าสิบของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริ ษั ท
หรือบริษัทย่อยมีอานาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสิบของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
“อ านาจควบคุ ม กิ จ การ” หมายความว่ า การมี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นลั ก ษณะใดลั ก ษณะหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๕๐ ง

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(๑) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทหรือนิติบุคคลเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจานวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหรือนิติบุคคลนั้น
(๒) การมีอานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือนิติบุคคล
ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
(๓) การมีอานาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
“ผู้มีอานาจควบคุม” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการ
กาหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดาเนินงานของบริษัทหรือนิติบุคคลอย่างมี นัยสาคัญไม่ว่าอิทธิพล
ดั ง กล่ า วจะสื บ เนื่ อ งจากการเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ ได้ รั บ มอบอ านาจตามสั ญ ญา หรื อ การอื่ น ใดก็ ต าม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจานวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหรือนิติบุคคล
(๒) บุ ค คลที่ ต ามพฤติการณ์ส ามารถควบคุมการแต่ง ตั้งหรือ ถอดถอนกรรมการของบริษัท
หรือนิติบุคคลนั้นได้
(๓) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย การจัดการ
หรือการดาเนินงานของบริษัทหรือนิตบิ ุคคลให้ปฏิบัตติ ามคาสัง่ ของตนในการกาหนดนโยบาย การจัดการ
หรือการดาเนินงานของบริษัทหรือนิติบุคคล
(๔) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดาเนินงานในบริษัทหรือนิติบุคคล หรือมีความรับผิดชอบ
ในการดาเนินงานของบริษัทเยี่ยงกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตาแหน่งซึ่งมีอานาจหน้าที่
เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทหรือนิติบุคคลนั้น
“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
(๒) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
(๓) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เป็นหุ้นส่วน
(๔) ห้างหุ้นส่วนจากัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เป็นหุ้นส่วนจาพวก
ไม่จากัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจาพวกจากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบ
ของหุ้นทั้งหมด ของห้างหุ้นส่วนจากัด
(๕) บริ ษั ท จ ากัด หรื อบริษั ทมหาชนจ ากัด ที่ บุคคลดังกล่า วหรือบุค คลตาม (๑) หรื อ (๒)
หรือห้างหุ้นส่วนตาม (๓) หรือ (๔) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดนั้น

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๕๐ ง

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(๖) บริ ษั ท จ ากัด หรื อบริษั ทมหาชนจ ากัด ที่ บุคคลดังกล่า วหรือบุค คลตาม (๑) หรื อ (๒)
หรื อ ห้ างหุ้ น ส่ ว นตาม (๓) หรื อ (๔) หรื อ บริษั ทตาม (๕) ถื อ หุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบ
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดนั้น หรือ
(๗) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอานาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล
“ผู้ถือหุ้นที่มีนัย” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่าร้อยละสิบของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิ
ออกเสียง ทั้งหมดของกิจการนั้น และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
ข้อ ๕ สานักงานอาจกาหนดแนวทางในรายละเอียดเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้ได้
และเมื่อมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ให้ถือว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว
หมวด ๑
กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี
(corporate governance framework)
ข้อ ๖ บริษัทต้องจัดทากรอบการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการทบทวนกรอบการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดส่งกรอบการกากับดูแลกิจการที่ดีให้สานักงานภายในสามสิบวันนับตั้งแต่
วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสาคัญ
หมวด ๒
โครงสร้าง องค์ประกอบ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมการ
ข้อ ๗ บริษัทต้องกาหนดโครงสร้างคณะกรรมการ องค์ประกอบ และจานวนกรรมการ
ที่เหมาะสม โดยคานึงถึงลักษณะ ขนาด ความซับซ้อนของบริษัท มีการถ่วงดุลอานาจและความสามารถ
ของกรรมการในการทางานร่วมกันอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย
และตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดกาหนด
ข้อ ๘ คณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เพียงพอ เข้าใจถึงคุณสมบัติ
หน้าที่และความรับผิดชอบของตน และมีประสบการณ์หรือทักษะที่หลากหลายเหมาะสมกับลักษณะ
ขนาด ความซับซ้อน และความเสี่ยงของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทควรมีกรรมการที่มีความรู้ หรือประสบการณ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อยหนึ่งท่าน

