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หมวดที ่4:     โครงสร้าง และ หน้าทีข่องคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย  
                      ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 
 

4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  

4.1.1      โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัฯ 
 ในปัจจุบนั โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด จ านวน 10 คน เป็นกรรมการอิสระ 
จ านวน 3 คน กรรมการท่ีเป็นกรรมการบริหาร จ านวน 3 คน และกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบริหารและกรรมการอิสระ 
จ านวน 4  คน เพ่ือให้โครงสร้างมีการถ่วงดุลระหว่าง กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการอิสระ  นอกจากน้ี 
ประธานกรรมการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือแบ่งแยกหนา้ท่ี  ความรับผิดชอบดา้นการก ากบัดูแล
และดา้นการบริหารออกจากกนั  
 คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการบริษทัฯประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย  ทั้ งในดา้น
ประวติัการศึกษา ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะดา้น รวมถึงการไม่จ ากดัเร่ืองชาติพนัธ์ เพศ
และอายุ เพ่ือให้มัน่ใจว่าคณะกรรมการโดยรวมมีคุณสมบติัท่ีจ าเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของ
องคก์ร  
 

4.1.2      บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทัฯ 

 คณะกรรมการบริษทัฯในฐานะตวัแทนผูถื้อหุ้น มีหน้าท่ีในการก าหนดวิสัยทศัน์ นโยบาย และทิศทางการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ  ตลอดจนก ากบัดูแลการบริหารงาน  และติดตามใหมี้การน ากลยุทธ์ของบริษทัฯไปปฏิบติั โดย
ค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี  

1. มีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ 

2. มีหนา้ท่ีก าหนดวิสัยทศัน์ และทิศทางของบริษทัฯ ตลอดจนร่วมผลกัดนัวิสัยทศัน์ให้เป็นกลยุทธ์และแผนงาน 

เพ่ือใหกิ้จการกา้วหนา้ แข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และยัง่ยืน 

3. ก ากบัดูแลใหบ้ริษทัฯ มีความมัน่คง มีผลประกอบการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง และมีโครงสร้างองคก์รท่ีสอดคลอ้งกบั

วิสยัทศัน ์และกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ 

4. ก ากบัดูแลภาพรวมเก่ียวกบัการจดัการบริหารความเส่ียง  ก าหนดความเส่ียงท่ีองคก์รรับได ้ตลอดจนก ากบัดูแล

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบท่ีเหมาะสม 

5. มอบหมายอ านาจแก่ฝ่ายบริหาร ใหมี้ความเหมาะสมกบับทบาท หนา้ท่ี ท่ีฝ่ายบริหารไดรั้บ 

6. ก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ย และใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการชุดยอ่ย 

7. พิจารณาอนุมติักรอบนโยบายการลงทุน และกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน 

8. พิจารณาอนุมติังบประมาณและงบลงทุนประจ าปี และโครงการลงทุนท่ีมีมลูค่าเกินกวา่ 20.0 ลา้นบาท 
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9. ก ากบัดูแลใหมี้กระบวนการสรรหากรรมการและมีกระบวนการสรรหาและมีแผนการสืบทอดต าแหน่งของ
ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ตั้งแต่ระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป 

10. พิจารณาประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการชุดยอ่ย และ กรรมการผูจ้ดัการ 
11. ปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้อดคลอ้งกบัหลกัปฏิบติั 8 ขอ้ ของคณะกรรมการ ดงัท่ีปรากฏในหมวดท่ี 1 

 

4.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือพิจารณาประเด็นส าคญัเฉพาะเร่ืองอย่างรอบคอบ กลัน่กรอง

ขอ้มูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป คณะกรรมการ ก าหนดให้มีการเปิดเผย

บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนคร้ังของการประชุม จ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วม

ประชุม และรายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยไวใ้นรายงานประจ าปี   

4.2.1     คณะกรรมการบริหาร 

              บทบาทและหน้าที่ 

1.  ก ากบัดูแล และให้ค าปรึกษาแก่กรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือให้การบริหารจดัการองค์กรเป็นไปตามนโยบายและ

เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัฯก าหนด 

2.  พิจารณาวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ ร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ

พิจารณาอนุมติั 

3.  พิจารณางบลงทุนประจ าปีร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการก่อนน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาอนุมติั 

4.  พิจารณางบลงทุนท่ีเกินกว่าวงเงินท่ีกรรมการผูจ้ดัการมีอ านาจอนุมติั แต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดท่ีคณะกรรมการ

ก าหนด 

 

4.2.2    คณะกรรมการตรวจสอบ 

             บทบาทและหน้าที่ 

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัฯ เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ามีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้รวมถึงมีการเปิดเผยขอ้มูล

อยา่งเพียงพอ 

2. พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงหลกัการหรือวิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีส าคญัท่ีเสนอโดยฝ่าย

บริหารของบริษทัฯ 

3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ใหมี้

ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการน าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุง แกไ้ขระบบการควบคุม

ภายในท่ีส าคญัและจ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
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3.1 สอบทานและอนุมติัแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีของบริษทัฯ 

3.2 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีเสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นฝ่าย

บริหารท่ีมีต่อประเดน็การตรวจสอบท่ีมีการเสนอและรายงานไว ้

3.3 สอบทานรายงานผลการปฏิบติังานของหน่วยงานก ากบั รวมถึงหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (เช่น ฝ่าย
กฎหมาย)  ให้มั่นใจตามสมควรว่ า  บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวินาศภยั และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบริษทัฯ  

3.4 พิจารณาขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพการควบคุม

ภายในของบริษทัฯ และฝ่ายตรวจสอบภายใน เก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในและเสนอให้ฝ่าย

บริหารปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ รวมทั้งติดตามผลการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะนั้น 

3.5 คณะกรรมการตรวจสอบอาจร่วมประชุมหารือกบัผูบ้ริหารเป็นการเฉพาะ รวมถึงการเสนอแนะใหมี้
การสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจ าเป็น รวมถึงการขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ี
ปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนได ้โดยค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ 

4.   พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนต่์อบริษทัฯ 

5. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีเก่ียวขอ้งหรือรายการท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หมี้ความถกูตอ้งและครบถว้น 

6. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่องาน
ตรวจสอบภายใน 

7. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอนและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี เพ่ือให้ไดผู้ส้อบบญัชีท่ีมีความเป็น
อิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

8. ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีเพ่ือรับทราบผลการสอบทาน/ตรวจสอบงบการเงิน และหารือเก่ียวกบัประเด็นปัญหาท่ี
อาจพบการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชี รวมถึงการเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

9. สอบทานวา่บริษทัฯ มีกระบวนการควบคุมและมาตรการก ากบัดูแลท่ีจ าเป็นเพียงพอเพ่ือใหไ้ดรั้บความเช่ือมัน่ว่า
บริษทัฯ มีการถือปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่สอดคลอ้งตามแนวทางของหน่วยงานก ากบัดูแลต่างๆ 
อยา่งมีประสิทธิผล ซ่ึงรวมถึง 

9.1 การจดัใหมี้ช่องทางในการรับแจง้เบาะแสในกรณีท่ีพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ มีขอ้
สงสัยหรือพบเห็นการกระท าอนัควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดดา้นจริยธรรมและนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

9.2 การจัดให้มีกระบวนการเพ่ือให้สร้างความมัน่ใจแก่ผูแ้จ้งเบาะแสว่าบริษทัฯ มีกระบวนการ
สอบสวนท่ีเป็นอิสระและมีการด าเนินการในการติดตามท่ีเหมาะสม 
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10. สอบทานและประเมินกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอและเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการ

บริษทัฯ เม่ือมีการแกไ้ข 

11. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าว 

ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ  

 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวินาศภยัและขอ้ก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทัฯ 

