หมวดที่ 4: โครงสร้ าง และ หน้ าทีข่ องคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่ อย
ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
4.1.1

โครงสร้ างของคณะกรรมการบริษทั ฯ
ในปั จจุบนั โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด จานวน 10 คน เป็ นกรรมการอิสระ
จานวน 3 คน กรรมการที่เป็ นกรรมการบริ หาร จานวน 3 คน และกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริ หารและกรรมการอิสระ
จานวน 4 คน เพื่ อให้โครงสร้ างมี การถ่วงดุ ลระหว่าง กรรมการ กรรมการบริ หาร และ กรรมการอิ สระ นอกจากนี้
ประธานกรรมการ ไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบด้านการกากับดูแล
และด้านการบริ หารออกจากกัน
คณะกรรมการมี นโยบายให้กรรมการบริ ษ ทั ฯประกอบด้วยกรรมการที่ มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้า น
ประวัติการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน รวมถึงการไม่จากัดเรื่ องชาติพนั ธ์ เพศ
และอายุ เพื่อให้มนั่ ใจว่าคณะกรรมการโดยรวมมีคุณสมบัติที่จาเป็ นต่ อการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของ
องค์กร
4.1.2

บทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษทั ฯ

คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯในฐานะตัวแทนผูถ้ ื อหุ ้น มี หน้าที่ ในการกาหนดวิสัยทัศ น์ นโยบาย และทิ ศทางการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ตลอดจนกากับดูแลการบริ หารงาน และติ ดตามให้มีการนากลยุทธ์ของบริ ษทั ฯไปปฏิ บตั ิ โดย
คานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มอื่นๆ ซึ่ งรวมถึงการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. มีหน้าที่ในการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ
2. มีหน้าที่ กาหนดวิสัยทัศน์ และทิ ศทางของบริ ษทั ฯ ตลอดจนร่ วมผลักดันวิสัยทัศน์ให้เป็ นกลยุทธ์และแผนงาน
เพื่อให้กิจการก้าวหน้า แข่งขันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และยัง่ ยืน
3. กากับดูแลให้บริ ษทั ฯ มีความมัน่ คง มีผลประกอบการที่ ดีอย่างต่อเนื่ อง และมีโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับ
วิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ
4. กากับดูแลภาพรวมเกี่ยวกับการจัดการบริ หารความเสี่ ยง กาหนดความเสี่ ยงที่องค์กรรับได้ ตลอดจนกากับดูแล
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เหมาะสม
5. มอบหมายอานาจแก่ฝ่ายบริ หาร ให้มีความเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ที่ฝ่ายบริ หารได้รับ
6. กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
7. พิจารณาอนุมตั ิกรอบนโยบายการลงทุน และกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่เกิดจากการลงทุน
8. พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณและงบลงทุนประจาปี และโครงการลงทุนที่มีมลู ค่าเกินกว่า 20.0 ล้านบาท
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9. กากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหากรรมการและมีกระบวนการสรรหาและมีแผนการสื บทอดตาแหน่งของ
ผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ระดับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การขึ้นไป
10. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการชุดย่อย และ กรรมการผูจ้ ดั การ
11. ปฏิบตั ิหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักปฏิบตั ิ 8 ข้อ ของคณะกรรมการ ดังที่ปรากฏในหมวดที่ 1