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๕๐ ง

หนา้ ๒๙
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คณะกรรมการบริษัทตามวรรคหนึ่ง ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีจานวนไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด
(๒) กรรมการอิสระ มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวนกรรมการทั้งหมด
(๓) ประธานคณะกรรมการของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระหรือ กรรมการที่ไม่เป็นกรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบเป็นรายกรณีจากสานักงานในการแก้ไขปัญหาตามช่วงระยะเวลา
ที่ได้รับการอนุมัติจากสานักงาน
ข้อ ๙ กรรมการต้องมีคุณสมบัติ ความเหมาะสม และไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย
ว่าด้วยประกันวินาศภัยกาหนด
ข้อ ๑๐ กรรมการอิสระตามข้อ ๘ (๒) จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
(๒) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา
หรื อ ผู้ มี อานาจควบคุ มของบริษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่วม บริ ษั ท ย่ อ ยลาดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้ารับตาแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระ
เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถอื หุ้นรายใหญ่หรือของส่วนราชการที่มอี านาจ
ควบคุมบริษัท
(๓) ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมาย
ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
(๔) ไม่มีห รือเคยมีความสัมพัน ธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ว ม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้ารับตาแหน่ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทา
เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้ห รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการกู้หรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์
เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง พฤติการณ์อื่น ทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๕๐ ง
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ที่ ต้ อ งช าระต่ อ อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ตั้ ง แต่ ร้ อ ยละสามของสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ตั ว ตนสุ ท ธิ ข องบริ ษั ท หรื อ ตั้ ง แต่
ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
(๕) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
สานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันที่เข้ารับตาแหน่ง
(๖) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรื อ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ซึ่ ง ได้ รั บ ค่ า บริ ก ารเกิ น กว่ า สองล้ า นบาทต่ อ ปี จ ากบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้ารับตาแหน่ง
(๗) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(๘) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(๙) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของบริษัท
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่งแล้ว กรรมการ
อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้
เพื่อประโยชน์ตาม (๕) และ (๖) คาว่า “หุ้นส่วน” ให้หมายความรวมถึง บุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจาก สานั กงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงาน
การสอบบัญชีหรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ แล้วแต่กรณี ในนามของนิติบุคคลนั้น
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้อ ๑๐ (๔) หรือ (๖)
ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ
เกินมูลค่าดังกล่าว เมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาแล้วว่าการ
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แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่อิสระ และจัดให้มี
การเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
(๑) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(๒) เหตุผลและความจาเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
(๓) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
ข้อ ๑๒ คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดกรอบการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี กลยุทธ์และนโยบายที่สาคัญ ดูแลให้บริษัทมีกลไกในการควบคุม กากับ ที่มีประสิทธิผล
และติด ตามดูแ ลการดาเนิ น งานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทดาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
โปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และสร้างคุณค่าให้บริษัท
อย่างเหมาะสมในระยะยาว โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งต้องประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก) กาหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบาย
และกลยุทธ์ในการดาเนินงานของบริษัท โดยกากับดูแลให้บริษัทคานึงถึงการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
และหลีกเลี่ยงการรับความเสี่ยงที่เกินกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(ข) กากับดูแลให้บริษัทมีนโยบายการดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest)
เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การกระท าเพื่ อ ประโยชน์ส่ ว นตนหรื อ พวกพ้ อ ง หรื อ เกิ ด ปั ญ หาความขัด แย้ง
ทางผลประโยชน์ และการไม่คานึงถึงความเสี่ยงที่สาคัญของบริษัท
(ค) กากับดูแลให้บริษัทมีนโยบายและกระบวนการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร (whistleblowing
policy and procedure) ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ มี ก ารสอดส่ อ งดู แ ลและรายงานการกระท า
ที่อาจผิดกฎหมาย ขัดต่อนโยบาย ระเบียบ กระบวนการภายใน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
(ง) กากับดูแลให้บริษัทมีการกาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากรหลักในหน่วยงานควบคุม และพนักงาน
ในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สาคัญ (major risk-taking staff) อย่างเหมาะสม สะท้อนวัตถุประสงค์
และความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน โดยคานึงถึงความมั่นคงในระยะยาวของบริษัท รวมถึงไม่สร้างแรงจูงใจ
ในการทาธุรกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงมากเกินไปจนกระทบต่อความมั่นคงของบริษัทและผลประโยชน์
ของผู้เอาประกันภัย
(จ) กาหนดให้บริษัทมีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรม
ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติภายในบริษัท
(๒) ก ากั บ ดู แ ลให้ บริษั ท มีก ระบวนการ และกลไกในการควบคุม ติ ด ตามและตรวจสอบ
ที่มีประสิทธิผล ซึ่งต้องประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
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(ก) กาหนดโครงสร้างบริษัทให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกากับดูแลและการบริหารจัดการ
และกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคลากรหลัก
ในหน่วยงานควบคุมต่าง ๆ อย่างชัดเจน เพื่อให้มีการกากับดูแลการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
(ข) กากับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามที่กฎหมายกาหนด
เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของบริษัท โดยคณะกรรมการต้องดูแลให้บริษัทมีระบบ