 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน 

12. ในการปฏิบติัหนา้ท่ี หากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การทุจริต รวมถึง
พฤติการณ์อนัควรสงสยัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัการทุจริต หรือการฝ่าฝืนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการและผูบ้ริหาร ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ
เพ่ือด าเนินการปรับปรุงภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รวมถึงรายงานต่อส านกังาน 
ก.ล.ต.ในกรณีท่ีเขา้องคป์ระกอบตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

13. ปฏิบติังานอ่ืนตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีก าหนดไวใ้นกฎบตัร หรือตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัฯไดม้อบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

4.2.3     คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
             บทบาทและหน้าที่ 

1. ก าหนดกรอบและนโยบายการบริหารความเส่ียง เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั โดย
ครอบคลุมประเภทความเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 

1.1 ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 
1.2 ความเส่ียงดา้นการประกนัภยั 

1.3 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

1.4 ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 
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1.5 ความเส่ียงดา้นตลาด 

1.6 ความเส่ียงดา้นเครดิต 

1.7     ความเส่ียงดา้นช่ือเสียง 

1.8     ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.9     ความเส่ียงดา้นมหนัตภยั 

1.10    ความเส่ียงดา้นการฉอ้ฉล 

2.  ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ และจดัให้มีการ
ประชุมเป็นประจ าอยา่งนอ้ยไตรมาสละหน่ึงคร้ัง เพ่ือติดตามสถานะความเส่ียง และใหข้อ้เสนอแนะในส่ิงท่ีตอ้ง
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักรอบการบริหารความเส่ียงและนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ี
ก าหนด และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯทราบ 

 

4.2.4     คณะกรรมการลงทุน 

       บทบาทและหน้าที่ 
1. ก าหนดกรอบนโยบายการลงทุน แผนการจดัสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) แผนการลงทุน นโยบายการ

บริหารความเส่ียง และระเบียบวิธีปฏิบติัการลงทุนของบริษทัฯ 
2. ก ากบัดแูลกระบวนการตดัสินใจการลงทุน  
3. ก ากบัดูแลการลงทุนของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน และการบริหารความเส่ียงเพ่ือให้ได้

ผลตอบแทนตามเป้าหมาย  
4. ก ากบัดูแลในเร่ืองธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์เก่ียวกบัธุรกรรม

การลงทุนของบริษทัฯ  
5. ก ากบัดูแลระบบงาน บุคลากร และขอ้มลูท่ีใชป้ระกอบการลงทุนของบริษทัฯใหมี้ประสิทธิภาพ 
6. บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ  
7. รายงานผลการลงทุนใหค้ณะกรรมการบริษทัฯทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

4.2.5     คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 

 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลมีหน้าท่ีพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อนโยบาย 
การสรรหา การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจนนโยบายดา้นบรรษทัภิบาล เพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั แลว้แต่กรณี  
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บทบาทและหน้าที่ 

1. ด้านสรรหา 

   พิจารณาหลกัเกณฑ ์วิธีการ และคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือ
เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 

   สร้างความมัน่ใจวา่ บริษทัฯ มีแผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความต่อเน่ือง 

2. ด้านค่าตอบแทน 

   พิจารณานโยบาย โครงสร้าง และค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย  
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติั  

    พิจารณาค่าตอบแทนส าหรับกรรมการผูจ้ดัการ  

    พิจารณาการข้ึนเงินเดือน และโบนสัโดยรวมของบริษทัฯ  

3. ด้านบรรษทัภิบาล 

    พิจารณานโยบายดา้นบรรษทัภิบาล และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ และจริยธรรมทางธุรกิจท่ีได้
มาตรฐาน 

 ก ากบัดูแลใหก้ารปฏิบติังานของบริษทัฯ เป็นไปตามหลกับรรษทัภิบาลของบริษทัฯและหลกัธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากบัดูแลตามกฎหมาย 

    4.3 ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จดัการ 

             ประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบต่างกนั ดงัน้ี  

   4.3.1      ประธานกรรมการ มหีน้าที่   

1. เป็นผูน้ าของคณะกรรมการในการก ากบัดูแลกิจการ และมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