4.2 คณะกรรมการชุ ดย่ อย
คณะกรรมการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นสาคัญเฉพาะเรื่ องอย่างรอบคอบ กลัน่ กรอง
ข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป คณะกรรมการ กาหนดให้มีการเปิ ดเผย
บทบาทและหน้าที่ ของคณะกรรมการชุ ด ย่อย จานวนครั้ งของการประชุ ม จานวนครั้ งที่ กรรมการแต่ ละท่ านเข้าร่ ว ม
ประชุม และรายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยไว้ในรายงานประจาปี
4.2.1 คณะกรรมการบริหาร
บทบาทและหน้ าที่
1. กากับดูแล และให้คาปรึ กษาแก่ กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่ อให้การบริ หารจัดการองค์กรเป็ นไปตามนโยบายและ
เป้ าหมายที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯกาหนด
2. พิ จารณาวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และแผนธุ รกิ จ ร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การก่ อนนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
พิจารณาอนุมตั ิ
3. พิจารณางบลงทุนประจาปี ร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯพิจารณาอนุมตั ิ
4. พิจารณางบลงทุนที่ เกิ นกว่าวงเงิ นที่ กรรมการผูจ้ ดั การมีอานาจอนุ มตั ิ แต่ ไม่เกิ นวงเงิ นสู งสุ ดที่ คณะกรรมการ
กาหนด
4.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
บทบาทและหน้ าที่
1. สอบทานรายงานทางการเงิ นของบริ ษทั ฯ เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีความถูกต้อง เชื่ อถือได้ รวมถึงมีการเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักการหรื อวิธีปฏิบตั ิทางบัญชี ที่สาคัญที่เสนอโดยฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั ฯ
3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ให้มี
ความเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการนาข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการปรับปรุ ง แก้ไขระบบการควบคุม
ภายในที่สาคัญและจาเป็ นเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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3.1 สอบทานและอนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ของบริ ษทั ฯ
3.2 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อฝ่ ายบริ หาร รวมถึงการสอบทานความเห็นฝ่ าย
บริ หารที่มีต่อประเด็นการตรวจสอบที่มีการเสนอและรายงานไว้
3.3 สอบทานรายงานผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานกากับ รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่ น ฝ่ าย
กฎหมาย) ให้ ม ั่ น ใจตามสมควรว่ า บริ ษั ท ฯปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และ/หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ
ของบริ ษทั ฯ
3.4 พิจารณาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผูส้ อบบัญชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพการควบคุ ม
ภายในของบริ ษทั ฯ และฝ่ ายตรวจสอบภายใน เกี่ ยวกับระบบการควบคุมภายในและเสนอให้ฝ่าย
บริ หารปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น
3.5 คณะกรรมการตรวจสอบอาจร่ วมประชุมหารื อกับผูบ้ ริ หารเป็ นการเฉพาะ รวมถึงการเสนอแนะให้มี
การสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดที่ เห็นว่าจาเป็ น รวมถึงการขอความเห็นที่ เป็ นอิสระจากที่
ปรึ กษาทางวิชาชีพอื่นได้ โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ
4. พิจารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
5. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ ในกรณี ที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรื อรายการที่เกี่ยวข้องหรื อรายการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ในการเข้าถึงข้อมูลที่ จาเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่องาน
ตรวจสอบภายใน
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอนและเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี เพื่อให้ได้ผสู ้ อบบัญชี ที่มีความเป็ น
อิสระเพื่อทาหน้าที่ผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
8. ร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีเพื่อรับทราบผลการสอบทาน/ตรวจสอบงบการเงิน และหารื อเกี่ยวกับประเด็นปั ญหาที่
อาจพบการปฏิบตั ิ หน้าที่ของผูส้ อบบัญชี รวมถึงการเข้าร่ วมประชุ มกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วม
ประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
9. สอบทานว่าบริ ษทั ฯ มีกระบวนการควบคุมและมาตรการกากับดูแลที่จาเป็ นเพียงพอเพื่อให้ได้รับความเชื่ อมัน่ ว่า
บริ ษทั ฯ มีการถือปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกากับดูแลต่างๆ
อย่างมีประสิ ทธิ ผล ซึ่ งรวมถึง
9.1 การจัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสในกรณี ที่พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ มีขอ้
สงสัยหรื อพบเห็นการกระทาอันควรสงสัยว่ามี การฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ระเบี ยบ
ข้อบังคับ ข้อกาหนดด้านจริ ยธรรมและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่
9.2 การจัด ให้มีกระบวนการเพื่ อให้ส ร้ า งความมัน่ ใจแก่ ผูแ้ จ้งเบาะแสว่า บริ ษทั ฯ มี กระบวนการ
สอบสวนที่เป็ นอิสระและมีการดาเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
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10. สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอและเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เมื่อมีการแก้ไข
11. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยและข้อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
12. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริ ต รวมถึง
พฤติการณ์อนั ควรสงสัยที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับการทุจริ ต หรื อการฝ่ าฝื นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เพื่อดาเนินการปรับปรุ งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รวมถึงรายงานต่อสานักงาน
ก.ล.ต.ในกรณี ที่เข้าองค์ประกอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
13. ปฏิบตั ิงานอื่นตามขอบเขตอานาจหน้า ที่ และความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ในกฎบัตร หรื อตามที่คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
4.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
บทบาทและหน้ าที่
1. กาหนดกรอบและนโยบายการบริ หารความเสี่ ย ง เสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่ อพิ จารณาอนุ มตั ิ โดย
ครอบคลุมประเภทความเสี่ ยง ดังต่อไปนี้
1.1 ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์
1.2 ความเสี่ ยงด้านการประกันภัย
1.3 ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
1.4 ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
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1.5 ความเสี่ ยงด้านตลาด
1.6 ความเสี่ ยงด้านเครดิต
1.7 ความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยง
1.8 ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.9 ความเสี่ ยงด้านมหันตภัย
1.10 ความเสี่ ยงด้านการฉ้อฉล
2. ประเมินความเพี ยงพอ ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ และจัดให้มีการ
ประชุมเป็ นประจาอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง เพื่อติดตามสถานะความเสี่ ยง และให้ขอ้ เสนอแนะในสิ่ งที่ตอ้ ง
ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการบริ หารความเสี่ ยงและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงที่
กาหนด และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯทราบ
4.2.4 คณะกรรมการลงทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บทบาทและหน้ าที่
กาหนดกรอบนโยบายการลงทุน แผนการจัดสรรเงิ นลงทุ น (Asset Allocation) แผนการลงทุ น นโยบายการ
บริ หารความเสี่ ยง และระเบียบวิธีปฏิบตั ิการลงทุนของบริ ษทั ฯ
กากับดูแลกระบวนการตัดสิ นใจการลงทุน
กากับดูแลการลงทุนของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน และการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อให้ได้
ผลตอบแทนตามเป้ าหมาย
กากับดูแลในเรื่ องธรรมาภิบาล ความโปร่ งใส และการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับธุรกรรม
การลงทุนของบริ ษทั ฯ
กากับดูแลระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทุนของบริ ษทั ฯให้มีประสิ ทธิ ภาพ
บริ หารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯทราบอย่างสม่าเสมอ