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับความเสี่ยงที่สาคัญ และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งกากับดูแ ลให้ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ
(ค) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อน
ของธุรกิจ เพื่อช่วยสนับสนุนการทาหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
ทั้งนี้ ต้องพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการลงทุนเป็นอย่างน้อย โดยอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ตามความจาเป็น
และเหมาะสมก็ได้ เช่น คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ
กากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
(ง) กากับดูแลการสอบบัญชีของบริษัท โดยครอบคลุมถึงเรื่อง ดังต่อไปนี้
๑) พิจารณาแต่งตั้ง และถอดถอนบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทและกาหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
๒) กาหนดให้ผู้สอบบัญชีจัดทารายงาน (management letter) และข้อคิดเห็น
จากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท
๓) จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
ทั้งนี้ ในกระบวนการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ต้องพิจารณาผู้สอบบัญชีที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย การประเมินมูลค่าสารองประกันภัย และการดาเนินธุรกิจประกันภัย
เป็นอย่างน้อย และควรเป็นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นสาคัญ
(จ) กากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกปี
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ อาจกาหนดให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นในรูปแบบของ
กรรมการองค์รวมทั้งคณะ หรือกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้
(ฉ) กากับดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีต่อสาธารณะ
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(ช) กากับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการจัดทารายงานทางการเงินที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
และเปิดเผยข้อมูลสาคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา ต่อสาธารณะและหน่วยงานกากับ
ตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(๓) ติดตามกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนือ่ ง ซึ่งต้องประกอบด้วยรายละเอียด
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) กากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินธุรกิจของบริษัท
(ข) กากับดูแลและติดตามการดาเนินงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบาย
ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(ค) ก ากั บ ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท มี เ งิ น กองทุ น ที่ มั่ น คงและเพี ย งพอรองรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ทั้ ง ในปั จ จุ บั น และอนาคต และติ ด ตามฐานะเงิ น กองทุ น อย่ า งสม่ าเสมอ รวมถึ ง มี ก ระบวนการ
หรือเครื่องมือที่ใช้ดูแลความเพียงพอของเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่มั่นคง
(ง) กากับดูแลให้ผู้บริหารรายงานเรื่องที่สาคัญของบริษัท และมีกระบวนการในการรายงาน
ข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติตามอานาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
(จ) กากับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยมีการกาหนดขั้นตอน
หรือกระบวนการในการเสนอขายและชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาอย่า งชัดเจน ไม่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
ข้อ ๑๓ กรรมการและผู้ จั ด การสาขาของบริ ษั ทประกัน วินาศภั ย ต่างประเทศต้อ งมีหน้ าที่
และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง คานึงถึงผลประโยชน์
ของบริษัท และผู้เอาประกันภัยเป็นสาคัญ ต้องไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่กรรมการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
หรือกระทาการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(๓) เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการประชุม ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอย่างเต็มความสามารถ รวมถึง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจาเป็น
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(๔) ตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ สมเหตุสมผล อยู่บนพื้นฐานของการมีข้อมูลที่เพียงพอสาหรับ
การตัดสินใจ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในกรณีการประชุมคณะกรรมการ
ซึ่งมีวาระที่กรรมการคนใดมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจหรือลงมติในการประชุมวาระนั้น
ข้อ ๑๔ ความในข้อ ๗ ข้อ ๘ วรรคสอง ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ มิให้นามาใช้บังคับ
แก่บริษัทที่เป็นสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย
หมวด ๓
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ข้อ ๑๕ ผู้ บ ริ ห าร มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น งานตามกลยุ ท ธ์ แ ละนโยบาย
ที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด เพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) นากลยุทธ์และนโยบายในการดาเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงการสร้างมูลค่าในระยะยาวและการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท
(๒) ส่งเสริม สนั บสนุน และดาเนินการให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยง มีระบบ
การควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัตติ ามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และมีการปฏิบตั ิ
ต่อผู้เอาประกันภัยอย่างเป็นธรรม
(๓) มีการรายงานข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัท ระดับความเสี่ยงของบริษัท
และผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ บ ริ ห ารต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท อย่ า งถู ก ต้ อ ง เพี ย งพอ และทั น เวลา
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) กาหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชาหรือสายการรายงานที่เหมาะสม รวมถึงการกาหนด
หน้ าที่ความรับผิด ชอบของแต่ละหน่ ว ยงานภายใต้ สายการบังคับ บัญชานั้นอย่างชัด เจน ให้เอื้อต่ อ
การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกากับ ควบคุม ตรวจสอบ อย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) ส่งเสริมให้บริษัทมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง ดูแลและควบคุมความเสี่ยงของบริษัท
ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite) ตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด รวมทั้ง
สื่อสารให้พนักงานทุกคนในบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท
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(๖) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นประจาทุกปี โดยเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
(๗) ต้ อ งไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น พนั ก งานเต็ ม เวลาที่ อ งค์ ก รอื่ น เว้ น แต่ ค ณะกรรมการบริษัท
พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ต็ ม เวลาที่ อ งค์ ก รอื่ น นั้ น ไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2
ประสงค์ พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