2. ก ากบัดูแลให้คณะกรรมการ ประกอบไปดว้ยกรรมการท่ีมีคุณภาพ มีความสามารถ และมีความสมดุล เพ่ือ
น าไปสู่การตดัสินใจท่ีดี และเกิดประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ 

3. ก ากบัดูแลให้คณะกรรมการให้ความส าคญักบัประเด็นเชิงกลยุทธ์ท่ีกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนั 
ตลอดจนใหค้วามส าคญักบัการก าหนดทิศทางขององคก์ร 

4. ควบคุมการประชุมใหมี้ประสิทธิภาพ จดัสรรเวลาใหเ้พียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะน าเสนอขอ้มูล สนบัสนุนและเปิด
โอกาสให้กรรมการซักถาม และแสดงความเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติท่ี
ประชุม 
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5. ก าหนดระเบียบวาระการประชุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ความจ าเป็น และความเร่งด่วน และให้
คณะกรรมการไดรั้บขอ้มลูต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถกูตอ้ง ชดัเจน และทนัเวลา 

6. เป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

  4.3.2       กรรมการผู้จดัการ มหีน้าที่   

1. เป็นผูน้ าของฝ่ายบริหาร 

2. บริหารงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามวิสยัทศัน ์กลยทุธ์ และเป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัฯอนุมติั 

3. น าเสนองบประมาณประจ าปี และงบลงทุนประจ าปีใหค้ณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาอนุมติั 

4. น าเสนอกลยทุธ์ นโยบาย และแผนงานธุรกิจหลกั ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาอนุมติั และน ากลยุทธ์และ
นโยบายในการด าเนินธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัฯก าหนดไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ  

5. บริหารกิจการให้มีผลประกอบการท่ีดี และกา้วหน้าอย่างต่อเน่ือง และสร้างความเช่ือมโยงดา้นกลยุทธ์และ
นโยบายของบริษทัฯ ใหเ้ป็นรูปธรรมทางปฏิบติั 

6. ติดตามและรายงานสภาวะธุรกิจ ฐานะผลการด าเนินงานของบริษทัฯใหค้ณะกรรมการบริษทัฯรับทราบ  

7. ดูแลและควบคุมการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ของบริษทัฯอยา่งมีประสิทธิภาพ 

8. ส่งเสริมให้บริษทัฯมีวฒันธรรมการบริหารความเส่ียง ดูแลและควบคุมความเส่ียงของบริษทัฯให้อยู่ในระดบั
ความเส่ียงท่ียอมรับได ้ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯก าหนด และให้ความส าคญักบัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจาก 
Disruptive Technology และความเส่ียงดา้นภยัคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk)     

9. ด าเนินการให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และมี
การปฏิบติัต่อผูเ้อาประกนัภยัอยา่งเป็นธรรม 

10. ก าหนดโครงสร้างสายการบงัคบับญัชา และหนา้ท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานใหส้อดคลอ้งกบัโครงสร้าง
องคก์รท่ีคณะกรรมการบริษทัฯอนุมติั 

11. จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารเป็นประจ าทุกปี โดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีคณะกรรมการ
บริษทัฯก าหนด และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  

12. เป็นตวัแทนของบริษทัฯ ตลอดจนมีอ านาจมอบหมายในการติดต่อกบัหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานก ากบั
อ่ืนๆ 

13. น าหลกัการบรรษทัภิบาลมาใชใ้หท้ัว่ถึงทั้งองคก์ร 
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4.3.3 ผู้บริหาร มหีน้าที่  

1. น ากลยทุธ์และนโยบายในการด าเนินธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัฯก าหนดไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. ด าเนินการให้บริษทัฯมีการบริหารจดัการความเส่ียง มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบติั
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการปฏิบติัต่อผูเ้อาประกนัภยัอยา่งเป็นธรรม 

3. มีการรายงานข้อมูลท่ีส าคัญเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ระดับความเส่ียงของบริษทัฯ และผล               
การปฏิบติังานของผูบ้ริหารต่อคณะกรรมการบริษทัฯอยา่งถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา 

 

 