4.2.5 คณะกรรมการสรรหา ค่ าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา ค่ า ตอบแทน และบรรษัท ภิ บ าลมี หน้า ที่ พิ จารณาและให้ค วามเห็ นชอบต่ อนโยบาย
การสรรหา การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ตลอดจนนโยบายด้านบรรษัทภิบาล เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ แล้วแต่กรณี
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บทบาทและหน้ าที่
1. ด้ านสรรหา
พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณา
สร้างความมัน่ ใจว่า บริ ษทั ฯ มีแผนการสื บทอดตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสูงที่มีประสิ ทธิ ภาพ และมีความต่อเนื่อง
2. ด้ านค่ าตอบแทน
พิ จารณานโยบาย โครงสร้ า ง และค่ า ตอบแทนสาหรั บคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ และคณะกรรมการชุ ด ย่อ ย
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
พิจารณาค่าตอบแทนสาหรับกรรมการผูจ้ ดั การ
พิจารณาการขึ้นเงินเดือน และโบนัสโดยรวมของบริ ษทั ฯ
3. ด้ านบรรษัทภิบาล
พิจารณานโยบายด้านบรรษัทภิบาล และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ และจริ ยธรรมทางธุ รกิจที่ได้
มาตรฐาน
กากับดูแลให้การปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของบริ ษทั ฯและหลักธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานที่มีอานาจกากับดูแลตามกฎหมาย
4.3 ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน ดังนี้
4.3.1

ประธานกรรมการ มีหน้ าที่

1. เป็ นผูน้ าของคณะกรรมการในการกากับดูแลกิจการ และมีหน้าที่กากับดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ
2. กากับดูแลให้คณะกรรมการ ประกอบไปด้วยกรรมการที่ มีคุณภาพ มี ความสามารถ และมี ความสมดุ ล เพื่ อ
นาไปสู่การตัดสิ นใจที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
3. กากับดูแลให้คณะกรรมการให้ความสาคัญกับประเด็นเชิ งกลยุทธ์ที่กระทบต่อความสามารถในการแข่ งขัน
ตลอดจนให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางขององค์กร
4. ควบคุมการประชุมให้มีประสิ ทธิ ภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนาเสนอข้อมูล สนับสนุนและเปิ ด
โอกาสให้กรรมการซักถาม และแสดงความเห็ นอย่างอิ สระ ควบคุ มประเด็นในการอภิ ปราย และสรุ ปมติ ที่
ประชุม
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5. ก าหนดระเบี ย บวาระการประชุ ม ให้ เ หมาะสมกับ สถานการณ์ ความจ าเป็ น และความเร่ ง ด่ ว น และให้
คณะกรรมการได้รับข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ชัดเจน และทันเวลา
6. เป็ นผูเ้ รี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
4.3.2

กรรมการผู้จดั การ มีหน้ าที่
1. เป็ นผูน้ าของฝ่ ายบริ หาร
2. บริ หารงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ และเป้ าหมายที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯอนุมตั ิ
3. นาเสนองบประมาณประจาปี และงบลงทุนประจาปี ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯพิจารณาอนุมตั ิ
4. นาเสนอกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานธุ รกิจหลัก ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯพิจารณาอนุมตั ิ และนากลยุทธ์และ
นโยบายในการดาเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯกาหนดไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. บริ หารกิ จการให้มีผลประกอบการที่ ดี และก้าวหน้าอย่างต่ อเนื่ อง และสร้ างความเชื่ อมโยงด้านกลยุทธ์และ
นโยบายของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นรู ปธรรมทางปฏิบตั ิ
6. ติดตามและรายงานสภาวะธุรกิจ ฐานะผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯรับทราบ
7. ดูแลและควบคุมการปฏิบตั ิงานด้านต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
8. ส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯมีวฒั นธรรมการบริ หารความเสี่ ยง ดูแลและควบคุมความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯให้อยู่ในระดับ
ความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้ ตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั ฯกาหนด และให้ความสาคัญกับความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดจาก
Disruptive Technology และความเสี่ ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk)
9. ดาเนิ นการให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ มีประสิ ทธิ ภาพ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง และมี
การปฏิบตั ิต่อผูเ้ อาประกันภัยอย่างเป็ นธรรม
10. กาหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่ วยงานให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
องค์กรที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯอนุมตั ิ
11. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารเป็ นประจาทุกปี โดยเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายที่คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯกาหนด และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
12. เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมีอานาจมอบหมายในการติ ดต่อกับหน่ วยงานภาครัฐ หรื อหน่ วยงานกากับ
อื่นๆ
13. นาหลักการบรรษัทภิบาลมาใช้ให้ทวั่ ถึงทั้งองค์กร
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4.3.3 ผู้บริหาร มีหน้ าที่
1. นากลยุทธ์และนโยบายในการดาเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯกาหนดไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ดาเนิ นการให้บริ ษทั ฯมีการบริ หารจัดการความเสี่ ยง มีระบบการควบคุมภายในที่ มีประสิ ทธิ ภาพ มีการปฏิ บตั ิ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการปฏิบตั ิต่อผูเ้ อาประกันภัยอย่างเป็ นธรรม
3. มี การรายงานข้อมูล ที่ สาคัญเกี่ ย วกับผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ทั ฯ ระดับความเสี่ ย งของบริ ษ ทั ฯ และผล
การปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
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